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A (DES) REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO TÉCNICO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA
Ana Carina Tavares
Universidade do Vale do Rio do Sinos- UNISINOS

Resumo: A Educação à Distância (EaD) no sistema de ensino brasileiro tem sido a
modalidade com maior expansão e crescimento dos últimos anos. A trajetória da EaD na
educação brasileira está intimamente ligada ao ensino profissionalizante, em decorrência
do iminente processo de industrialização, cuja trajetória gerou uma demanda por políticas
educacionais que formassem o trabalhador para a ocupação industrial. Neste contexto e
com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB 9394/96, onde se
regula a oferta do ensino a distância no sistema de ensino brasileiro, torna-se legal a oferta
de Cursos Técnicos a distância. Considerando a dualidade estrutural histórica que
acompanha a formação técnica e a expansão que o ensino a distância representa no
cenário educacional, há a preocupação de conhecer como é regulamentada esta
modalidade de ensino. Bem como as exigências mínimas legais que regulamentam a
oferta e as concepções pedagógicas que acompanham estes documentos. Assim, o
objetivo deste trabalho é elucidar aspectos legais e pedagógicos do EaD no nível de
Ensino Técnico no sistema de ensino brasileiro, evidenciados nas legislações vigentes
que tratam da regulação dos Cursos Técnicos EaD no estado do Rio Grande do Sul (RS).
Empreendo numa análise documental, com base em CELLARD (2012). A coleta dos
documentos ocorreu a partir da busca nos sites do Ministério da Educação e Conselho
Estadual de Educação do Estado do RS. Com a seleção das resoluções vigentes(,) foi
realizada a leitura, a análise preliminar e a discussão dos documentos. Como resultado,
concluo que as resoluções que tratam hoje desta modalidade e formato de ensino,
dedicam-se a regulamentar e orientar as Instituições de Ensino quanto ao processo de
credenciamento e oferta dos cursos, não inferindo questões de avaliações,
acompanhamento didático, sistema que busque ou garanta a qualidade do ensino nesta
modalidade. Mesmo definindo requisitos, a oferta de cursos técnicos na modalidade de
EaD acontece sem avaliações sistêmicas, não existe atribuições de responsabilidades aos
entes federados, sejam estados, municípios ou distrito federal. A ausência de qualquer
processo de acompanhamento e regulação traz preocupações na medida em que fica à
mercê dos interesses, das demandas e das regras do mercado, como um
produto/mercadoria a ser comercializada. Tornam-se pertinentes novas discussões e
análises das práticas das instituições escolares, trazendo para a pauta discussões que ainda
acontecem de formas tímidas, que pouco se fala, pouco se vê e pouco se discute.
Palavras-Chave: Ensino Técnico; Educação a Distância; Políticas.
Introdução
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Discutir a Educação Profissional Técnica de ensino médio é adentrar num campo
de estudo onde há muitos vieses a serem pautados e caminhos que possibilitam longas e
intermináveis análises. Uma das causas destas prolongadas discussões é a trajetória
conturbada e contraditória desta modalidade de ensino no sistema de ensino brasileiro. A
Educação Profissional no Brasil está presente desde os primórdios da colonização,
identificada nos ofícios dos índios e escravos, inseridos num modelo dual de educação
que demarca a trajetória educacional para as elites e para os trabalhadores.
Com o aumento da industrialização no País e a necessidade de preparação de
operários para o exercício profissional, ressalta-se a dualidade estrutural marcante nesta
modalidade de ensino. Portanto, para Kuenzer (2007), antes de atender às demandas de
um desenvolvimento industrial quase inexistente, regiam-se as Escolas por uma
finalidade moral: educar numa perspectiva moralizadora da formação do caráter pelo
trabalho. Fortemente o pensamento de regeneração e formação das classes menos
favorecidas social e economicamente. Essa dualidade demarcava os profissionais, os que
deviam gerenciar comandar, e os que deviam produzir. Para Kuenzer, há uma nítida
demarcação da trajetória educacional dos que iriam desempenhar funções intelectuais e
instrumentais, em uma sociedade cujo desenvolvimento das forças produtivas delimitava
claramente a divisão do capital e trabalho (2007, p. 27).
Em todo o percurso histórico de formulação e regulamentação do sistema de
ensino brasileiro, a Educação Profissional sempre foi uma modalidade afetada pelas
transformações da organização da sociedade, das demandas políticas e de interesse
privado. Nesse contexto e desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação- LDB 9394/96 onde se regula a oferta do ensino a distância, no sistema de
ensino brasileiro, torna-se legal a oferta de Cursos Técnicos a distância. Assim, adentrase em outro cenário e outro caminho. Segundo Barros (2003), o desenvolvimento da
Educação a Distância no Brasil tem seu início no século XX, em decorrência do iminente
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processo de industrialização, cuja trajetória gerou uma demanda por políticas
educacionais que formassem o trabalhador para a ocupação industrial.
Além das questões históricas, há outras discussões que envolvem a EaD que
contribuem para esta análise. A partir da sua expansão, surgem críticas e discussões sobre
a eficiência e a qualidade desta modalidade de ensino. Assim, Belloni corrobora com as
discussões sobre este aspecto e afirma, na década de 90, que o modelo de Educação a
Distância foi muito criticado por professores e pelos movimentos estudantis das
universidades públicas. Esse modelo era visto como uma concessão barata e de baixa
qualidade da educação (BELLONI, 2008). Mesmo com diversas discussões, embates e
luta pela oferta de uma educação de qualidade, que não sucateasse a educação, nos
últimos 20 anos a oferta e instituições que oferecem cursos na modalidade EaD têm
crescido e tomado parte do cenário da educação brasileira e mundial, aliada as novas
tecnologias de informação e comunicação.
No encontro desta modalidade com este formato de ensino, há a preocupação de
se conhecer como ela é regulamentada e as exigências mínimas legais que regulamentam
a oferta, bem como as concepções pedagógicas que acompanham estes documentos.
Portanto, o objetivo deste artigo é elucidar aspectos legais e pedagógicos do EaD no nível
de Ensino Técnico no sistema de ensino brasileiro, evidenciados nas legislações vigentes
que tratam da regulação dos Cursos Técnicos EaD no estado do Rio Grande do Sul (RS).
Este texto está organizado a partir da parte introdutória com os Aspectos
Metodológicos, com a Fundamentação Teórica, com a Análise Documental das
legislações vigentes, para por fim, apresentar os resultados das análises das legislações.
Aspectos metodológicos:
Para a análise das legislações, empreendeu-se como estratégia metodológica a
análise documental, fundamentada em Cellard, 2012. Por entender-se que é fundamental
que possamos nos assegurar da qualidade da informação contida no documento,
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considerando a natureza do texto e seu suporte para que possamos efetivamente tirar
conclusões do material analisado, fazendo interpretações, sínteses das informações,
definir tendências e fazer inferências.
Seguindo as orientações de Cellard, 2012, quando aponta que para uma análise
documental devem-se ter cuidados para realizar uma análise consistente. O principal erro
consiste em se precipitar sobre o primeiro bloco de documentos obtido, antes de realizar
um inventario exaustivo e uma seleção rigorosa da informação disponível. Uma pessoa
que deseje empreender uma pesquisa documental deve, com o objetivo de constituir um
corpus satisfatório, esgotar todas as pistas capazes de lhe fornecer informações
interessantes [...] De resto, a flexibilidade é também rigor: o exame minucioso de alguns
documentos ou bases de arquivos abre, às vezes, inúmeros caminhos de pesquisa e leva a
interpretações novas ou mesmo à modificação de alguns pressupostos iniciais.
(CELLARD, 2012, p. 298)
As legislações que serão utilizadas para a análise documental serão: a nível
nacional a Resolução CNE/CBE nº 1, de 2 de fevereiro de 2016 e a nível estadual a
Resolução CEED/RS Nº 334 DE 28/01/2016. Serão analisadas a partir das categorias de
pré-análise: do contexto, autor e autores, a natureza do texto, os conceitos chaves e a
lógica interna, para que criteriosamente possa se alcançar os objetivos do texto, pois
conforme Cellard, [...] é impossível transformar um documento; é preciso aceitá-lo tal
como ele se apresenta, tão incompleto, parcial ou preciso que seja.
Fundamentação Teórica
As trajetórias da educação técnica de nível médio e a educação a distância se
inserem num contexto educacional com o propósito de atender e cobrir lacunas em aberto
para a profissionalização e inserção dos sujeitos no mercado de trabalho. Conforme Ozga
(2000), as políticas estão imersas num contexto de contestação, por duas questões:
primeiro porque é algo que se discute, que não se entrega pronto; e em segundo, muitas
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análises no campo das políticas têm sido influenciadas por aqueles que as investigam.
Assim, contestando aqueles que defendem as políticas como ações governamentais, a
autora pensa e vê as políticas como processos que envolvem múltiplos atores. Os
principais debates e discussões na área correspondem à forma com que as políticas são
impostas e interferem no dia a dia da escola, sem escutas e anulando os sujeitos que as
compõem.
Corroborando com Ozga, Ball também entende que as políticas excluem as
práticas existentes no micro contexto da escola, assim propõe o ciclo de políticas, com o
objetivo de enfatizar os processos micropolíticos e a ação dos profissionais que lidam
com as políticas no nível local e indica a necessidade de se articularem os processos macro
e micro nas análises das políticas educacionais (MAINARDES, 2006, p.49).
Também Ball (2001, p. 105) demonstra que o estabelecimento de uma nova
cultura competitiva baseia-se na recente teoria econômica e que esse novo paradigma
difundido pela OCDE traz como elementos-chave a forma do mercado, a gestão e a
“performatividade” como forma de superar as velhas tecnologias do profissionalismo e
da burocracia. A ênfase deve estar sobre as novas formas de valores, culturas e relações,
e não apenas sobre as novas estruturas que se formam. As novas tecnologias políticas
“operam para transformar e disciplinar as organizações do setor público e para relacionar
os processos e Empreendimentos de tais organizações com a economia política da
competição global” (BALL, 2001, p.106).
Ao pensar na educação técnica, é importante perceber a sutileza das bases
neoliberais na vida cotidiana e nas escolas. As escolas formam cada vez mais alunos
voltados para os interesses capitalistas, subordinando as práticas educativas aos interesses
do capital. Cabe aqui a contribuição de Frigotto (2007, p. 5) descrevendo que: Não há
mais lugar para todos, mas apenas para aqueles que se adequarem ao conjunto de
competências técnicas, científicas, culturais e afetivas no qual o mercado reconhece como
desejáveis do ‘novo’ cidadão produtivo.
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Assim, as políticas que atravessam o Ensino Técnico têm acentuado a sua
desvinculação com o sistema de ensino com o propósito de programas e projetos que
formem o cidadão cada vez mais rápido para o mercado, primando por bases curriculares
com noções tecnológicas e de competências.
A Educação Técnica de Ensino Médio na Modalidade (à) a Distância
Para a análise documental, optei pelas duas legislações que estão em vigência: a
Resolução CNE nº 1, de 2 de fevereiro de 2016 a nível nacional e a Resolução CEED/RS
Nº 334 DE 28/01/2016 do Estado do Rio Grande do Sul.
Diretrizes Operacionais Nacionais para o credenciamento institucional e a oferta de
cursos e programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio- Resolução CNE/CBE nº 1, de 2 de fevereiro de 2016.
A Resolução do CNE/CBE 01/02/2016 teve várias redações e pareceres até
consolidar em uma resolução, que teve publicação somente no ano de 2016. A resolução
é assinada pelo então integrante da Câmara de Educação Básica, Luiz Roberto Alves e
publicada pelo Conselho Nacional de Educação através da Câmara de Educação Básica.
Também é publicada durante o início do segundo mandato da Presidente Dilma Roussef,
com o Ministro da Educação Aloizio Mercadante.
A resolução está organizada em 14 Artigos, que definem as diretrizes operacionais
para o credenciamento institucional e a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio e de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas do Ensino Fundamental e Médio,
na modalidade Educação à Distância.
No primeiro artigo, definem o conceito de educação a distância, “como uma forma
de desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem mediado por tecnologias que
permitem a atuação direto do professor e aluno em ambientes físicos diferentes”
(BRASIL, 2016, Art. 1º, §1º). Na sequência exige que aconteça uma prévia e rigorosa
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avaliação por parte dos sistemas de ensino da utilização dos recursos tecnológicos
utilizados, em diversos formatos que garantam a mediação pedagógica. Também, no § 3º
deste artigo determinam que o funcionamento dos cursos sob a forma a distância deva(m)
estar em sintonia com as diretrizes que baseiam a modalidade de ensino. Neste caso, a
exigência de consonância com a Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012,
que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de
Nível Médio.
No inciso 4º, ainda do 1º artigo, define como é composto os sistemas de ensino,
federal, dos estados e do distrito federal:
a) o sistema federal de ensino é composto por instituições da rede federal de
Educação Profissional e Tecnológica, dos Serviços Nacionais de
Aprendizagem (SNA) e das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas
federais;
b) os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal são compostos por
escolas técnicas privadas e IES públicas estaduais, distritais e municipais;
c) as escolas técnicas privadas mantidas por IES privadas poderão ofertar
cursos técnicos de nível médio nas localidades em que a IES mantenha cursos
de graduação em áreas de conhecimento correlatas à do curso técnico a ser
ofertado, desde que sejam devidamente habilitadas pelo Ministério da
Educação para a oferta de programas educacionais no âmbito do Pronatec, bem
como apresentem excelência na ação educativa ofertada e comprovada no
âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e demonstre
condições de acessibilidade e de práticas educacionais inclusivas;
d) a supervisão e a avaliação dos cursos de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio executadas por escolas técnicas privadas mantidas por IES
privadas, nos termos da alínea anterior, ficarão a cargo dos sistemas de ensino
dos Estados e do Distrito Federal, em regime de colaboração com a União.
(BRASIL, 2016, art. 1º, § 4º).

No caso de Instituições Superiores privadas as avaliações ocorrerão pelos
Institutos Federais de Educação ou pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem. Define
também, que no caso de autorização de funcionamento da Educação a Distância, nos
Institutos Federais ou nos Serviços Nacionais de Aprendizagem, a avaliação ocorrerá
pelos Conselhos Superiores destas Instituições e garante a estes autonomia para a oferta

17

dos cursos. Da mesma forma, permite a expansão de polos, desde que comunicado ao
Ministério da Educação e mantida a mesma qualidade do curso de origem.
Para as escolas vinculadas ao sistema estadual, devem se adequar as normas dos
seus Estados ou Distrito Federal. No caso de polos fora da unidade federativa de origem,
os próprios sistemas devem enviar comunicados entre si, documentando a
regulamentação da oferta.
No artigo 9º determina que os Cursos Técnicos devam prever em seus projetos
pedagógicos as cargas horárias mínimas de atividades presenciais para cumprimento da
formação técnica pretendida. Já no artigo 10º “devem comprovar em suas plataformas
plena condições de atendimento às necessidades de aprendizagem de seus alunos,
garantindo a atenção especial à logística desta oferta educacional” (BRASIL, 2016, art.
10º).
Conforme o nome da Resolução, o documento oferece diretrizes operacionais de
como deve ocorrer o credenciamento, a oferta e a regulamentação dos cursos na
modalidade de educação a distância, define obrigações e responsabilidades, dando
orientações as Instituições Escolares de como proceder para a oferta destes cursos. Não
há uma diretriz pedagógica da oferta, o que também, abre possibilidades de ofertas
distintas, já que distingue as normas de acordo com o sistema ao qual a instituição é
vinculada. A resolução determina que haja sérias avaliações e impõe exigências de
funcionamento, porém, não estabelece um sistema de avaliação. Para os Institutos
Federais e o Sistema Nacional de Aprendizagem há uma autonomia na oferta dos cursos,
e as próprias instituições são responsáveis pelas suas avaliações. Já nas Instituições
vinculadas às unidades federativas, cabe a cada sistema estadual a avaliação e
determinação de suas regras e normas.
Com a análise da Resolução a nível nacional no próximo item, realizo a análise
do sistema de ensino do Conselho Estadual de Educação do RS.
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Normas para a oferta de Educação a Distância- EaD no Sistema Estadual de EnsinoResolução nº 334, de 28 de janeiro de 2016.
No Estado do Rio Grande do Sul, o primeiro ato legal a tratar sobre a oferta da
Educação a Distância foi a Resolução nº 262, de 03 de outubro de 2001. No decorrer há
novas redações e publicações que estabelece normas e regulamenta a oferta da EaD ,
tendo em sequencia a Resolução do CEED nº 293, de 22 de agosto de 2007. A resolução
de 2007 é revogada pela Resolução nº CEED 300, de 15 de julho de 2009, que é atualizada
pela Resolução nº 320 de 18/01/2012, tendo nova redação pela Resolução CEED/RS nº
334/2016 que é o instrumento de análise desta pesquisa.
A resolução é publicada no governo do Sr. Luis Ivo Sartori, governador do Estado
do Rio Grande do Sul, tendo como Presidência do Conselho Estadual a Sra. Cecília Maria
Martins Farias. A resolução não traz discursos ideológicos e a sua redação assemelhamse as demais resoluções que foram publicadas em governos distintos, como Resolução
320/2012 com o governador Tarso Genro, e das Resoluções 293/2007 e 300/2009 no
governo da Sra. Ieda Crusius. Todos de partidos políticos distintos, mas as resoluções
tratam de tratativas operacionais e técnicas.
A resolução está organizada em 35 artigos. Do 1º ao 6º artigo dá as diretrizes para
as Mantenedoras, com informações iniciais quanto ao aproveitamento de estudos e
possibilidades de ofertas das mantenças. No artigo 7º e 8º trata dos Referenciais de
Qualidade. Conforme a resolução, os indicadores de qualidade tratam do projeto
pedagógico que deve ser desenvolvido, ter uma equipe profissional habilitada e
qualificada, que estabeleça os recursos didáticos disponíveis, que exista uma
infraestrutura para o desenvolvimento do trabalho pedagógico e administrativo, e
estabeleça um processo de avaliação dos alunos e do estabelecimento de ensino. E define
que todos estes indicadores sejam comprovados no processo de credenciamento da
Instituição.
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No artigo 8º, desdobra cada um dos itens, apresentando as exigências mínimas
para atendimento dos indicadores de qualidade:
Desenho do Projeto Político de Pedagógico;
Equipe profissional, integrando a direção e profissionais com conhecimento de
informática para gerenciar um ambiente virtual,
A comprovação da interatividade entre professor e aluno,
Os recursos didáticos utilizados pela Instituição, entre estes, ambiente virtual de
aprendizagem, necessários para cumprimento dos objetivos do curso.
Há um cuidado e exigência nestes artigos para a garantia de atendimento ao aluno,
como exigência de guia do aluno com todas as informações pertinentes para o andamento
do curso. Estabelece também requisitos da infraestrutura, com salas de aula, laboratórios,
biblioteca e secretaria. Também que a instituição escolar comprove a política de reposição
e atualização de materiais, sistemas de informática e equipamentos.
Sobre a avaliação, solicita que respeite o perfil do aluno na educação a distância,
que faça a divulgação de cronograma das aulas e das avaliações, e exige avaliações
coerentes e mecanismos de recuperação.
A partir do artigo 9º até o artigo 13º estabelece os critérios para Credenciamento
da Instituição e da Autorização para oferta dos cursos. Determina os documentos a serem
entregues, prazos e percursos a serem atendidos para a autorização de funcionamento. O
credenciamento da instituição é concedido pelo prazo de 03 anos. Entre os documentos
exigidos, solicita o Projeto Político Pedagógico e os Planos de Curso. Para o projeto
pedagógico exige:
I- as bases teóricas que fundamentam a proposta do curso na forma de EaD;
II- os objetivos gerais e específicos
IIII- as estratégias previstas para o desenvolvimento da estrutura curricular de
forma interdisciplinar e contextualizadas;
IV- os materiais e as ferramentas a serem utilizadas nas aulas virtuais;
V-a descrição das estratégias metodológicas a serem adotadas pelo professor
e/ou professor tutor.(ESTADO DO RS, 2016, Art.11, §1)
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A resolução não se compromete oferecendo uma concepção do que é a Educação
Técnica na Modalidade a Distância, nem seus fundamentos teóricos, porém exige que as
escolas as tenham e sejam definidas em seus projetos pedagógicos, assim, como os
instrumentos necessários para o alcance dos objetivos.
No artigo 12º, é determinada a exigência de 35% da carga horária presencial do
curso ocorra de forma presencial. E os cursos do eixo tecnológico “Ambiente e Saúde”,
tenham 50% da carga horária presencial. Determina também, os cursos que não poderão
ocorrer na modalidade a Distância, entre eles o Curso Normal e os cursos técnicos das
seguintes habilitações profissionais:
Art. 13. Não serão autorizados na forma de Educação a Distância o Curso
Normal e os Cursos Técnicos das seguintes habilitações profissionais:
I - Técnico em Enfermagem;
II - Técnico em Estética;
III - Técnico em Hemoterapia;
IV - Técnico em Saúde Bucal;
V - Técnico em Imobilizações Ortopédicas;
VI - Técnico em Massoterapia;
VII - Técnico em Nutrição e Dietética
VIII - Técnico em Órteses e Próteses;
IX - Técnico em Podologia;
X - Técnico em Prótese Dentária;
XI - Técnico em Radiologia;
XII - Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos.(ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, 2016, Art. 13).

Conforme o determinado, os cursos técnicos na modalidade EaD, têm exigência
de carga horária mínima presencial. Nenhum curso pode ocorrer na totalidade a distância.
Há exigência de controle de frequência destes momentos presenciais, não podendo ser
reduzido à realização de provas ou avaliações.
A partir do Artigo 14 dispõe sobre os requisitos para o credenciamento da
instituição e autorização para a oferta de cursos. Há reconhecimento por parte da
resolução da necessidade de uma equipe pedagógica e administrativa que dê conta do
atendimento e dos processos de ensino aprendizagem dos alunos. No artigo 25 e nos
seguintes a resolução orienta sobre os processos de recredenciamento e traz todos os
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requisitos necessários para a garantia da renovação. A resolução do Estado do Rio Grande
do Sul estabelece uma quantidade significativa de documentos e exigências para a oferta
destes cursos no sistema de ensino do Estado. No entendimento não há um sistema de
avaliação sistêmica das instituições escolares, mas sim, um processo de credenciamento
e após 03 anos, um processo de recredenciamento destas instituições. No
recredenciamento também são dados 03 anos para cada Instituição Escolar. A resolução
também determina que as instituições tenham instrumento de avaliação interna, mas não
estabelece exigências mínimas, critérios a serem avaliados ou define se devem ser
comprovados ou entregues ao conselho.
Considerações
Ao realizar a análise documental das legislações que hoje regulamentam a
Educação Técnica de Nível Médio a Distância fica visível que não há clareza de qual é a
finalidade e quais os objetivos da oferta destes cursos na modalidade a distância. A
legislação que trata da Educação Técnica de Nível Médio (Decreto 5154/2004) não faz
qualquer referência à oferta dos cursos na modalidade a distância. Já as resoluções que
tratam da Educação Técnica na Modalidade (à) a Distância (Resolução CNE/CEB nº 1,
de 2 de fevereiro de 2016 e Resolução CEED/RS nº 334, de 28 de janeiro de 2016) não
tratam das concepções de ensino técnico, da proposta formativa, dos objetivos e
finalidades pedagógicas. São diretrizes operacionais, que tratam dos documentos e
tratativas técnicas para credenciamento e oferta de cursos.
No Estado do Rio Grande do Sul há entendimento de que devam existir
documentos norteadores nas instituições escolares, como projeto político pedagógico e
planos de cursos, que norteiam a prática pedagógica destas escolas, e assim garantam a
seus alunos estrutura física, recursos humanos, material didático pedagógico, que estejam
em acordo com o estabelecido em seus documentos com fins de garantir o processo de
ensino aprendizagem. Também, estabelece a equipe profissional necessária para a
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garantia dos referenciais de qualidade e entre estes, a Direção e Coordenação Pedagógica.
Reconhece-se tanto no Estado do RS quanto em nível nacional a importância dos
processos de avaliação interna nas instituições escolares. Porém, são apenas orientações,
não há um processo sistêmico de avaliação.
A Resolução CNE/CEB nº 1, de 2 de fevereiro de 2016 remete a Resolução
CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, onde atribui neste documento as
orientações curriculares para estes cursos. Não há um documento único, específico, que
trata da Educação Técnica de Nível Médio, que dialogue desde os princípios, objetivos e
finalidades da Educação Técnica de Nível a Distância, traçando orientações operacionais,
para se ter uma concepção daquilo que se pretende atingir com esta modalidade de ensino
no formato (à) a distância. E mesmo com a análise documental das resoluções e das
diretrizes não é possível criar um vínculo e determinar qual é esta concepção.
Acredito que este seja o ponto mais delicado, pois depende da interpretação e da
forma que cada sistema de ensino, federal ou estadual, cada instituição escolar vai
interpretar e adotar em seus estabelecimentos de ensino. A impressão é que os
documentos surgiram para atender o que estava na legislação- LDB 9394/96,
distribuindo-se e delegando responsabilidades operacionais para o funcionamento destes
cursos nesta modalidade, não se preocupando com as demais questões necessárias para a
garantia da qualidade deste nível e modalidade de ensino.
Concluo que as resoluções que tratam hoje desta modalidade e formato de ensino
dedicam-se a regulamentar e orientar as Instituições de Ensino quanto ao processo de
credenciamento e oferta dos cursos, não inferindo questões de avaliações,
acompanhamento didático, sistema que busque ou garanta a qualidade do ensino nesta
modalidade. A ausência de qualquer processo de acompanhamento e regulação traz
preocupações na medida em que fica à mercê dos interesses, das demandas e das regras
do mercado, como um produto/mercadoria a ser comercializada. Tornam-se pertinentes
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novas discussões e análises das práticas das instituições escolares, trazendo para a pauta
discussões que ainda acontecem de formas tímidas, que pouco se fala pouco se vê e pouco
se discute.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO EXPERIÊNCIA ESTÉTICA
Caroline Trapp de Queiroz (UERJ)
Resumo: A partir de uma leitura dos encontros realizados com educadores do sistema
público de ensino de diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2016,
no interior do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) – programa que
oferece, dentre outros, formação continuada a educadores que atuam no Ciclo de
Alfabetização –, propõe-se refletir sobre a potência das experiências estéticas como forma
de sensibilização diante do mundo e de empatia diante do outro. Nesse sentido, o presente
artigo tem por objetivo colocar em discussão questões que envolvem experiências
estéticas sob duas frentes: a primeira em relação aos encontros ocorridos no interior do
curso de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Nesse curso
intentou-se, no trabalho com os Cadernos de Formação, possibilitar a compreensão da
experiência estética como uma forma de deslocamento sensível, no âmbito da vida e do
cotidiano – considerado aqui como movimento imprescindível para a aproximação com
os estudos das Artes no trabalho realizado com crianças, portanto, movimento que
demandou abertura, por parte dos Orientadores de Estudos, às proposições de formação
levadas ao curso; e a segunda quanto à percepção dos encontros vividos entre Formadores
e Orientadores de Estudos do Pacto. Esses encontros passaram a ser entendidos como
experiências estéticas em si que, para além da formação específica desses educadores,
tornaram-se tempo e espaço de formação também para quem estava responsável por esse
processo – numa via de mão dupla que caracteriza o movimento de ensino e aprendizagem
posto na dinâmica da formação continuada de professores. Os encontros de formação aqui
analisados, quatro no total, compuseram o curso de formação oferecido e realizado no
polo Duque de Caxias – situado no espaço da Secretaria de Educação do município e
composto por cerca de quarenta Orientadores de Estudos, todas mulheres, que atuam na
rede pública de ensino dos municípios de Areal, Magé, Três Rios, Petrópolis, Duque de
Caxias e São João de Meriti, no Estado do Rio de Janeiro. O curso foi planejado no intuito
de discutir teoria e prática docentes de modo atrelado, enfatizando sempre a necessidade
de pensá-los imbricados para uma atuação ética e responsável. Cada encontro foi
empreendido e aqui analisado a partir dos pressupostos da pesquisa-intervenção, que
preconiza um modelo de encontro propositivo, fomentando um deslocamento reflexivo
que permite aos sujeitos que se encontram afetarem-se mutuamente. Dentre as conclusões
levantadas a partir da análise do movimento vivido no microespaço de formação do polo
Duque de Caxias, destaca-se o entendimento de que o PNAIC ocupa hoje, como política
e tempo e espaço de formação continuada, um importante lugar de ação, reflexão e
valorização quanto às instâncias públicas de ensino.
Palavras-Chave: Formação Continuada; Experiência Estética; PNAIC.
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Introdução
Esse artigo coloca em discussão a formação continuada de educadores a partir de
uma leitura das experiências estéticas vividas no interior do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), um programa do Governo Federal que tem por
objetivo “assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade,
ao final do 3º ano do ensino fundamental” (BRASIL, s.d.). Funcionando por meio de
adesão, em que os Estados e municípios interessados se inscrevem para adotar a política
proposta, o PNAIC auxilia os educadores a partir de quatro eixos de atuação: 1) a
formação continuada de professores alfabetizadores, 2) a disponibilização de materiais
didáticos e pedagógicos de apoio à alfabetização, 3) as avaliações, através das quais se
acompanha a eficácia e os resultados do Pacto nas escolas participantes, e 4) o sistema de
gestão e de monitoramento, que assegura a implementação das etapas do Pacto.1
O eixo de Formação Continuada, especificamente, é operacionalizado a partir de
encontros presenciais que compõem um curso de formação ministrado por Orientadores
de Estudos (OEs). No entanto, os próprios OEs fazem também um curso específico de
formação, junto às Universidades públicas nacionais, ministrado por formadores
selecionados por essas instituições. É esta formação que interessa mais diretamente nesse
artigo, uma vez que minha relação com o Pacto tenha se dado por meio da atuação como
formadora desses OEs.
Os encontros de formação analisados nesse artigo, quatro no total, foram
realizados no polo Duque de Caxias, situado no espaço da secretaria de educação do
município e composto por quarenta Orientadores de Estudos, todas mulheres, que atuam
na rede pública de ensino dos municípios de Areal, Magé, Três Rios, Petrópolis, Duque

1

Plataforma do Letramento. PNAIC: O desafio da alfabetização na idade certa. Disponível em:

<http://www.plataformadoletramento.org.br/em-revista/266/pnaic-o-desafio-da-alfabetizacao-na-idadecerta.html>. Acesso em: 18 out. 2017.
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de Caxias e São João de Meriti, no Estado do Rio de Janeiro. Esses encontros foram
planejados no intuito de discutir atreladamente teoria e prática docente, enfatizando
sempre a necessidade de pensá-los imbricados para uma atuação ética e responsável.
Nesse sentido, cada tema foi articulado em torno de um eixo teórico específico, a
partir do qual se levantava o debate. Alguns dos temas propostos na formação foram
currículo, música, dificuldades de aprendizagem, etc., temas desdobrados visando as
especificidades da alfabetização. No interior desse debate é que as práticas floresceram
nas narrativas das educadoras, tanto aquelas já realizadas em sala de aula, quanto as que
se descortinavam, ao longo da formação, como potencialidade de ação diante do que
discutíamos.
Percurso metodológico
A metodologia proposta para os encontros, e a partir dos quais tornou-se possível
realizar a leitura aqui proposta sobre formação continuada no interior do PNAIC, foi
desenvolvida na tentativa de manter tensão, no sentido de imbricamento, entre
pensamento e prática e, mais ainda, entre o pensamento sobre a própria prática. Dessa
forma, a problematização foi caminho metodológico escolhido para nossos encontros, o
que significa dizer que o caráter propositivo que movia a formação tornou essa uma
pesquisa-intervenção.
A pesquisa-intervenção tem como pressuposto o fomento de um deslocamento
reflexivo que permita aos sujeitos que se encontram afetarem-se mutuamente. Assim, o
encontro com o sujeito da pesquisa suscita um confronto discursivo, no sentido de uma
tensão, que exige do pesquisador uma resposta (PEREIRA et al., 2009) e, portanto, o
torna também responsável pelo conhecimento construído durante e a partir da pesquisa
que realiza.
Especificamente em um desses encontros, no qual deveríamos abordar o Ensino
de Artes no Ciclo de Alfabetização, o desafio posto era pensar experiência estética como
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forma de pensar a Arte pelo que ela nos provoca. A partir das leituras de referenciais
como Barbosa (1998), Bondía (2002), Tiburi (s.d.) e Richter (2005), construí, junto da
supervisora do polo, um percurso formativo que partiu da definição dos conceitos de
experiência, estética e sensibilidade em direção a ações que promovessem a percepção de
que a predisposição a experiências estéticas se conecta diretamente ao exercício da
empatia e humanização, necessários a uma relação dialógica com o outro.
Para o conceito de “experiência” trabalhei com a provocação de Bondía (2002,
p.21), que afirma ser, a experiência, aquilo que “nos passa, o que nos acontece, o que nos
toca”, algo intimista e, portanto, narrável apenas por quem a experimenta. Já o conceito
de “estética” foi pensado a partir da reﬂexão de Tiburi (s.d.), que traz a etimologia grega
da palavra, Aisthesis, para afirmar que,
A sensibilidade é uma categoria do conhecimento e uma categoria política. Ela
é a base, a via de acesso ao mundo externo, ao nosso corpo, o modo como se
estabelece nossa relação com as coisas, justamente por ser um modo como
experimentamos nosso corpo e os demais corpos. É o modo como olhamos
para as coisas, como ouvimos, mas também como as pensamos (TIBURI, s.d.).

De experiência como o que nos passa à estética como categoria que determina o
modo como conheço as coisas e como, a respeito delas, me posiciono, o objetivo foi
compreender a experiência estética como aquilo que nos chega pela sensibilidade e nos
afeta.
O caminho escolhido para a formação foi, então, propiciar momentos de
experienciação e reflexão. A ideia era provocar as OEs a viverem novas experiências que
lhes despertassem para outras sensibilidades, o que demandou delas abertura às
proposições de formação. Isso a partir da concepção de que se as educadoras não se
deslocassem para outra experiência estética no mundo, que pressupõe novas formas de
apreensão e compreensão do que nos cerca, seria pouco viável buscar um ensino que
verdadeiramente promovesse a formação integral dos estudantes (um dos objetivos do
Pacto).
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A partir desse percurso, foi possível observar um movimento, que nasceu de forma
espontânea, de ampliação das potencialidades experienciais, de modo que as Orientadoras
de Estudos buscaram traçar planejamentos considerando as especificidades das diferentes
realidades de suas escolas e de seus estudantes, mas tendo por base o que haviam vivido,
enquanto experiência estética, durante a formação. Esse exercício de tentar coadunar o
que estavam vivendo com aquilo que percebiam (e desejavam) poder permitir a seus
estudantes viver, dentro das condições postas pela materialidade da vida escolar, foi um
dos movimentos mais significativos dos encontros do PNAIC.
Uma experiência estética formativa
O Caderno 6 de Formação do PNAIC traz o desafio de trabalhar a Arte no Ciclo
de Alfabetização a partir das seguintes linguagens: a dança, o teatro, a música e as artes
visuais (não compreendendo a literatura como expressão artística nesse caderno, em
específico). Foi diante da necessidade de pensar formas de aproximação com a Arte que
transcendessem a mera apreciação, que busquei um planejamento que desse conta de
trazer contextos capazes de gerar verdadeira reﬂexão para esse, que além de um tema,
implica uma forma específica de ser e pensar o mundo. O trabalho com o conceito de
experiência estética nasce daí, tendo em vista a necessidade de propiciar às OEs um
espaço em que pudessem exercitar percepções diferenciadas quanto às múltiplas
linguagens artísticas possíveis.
Ana Mae Barbosa (1988) chama atenção para o fato de que se deve dar uma
“orientação supervisora nas diversas áreas de arte e também possibilitar-lhe [ao educador]
a oportunidade de fazer um trabalho pessoal em arte que desenvolva seu processo criador”
(BARBOSA, 1988, p.89). Foi pensando justamente nesse exercício pessoal de
experimentação e criação que optei por discutir experiência estética como ponto de
partida às discussões da Arte, tentando, num primeiro momento, dar ênfase a uma
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mudança de olhar e à relação com o mundo, as coisas e com as pessoas que demandam
uma sensibilidade específica.
A reﬂexão das OEs quanto a essa percepção de experiência estética que entrelaça
sujeitos e acontecimentos, justamente porque convoca um sentir que é íntimo em relação
àquilo que é externo, começou a se desenrolar logo que os conceitos foram apresentados.
As narrativas construídas a partir da discussão colocaram em xeque a necessidade de
contextualizar os conhecimentos construídos, muito porque “tem coisa que não faz
sentido levar pra essas crianças” (OE1), ou mesmo devido ao fato de que “não existe uma
valorização das coisas que acontecem na vida dos alunos” (OE2).2
Essas leituras permitem compreender a urgência de repensar, na educação, formas
de tornar o diálogo estético possível. O que apontam as Orientadoras de Estudos diz de
uma desconsideração àquilo que é a história de vida dos estudantes e o lugar em que se
situam, o que não deve se confundir com a retórica de um cerceamento às diferentes
linguagens estéticas existentes no mundo.
Considerar o tempo e o espaço em que o estudante se insere é partir das suas
referências para amplia-las, para permitir a tessitura de conexões com outras linguagens
possíveis. Conforme as OEs conjecturaram nos encontros: Por que não aprender sobre
artes visuais a partir da leitura das pichações do bairro? Por que não ouvir as músicas que
as crianças têm ouvido para discutir a relação entre som e silêncio? Por que não pedir que
elas escolham um lugar no bairro em que consigam observar algo que consideram bonito
e, a partir daí, falar sobre a experiência estética? Por que não levar a turma para conhecer
os lugares escolhidos por cada um?
Essas questões dizem, portanto, de uma materialidade da vida que não pode ser
negada quando discutimos educação, arte e experiência, muito porque a negligência dessa

2

Por não haver autorização para o uso, mesmo acadêmico, das falas registradas nos encontros, opto por
identificar as narrativas a partir dessa nomenclatura.
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concretude recaí, na maior parte dos casos, em silenciamento, preconceito, ignorância e
discriminação quanto à infinitude de produções e expressões existentes no mundo. Além
disso, deve-se ter em mente que cultura é um conceito amplo, constituído de múltiplas
realidades, abarcando n contextos, para os quais devemos, enquanto educadores, estar
atentos a perceber, conhecer, valorizar e fazer dialogar.
Percebendo a predisposição e abertura das OEs às proposições, levei ao nosso
encontro diferentes exercícios que permitissem viver novos deslocamentos de
sensibilidade, sempre pensando em modos de acesso possíveis a elas e seus estudantes.
Uma dessas proposições, que trago como análise dos processos vividos, foi um exercício
de sensibilização que chamei de “o outro diante de mim”. Essa proposta foi elaborada em
diálogo com a educadora Raíza Venas, que enfatiza a necessidade de cuidar para que a
abertura afetiva ao outro não se torne muito profunda, no sentido de tocar questões das
quais o grupo não dá conta. Para isso, a mediação é imprescindível, já que vai direcionar
o foco da reflexão para lugares determinados e em ritmos específicos.
O exercício foi realizado em duplas, de maneira que cada OE procurava seu par e
posicionava-se de frente para ele, sem se tocar ou conversar. As intervenções foram feitas
no sentido de observar esse outro, imaginar de que contexto aquele sujeito vinha, qual era
a história que marcava sua vida, pensar nos desafios que aquela pessoa havia superado,
questionar o que me aproximava desse outro, o que nos distanciava, reparar o que as
linhas de expressão impressas naquele rosto revelavam, os sorrisos, os choros, as
preocupações... Cada intervenção foi seguida de novo silêncio para que o que havia sido
pedido tivesse tempo de se desenrolar entre as duplas.
As reações foram muito variadas. Algumas pessoas não conseguiam parar de rir,
num primeiro momento. Talvez fosse o nervosismo quanto ao que estava por vir, ou
mesmo o estranhamento em relação a uma situação que demandava estar diante da
atenção e dos julgamentos desse outro. Algumas OEs não conseguiam fazer silêncio,
cochichando durante todo o exercício. Outras tinham dificuldades em permanecer com os
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olhos fixos em seu par, desviando o olhar para baixo ou para mim que, no lugar de
formadora, novamente repetia: “olhe para a pessoa à sua frente...”. Relacionar-se com o
outro não é algo fácil, ainda mais quando essa relação pressupõe olhar, ser olhado, pensar,
ser pensado e não poder dizer uma palavra sequer. Foi também a partir dessa ótica que
entendi essas pequenas transgressões.
Após as proposições e as narrativas tecidas a partir delas, retornamos aos
conceitos detalhados no início do encontro, procurando compreender experiência estética
a partir da junção das categorias de “experiência” e “estética”, então afetados pelas
relações vividas naquele tempo e espaço. As narrativas das OEs apontaram um salto na
compreensão da experiência estética como uma relação com o outro, que nos afeta
intimamente, além de destacarem como essa forma de percepção delineia nossa ação no
mundo, pois esse deslocamento só é possível a partir do momento em que “decidimos
conhecer verdadeiramente que alunos são esses que temos” (OE3). Para além disso, a
questão da empatia apareceu como um exercício potencializado pelas experiências
estéticas que, ao provocar deslocamentos de sensibilidade, possibilitam o exercício de
“sentir e sentir-se no lugar do outro” (OE4).
Considerações
Como já foi destacado, a leitura sobre os processos vividos durante a formação e
que são objeto de análise nesse artigo é feita a partir dos referenciais da pesquisaintervenção, que propõe um salto reflexivo, cujo objetivo é fazer emergir outros modos
de ver, pensar e sentir, entre os sujeitos que se encontram. Esse caminho se revelou
fecundo para a abertura de possibilidades de construção de novas narrativas, pois permitiu
reconhecer o outro como sujeito de sua própria história, gerando encontros carregados de
afetos. Esse imbricamento entre pensamento e ação, e entre eu e o outro, diz de uma ética
do ser, ética com a qual ele se põe na arena do diálogo.
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A partir das experiências apresentadas aqui, e também das muitas outras vividas
nos encontros de Formação do PNAIC 2016, cabe concluir destacando que os próprios
encontros foram vistos e sentidos como experiências estéticas em si, pois se é verdade
que uma experiência é tudo o que nos passa, nos toca, nos acontece, e a estética é o modo
como o que está no exterior nos afeta intimamente, provocando novas formas de
compreensão e delineando nossa ação no mundo, então é verdade que a experiência de
ser formadora do PNAIC, polo Duque de Caxias, me foi formativa também.
Somos seres que nascem para o encontro com o outro e que se constituem por
meio dessa relação, o que significa que afetar e ser afetado é base da história que no
mundo construímos. Pensar o outro é tê-lo em consideração, o que não pressupõe que
essa seja necessariamente uma relação pacífica e harmoniosa, pois a tensão é a marca dos
encontros entre os sujeitos, uma tensão que é fundamental ao afetamento. Portanto,
quando afirmo que a experiência na formação me foi formativa também, não estou
dizendo necessariamente que as tensões não tenham feito parte do processo, pelo
contrário.
Penso justamente que a chave da diferença entre conhecer o outro para subjugálo e conhecê-lo para, com ele, construir uma relação dialógica reside no modo como as
tensões são significadas pelos sujeitos que as vivem. Essa questão aparece de forma
primorosa no conto “Uma experiência particular”, de Chimamanda Adichie (2009). Nele,
duas mulheres que não se conhecem acabam se encontrando em meio a um conﬂito
étnico-religioso entre muçulmanos de origem hausa e igbos cristãos, na cidade nigeriana
de Kano. Na tentativa de se proteger, as mulheres buscam refúgio em uma loja
abandonada, onde aguardam até que tudo se acalme. Uma das mulheres, muçulmana da
etnia hausa, “desamarra sua wrapper [uma espécie de saia] verde, que cobre todo o seu
corpo, e a estende no chão empoeirado” para que as duas se sentem.
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Ali, sobre aquela wrapper verde, estendida no chão empoeirado, as duas vivem
uma experiência única e uma relação de estranhamento e proximidade, como observa
Passos (2014), numa leitura sensível da narrativa,
É a wrapper, transformada em tapete, que as acomoda, as coloca em condições
simétricas. É ali – ao sentar neste restrito pedaço de tecido estendido no chão
– um microcosmo de identificações e memórias – que a vendedora de cebolas
mostra a Chika os seios inﬂamados por causa do tempo em que está longe do
filho que amamenta, e que a estudante de medicina lhe sugere como cuidar dos
mamilos feridos; é ali que ela chora a preocupação com a flha que vendia
castanhas quando se perdeu na confusão das ruas por causa dos conﬂitos; é ali
que a companheira de infortúnio emociona-se com a sua preocupação
(PASSOS, 2014, p.236).

A wrapper funciona, na história, como o espaçotempo em que os acontecimentos
se desenrolam. Um contexto singular que organiza toda a experiência vivida. Ainda que
suas diferenças pareçam inegociáveis, o encontro propicia movimentos de intensa
identificação – um movimento que não pressupõe harmonia, mas tensão. Os olhares
trocados, os sentimentos, os choques, os sorrisos, o exame que Chika, igbo e cristã, faz
nos seios da outra mulher, hausa e muçulmana, tudo isso jamais se repetirá. Existe
unicamente ali, naquele espaço, naquele momento, onde um encontro se dá e afeta ambas
as mulheres, modificando-as de maneira única. É dessa forma que olho para os encontros
com as Orientadoras de Estudos, enxergando neles experiências singulares e irrepetíveis,
nem sempre harmoniosas, mas que transformaram meu olhar sobre a formação
continuada, a alfabetização, a educação pública e as educadoras responsáveis pelo Ensino
Fundamental das crianças da rede pública de ensino.
Nossos encontros foram experiências estéticas não apenas por me tocarem
intimamente, mas especialmente pelo modo como esse afetamento se deu. Cheguei ao
primeiro encontro cheia de conceitos preestabelecidos sobre o que faria sentido naquele
espaço e tempo em que estaríamos juntas. Meu olhar para as OEs só mudou a partir da
abertura ao diálogo, quando elas encontraram espaço para narrar suas experiências e
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levantar suas demandas, compartilhando dificuldades e buscando, juntas, entre si e
comigo, novos caminhos e possíveis estratégias de ação.
Portanto, se a sensibilidade, como “categoria do conhecimento e categoria
política” (TIBURI, s.d.), nos permite compreender o mundo externo, as coisas e os outros
a partir da relação que estabelecemos com eles, posto que seja responsável pela mudança
de percepção da realidade, cabe destacar esse lugar ocupado pelo PNAIC como formador
também das sensibilidades do educador, que provocam mudanças de percepção geradoras
de humanização.
Ao buscar humanizar as OEs através da discussão sobre experiências estéticas, fui
eu mesma humanizada por meio do exercício de empatia a que fui constantemente
convocada. Nesses encontros com as educadoras, que insistiam em sinalizar que era
unicamente ali, sobre aquela espécie de wrapper que nos unia e permitia a tessitura de
relações de estranhamento e proximidade, somente nessa troca sincera é que a formação
ganharia sentido.
Assim, como forma de concluir as reflexões aqui levantadas a partir do
microespaço de formação no polo Duque de Caxias, reitero o entendimento de que o
PNAIC ocupa hoje, como política e tempo e espaço de formação continuada, um
importante lugar de ação, reflexão e valorização quanto às instâncias públicas de ensino.
Julgo primordial essa dimensão, especialmente em um contexto em que a educação
pública, de qualidade e gratuita vem sofrendo reveses diante de projetos que enxergam
na elitização do acesso ao conhecimento e à educação um caminho para o futuro do país.
Colocar a universidade e as escolas em diálogo de formação mútuo é reafirmar uma
concepção de educação que enxerga, nas instâncias públicas, potência para repensar que
educação queremos e o que precisamos para alcançá-la.
Referências
ADICHIE, C. N. The thing around your neck. Londres: Fourth Estate, 2009.

36

BARBOSA, Ana Mae. Arte Educação: conflitos e acertos. 3a ed. São Paulo: Max
Limonad, 1988.
BRASIL. Ministério da Educação. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
Entendendo o Pacto. Disponível em: <http://pacto.mec.gov.br/o-pacto>. Acesso em: 18
out. 2017.
BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista
Brasileira de Educação, n. 19, Campinas: Unicamp, 2002.
COSTA, A. H. V.; CARVALHO, C. R. Educação, filosofia e linguagem: Uma
experiência no deserto. Revista Teias, v. 14, n. 32, maio/ago., 2013.
MAGALHÃES, A. D. T. V.; VIDAL, F. S. L.; SILVA, R. Ensino da Arte
nacontemporaneidade: Alguns pressupostos e fundamentos. In: BRASIL. Secretaria de
Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa. A Arte no Ciclo de Alfabetização. Caderno 06. Brasília:
MEC, SEB, 2015.
PASSOS, M. C. P. Encontros cotidianos e a pesquisa em Educação: relações raciais,
experiência dialógica e processos de identificação. Educar em Revista, n. 51, p. 227-242,
Curitiba, Editora UFPR, jan./mar. 2014.
PEREIRA, Rita et al. Pesquisador e criança: dialogismo e alteridade na produção da
infância contemporânea. Cadernos de Pesquisa, v.39. n. 138, set/dez. 2009.
RICHTER, Ivone Mendes. Interculturalidade e estética do cotidiano no ensino de artes
visuais. Campinas: Mercado das Letras, 2005.
TIBURI, Márcia. O que é sensibilidade? Arte e Filosofia. s.d. Disponível em:
<http://www.marciatiburi.com.br/textos/sensibilidade.htm>. Acesso em: 18 out. 2017.

37

A VISÃO DE CURRÍCULO EM UMA ESCOLA COM PRÁTICAS INOVADORAS
Angélica Rotava
Marcia Regina Rezende Zanocini
Manoela Soares Cichocki
Raquel de Fátima Boza dos Santos Malcheski
Universidade Tuiuti do Paraná
Resumo: O presente estudo abordará as práticas inovadoras de currículo, de uma escola
localizada em Curitiba no Estado do Paraná que oferta o Ensino Infantil (0 a 6 anos). Este
estudo é fruto de um desafio apresentado e proposto na disciplina de Teorias do Currículo,
do curso de Mestrado em Educação da Universidade Tuiuti do Paraná, na linha de
Pesquisa de Práticas Pedagógicas: elementos articuladores. O principal objetivo deste
trabalho volta-se para as práticas inovadoras do currículo da escola selecionada, sendo
que a questão norteadora é conhecer o currículo e as práticas inovadoras com o anseio em
conhecer as atividades e as práticas inovadoras de currículo da Escola. A metodologia
utilizada para este trabalho foram: análises bibliográficas, visita a instituição e roteiro de
entrevista com a gestora educacional da escola. A escola possui o currículo oficial e o
currículo oculto, possibilitando as relações escolares, por meio das atividades
pedagógicas, dos conteúdos, das didáticas e das avaliações propostas pela equipe escolar,
pelos alunos e pais que participam do ensino-aprendizagem das crianças. As inovações
do currículo da escola são de suma importância para refletir as práticas pedagógicas
inovadoras, logo é no cotidiano da escola que as diversas práticas se desenvolvem,
buscando compreender que os mais beneficiados nesse processo são as crianças que
interagem umas com as outras por meio das escolhas, da autonomia e autoestima nas
quais possibilitam a sua própria interação com o meio escolar e social. Portanto, quando
as crianças apresentam os espaços físicos da escola, elas tornam o ambiente rico em
diálogo, argumentação e reflexão, sendo instrumento para a construção e reconstrução de
conhecimentos, atitudes e valores que permeiam e auxiliam o ensino-aprendizagem das
crianças. Após esse estudo, verificou-se que as principais inovações observadas são a
autonomia das crianças em ter a oportunidade de expressarem-se na roda de conversa
sobre os assuntos que desejam conhecer e estudar, a otimização do tempo para a
realização das oficinas, das atividades recreativas feitas no pátio e/ou parquinho, a
produção de uma receita gastronômica promovendo a interação e o vínculo dos pais com
as crianças. Sendo assim, a escola visa trabalhar com as crianças por meio de brincadeiras
e atividades pedagógicas e lúdicas, as quais são consideradas práticas inovadoras de
currículo, trazendo o “novo e o diferente”, não somente na organização curricular, mas
nas atividades pedagógicas desenvolvidas com as crianças.
Palavras-Chave: Atividade Pedagógica; Prática Inovadora; Inovação Curricular
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Introdução
O presente trabalho abordará as práticas inovadoras de currículo de uma escola
localizada na cidade de Curitiba no Estado do Paraná que oferta Ensino Infantil (0 a 6
anos). Este trabalho é fruto de um desafio apresentado e proposto na disciplina de Teorias
de Currículo, do curso de Mestrado em Educação da Universidade Tuiuti do Paraná, na
linha de Pesquisa de Práticas Pedagógicas: elementos articuladores, que instigou os
mestrandos a encontrarem escolas que trabalhassem com práticas inovadoras de
currículo.
O principal objetivo deste trabalho volta-se para as práticas inovadoras do
currículo da escola selecionada, sendo que a questão norteadora é conhecer o currículo e
as práticas inovadoras com o anseio em explorar as atividades e as práticas inovadoras de
currículo da Escola. A metodologia utilizada para este trabalho foram: análises
bibliográficas, visita a instituição e roteiro de entrevista com a gestora educacional da
escola. É de extrema importância, discutir currículo por meio da teoria utilizando critérios
de seleção para compreender os conteúdos, os objetivos, as metodologias e os projetos
entre outros elementos que compõem o currículo da escola.
No livro Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo, Silva
(2015, p. 15) sugere que “o currículo é sempre resultado de uma seleção: de um universo
mais amplo de conhecimentos e saberes, seleciona-se aquela parte que vai constituir,
precisamente o currículo”. O currículo da escola pauta-se em práticas inovadoras que
englobam projetos e atividades, por vezes solicitados, desejados e que partem do interesse
das crianças na roda de conversa ou em atividades do cotidiano das crianças no ambiente
escolar ou fora da escola.
O estudo inicia com a breve descrição da estruturação, caracterização e descrição
da proposta curricular da escola, com uma análise das práticas inovadoras de currículo. E
por fim, as considerações finais, visando ressaltar as práticas inovadoras observadas no
currículo escolar.
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Estruturação, caracterização e descrição da proposta curricular da escola: uma
visão de currículo inovador
A escola localiza-se no bairro Água Verde em Curitiba no estado do Paraná,
atende crianças de 0 a 6 anos, o trabalho está centrado na compreensão e união, sobretudo
com a família, o que permite a criança compartilhar e relacionar-se com as demais,
construindo sua própria autonomia.
O alicerce teórico da escola pauta-se nas Teorias Construtivista elaborada por Jean
Piaget e Sócio Interacionista por Lev Semenovitch Vygotsky. Tais teóricos são
fundamentais para discutir e refletir sobre o conhecimento e o desenvolvimento das
relações sócio afetivas da criança com o adulto dentro do espaço físico, social e
emocional, proporcionando o desenvolvimento afetivo, cognitivo e físico da criança
elaborada e sustentada na proposta curricular da escola.
Na entrevista realizada com a administradora da escola, a mesma argumenta que
o suporte do trabalho pedagógico fundamenta-se na concepção construtivista e sócio
interacionista, articulando com outros teóricos como: Emília Ferreiro, Henri Wallon,
Paulo Freire, Jerome Brunner, José Francisco Pacheco, e seguindo os princípios básicos
das escolas de Reggio Emilia. Analisando as concepções filosóficas e o currículo da
escola, essa apresenta uma perspectiva de currículo fundamentando nas teorias críticas e
apoia-se principalmente no poder de articulação do currículo oculto e oficial.
Na caracterização e na estrutura física da escola, percebe-se os espaços interativos,
comunicativos e receptivos para o desenvolvimento das crianças estabelecendo relações
com o ensino e aprendizagem, para o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil, Brasil (1998, p. 68), sugere que “a estrutura do espaço, a forma como os materiais
estão organizados, a qualidade e adequação dos mesmos são elementos essenciais de um
projeto educativo”. Na escola as salas e os espaços físicos para as crianças desenvolverem
suas atividades curriculares estão dispostas em: sala de reciclagem, laboratório de
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experiência, de fantasias, de registro de atividades, de jogos, de artes, a do sono para o
berçário, a área externa com o parquinho e pátio e, as salas de aula com paredes de
madeira para que a criança também esteja em contato com a natureza durante o período
de aprendizagem.
Para corroborar com as entrelinhas do Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, Silva (2015, p. 30) menciona que as formas de organização e
elaboração formam o currículo, sendo que “o importante não é desenvolver técnicas de
como fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que
o currículo faz”. O currículo está permeado de metodologia, planejamento, atividades e
conteúdo. Ainda para o mesmo autor (2015, p. 15) “o currículo é sempre resultado de
uma seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes, seleciona-se aquela
parte que vai constituir, precisamente o currículo”.
É de extrema importância, discutir currículo por meio da teoria utilizando critérios
de seleção para compreender os conteúdos, os objetivos, as metodologias e os projetos
entre outros elementos que compõem o currículo da escola. Entretanto, na escola o
currículo oficial e o currículo oculto, possibilitam as relações escolares, por meio das
atividades pedagógicas, dos conteúdos, das didáticas, dos projetos e das avaliações.
O currículo oculto, segundo Silva (2015, p. 78), transmite “atitudes,
comportamentos, valores e orientações” que são vivenciadas pelas crianças contribuindo
para o ensino aprendizagem das mesmas, quando chegam na roda de conversa para
explanar uma dúvida ou até mencionar um novo assunto, esse momento também faz parte
do currículo oculto que ocorre na roda de conversa, no qual as crianças se encontram para
socializar suas dúvidas e opiniões dando visibilidade para a autonomia da criança no
espaço escolar.
Embasados em concepções, princípios e teorias, o foco do trabalho é analisar as
práticas inovadoras de currículo da escola, Silva (2015), menciona que a teoria é de
fundamental importância para descrever, explicar e descobrir uma realidade por meio do
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currículo, e o currículo nada mais é, do que o caminho, o percurso, o trajeto e a corrida
para chegar a seleção dos conteúdos, objetivos e conhecimento, auxiliando no
desenvolvimento de competências para que as crianças continuem aprendendo ao longo
da sua vida.
Para corroborar com as ideias, no artigo intitulado como: Currículo e identidade
social: territórios contestados, Silva (2011), menciona que o currículo tem caráter
produtivo, quando as pessoas estão envolvidas com as atividades, ocorrem relações de
ensino e aprendizagem com as outras pessoas, nesse caso as crianças. A escola dispõem
de dois períodos: o matutino e o vespertino no qual o currículo ganha forma quando o
planejamento, a metodologia e o objetivo fazem parte do currículo para desenvolver as
atividades curriculares e extracurriculares.
[...] é importante ver o currículo não apenas com sendo constituído de “fazer
coisas” mas também vê-lo como “fazendo coisas ás pessoas”. O currículo é
aquilo que nós, professores/as e estudantes, fazemos com as coisas, mas é
também aquilo que as coisas que fazemos a nós. O currículo tem de ser visto
em suas ações (aquilo que fazemos) e em seus efeitos (o que ele nos faz). Nós
fazemos o currículo e o currículo nos faz. (SILVA, 2011, p. 189).

Neste sentido, é no currículo oficial e/ou oculto que o planejamento surge, com
ideias, assuntos, temas e curiosidades em que as crianças querem aprender, descobrir,
conhecer, perceber e saberem mais sobre o assunto comentado na roda de conversa, parte
da interação e da comunicação da criança no qual os professores desenvolvem projetos e
atividades para todos os dias letivos. Essa autonomia e interação da criança com os demais
colegas e com os professores na roda de conversa é processo do currículo oficial e oculto
também faz parte de um currículo com práticas inovadoras.
O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar
que, sem fazer parte do currículo oficial, explicito, contribuem, de forma
implícita, para as aprendizagens sociais relevantes [...] são fundamentalmente
atitudes, comportamentos, valores e orientações que permitem que as crianças
e jovens se ajustem da forma mais conveniente ás estruturas. (SILVA, 2015,
p. 78).
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É importante destacar que o currículo oculto permeiam as práticas sociais, pois é
através dele que o indivíduo se constrói, assim, os professores articulam e planejam suas
práticas, vindo ao encontro das situações ou propostas que surgiram na roda de conversa.
A essência do planejamento e, consequentemente, a indispensável propriedade
dos objetivos diz respeito ao futuro e à sua realização. Ao contrário da cigana
que tenta prever o futuro, um professor sábio tenta controla-lo e realizar o seu
potencial para o benefício das crianças ao seu cargo. (DAVIES, 1979, p. 5).

Os objetivos para a elaboração do planejamento devem ter um propósito, uma
meta e uma finalidade para se concretizar e serem aproveitados para o desenvolvimento
intelectual, motor e físico da criança. Davies (1979, p. 5), menciona que [...] “tudo o que
se exige é um conjunto de métodos ou de procedimentos que auxiliará a realizar do que
se tem em mente” primordial para o professor exercer seu planejamento e projetos.
Consequentemente, os elementos do currículo integram o planejamento, os
objetivos, a metodologia entre outros que contribuem para a elaboração e
desenvolvimento das atividades escolares. Um dos objetivos da escola, é com a formação
continuada dos professores com semanas e reuniões pedagógicas promovendo palestras,
cursos, conferências, seminários e oficinas propondo uma maior interação entre os
profissionais compartilhando ideias, concepções, experiências e vivências, possibilitando
a discussão de temas, conteúdos, textos e projetos de relevância social para serem
desenvolvidos na escola durante o ano letivo.
As atividades curriculares desenvolvidas na escola são planejadas, organizadas e
programadas em conjunto com as crianças, pais, auxiliares, professores e direção. É
levado em consideração o bem estar dos alunos para que os mesmos consigam aproveitar
as brincadeiras, as atividades e os projetos, divertindo-se, apreendendo, descobrindo e
recriando isso também faz parte das categorias intelectuais e motoras no ambiente escolar,
sendo mais uma prática inovadora.
As crianças se utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade
que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo que buscam
desvendar. Nesta perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir
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das interações que estabelecem com outras pessoas e com o meio em que
vivem. (BRASIL, 1998, p. 21-22).

O desenvolvimento da criança por meio das áreas afetivas, emocionais e motoras
proporcionam situações de aprendizagens e conhecimento com real sentido, contribuindo
para que as crianças sejam capazes de analisar, compreender e intervir na realidade social
de forma crítica, solidária e transformadora. Nos estudos das teorias do currículo, Silva
(2015, p. 108) enfatiza que “o currículo tem sido tradicionalmente concebido como um
espaço onde se ensina a pensar, onde se transmite o pensamento, onde se aprende o
raciocínio e a racionalidade”.
Cabe ao professor fazer a interação, o diálogo e a comunicação com as crianças
por meio de dinâmicas, brincadeiras e recreações garantindo a troca de conhecimento
entre as mesmas, para que possam comunicar-se e expressar-se, por meio do modo de
agir, de pensar e de sentir, a fim de que elas sejam instrumentalizadas para atuar no mundo
no qual estão inseridas resultando no processo de aprendizagem ao longo da vida.
Percebe-se que a atitude das crianças em apresentarem os espaços, comprovam
que são pertencentes ao mesmo, fazendo parte da própria construção de vida e da filosofia
da escola assentado na autonomia, autoestima e confiança, esse tipo de atividade também
contribui para o desenvolvimento do currículo oculto e das práticas inovadoras. Nesta
atitude, as crianças não estão sendo apenas aprendizes, mas colaboradores do espaço em
que passam a maior parte do tempo, aprendendo e desenvolvendo suas habilidades,
conhecendo suas capacidades intelectuais, cognitivas e motoras.
As atividades curriculares desenvolvidas pelas crianças juntamente com seus
professores e auxiliares, seguem um horário e em cada dia da semana ocorrem atividades
diferentes como curriculares e extracurriculares. As crianças interagem com as aulas e
com os espaços físicos da escola, esses espaços oferecem oportunidades iguais de
desenvolvimento, bem como aprendizagem significativa, diversificada e de qualidade
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entre as crianças. Tais atividades, propiciam momentos ricos de interação entre criança x
criança e criança x adulto, trabalhando com diferentes costumes, hábitos e culturas.
As atividades curriculares são realizadas em sala de aula e algumas nas áreas
externas da escola (pátio e parquinho). As atividades pedagógicas são desenvolvidas por
oficinas de matemática, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, música e
movimento, e artes com os professores especialistas, essas atividades são destinadas as
crianças de 2 a 6 anos.
Portanto, as atividades são planejadas e organizadas pelos professores com
apontamentos e sugestões das crianças sobre “o que elas querem aprender” sugeridas na
roda de conversa, entretanto sucede-se a realização do planejamento em que o professor
elabora as atividades, brincadeiras e recreações por meio de cada eixo de trabalho.
Sendo fundamental que o professor construa uma espécie de sensibilidade para
realizar as leituras necessárias dos sistemas complexos que se modificam
constantemente, fazendo os ajustes e os replanejamentos necessários. (SILVA,
2014, p. 523).

Os eixos são trabalhados de forma interdisciplinar, por meio de um planejamento
curricular efetivado com o apoio dos professores, que planejam os jogos, as brincadeiras,
as gincanas, os desenhos, as pinturas, as colagens, as modelagens, as histórias, as canções,
as músicas, as cantigas, as brincadeiras como a dança da cadeira, o quebra-cabeça, os
dados, os jogos de encaixe e de cartas utilizando materiais e explorando os espaços
internos e externos da própria escola. O planejamento das atividades conta com um tema
gerador para cada ano letivo, no ano letivo de 2016 o tema gerador foi chamado de
“conexão” determinado pelos professores e direção para promover a interação com os
pais durante o período letivo.
O planejamento é de suma importância para a realização das atividades,
É o instrumento fundamental na previsão e organização do trabalho cotidiano
do (a) professor (a) com as crianças no que se refere aos objetivos, aos aspectos
do currículo a serem comtemplados, aos tempos, aos espaços e materiais, as
crianças e as metodologias para o desenvolvimento das ações de cuidar e
educar. No entanto, é importante que ele seja sempre flexível para atender as
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situações imprevistas, bem como aos interesses e necessidades mais imediatos
que surgem no cotidiano. (FARIA E DIAS, 2007, p. 37).

Inicialmente é realizada uma sondagem com as crianças sobre o que “querem
aprender”, que “assuntos conhecem e querem aprender” e/ou que “assuntos que não
conhecem e querem aprender”. A partir disso decidem na roda de conversa o “tema
principal” no qual os professores realizam o planejamento dessas atividades, pensando
como serão executadas ao longo das semanas, do meses e do ano.
Umas das atividades que as crianças propuseram-se a aprender, conhecer e
pesquisar em 2016, foi sobre o tema “OSSOS”. Isso ocorreu numa brincadeira pelo
parque, na qual as crianças acharam ossos enterrados, advindos de resquícios de uma
outra atividade realizada em 2015 sobre sítio arqueológico. A atividade desenvolvida
com as crianças partiu do princípio “de que elas queriam saber? De como são feitos os
ossos? Para que servem? E a quem pertenciam esses membros?”. O trabalho foi realizado
com a professora de Linguagem Oral e Escrita com crianças do Pré I, II e III, resultando
na produção de um dicionário contendo 17 significados de ossos. Os desenhos e a escrita
foram produzidos pelas crianças originando a confecção do livro com o nome de
Dicionários dos Ossos. Tal atividade proporcionou uma interação com as letras do
alfabeto, onde as crianças precisavam se remeter a sequência alfabética para procurar as
letras do seu nome e relacioná-las aos ossos.
A importância da interação da criança com seus pares, na perspectiva de
produzir e compartilhar uma cultura da infância, constituída por ideias, valores,
códigos próprios, formas especificas de compreensão da realidade, que lhes
permitam não apenas reproduzir o mundo adulto, mas ressignificá-lo e
reinventá-lo. Isso pode possibilitar a circulação e troca de novos saberes,
conhecimentos e procedimentos na Instituições de Educação Infantil,
enriquecendo o seu currículo. (FARIA E DIAS, 2007, p. 35).

Uma outra atividade curricular realizada em 2016, foi “Father Chef” (pai chefe de
cozinha), objetivo era fazer com que os pais fizessem uma atividade com os filhos. Na
entrevista realizada com a administradora, essa enfatiza que as atividades proporcionam
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uma interação entre as crianças e os pais, sendo que a proposta do “Father chef” era fazer
uma receita, gravar um vídeo e postar na rede social da escola, mostrando a interação e o
vínculo que a família constrói, contribuindo para o desenvolvimento e aprendizagem das
crianças por meio de diversas atividades diferenciadas.
O contato com a natureza também ocorre na escola, encontra-se uma horta que
serve de alimento para as refeições onde são plantados alface, rúcula, cebolinha, hortelã,
capim-limão e arruda. Tal atividade é primordial para que as crianças relacionem com a
eixo natureza e sociedade, conhecendo as principais plantas, verduras e legumes
plantados e cultivados na horta. A escola conta com um Viveiro, construído em 2007, em
que a direção e os professores perceberam a necessidade de criar alguns animais para as
crianças vivenciarem o contato com a natureza como a grande maioria tem pouco contato
com as áreas rurais, o viveiro conta com animais de pequeno porte como: porco do mato,
coelho, faisão, calopsita, periquito, galinha e pavão.
Distintas atividades como os projetos são desenvolvidos na Escola por intermédio
dos professores, direção e pais, entendendo que as crianças desenvolvem a autonomia, a
criatividade e estabelecem as relações sociais para ao longo da vida. Neste sentido, os
projetos são desenvolvidos com intencionalidade para terem significados, sendo que as
crianças vão adquirindo conhecimento e trocando experiências quando realizadas ações
propostas.
Os projetos como “Campanha: resíduo não é lixo”, ocorrem nas quartas e quintasfeiras, de forma que cada criança poderá trazer o lixo orgânico e reciclável para a escola,
essa atividade envolve a coleta, a separação e o reaproveitamento de resíduos. O principal
objetivo do projeto é ensinar as crianças desde pequenas a importância de respeitar,
repensar, reduzir, recuperar, reutilizar e reciclar, dentro da proposta filosófica da escola e
no padrão dos 6 Rs. O desenvolvimento desse trabalho é em conjunto com os pais e as
crianças, ocorrendo em dois momentos: na casa e na escola. Já o projeto “Bom de Garfo”,
está voltado para as crianças construírem e desenvolverem costumes como nutrição,
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saúde e higiene, com os temas “como me sirvo e o que tenho no prato”, auxiliando no
desenvolvimento nutricional da criança as quais aprendem costumes e valores sobre a
alimentação saudável.
O projeto “Educação Financeira” que primeiramente foi desenvolvido com os
professores e depois com as crianças, teve como princípio ensinar as crianças, “a gastar
bem, gastar com aquilo que é bom e necessário, mas sem excesso e exagero, ter dinheiro
para ajudar alguém e como guardar para ter reservas”, passando assim para as crianças
valores éticos, morais, econômicos, sociais, culturais e políticos.
A importância de organizar os conteúdos para efetivação dos projetos, ocorre por
meio das trocas de informações com a família proporcionando canais abertos de interação
e participação dos pais nas atividades e nos projetos partilhando do conhecimento para
compreender o desenvolvimento das crianças ao longo da vida.
Outras ações realizados com as crianças são as aulas chamadas especiais, são
atividades complementares do currículo oficial como: a capoeira, a psicomotricidade
relacional, a musicalização infantil, teatro, circo, inglês, e artesanato com duração de
aproximadamente 30 minutos e as aulas de Ballet, futsal, ioga, são extracurriculares com
duração de 30 minutos, sendo estas propostas pelos pais.
A proposta curricular além apoiar-se na teoria construtivista e sócio interacionista
baseia-se nos eixos do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, no qual
os conteúdos e eixos são trabalhados de forma interdisciplinar enriquecendo as condições
de inserção das crianças na sociedade. Segundo Lenoir (1998, p. 55), “a
interdisciplinaridade é, por sua vez, curricular, didática e pedagógica” adotada de
elementos que contribuem para a efetivação do currículo.
Portanto, a criança vai construindo sua cultura e conhecendo o mundo através da
sua autonomia, cada
[...] criança busca compreender o mundo e a si mesma, testando de alguma
forma as significações que constrói, modificando-as continuamente em cada
interação, seja com outro ser humano, seja com objetos. Em outras palavras, a
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criança desde pequena não só se apropria de uma cultura, mas o faz de um
modo próprio, construindo cultura por sua vez (OLIVEIRA, 2010, p. 5).

A criança interage, aprende e desenvolve suas habilidades criando sua própria
cultura. O trabalho nesse âmbito proporciona vivências que possam oferecer condições
para aprender a conviver em grupo, desenvolvendo atitudes de respeito, confiança,
autonomia e construção de uma autoestima positiva que levará ao longo da sua vida
escolar.
É no cotidiano da escola as diversas práticas inovadoras se realizam, buscando
compreender que os mais beneficiados nesse processo são as crianças que interagem umas
com as outras por meio das escolhas, da autonomia e da auto estima nas quais possibilitam
a sua própria interação com o meio escolar. Muitas foram as práticas inovadoras
observadas que dão voz, as crianças quando elas “querem aprender” sobre um
determinado tema ou assunto, isso é sondado na roda de conversa. As crianças falam,
argumentam, opinam, são livres e autônomas para propor os mais variados temas, nos
quais instigam a criatividade e a imaginação delas.
Nesse caso, ocorre um planejamento por parte do professor para que as crianças
realizem as atividades sugeridas por elas na roda de conversa, essa prática se considera
inovadora, pela forma como são realizadas as atividades em cada oficina, oportunizando
o tempo para as crianças. Outra inovação percebida, é a valorização da oralidade,
possibilitando que as crianças dialoguem na roda de conversa. Também quando as
crianças apresentam os espaços físicos da escola, tornando um ambiente rico em diálogo,
argumentação e reflexão, sendo instrumento para a construção e reconstrução dos
conhecimentos, atitudes e valores que permeiam a escola e os envolvidos no processo
educativo.
Outro ponto considerado como inovador, é sobre otimizar o tempo da criança com
atividades de 15 a 30 minutos, no qual o professor especialista prepara as atividades
voltadas para os eixos do referencial e escolhe um grupo de alunos para realizarem as
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atividades, as demais crianças ficam no pátio com as auxiliares depois ocorre a troca do
grupo, assim todas as crianças realizam as atividades de recreação infantil e atividades
curriculares.
A intenção deste trabalho foi destacar as inovações do currículo da escola
refletindo sobre as práticas inovadoras encontradas na escola pesquisada. Entretanto, as
práticas mencionadas ampliam o conhecimento, incentivam a autonomia e a criticidade
por meio do diálogo promovendo o cuidar e o educar em conjunto com os professores,
direção e pais favorecendo a autonomia e construção da identidade.
Considerações
Durante a entrevista, observação e descrição da escola e das práticas inovadoras,
várias visões de currículo podem ser destacadas como, a valorização da oralidade,
possibilitando que as crianças dialoguem na roda de conversa. Quando as crianças
apresentam os espaços físicos da escola, tornando um ambiente rico em diálogo,
argumentação e reflexão, sendo instrumento para a construção e reconstrução dos
conhecimentos, atitudes e valores. Outro ponto considerado como inovador, é sobre
otimizar o tempo da criança com atividades de 15 a 30 minutos, no qual o professor
especialista prepara as atividades voltadas para os eixos do referencial assim todas as
crianças participam das atividades curriculares e dos projetos.
Sobre as práticas inovadoras como por exemplo os projetos e os temas geradores
estes ampliam o conhecimento, incentivam a autonomia e a criticidade por meio do
diálogo e da comunicação promovendo o cuidar e o educar favorecendo a autonomia e
construção da identidade.
É no cotidiano da escola que podemos realizar as diversas práticas inovadoras,
buscando compreender que os mais beneficiados nesse processo são as crianças que
interagem umas com as outras por meio das escolhas, da autonomia e da autoestima nas
quais possibilitam a sua própria interação com o meio escolar.
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A criança interage, aprende e desenvolve suas habilidades criando sua própria
cultura, proporcionando à criança vivências que possam oferecer condições para aprender
a conviver em grupo, desenvolvendo atitudes de respeito, confiança, autonomia e
construção de uma autoestima positiva.
Para contribuir Garcia (2010, p. 52) menciona que “o currículo resulta de um
conjunto de escolhas, sujeitas a diversas forças e influencias”. As atividades e as práticas
inovadoras são vivenciadas por meio da participação dos professores, da direção, dos pais
e das crianças sustentadas pelas trocas diárias de ideias, conhecimentos e experiências,
assim respeitando o ritmo de cada um para desenvolver as atividades durante o ano letivo
buscando sempre o novo e o diferente para trabalhar com as crianças.
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A VISUALIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA
Jenny Patricia Acevedo Rincón
Campo Elías Flórez Pabón
(Unicamp)
Resumo: Esta comunicação científica relata alguns exemplos do desenvolvimento de
habilidades e processos de visualização, durante o desenvolvimento da Disciplina
optativa Visualização em Educação Matemática. A disciplina foi oferecida para futuros
professores de Matemáticas na Universidade Austral de Chile. Esta disciplina foi
desenvolvida com dezenove alunos da Licenciatura em Matemáticas, que a matricularam
dentro da carga semestral no ano acadêmico de 2016. A disciplina desenvolveu-se,
também, com base em sequências didáticas que envolviam representações adequadas de
objetos/figuras geométricas, nos planos do quadro e das folhas. As atividades pretendiam
reconhecer em diferentes materiais concretos a sua aplicabilidade nas aulas do Ensino
Fundamental, assim como também das representações visuais e registros escritos das
formas geométricas. A disciplina começou com uma prova diagnóstica que pretendia
identificar as compreensões no uso de representações não prototípicas de figuras planas
e tridimensionais. Desde esta tarefa, evidenciou-se no grupo de futuros professores,
algumas dificuldades para representar formas geométricas mantendo as propriedades dos
objetos, e as relações espaciais entre eles. Esta forma de representar, nos futuros
professores, tem implicações no (futuro) ensino das matemáticas, pois estes tipos de
desenhos fazem com que os (futuros) alunos deles tenham as mesmas dificuldades para
compreender o que cada imagem representa. Neste sentido, a sequência de atividades
mostrou também a importância no desenvolvimento das habilidades e processos de
visualização nos futuros professores. Como parte das atividades desenvolvidas na
disciplina, propôs-se o desenvolvimento de atividades exploratório-investigativas para o
ensino da geometria, ou na resolução de problemas que involucram imagens que são
usadas no desenvolvimento das tarefas. A proposta da sequência didática para os futuros
professores, foi desenvolvida em sua maioria com conceitos próprios da Geometria para
o Ensino médio, o Ensino Fundamental I e para o Ensino fundamental II, pois os
professores naquela região atuam em diferentes níveis de ensino. O trabalho com material
concreto permitiu-lhes o desenvolvimento de habilidades de visualização: identificação
visual, discriminação visual, reconhecimento de posições e de relações espaciais; como
também dos processos de visualização: Interpretação da Informação Visual e
Processamento Visual, em tarefas específicas. Entre as tarefas propostas esteve o estudo
das diferencias entre: imagens, representações, e desenhos, as implicações do uso de
formas prototípicas no ensino das matemáticas, que levaram a construírem experimentos
de ensino, com materiais didáticos que desenvolviam as habilidades e processos de
visualização. Além das aprendizagens que puderam desenvolver ao usar suas habilidades
e processos visuais, os futuros professores aprenderam também a se comunicar melhor
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com os outros colegas do grupo, a tomar decisões frente às problemáticas, tentando
negociar muitas vezes significados dentro e fora das Matemáticas, assim como também a
melhorar seus desenhos na lousa para melhorar as Compreensões sobre objetos
matemáticos.
Palavras-chave: Visualização; Formação de professores; Ensino de Geometria.
Introdução
A Universidade Austral de Chile (UACH), oferece o programa de graduação de
Pedagogia em Matemática. Este encontra-se na proposta curricular com nove semestres
de formação. Os alunos têm a possibilidade de optar por se formar como licenciados ao
cursarem e aprovarem os primeiros oito semestres. Ou também, cursar os primeiros
quatro semestres, para obter o curso de bacharel em Matemáticas. A universidade é a
única na região de Puerto Montt, que forma os futuros professores de Matemáticas. É uma
universidade relativamente nova, pelo que tem interesse em formar professores que
mantenham o equilíbrio entre o disciplinar das matemáticas3 e o pedagógico-didático da
educação Matemática. Desde o programa de Pedagogia em Matemáticas, o professor de
matemáticas se concebe como um profissional preparado para exercer a docência em
Matemáticas, com um elevado nível científico-pedagógico e uma adequada preparação
cultural general. Porém, a proposta curricular é um registro nos livros do Instituto, e outra
a realidade que se oferece aos alunos da pedagogia. Isto é, a disciplina da matemática tem
professores fixos e mantém uma regularidade na proposta semestral para os alunos, e, por
outro lado, os professores da educação matemática são professores flutuantes, as vezes
com formação somente de licenciados, e sem um preparo adequado nas disciplinas da
Educação matemática que ministram aos alunos.

3

Falamos neste artigo de matemáticas e não de matemática, sendo que consideramos que existe
pluralidade na matemática, que permite identificar diferentes matemáticas, e não uma única.
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No ano de 2016, ofereceram-se diferentes disciplinas que foram propostas
tentando cobrir as necessidades frente a Educação Matemática, que tinham sido
desfavorecidas desde semestres anteriores. Tal o caso das disciplinas4: Matemáticas para
o Ensino Médio, Visualização em Educação Matemática é Metodologia de ensino das
matemáticas. O objetivo geral das disciplinas era presentar para os alunos, as diferentes
formas de representações de conceitos matemáticos, usando, quando for possível,
materiais didáticos, ou outros tipos de representações. No caso particular da disciplina
Metodologia de ensino da Matemática, pretendia-se apresentar diferentes formas de
desenvolver conceitos matemáticos baseados no Marco curricular Nacional de
matemáticas, assim como no marco nacional de formação docente de Chile. Entre os
temas desenvolvidos no decorrer da disciplina, encontra-se o ensino de álgebra.
Esta comunicação pretende apresentar, de maneira breve, as atividades
desenvolvidas durante as experiências de ensinaraprender álgebra durante o
desenvolvimento da disciplina Metodologia de Ensino da Matemática, usando material
didático com futuros professores. Assim também, pretendemos apresentar algumas
reflexões que surgiram após da aplicação da sequência didática, usando como referencial
teórico as Habilidades e os Processos de Visualização.
Imagens, habilidades e Processos em Visualização matemática
Antes de definir as habilidades envolvidas nas atividades, é preciso dizer que
compreendemos a visualização assim como definiram Gal e Linchevsky no ano de 2010:
“a visualização é o conjunto de habilidades e processos necessários para representar,
transformar, generalizar, comunicar e documentar informação visual ou refletir sobre
ela”. No presente estudo usam-se as habilidades propostas por Del Grande (1990) e
Gutiérrez (1996; 1998); os processos de visualização descritos por Bishop (1983), para
4

Estas três disciplinas foram ministradas pela primeira autora do artigo.

55

analisar os registros escritos dos alunos da Pedagogia em Matemáticas. Inicialmente,
podemos descrever brevemente as habilidades de visualização segundo Del Grande
(1990) como define a Tabela 1.
Tabela 1. Habilidades de Visualização
HABILIDADES
Identificação visual

DEFINIÇÃO
É a habilidade para reconhecer uma figura isolando-a do seu
contexto.

Conservação da

É a habilidade para reconhecer as propriedades invariáveis como

percepção

forma e tamanho, a pesar da variabilidade dada pelo movimento.

Reconhecimento de

É a habilidade para relacionar a posição de um objeto com um

posições espaciais

observador.

Reconhecimento de

É a habilidade que permite identificar corretamente as características

relações espaciais

de relações entre diversos objetos situados no espaço.

Discriminação visual

É a habilidade que permite comparar dois os mais objetos
identificando suas semelhanças e diferenças.

Fonte: Tradução do original do Del Grande (1990)
Por outro lado, Bishop (1983) refere os processos de Interpretação da
Informação Figural e Processamento Visual. A Interpretação da informação Figural (IFI),
é o processo de interpretação de representações visuais para extrair informação delas
sendo o Processamento visual (PV) o processo inverso do IFI. Por último, sobre as
imagens podemos definir segundo a proposta de Presmeg (1986) diferentes tipos, porém,
a definição geral de imagem corresponde as cenas mentais que descrevem formação
visual ou espacial de um objeto sem requerer sua presença ou outra representação externa.
As imagens, para esta autora, são classificadas em pictóricas, dinâmicas, cinéticas e de
fórmulas.
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Contexto da experiência
A experiência foi desenvolvida com a turma de quinze (15) estudantes da
Disciplina Metodologia de ensino da Matemática, no sexto semestre da Pedagogia em
Matemáticas na Universidade Austral de Chile. Para o desenvolvimento da disciplina
procurou-se a apresentação, utilização e construção de recursos didático-metodológicos
para o ensino da matemática. Isto é, algumas aulas foram desenvolvidas sob leituras
próprias dos tradicionais referenciais teóricos da didática das matemáticas, e outras,
procuraram se desenvolver por médio de atividades e elaboração de planos de aula para
os conceitos ou conteúdos matemáticos por eles encontrados como ‘difíceis’ para o ensino
na escola.
Neste sentido, a proposta de ensino de expressões algébricas, responde às
necessidades identificadas pelos alunos, durante suas aproximações às práticas nas
escolas. Em consequência, as atividades propostas na disciplina estiveram orientadas à
ressignificação dos conteúdos da sala de aula. Um dos objetivos das atividades planejadas
é oferecer situações que permitam aos alunos refletirem, como futuros professores, sobre
situações que podem eles planejar em sala de aula e que permitam inter-relacionar
conteúdos, problematizar as práticas de ensinar aprender assim como refletir sobre o
acontecido.
Proposta didática para Metodologia do Ensino da matemática.
Para o trabalho com expressões algébricas utilizou-se o material chamado de
Caixa de Polinômios. Para o qual existem diversas propostas feitas em diferentes países
(ACEVEDO, 2004; SOTO, et. al., 2009, MENDEZ, 2012; ACEVEDO e FLÓREZ,
2017). Este material, que foi criado com elementos tangíveis na Colômbia e
posteriormente desenvolvido como software com suas mesmas características. O material
pretende desenvolver os conceitos como termos semelhantes, operações com polinômios
e produtos notáveis de expressões algébricas, sob o conceito de áreas de superfícies
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retangulares que se operam entre si, sobre um tabuleiro dividido em quadrantes vermelho
e azul, como apresenta na figura 1.
Figura 1. Plano vermelho-azul

Fonte: Acervo pessoal
A sequência de atividades descritas a seguir, apresenta uma proposta de trabalho
usando representações geométricas para expressões algébricas, nas quais os alunos
envolvem as habilidades e processos de visualização, assim como as imagens (pictóricas,
cinéticas, dinâmicas e de fórmulas).
a) Construção do material. Para construírem o material, pedi para os alunos fazerem o
tabuleiro em casa, com indicações das medidas e as cores como se apresenta na figura 1.
Posteriormente, pedi para os alunos trazerem para a aula, pelo menos 10 folhas de
diferentes cores, uma régua, e canetas. Na figura 2 se apresentam alguns retângulos sobre
o tabuleiro construído por um grupo de alunos da turma da Disciplina.
Figura 2. Representações usando o material
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Fonte: acervo pessoal
A atividade consistiu em construir a maior quantidade de retângulos possíveis
com as medidas dos lados (1, x, x2 e y) que foram dadas em uma folha aparte. Cabe
destacar que 1 não correspondia à medida de 1 cm na régua, e que a medida dos lados x,
x e y, não eram múltiplos entre si.
b) Encontrar o valor da área para cada retângulo. Nesta segunda atividade, os alunos
encontraram 15 retângulos diferentes que representaram com cores diferentes. A tabela 2
apresenta a relação entre as áreas e os valores dos lados dos retângulos.
Tabela 2. Relação das superfícies

Fonte: ACEVEDO e FLÓREZ (2017, p. 28)
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c) Manipulação de materiais. Após de construir os retângulos e identificar suas áreas,
os alunos manipularam o material, tentando encontrar termos semelhantes, isto é, a
semelhança se trabalhou sob o conceito de equivalência entre área dos retângulos, como
se apresenta na figura 3. Por exemplo, os alunos encontraram que existiam dois retângulos
de diferente forma, mas com a área igual a x2. De igual maneira encontraram a semelhança
para x4. Este conceito é importante para reconhecer termos semelhantes e fazerem as
diferentes operações propostas entre polinômios como soma, subtração, produto,
fatoração, entre outras. Neste exercício inicial, os estudantes foram achados dificuldades
ao agruparem termos semelhantes, por não discriminação visual dos termos. Isto é, os
alunos não conceberam inicialmente a semelhança além das figuras contidas. Em geral,
os retângulos não guardavam proporciones entre as medidas dos lados, pelo que não era
possível achar retângulos semelhantes. Os quadrados dados pelas fichas 1, x, x2 e x4, eram
semelhantes entre si. Esta desconstrução do conceito de semelhança por forma, teve
dificuldades marcadas. Pelo que foi necessário lembrar da semelhança não de forma, mas
de medida.
Figura 3. Interações e registros
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Fonte: Acervo pessoal
d) Representação de polinômios. Posterior ao reconhecimento de figuras semelhantes
(retângulos de igual área) se apresentaram as regras de uso do material para somar e
subtrair. Isto é, para fazer uma operação (soma ou subtração) devem-se representar os
polinômios, usando as fichas, de maneira que fiquem no quadrante II e III, as fichas do
primeiro polinômio, e nos quadrantes I e IV, as do segundo polinômio. Observe-se que
na figura 4, sendo que o polinômio M(x)= 5x4-3x+2x+1, está representado no quadrante
II (termos positivos sobre azul) e III (termos negativos sobre vermelho). Da mesma
maneira, foi representado o polinômio N(x)=8x3-4x2-3x+5, usando os quadrantes I
(vermelho) e IV (azul).
Figura 4. Representação dos polinômios

Fonte: Acervo pessoal
e) Adição de polinômios. Para desenvolver a soma indicada dos polinômios M(x) e N(x),
se agrupam todos os termos que se encontram nos quadrantes da mesma cor. Isto é,
transladam os termos dos quadrantes II e IV, ficando somente no quadrante II (ou no
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quadrante IV), e os da cor vermelha no quadrante I (ou no quadrante III), tal como
apresenta a figura 5.
Figura 5. Soma de polinômios

Fonte: Acervo pessoal
f) Subtração de polinômios. Na subtração de polinômios a regra varia, pois é trabalhada
a subtração como uma soma. Então precisa mudar o signo do segundo polinômio, para o
qual se usa o cambio de cor. É dizer, a subtração entre os polinômios M(x) - N(x), sendo
equivalente à seguinte representação: M(x) + [- N(x)]. Assim, os alunos mudam de cor o
segundo polinômio, para o qual eles devem transladar os termos do quadrante I para II, e
do quadrante IV para o III como se apresenta na figura 6.
Figura 6. Subtração de polinômios
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Fonte: Acervo pessoal
g) Diferentes formas de representação. Inicialmente se propõe para os alunos
explorarem as operações com o uso do material em concreto de maneira gráfica (imagens
pictóricas cinéticas) ou como expressões algébricas (imagens de fórmulas).
Figura 7. Representações de fórmulas

Fonte: Acervo pessoal
É necessário o uso de representações sobre folhas brancas (tanto quanto for
possível), sendo que estas permitem o desenvolvimento de habilidades de visualização
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como discriminação visual, reconhecimento de posições espaciais e de relações espaciais,
tal como se apresenta na figura 6. Também, o uso deste tipo de médios, permitirá que
quando for ensinar não desenhe figuras geométricas de maneira prototípica sobre o plano
da folha ou da lousa.
Figura 8. Registros sobre folhas brancas

Fonte: Acervo pessoal
Algumas reflexões sobre a experiência
Pode se avançar no desenvolvimento da proposta, conforme foi feito em Acevedo
(2004), para o ensino dos diferentes casos de fatoração algébrica, sendo que isto depende
dos objetivos do professor ao fazer a ementa do Curso. Para o caso particular da
experiência, se pretendia a aproximação aos conceitos envolvidos em expressões
algébricas e seu desenvolvimento sobre a base de um contexto geométrico, que foi
intencionado segundo as necessidades da turma, assim como também da inserção de
materiais didáticos.

64

Durante o desenvolvimento da experiência, reconhecemos que os alunos desenvolvem as
habilidades de Identificação Visual e Conservação da Percepção, enquanto fazem
Processamento Visual (PV), além de exercer a Discriminação visual ao comparar figuras
que contém áreas equivalentes. Foi relativamente fácil fazer que os alunos
compreendessem a dinâmica do tabuleiro, enquanto a o uso para termos semelhantes, pois
os alunos identificaram visualmente os retângulos da mesma área. Da mesma maneira,
os alunos reconheceram as operações básicas com expressões algébricas, pois usaram
suas habilidades de reconhecimento de posições espaciais e de relações espaciais para
fazer translações no plano do tabuleiro e reduzir os termos das expressões. Os números
de aulas foram poucos para o desenvolvimento de outros conceitos como produto de
polinômios e produtos notáveis. Porém, fica para o professor atual da turma dar
continuidade.
O trânsito entre diferentes tipos de imagens permitiu aos estudantes
identificar conceitos com representações. Isto é, foi coerente o uso de representações
visuais, cinéticas ou dinâmicas, na hora de eles registrarem em folhas (brancas ou de
quadrinhos), as representações das fórmulas ou das fichas. Cabe destacar que os alunos
também usaram papel de quadros para representar os planos, porém, foi exigido para eles
representarem as fichas de maneira não prototípica, com isso garanti o uso constante de
propriedades das formas, além do uso de instrumentos para suas construções.
É de destacar, também o engajamento dos alunos para usar materiais que ajudem
a visualizar alguns conceitos abstratos de álgebra. Além das aprendizagens que puderam
desenvolver ao usar suas habilidades e processos visuais, os alunos aprenderam também
a se comunicar melhor com os outros colegas do grupo, a tomar decisões frente às
problemáticas, tentando negociar muitas vezes significados dentro e fora das
matemáticas.
Ao comprovar cada uma das respostas obtidas estava na ordem do dia, mesmo
eles sendo alunos da Pedagogia tiveram que comprovar diferentes atividades, sendo
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“pressuposto” que eles têm desenvolvido outras habilidades de abstração ao longo da
faculdade na graduação. No entanto, cabe refletir sobre as bases de formação dos
formadores de professores, assim como o domínio pedagógico e disciplinar próprio da
matemática, ao planejar e desenvolver experiências com os futuros professores, porque
possivelmente, algumas das dificuldades para encontrar soluções às situações, podem ter
origem em habilidades de visualização não desenvolvidas por seus anteriores formadores
e assim, em consequência, os futuros professores seguem se reproduzindo suas
dificuldades através das gerações. A realidade dos futuros professores é outra. O uso de
vocabulário formal da área de matemáticas, durante todo o tempo da interação com os
alunos obriga a razoar de maneira diferente e a utilizar as propriedades daquela
matemática formal, envolvida em atividades simples de construção.
As análises até agora feitas, fazem parte de um projeto maior intitulado
“Visualization in mathematics Education” sob minha direção, no qual pretende
desenvolver uma sequência de atividades para o desenvolvimento de habilidades visuais
na formação dos futuros professores de matemática na Universidade Austral de Chile.
Mas não é fácil, para um grupo de professores, nem para os futuros professores formados
no paradigma do exercício, ver as possibilidades que “outro” tipo de atividade que pode
se utilizar para chegar a aprendizagens mais transversais. Até hoje, primam às atividades
sob o paradigma do exercício (SKOVSMOSE, 2000, p.66), possivelmente porque, para
os objetivos das aulas, é mais fácil para o docente passar uma série de exercícios que
procurar uma forma de aprendizagem adequada às condições dos grupos. Além da
matemática, e da pedagogia em matemática, existem aprendizagens sociais que não são
escritos no currículo, nem quantificáveis nas provas nacionais, sendo eles merecedores
da mesma importância porque são desenvolvidos nos próprios contextos dos futuros
professores.
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ABORDAGEM AO ENSINO, MOTIVAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO [TEMPO] INTEGRAL
Jussara Cristina Barboza Tortella
Carla Regina Gonçalves de Souza
PUC Campinas
Resumo: Este trabalho retrata uma pesquisa de doutorado em andamento, descritiva,
comparativa, de cunho quanti-qualitativo, em uma escola municipal de educação integral
e uma escola de tempo parcial em Campinas - SP. Compreende-se a escola de educação
[tempo] integral como uma nova possibilidade de reorganização dos tempos e espaços
para aprender, desmistificando o conceito de ampliação apenas do tempo. Sabe-se que o
fato de a escola oferecer maior tempo de permanência do aluno no espaço escolar não
garante necessariamente o redimensionamento deste tempo, pois é a educação integral
que emerge como uma perspectiva de ressignificar esses tempos-espaços de/para
aprendizagens. Sabe-se que muitas são as variáveis que podem intervir na aprendizagem
do aluno, porquanto esse trabalho se propõe debruçar sobre o contexto escolar (ambiente)
e verificar a relação da aprendizagem e o contexto escolar. Estudos salientam que o
contexto não é tido como determinando linearmente as abordagens à aprendizagem, mas
é entendido que a reação ao ambiente é mediada pela percepção que os indivíduos fazem
dele. Os objetivos do estudo são: comparar a relação entre as abordagens ao estudo, do
uso de estratégias de aprendizagem e motivação do aluno da escola de educação integral
e o aluno da escola de turno parcial, bem como relacionar o tipo de abordagem encontrada
com o êxito escolar. Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, sendo que a
fenomenografia é a metodologia utilizada para a análise dos trabalhos objeto desta
pesquisa. A produção dos materiais empíricos contará com os seguintes procedimentos
metodológicos: análise dos documentos escolares e documentos oficiais; aplicação dos
Inventários de Processos de Estudo (IPE) e de Processos de Autorregulação de
Aprendizagem (IPAA); observação em sala de aula e no contexto escolar; entrevistas com
alunos, professores e equipes gestoras. Os sujeitos da pesquisa são os alunos de oito
turmas do Ciclo III do ensino fundamental, sendo quatro turmas na escola parcial e quatro
turmas na escola integral; os professores desses alunos e a equipe gestora das duas
escolas. De acordo com a fenomenografia, existem basicamente duas formas de conceber
o fenômeno aprendizagem: abordagem superficial e abordagem profunda. A análise dos
dados qualitativos será feita a partir do método de análise de conteúdo e, dos dados
quantitativos, através de tratamento estatístico SPSS (Statistical Package for Social
Sciences). Dados iniciais das observações realizadas nas duas escolas indicam
aproximações dos resultados. Constatam-se similaridades como os alunos percebem o
ambiente de aprendizagem; como as propostas são apresentadas pelos professores; como
os alunos se organizam e se envolvem em relação às atividades propostas pelos
professores; bem como utilizam das estratégias de aprendizagem e como se interessam e
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se sentem motivados pelas atividades de estudos. Foram realizadas até o momento trinta
e duas observações em contextos de aprendizagens. Acredita-se que, após a análise dos
dados dos outros instrumentos (Inventários de Processos de Estudo (IPE);de Processos de
Autorregulação de Aprendizagem (IPAA); entrevistas) os resultados indiquem que os
alunos da escola de educação integral possam apresentar abordagens mais profundas em
relação à aprendizagem, bem como motivação intrínseca e o uso eficiente de estratégias
de aprendizagem de maneira consciente em relação à escola de turno parcial e,
consequentemente melhores êxitos acadêmicos.
Palavras-chave: educação integral; abordagem à aprendizagem; aprendizagem.

Introdução
Este trabalho retrata uma pesquisa de doutorado em andamento, descritiva,
comparativa, de cunho quanti-qualitativo, em uma escola municipal de educação integral
em Campinas e uma escola de tempo parcial. Compreende-se a escola de educação
[tempo] integral como uma nova possibilidade de reorganização dos tempos e espaços
para aprender, desmistificando o conceito de ampliação apenas do tempo. Moll (2009)
afirma que o fato de a escola oferecer maior tempo de permanência do aluno no espaço
escolar não garante o redimensionamento deste tempo, pois é a educação integral que
emerge como uma perspectiva de ressignificar esses tempos-espaços de/para
aprendizagens.
Estudos recentes apontam que uma aprendizagem eficaz depende da utilização de
estratégias cognitivas, bem como orientações motivacionais que permitam ao aluno tomar
consciência dos meios favorecedores para sua aprendizagem e ser capaz de melhor
escolher quais estratégias utilizar em cada atividade. “Em síntese, saber aprender
contribui para uma aprendizagem bem sucedida” (SILVA e SÁ, 1993, p. 17). O desafio
consiste em criar ambientes para que os alunos aprendam e experienciem estratégias de
aprendizagem, pensando numa escola de que se diz ser de uma concepção integral de
educação.
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Sabe-se que muitas são as variáveis que podem intervir na aprendizagem do aluno,
porquanto esse trabalho se propõe debruçar sobre o contexto escolar (ambiente) e
verificar a relação da aprendizagem e o contexto escolar. Duarte (2000, p. 94) salienta:
“o contexto não é tido como determinando linearmente as abordagens à aprendizagem –
na realidade, é entendido que a reacção ao ambiente é mediada pela percepção que os
indivíduos fazem dele.” Para esse autor, as abordagens à aprendizagem não são passíveis
ao meio que o envolve, e depende da forma como esse meio se encontra estruturado.
Assim, o modo como os alunos se relacionam com esse ambiente podem
contribuir para uma melhor aprendizagem. Compreender, com base na percepção dos
alunos, como o contexto escolar impacta a aprendizagem se torna relevante para o
contexto dessa pesquisa. Nesse sentido, compreender como a escola de educação integral
tem organizado seus tempos, seus espaços e seu currículo e ainda, se mais tempo de escola
repercute de forma positiva na aprendizagem do aluno é algo urgente considerando o
contexto educacional atual.
Objetivos:
Objetivos Gerais
Comparar a relação entre as abordagens ao estudo, do uso de estratégias de
aprendizagem e motivação do aluno da escola de educação integral e o aluno da escola
de turno parcial, bem como relacionar o tipo de abordagem encontrada com o êxito
escolar.
Objetivos Específicos
1. Conhecer as propostas pedagógicas das escolas de educação integral em tempo integral
e parcial; bem como a organização dos tempos e espaços para a aprendizagem; 2.
Investigar e comparar como o aluno aborda a aprendizagem nos contextos de uma
proposta de educação integral em tempo integral e na escola de turno parcial; 3. Investigar
e comparar o uso de estratégias de aprendizagem pelo aluno nas duas propostas de
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escolas; 4. Investigar e comparar a motivação do aluno nas duas propostas de escolas; 5.
Compreender qual a proposta de escola que melhor favorece o processo de aprendizagem.
6. Compreender a relação das diferentes abordagens ao estudo com os resultados
escolares nas duas propostas de escolas.
Procedimentos metodológicos
A fenomenografia é a metodologia utilizada para a análise dos trabalhos objeto
desta pesquisa. A fenomenografia é uma abordagem metodológica qualitativa que lida
com a questão de como os seres humanos percebem as coisas de uma determinada
situação (MARTON; BOOTH, 2000). Para esses autores, o objetivo central dessa teoria
é compreender os fenômenos a partir do ponto de vista de quem os vivencia, coletando e
analisando as suas percepções e de forma a elucidar as diferentes concepções que as
pessoas têm de um determinado fenômeno.
Esta linha de pesquisa teve grande repercussão com os trabalhos dos professores
Ference Marton e seu grupo de pesquisa na Universidade de Gotemburgo na Suécia, que
pesquisou como se dava o processo de aprendizagem de inglês pelos alunos na
universidade. Após esse projeto, o autor liderou outros projetos que resultaram na análise
dos diferentes tipos de aprendizagem –denominada abordagem à aprendizagem. De
acordo com a fenomenografia, existem basicamente duas formas de conceber o fenômeno
“aprendizagem” – uma que enxerga a aprendizagem como aquisição mecânica de
conhecimentos (concepção quantitativa), denominada ‘abordagem superficial’ e outra
como compreensão do conhecimento (concepção qualitativa), denominada ‘abordagem
profunda’.
A perspectiva das abordagens à aprendizagem busca confrontar o aluno com a
aprendizagem, o tipo de motivação e de estratégias utilizadas frentes às tarefas solicitadas.
Torna-se importante compreender como os alunos procedem a essa abordagem e qual a
sua influência nos resultados acadêmicos.
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A produção dos materiais empíricos contará com os seguintes procedimentos
metodológicos: aprofundamento bibliográfico; análise dos documentos escolares e
documentos oficiais; aplicação dos Inventários de Processos de Estudo (IPE) e de
Processos de Autorregulação de Aprendizagem (IPAA); observação em sala de aula e no
contexto escolar; entrevistas com alunos, professores e equipes gestoras.
Desenvolvimento
As observações acontecerão nas mais variadas atividades propostas pelos
professores em sala de aula e fora dela. As observações serão registradas no diário de
campo, pois acredita-se que este instrumento possibilita na coleta de informações, o
repensar constante de estratégias e técnicas de investigação. As observações, com duração
de 50 minutos cada, serão realizadas no primeiro semestre de 2017. Pretende-se observar
atividades propostas nas 8 turmas selecionadas, sendo 4 turmas de 6º ano do ensino
fundamental, duas turmas na escola de tempo integral e as outras duas turmas na escola de
tempo parcial; e 4 turmas de 7º ano do ensino fundamental, duas turmas na escola de tempo
integral e as outras duas turmas na escola de tempo parcial. Essas observações ocorrerão em
pelo menos 3 atividades em cada turma e serão pré-agendadas.

Serão entrevistados a equipe gestora, uma representatividade dos professores e
uma representividade dos alunos dos 6º e 7º anos (Ciclo III do ensino fundamental) das
duas escolas, a fim de atingirmos os objetivos específicos.
E ainda, aplicar-se-á os instrumentos de medidas: Inventário de Processos de
Estudo (IPE) e Inventário de Processos de Autorregulação de Aprendizagem (IPAA) a
todos os alunos frequentes do 3º Ciclo do Ensino Fundamental das duas escolas.
A análise dos dados qualitativos coletados será feita a partir dos pressupostos do
método de análise de conteúdo de Bardin (1977, p.11), que se constitui como um conjunto
“[...] de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento,
que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados” .
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Desse modo, o tratamento dos dados far-se-á mediante as diferentes etapas previstas por
esse método de investigação: pré-análise, exploração do material e por fim, o tratamento
dos resultados e interpretação. A análise dos dados quantitativos far-se-á através de
tratamento estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences).
Resultados
Dados iniciais das observações realizadas nas duas escolas indicam aproximações
dos resultados. Constatam-se similaridades como os alunos percebem o ambiente de
aprendizagem; como as propostas são apresentadas pelos professores; como os alunos se
organizam e se envolvem em relação às atividades propostas pelos professores; bem como
utilizam das estratégias de aprendizagem e ainda, como se interessam e se sentem
motivados pelas atividades de estudos. Foram realizadas até o momento trinta e duas
observações em contextos de aprendizagens.
Considerações
Acredita-se que os alunos da escola de educação integral possam apresentar
abordagens mais profundas em relação à aprendizagem, bem como motivação intrínseca
e o uso eficiente de estratégias de aprendizagem de maneira consciente em relação à
escola de turno parcial e, consequentemente melhores êxitos acadêmicos.
A escola de educação integral pode representar uma possibilidade de melhoria
efetiva na qualidade do ensino. Pesquisar e buscar compreender as múltiplas ações
educativas, com novas propostas de trabalho educativo para difundir e disseminar
experiências exitosas para a aprendizagem dos alunos. Assim, pretende-se, por meio
dessa pesquisa, observar, identificar e ainda, apoiar as reflexões acerca da importância do
trabalho do professor e seu compromisso com a aprendizagem efetiva dos alunos.
Esperamos contribuir com a discussão sobre as estratégias de aprendizagem,
motivação e autorregulação da aprendizagem como recurso eficiente para o pensar sobre
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o saber. Desse modo, ao término da pesquisa, que as análises possam gerar práticas
pedagógicas que promovam em aprendizados eficientes.
Deseja-se que a pesquisa produza artigos acadêmicos sobre a temática e que o
produto desse trabalho possa instigar novos pesquisadores, visto a escassez de produções
sobre aprendizagem e a educação integral.
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ANÁLISE DO PERFIL DOS INGRESSANTES DE AÇÕES AFIRMATIVAS NO ENSINO
SUPERIOR
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Resumo: As políticas públicas de acesso ao Ensino Superior brasileiro nos últimos 15
anos, mudaram a composição da população brasileira que passou a obter acesso as
universidades públicas e privadas. Esta modificação foi resultado especialmente dos
programas que tornaram o acesso à universidade mais democrático do ponto de vista
social. O presente trabalho analisa o perfil dos ingressantes por meio das políticas de
acesso no âmbito da Universidade Estadual de Campinas. O panorama de acesso à
universidade em questão foi modificado por meio de medidas adotadas em suas políticas
de acesso, com a criação de dois programas nos anos de 2004 e 2010 e com mudanças
significativas em 2013 e 2015; respectivamente o Programa de Ação Afirmativa e
Inclusão Social (PAAIS) e o Programa de Formação Interdisciplinar (ProFIS). Estes
programas promoveram uma maior inserção de alunos egressos da rede pública de ensino
na universidade. O PAAIS, estabelecido em 2004, tem como objetivo estimular o ingresso
de estudantes da rede pública de ensino e de estudantes autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas, com a adição de pontos à nota dos candidatos no vestibular. O ProFIS criado
em 2010, realiza a seleção anual de 120 estudantes de escolas públicas da cidade de
Campinas para um curso de dois anos na universidade, após este período, os alunos
podem optar, conforme seu desempenho, por uma vaga nos cursos de graduação da
instituição. O método da pesquisa consistiu em uma pesquisa bibliográfica sobre a
temática e as políticas públicas de acesso ao ensino superior, além de analisar os dados
do período de 2013 a 2017 disponíveis no anuário estatístico da universidade e na página
da Comissão Permanente para os Vestibulares - COMVEST, para verificação do perfil
dos ingressantes. Como resultado, observou-se uma elevação no número de ingressantes
provenientes de escolas públicas alcançando o percentual de 50% do número de
ingressantes em 2017. Dentro do perfil dos ingressantes pelo PAAIS, a partir dos dados
de 2017, nota-se que em torno de 40% são provenientes da região metropolitana de
Campinas e 99% do Estado de São Paulo. Com relação ao tipo de estabelecimento que
estudaram no ensino médio, 38,5% cursaram ensino técnico, 60% cursaram curso prévestibular e 31,8% se autodeclaram pretos pardos ou indígenas. Em 2017, a universidade
aprovou em seu Conselho Universitário o acesso por meio de cotas étnico-raciais que
serão implementadas a partir de 2019 e modificações neste perfil devem ser verificadas
nos próximos anos.
Palavras chave: Ensino superior; Políticas públicas; Ações afirmativas.
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Introdução
Nos anos 2000, de acordo com dados do Ministério da Educação (MEC, 2012) a
parcela total da população com ensino superior completo era de 4,4%, em torno de 6,1
milhões, já em 2010 este percentual aumentou para 7,9%, alcançando 12,8 milhões. No
entanto, um percentual bastante reduzido se compararmos com outros países da própria
América Latina como a Colômbia que 22% , Chile 21%, de acordo com dados da OCDE
(2016).
A inserção da população brasileira no ensino superior apresenta ao longo da
história percentuais baixos, em especial da população mais pobre. Conforme, Cibele
Andrade (2012), o percentual da população entre 18 e 24 anos que em 1995, acessou ao
ensino superior, e estava no quintil (1ºquintil) mais baixo da renda era de menos de 1%
em torno de 14 mil estudantes, já no quintil mais alto (5º quintil) este percentual foi de
23%, cerca de 1 milhão de estudantes (ANDRADE, 2012).
As políticas sociais realizadas pelo Estado brasileiro, ao longo dos anos 2000,
levaram a um aumento na inserção dos jovens de renda mais baixa ao ensino superior.
Nas universidades públicas, isso ocorreu principalmente por meio do estabelecimento de
cotas raciais e programas de inclusão para alunos egressos de escolas públicas. Nas
universidades privadas, esse aumento foi devido à oferta de bolsas de estudos, do
Programa Universidade para todos (PROUNI), e por meio do financiamento dos estudos
com taxas de juros subsidiadas via do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).
Diante deste núcleo de políticas públicas que foram inseridas no contexto
brasileiro nos anos 2000, o presente trabalho realiza uma análise das políticas de inclusão
estabelecidas pela Universidade Estadual de Campinas em 2004, Programa de Ação
Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) e em 2010 o Programa de Formação
Interdisciplinar (PROFIS), que proporcionam um maior acesso à universidade de
estudantes egressos de escolas públicas. Para tal análise foram analisados os dados
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disponíveis no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da UNICAMP
(COMVEST) e de trabalhos publicados que versam sobre o assunto.
O trabalho foi dividido em três partes, apresentação das ações de inclusão da
universidade e o perfil dos alunos ingressantes no período de 2013-2017, perspectivas
para 2019 a partir do estabelecimento de uma nova política de inclusão as cotas étnicoraciais.
Ensino superior no país
O ensino superior no Brasil foi tardiamente organizado, somente nas décadas de
1950 e 1960 é que foram impulsionadas as instituições de ensino superior federais, e
posteriormente as estaduais e municipais. Nos anos 1970 houve uma grande expansão no
número de vagas oferecidas no ensino superior, impulsionada pela necessidade das
indústrias (VASCONCELOS, 2010).
Até o início dos anos 1980 as estruturas das universidades cresceram, foram
construídos laboratórios de pesquisa e estruturados os cursos de pós-graduação. No
entanto, com a crise do setor público no começo desta década e as políticas neoliberais
implementadas a partir dos anos 1990, as universidades foram sucateadas, os
investimentos foram comprimidos e os salários de técnico-administrativos e professores
foram desvalorizados (VASCONCELOS, 2010).
A partir dos anos 2000, uma serie de políticas estabelecidas pelo governo federal
auxiliaram na expansão do número de vagas nas universidades federais e também
estimularam o aumento de vagas no setor privado. As três principais políticas neste
âmbito são o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI)5, que tem o objetivo de criar condições para a ampliação
do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor
aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades
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federais; o Programa Universidade para todos (PROUNI)6 que disponibiliza bolsas de
estudos em estabelecimentos privados e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)7
que proporciona financiamento de crédito estudantil à taxas de juros subsidiados.
Neste contexto de retomada do olhar do setor público para o ensino superior
brasileiro, o número de universidades públicas e privadas cresceu, bem como o número
de matrículas. Em 2015, 88% dos estabelecimentos era privado e 12% públicos, com
relação ao número de matrículas 76% em instituições privadas e 24% em públicas.
Tabela 1: Censo ensino superior número de instituições e matrículas - ensino superior instituições
públicas e privadas (2000-2015)
Ano
Número de IES

2000
1180

2005
2165

2010
2378

2015
2364

%

Privada

1004

1934

2100

2069

88%
12%

Pública

176

231

278

295

Número de matrículas

2.694.245

4.453.156

6.379.299

8.027.297

Privada

1.807.219

3.260.967

4.736.001

6.075.152

Pública

887.026

1.192.189

1.643.298
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Fonte: Elaboração própria, dados Censo INEP (2017)

Dentro deste movimento ocorrido no início dos anos 2000, uma questão que
surgiu como pauta da análise das políticas públicas é a inserção da camada da população
mais pobre e que historicamente não lograva acesso ao ensino superior. Várias discussões
surgiram neste contexto discutindo a questão de cotas raciais, sociais e programas de
inclusão social nas universidades públicas. Algumas instituições como a Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade de Brasília (UNB) foram pioneiras
no estabelecimento de cotas no país. No entanto, o decreto federal que institui como

6

DECRETO Nº 5.493, DE 18 DE JULHO DE 2005.

7

DECRETO Nº 7.790, DE 15 DE AGOSTO DE 2012
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obrigatoriedade, 50% das vagas reservadas para estudantes provenientes de escolas
públicas e com baixa renda foi publicado apenas em 2012 (BRASILb, 2012).8
Desta forma, várias universidades pelo país passaram a adotar mecanismos para
inclusão social em seus processos de seleção, seja por meio de cotas raciais e sociais ou
programas de ação afirmativa, no caso da UNICAMP foco deste trabalho a política se
pauta na adição de pontos a nota dos candidatos no processo de seleção pelo vestibular.
Metodologia da pesquisa
O método utilizado para a realização do presente trabalho partiu de uma pesquisa
documental exploratória, por meio de pesquisa bibliográfica de textos que abordam a
temática, bem como a análise de dados disponíveis no site da Comissão Permanente para
os vestibulares da Unicamp para traçar o perfil dos ingressantes no período.
O período selecionado da amostra compreende duas modificações importantes na
configuração do PAAIS em 2013 e 2015. Com relação ao ProFIS, foi estabelecido em
2010 e neste período se apresenta a formação de suas primeiras turmas, bem como a
divulgação de trabalhos de acompanhamento dos estudantes pelo Núcleo de Estudos de
Políticas Públicas (NEPP) da universidade.
Os programas de Ação Afirmativa e Inclusão Social da UNICAMP
Os programas de ação afirmativa e inclusão social estabelecidos pela UNICAMP
tem proporcionado uma maior inserção da população proveniente das escolas públicas na
universidade. Programas como o PAAIS e o ProFIS favorecem o acesso das camadas
sociais menos favorecidas à universidade.
8

Decreto 7824/2012 - estabelece que no mínimo cinquenta por cento de suas vagas para estudantes que
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, inclusive em cursos de educação
profissional técnica, observadas as seguintes condições:
I - no mínimo cinquenta por cento das vagas de que trata o caput serão reservadas a estudantes com renda
familiar bruta igual ou inferior a um inteiro e cinco décimos salário-mínimo per capita;
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O Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS), foi estabelecido em
2004 com o objetivo de estimular o ingresso de estudantes da rede pública de ensino e de
estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com a adição de pontos à nota
final dos candidatos no vestibular. O primeiro ano de vigência do projeto ocorreu no
vestibular de 2005, e o percentual de ingressantes pelo programa foi de 32,9% do total de
matriculados (COMVEST, 2017).
O programa passou por duas modificações importantes em sua configuração ao
longo dos anos, em 2014 e 2016, mas a dinâmica geral de adição de pontos à nota dos
candidatos foi mantida. Originalmente a adição de pontos, ocorria na nota final do
candidato, sendo 30 pontos para estudantes de escolas públicas e mais 10 pontos para os
candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Em 2014, a bonificação
passou para 60 pontos e 20 pontos respectivamente.
Na configuração atual estabelecida para o vestibular de 2016, os estudantes que
optam pelo PAAIS na inscrição para o vestibular receberão 60 pontos a mais na nota da
primeira fase e os candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI), além dos
60 pontos adicionais, mais 20 pontos acrescidos à nota da primeira fase. Para os
convocados para a segunda fase, serão adicionados outros 90 pontos à nota da Redação e
outros 90 pontos para as demais provas da segunda fase e candidatos autodeclarados
pretos, pardos ou indígenas receberão, além dos 90 pontos, mais 30 pontos à nota da
Redação e mais 30 pontos para as demais provas da segunda fase (COMVEST, 2017).
No último vestibular foram disponibilizadas 3320 vagas, distribuídas entre as
várias áreas do conhecimento. De acordo com as estatísticas divulgadas pela Comissão
de Vestibulares da UNICAMP (COMVEST), do total de 3248 matriculados, o número de
alunos ingressantes pelo PAAIS atingiu em 2017, 50,3% do total de ingressantes
totalizando 1.635 estudantes. Um crescimento de 56% se compararmos com número de
ingressantes pelo programa em 2013. E um percentual expressivo de egressos de escolas
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públicas em cursos de maior concorrência, como a Medicina, que alcançou um patamar
histórico de 79% de ingressantes pelo PAAIS.
Gráfico 1: Percentual de alunos matriculados (2013-2017) que ingressaram pelo PAAIS.
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Fonte: Elaboração própria, Dados COMVEST (2017)

A política pública de inclusão implementada pela universidade aumentou o número de
ingressantes provenientes de escolas públicas, desta maneira o intuito do presente trabalho é
analisar no período selecionado, em que ocorrem duas modificações importantes no programa
PAAIS, para caracterizar o perfil geral dos ingressantes por esta política pública. A seguir serão
avaliados os indicadores: alunos provenientes de escolas públicas (EP), composição racial com
relação ao grupo autodeclarado preto, pardo ou indígena (PPI), tipo de estabelecimento que cursou
o ensino médio (EM) (técnico (EMT), comum (EMC), outro), se cursou curso pré-vestibular (PV),
localidade de origem e o grau de instrução dos pais.
Perfil Ingressantes PAAIS (2013-2017)
Inicia-se a análise a partir do percentual de ingressantes que se autodeclaram PPI. No ano
de 2013, o percentual de matriculados PPI foi de 13,2%, em 2016 houve um expressivo
crescimento atingindo o percentual de 22,4% e praticamente manteve o mesmo patamar em 2017,
22%. Dentro do escopo dos matriculados ingressantes pelo PAAIS, o percentual de PPI é maior,
em 2013 tem-se 24,6% e atingiu o montante de 33,9% em 2016 e 31,8% em 2017. Desta maneira,
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observa-se que dentre os ingressantes pela política de inclusão da universidade tem-se um
percentual maior de ingressantes PPI, bem como este percentual cresceu significativamente no
período analisado.
Com relação ao total de ingressantes provenientes de escolas públicas (EP), núcleo da
central de atuação do PAAIS, observa-se que em 2013 o percentual foi de 30,9% do total de
matriculados e em 2017 chegou a 50,2%, crescimento de 62% no período. Resultado semelhante
aos optantes pelo PAAIS, mas que apresenta uma pequena variação ao se comparar aos dados
absolutos dos ingressantes pelo PAAIS, pois o PAAIS é uma opção e o candidato não é
automaticamente colocado na bonificação.
Cabe salientar que ocorreram duas modificações na configuração da bonificação do
programa, a primeira em 2014 e que levou a um aumento no percentual de ingressantes EP para
36,9%. No ano seguinte houve uma redução deste percentual que caiu para 30,2%. Assim, em
2016, foi realizada uma nova modificação no programa que acarretou no montante de 47,4% e
em 2017 atingiu seu ápice com 50,2%.
Gráfico 2: Percentual de alunos matriculados que são provenientes de EP e percentual de
PPI com relação ao total de matriculados e em relação aos matriculados PAAIS
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Fonte: Elaboração própria, Dados COMVEST (2017)
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Nota-se que a origem dos estudantes ingressantes na universidade por meio do PAAIS é
bastante concentrada no Estado de São Paulo, somando-se todas as regiões o percentual é em
média de 99% no período analisado. Observa-se apenas algumas modificações na configuração
com relação a composição por região do estado. A Região Metropolitana de Campinas (RMC),
tinha um percentual de 51% em 2013 e este percentual se reduziu para 41% em 2017, com relação
a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), observa-se uma oscilação positiva de 2013 (13%)
para 2017 (16%). As demais regiões do Estado de São Paulo lograram um crescimento, passando
de 34% (2013) para 43% (2017). Analisando a composição dos ingressantes que não são
beneficiados pelo PAAIS a configuração se manteve mais constante no período9, exceto pela
queda expressiva no percentual de ingressantes de outros estados 2013 (4%) e em 2017 (0,6%).
Este fenômeno pode ser explicado pela maior oferta, nos anos 2000, de programas de
inclusão no ensino superior pelo país, tais como PROUNI e mesmo o FIES, mesmo cotas raciais
e sociais, que podem influenciar na decisão dos futuros candidatos a optarem por permanecerem
em seus Estados de origem.
Gráfico 3: Localidade de origem alunos matriculados PAAIS

9

Origem ingressantes não beneficiados pelo PAAIS: em 2017; RMC (35%), RMSP (22%), Outras
regiões SP (41%) e outros Estados (0,6%)
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PAAIS MATRICULADOS - LOCALIDADE DE ORIGEM
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Fonte: Elaboração própria, Dados COMVEST (2017)

O perfil de curso realizado no ensino médio pelos ingressantes pelo PAAIS tem se
alterado, no ano de 2013, 68% realizaram ensino médio comum (EMC), 29% ensino médio
técnico (EMT) e 3% outras formas de conclusão do ensino médio (ENEN, EJA, magistério e
outros). Já em 2017, os que realizaram EMC reduziu-se para 57% e o EMT atingiu o percentual
de 39% um crescimento verificado de 32%.
Este efeito precisa ser estudado de forma cuidadosa, pois vários críticos do PAAIS
compreendem que há uma distorção no programa, em virtude de uma suposta migração de alunos
da rede particular para as escolas técnicas públicas. No entanto, não é possível afirmar que esta
crítica procede, a partir dos dados ora analisados. Apenas pode-se afirmar que houve um
expressivo crescimento no número de ingressantes pelo programa que são egressos do EMT.
Uma análise complementar com relação este tópico demonstra que dos ingressantes não
beneficiados pelo programa PAAIS, em 2017, apenas 3,7% realizaram EMT, um dado que não
se alterou de maneira representativa no período analisado.
Gráfico 4: Tipo de curso ensino médio (EM) alunos matriculados PAAIS
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MATRICULADOS PAAIS - CURSO ENSINO MÉDIO
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Fonte: Elaboração própria, Dados COMVEST (2017)

Um dado comparativo entre ingressantes pelo PAAIS e ingressantes sem o benefício
PAAIS, é a realização de curso pré-vestibular. Para as duas situações de ingresso, mais da metade
dos ingressantes realizou o curso e em média pelo período de 1 ano. Na comparação PAAIS e
Sem PAAIS, os ingressantes pela política respondem por um percentual maior que previamente
realizou o pré-vestibular, em 2017 PAAIS (60%) e Sem PAAIS (55%).
Gráfico 5: Ingressantes que realizaram o curso pré-vestibular (PAAIS x Sem PAAIS)
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Fonte: Elaboração própria, Dados COMVEST (2017)
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Em relação ao nível de instrução dos pais de alunos ingressantes pelo PAAIS, nota-se que
não houve modificação na configuração entre os níveis de estudos (fundamental, médio, superior
e pós-graduação10). No período analisado, constata-se que a faixa predominante é de pais com
formação até o ensino médio (2017 – 37,7%), ensino superior (2017 – 26,2%) e pós-graduação
(2017 – 9,7%). Ao comparar-se com os estudantes ingressantes sem a bonificação PAAIS, há o
predomínio de país com ensino superior (2017 – 43%) e pós-graduação (2017 – 26%).
Gráfico 6: Grau de instrução dos pais ingressantes PAAIS
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Fonte: Elaboração própria, Dados COMVEST (2017)

O Programa de Formação Interdisciplinar (ProFIS)
O ProFIS é o segundo programa da Unicamp que promove a inserção de alunos
de EP na universidade. O programa foi criado em 2010, Resolução GR nº 52/2010 e
realiza a seleção anual de 120 alunos de EP da cidade de Campinas e que estejam inscritos
no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), são selecionados pelo menos um e no
máximo os dois melhores estudantes de cada escola pública do município de Campinas.

10

Para fins deste estudo computou-se em cada nível, o nível completo e incompleto.
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Os selecionados realizarão um curso integral de dois anos com formação
multidisciplinar a partir da realização de disciplinas em várias unidades da universidade,
abordando temas das Ciências humanas, Ciências da natureza, exatas e com inserção na
problematização científica por meio de projetos de iniciação científica. O projeto
pedagógico do curso contempla 117 créditos, sendo 28 disciplinas obrigatórias (109
créditos) e mais 8 créditos em disciplinas eletivas. Dentro deste escopo 40% da carga
horária é prática, com a realização de atividades em laboratórios e projetos (CARNEIRO;
ANDRADE; GONÇALVES, 2012).
Além disso, o programa oferece bolsas de estudos para todos os ingressantes no
programa pelo período de dois anos, que é composta por transporte, alimentação e um
auxílio financeiro para as atividades na iniciação científica.
Concluído o período do curso, os alunos podem escolher, conforme seu
desempenho, uma vaga nos 61 cursos de graduação da instituição. Esta política
proporciona uma maior inserção de estudantes das escolas públicas de Campinas na
universidade por meio de uma política inovadora no país (CARNEIRO; ANDRADE;
GONÇALVES, 2012).
O perfil dos ingressantes
O Núcleo de Estudos de políticas públicas da UNICAMP realiza o
acompanhamento dos estudantes que ingressam no ProFIS, assim os dados apresentados
a seguir foram elaborados a partir deste estudo, disponível na Revista de Ensino Superior.
De acordo com Carneiro, Andrade e Gonçalves (2012), os ingressantes do
primeiro ano do curso além de terem cursado integralmente o EM em estabelecimento
público, cerca de 92,5% também cursaram o ensino fundamental em estabelecimento
público. Em relação à cor, 40% dos alunos do ProFIS são pretos e pardos, um percentual
superior ao percentual de matriculados pelo vestibular, inclusive se considerarmos os
dados do PAAIS.

87

Com relação ao nível de escolaridade dos pais dos estudantes do programa, 77%
são a primeira geração no ensino superior de seu grupo familiar. Entre os pais dos alunos
do ProFIS, 33% têm o ensino fundamental (completo ou incompleto), 44% têm o ensino
médio (completo ou incompleto) e apenas 23% chegaram a cursar (ou se formar) no
ensino superior (CARNEIRO; ANDRADE; GONÇALVES, 2012).
Perspectivas de modificação nas políticas de inclusão para 2019
Foi aprovado pelo Conselho Universitário da universidade em maio deste ano a
Deliberação CONSU 008/2017, que determina o ingresso por meio de cotas raciais. A
partir desta aprovação, foi designado um grupo de trabalho o GT-Ingresso que é
responsável pela formulação da proposta de implementação das cotas raciais. No último
dia 31.08.2017, o GT-ingresso divulgou o relatório com as propostas para a distribuição
das vagas para o vestibular 2019 que inclui: adesão ao SISU (20% das vagas),
reformulação do PAAIS, expansão ProFIS, cotas étnico-raciais, vestibular indígena e um
edital de vagas olímpicas (COMVEST, 2017).
Diante destas proposições a configuração de distribuição das vagas seria: 80%
vagas - vestibular (65% ampla concorrência, 15% Pretos Pardos e Indígenas - PPI), 20 %
SISU (10% Escola Pública (EP); 5% PPI + EP ; 5% PPI). Total Cotas PPI – 25% vagas
(Total Geral PPI + EP = 35% vagas) (COMVEST, 2017).
O PAAIS passará por uma nova modificação e somente estudantes de escolas
públicas receberam a bonificação que incidirá nos 65% das vagas referentes a ampla
concorrência no vestibular. A presente proposta ainda será discutida nas unidades de
ensino e pesquisa e posteriormente no Conselho Universitário da universidade
(COMVEST, 2017).
Considerações
O presente texto analisou as políticas de inclusão da Universidade Estadual de
Campinas e avaliou o perfil dos estudantes que foram beneficiados pelos referidos
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programas. O PAAIS a política mais antiga já tem mais de dez anos e passou por duas
modificações importantes para os vestibulares de 2014 e 2016, assim em sua atual
configuração alcançou um percentual de 50% de ingressantes egressos de EP, o que se
equipara com a política nacional estabelecida pelo governo federal de disponibilizar 50%
das vagas para estudantes de EP.
Com relação ao ProFIS é uma política inovadora no país que proporciona um
curso de formação geral para egressos das EP da cidade de Campinas e ao final do curso
uma vaga na universidade. O perfil social dos contemplados, de acordo com análise do
NEPP/UNICAMP, é que os estudantes vêm de famílias em que 77% são os primeiros do
grupo familiar a realizar um curso de nível superior, bem como apresenta um percentual
de 40% de alunos que se autodeclaram PPI, um percentual superior ao que o PAAIS tem
alcançado na configuração atual.
A universidade a partir de 2019, passara a operacionalizar uma nova política de
inclusão que inclui a reserva de vagas a partir das cotas raciais, uma nova modificação no
PAAIS, adesão ao SISU e a expansão das vagas do ProFIS, propostas que ainda serão
discutidas internamente antes da aprovação final. Assim, a tendência é que a universidade
consiga incluir cada vez mais uma parcela da sociedade antes excluída do ensino superior.
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ATUAÇÃO DA EQUIPE GESTORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CAMINHOS PARA O
PROJETO PEDAGÓGICO
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Resumo: Este trabalho se propõe a discutir as intervenções da equipe gestora, em duas
escolas de Educação Infantil, da Rede Municipal de Campinas, no período compreendido
entre 2015 e 2017, na perspectiva da pesquisa do cotidiano, que toma o contexto da escola
como ponto de partida para a avaliação e o questionamento. Com base na publicação do
Comunicado nº 137, em Diário Oficial do Município em 12/12/2014, a Secretaria
Municipal de Educação de Campinas, alterou a configuração de equipes gestoras de
algumas escolas de Educação Infantil, considerando-se a proximidade geográfica e o
número de crianças atendidas, de forma que a mesma equipe poderia ser responsável por
mais de uma unidade. Essa situação foi vivenciada pelos Centros de Educação Infantil
“Alexandre Sartori Faria” e “Prof.ª Zuleika Hellmeister Novaes”, localizados
respectivamente nos distritos de Joaquim Egídio e Sousas. A partir de 2015, essas escolas
formaram um mesmo bloco que foi assumido por uma equipe de especialistas, constituída
por uma diretora, uma vice-diretora e uma orientadora pedagógica. Desde então, essa
nova equipe gestora passou a assumir suas funções nas duas escolas. Com o objetivo de
promover o trabalho integrado com os demais profissionais e professoras, a equipe
gestora tomou como foco de suas ações a elaboração conjunta do Projeto Pedagógico das
escolas, compreendido em sua vivacidade diária para além da perspectiva meramente
documental. Tal processo iniciou-se com um levantamento de dados junto à comunidade
escolar. A equipe elaborou um questionário para caracterização da comunidade que
pudesse orientar os planos de ensino. Os resultados dessa sondagem inicial apontaram
para a necessidade da realização de um trabalho pedagógico que considerasse,
efetivamente, a realidade vivenciada pelas crianças. Paralelamente à elaboração do
referido Projeto, foram feitas modificações decorrentes da investigação constante de
aspectos surgidos no cotidiano. Com relação à estrutura física, vários espaços foram
reformados e reorganizados para favorecer o desenvolvimento do trabalho pedagógico e
as interações dos bebês e crianças, assim como de profissionais e da comunidade. Além
dos espaços, as discussões realizadas provocaram mudanças na organização dos tempos
pedagógicos como o estabelecimento de um horário comum de reunião entre os docentes
das duas unidades e a instituição de grupo de estudos dos agentes, na própria escola, sob
a responsabilidade da orientadora pedagógica. Também foram feitas discussões sobre os
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registros pertinentes à prática educativa, com a definição de critérios comuns elencados
junto aos docentes. Esses momentos foram encarados em sua potencialidade formativa e
constituintes do Projeto Pedagógico das duas escolas que definiram um eixo de trabalho
comum. Resultaram reflexões proporcionadas pelos estudos e pelas análises das ações
cotidianas. O diálogo constante entre a equipe gestora permitiu um olhar menos
fragmentado para o cotidiano no que diz respeito aos aspectos administrativos, fator
imprescindível para uma atuação profissional pautada na reflexão sobre as ações
cotidianas.
Palavras-chave: Equipe Gestora; Educação Infantil; Projeto Pedagógico
Introdução
O objetivo deste texto é colocar em discussão a atuação e a intervenção da equipe
gestora de duas unidades de Educação Infantil (EI) da Rede Municipal de Ensino de
Campinas, na implementação de políticas definidas pela Secretaria de Educação e sua
adequação às especificidades das duas escolas.
O trabalho desenvolvido entre os anos de 2015 e 2017 foi desencadeado por uma
nova organização de blocos de escolas de Educação Infantil que uniu sob uma mesma
gestão os Centros de Educação Infantil (CEIs) “Alexandre Sartori Faria” e “Prof.ª Zuleika
Hellmeister Novaes”, localizados nos distritos de Joaquim Egídio e Sousas,
respectivamente.
Muitos desafios foram assumidos pela nova equipe, que, para desenvolver suas
funções, precisou ater o seu olhar para a organização pedagógica de cada uma das
unidades, assim como vislumbrar uma possível construção de um Projeto Pedagógico
(PP) comum entre elas.
Várias intervenções foram realizadas, tanto na estrutura física quanto nos tempos
e espaços pedagógicos. O aprofundamento das discussões sobre o cotidiano escolar
promoveu a definição das intencionalidades pedagógicas das ações, com o objetivo de
priorizar as interações entre bebês e crianças, profissionais e comunidade.
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Nesse percurso, foi fundamental a corresponsabilização dos diferentes
profissionais no desenvolvimento do trabalho, que, gradativamente foram assumindo a
autoria no processo de construção do PP e autonomia na tomada de decisões.
Caminhos da política municipal
Caminhando e cantando e seguindo a canção...
Geraldo Vandré

A gestão das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campinas é composta pelos
cargos de direção, vice-direção e orientação pedagógica, e as equipes podem ser
ampliadas ou reduzidas conforme turnos de atendimento, quantidade e a faixa etária dos
alunos.
Mediante o Comunicado nº 137, publicado em Diário Oficial do Município em
12/12/14, a Secretaria Municipal de Educação de Campinas (SME), reconfigurou a
composição de equipes gestoras de algumas unidades de Educação Infantil (EI). Foi
estipulado o número mínimo de 251 crianças atendidas, para que cada unidade escolar
pudesse contar com todos os cargos de especialistas.
Além disso, o Comunicado também especificou que uma mesma equipe gestora
poderia assumir um bloco de escolas – geralmente duas – de acordo com a proximidade
geográfica e o número de crianças atendidas. Historicamente, no município, era comum
que o orientador pedagógico atuasse em mais de uma escola.
Para os casos em que a reorganização de blocos pudesse acarretar na redução de
um dos três cargos, a SME se comprometeu a suprimir as vagas apenas após a remoção
ou aposentadoria do ocupante efetivo, o que contribuiu para que a implementação dessa
política fosse gradativa.
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Essa foi exatamente a situação vivenciada pelos CEI11 “Alexandre Sartori Faria”
e CEI “Prof.ª Zuleika Hellmeister. Novaes”, duas unidades de EI, com atendimento a um
número aproximado de 300 crianças e bebês, no total.
No final de 2014, o cargo de direção em um dos CEIs foi extinto em função da
aposentadoria da diretora efetiva e as duas escolas passaram a compor um mesmo bloco.
A implementação da política nos CEIs “Alexandre Sartori Faria” e “Prof.ª Zuleika
Hellmeister Novaes”
O CEI “Alexandre Sartori Faria” está localizado em área de proteção ambiental
no distrito de Joaquim Egídio. É a única escola da região que atualmente atende bebês e
crianças de 0 a 3 anos. Conta com estrutura física composta por cinco salas de aula,
biblioteca, ateliê, parque, casinha de bonecas, refeitório, solários nos corredores externos,
horta e é rodeada por vegetação nativa, assim como, por pequenos animais.
O CEI “Prof.ª Zuleika Hellmeister Novaes” é localizado no distrito de Sousas e
também está situado em área de proteção ambiental. Trata-se de uma escola com três salas
de aula, refeitório, biblioteca, casinha de bonecas, mini quadra, horta e também é repleto
de árvores. Atualmente, a escola atende crianças de 3 a 6 anos.
Nos anos que antecederam a política de reorganização de blocos, o CEI
“Alexandre Sartori Faria” atendia todas as faixas etárias da EI, isto é, crianças de 0 a 6
anos, preferencialmente em turno integral.
O CEI “Prof.ª Zuleika H. Novaes” já priorizava o atendimento de crianças de 3 a
6 anos, em turno parcial, mantendo as características das escolas anteriormente
denominadas EMEIs 12. O atendimento de crianças de dois anos acontecia somente em
função de demanda pontual e em período parcial.
11

Centro de Educação Infantil, nova denominação para CEMEI e EMEI conforme Decreto 18664
publicado em Diário Oficial do Município de Campinas em 04/03/2015.
12
Escolas Municipais de Educação Infantil com atendimento de crianças de 3 a 6 anos.
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Nessas condições, as famílias optavam por manter seus filhos no CEI mais
próximo de suas residências. Havia uma pequena movimentação de alunos entre uma
escola e outra.
Com a implementação da nova política, as transferências de alunos de uma
unidade para outra aumentaram consideravelmente, pois o CEI “Alexandre Sartori Faria”
passou a atender bebês e crianças de 0 a 3 anos, em período integral, caraterística de
creche, e o CEI “Prof.ª Zuleika Hellmeister Novaes”, manteve o atendimento prioritário
de crianças de 3 a 6 anos.
A organização pedagógica das escolas, que antes da junção era pensada em cada
unidade, passou a ser planejada de maneira conjunta, buscando a coerência e a construção
de um PP comum.
O início do percurso da nova gestão, os descaminhos do processo
A partir de janeiro de 2015, a equipe gestora do bloco passou a ser composta por
uma diretora, que assumiu o cargo por meio de remoção; a vice-diretora, que trabalhava
no CEI “Alexandre Sartori Faria”, desde setembro de 2002 (mas que havia atuado por um
período de seis anos na Coordenadoria de Educação Básica, da SME e retornou para a
escola no início de 2014); e a orientadora pedagógica das duas escolas que se encontrava
em licença e se aposentou no segundo semestre. Esse cargo ficou vago até o final do ano
de 2015 e foi disponibilizado no processo de remoção.
Num primeiro momento, o maior impacto dessa mudança ocorreu no CEI
“Zuleika Hellmeister Novaes”, pois, recebeu uma nova diretora, passou a ter um cargo de
vice-diretora, e, embora a orientadora pedagógica tivesse se mantido a mesma, podendo
ser o elo facilitador da integração entre as equipes das duas unidades, estava ausente.
Ademais, havia ainda a grande novidade do compartilhamento da diretora e da vice, que
dividiriam suas jornadas de trabalho entre as escolas, gerando momentos de ausência no
cotidiano.
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Outro aspecto relevante foi o fato deste CEI passar a atender, nesse contexto, uma
turma de crianças em período integral.
No CEI “Alexandre Sartori Faria” o impacto pareceu um pouco menor, pois a
vice-diretora e a orientadora pedagógica continuaram as mesmas, a diretora era a única
nova na equipe. A configuração das turmas também não foi modificada.
Afora esses desafios, logo de início percebeu-se que apenas a existência de uma
equipe composta pelos três cargos de especialistas não garantiria por si só a qualificação
do trabalho. Seria fundamental uma afinidade entre os membros, clareza no papel de cada
um e compreensão de que, independentemente da especificidade das atribuições de cada
cargo, todos deveriam atuar pelo viés pedagógico e com a definição de princípios comuns
voltados para uma gestão democrática, pois, existia o entendimento de que
A consolidação de práticas democráticas efetuadas no ambiente escolar
por meio da participação dos seus integrantes pode contribuir no
processo de construção de uma escola mais próxima dos anseios
daqueles que dela fazem parte, no que concerne ao ensino e
aprendizagem dos alunos, bem como, para o desenvolvimento do papel
social da escola, o qual pode ser considerado como coadjuvante no
processo de democratização da sociedade, tanto através de relações
estabelecidas pela escola com outras instituições da sociedade, como
por suas relações com diferentes instâncias do poder público.
(SANTOS, 2011, p. 18).

Dessa forma, a diretora e a vice-diretora tiveram várias reuniões no período de
férias das crianças e demais profissionais para discutirem questões relativas às escolas. A
vice-diretora informava sobre o cotidiano, sobre as expectativas do grupo, sobre aspectos
da comunidade, ressaltando mais o CEI “Alexandre Sartori Faria”, onde tinha atuado até
então, mas apresentando também alguns elementos sobre o CEI “Prof.ª Zuleika
Hellmeister Novaes”, com base no pouco contato que tinha com a unidade.
Com efeito, no início do ano letivo esse processo continuou. O grande desafio era
conhecer as diferenças e a história construída pelos profissionais de cada escola e, ao
mesmo tempo, desencadear a implementação de um trabalho comum e integrado.
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Esse percurso foi bem difícil, pois ao mesmo tempo em que se buscava a
integração dos profissionais de cada escola era necessária também a integração entre elas.
Assim, o caráter coletivo tornou-se uma meta, uma vez que “dentro de uma mesma escola
existem vários grupos, vários projetos, vários processos. Se quisermos articulá-los dentro
de um novo PP, temos que respeitá-los, ouvir as diferentes vozes, trabalhar com seus
diferentes processos, ritmos e projetos que já estão em execução”. (GERALDI, 2004, p.
53). Por isso, buscou-se propor encontros entre os diferentes profissionais para
desenvolvimento do trabalho coletivo, pois, "organização da escola tem que ter espaço
para o coletivo existir" (ARAGÃO, 2010, p. 245).
A gestão dedicou-se também à elaboração do PP em novo formato, exigência da
SME e, em decorrência disso, a diretora foi convocada a participar de uma formação para
gestores, com encontros semanais, no Núcleo de Ação Educativa Descentralizado Leste
(NAED Leste).
Em virtude das atribuições dos cargos, a tarefa de escrita do PP acaba, muitas das
vezes, se restringindo à figura do orientador pedagógico, fato corriqueiro nas escolas. O
Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de
Campinas, publicado em 2010, prevê que a elaboração coletiva, a sistematização, a
implementação e a avaliação do PP são de responsabilidade do diretor educacional e que
a coordenação desse processo é função do orientador pedagógico. Todavia, foi desafiador
que o PP tivesse que ser elaborado pela diretora e pela vice-diretora em diálogo com os
demais profissionais da escola, sem a participação da orientadora pedagógica. Segundo
Geraldi (2004), o PP não deve representar apenas uma peça burocrática, mas, sobretudo,
ser um instrumento a partir do qual seja firmado um compromisso político e pedagógico
coletivo, onde estejam resumidas as condições de funcionamento da escola, sob o crivo
do poder público.
Com o propósito de apropriação da tarefa de construir esse texto foram feitas
leituras e discussões da versão anterior, durante as reuniões de Trabalho Docente Coletivo
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(TDC). Essa construção tomou por base as discussões coletivas e o Projeto sistematizado
foi inserido no sistema, em versão on-line, pela diretora e a vice-diretora, que assumiram
a integralidade das discussões pedagógicas atreladas às questões administrativas.
As vicissitudes do cotidiano foram constitutivas de um olhar da equipe gestora
para além das dificuldades ou da fragmentação do administrativo e do pedagógico,
buscando-se uma perspectiva educativa em que esses aspectos estivessem imbricados.
Além das dificuldades mencionadas havia várias requisições advindas de
situações do cotidiano. Como exemplos, podem ser citadas: as pendências financeiras que
precisaram ser corrigidas; a falta de muitos agentes de EI que exigia substituições diárias;
a necessidade de reformas e adequações na estrutura física; a compra de mobiliários e
equipamentos, dentre outros.
O encontro do caminho: a reorganização do PP
Muitas são as ações que compõem o cotidiano escolar. Muitas são as demandas
que invadem o trabalho da gestão trazendo à tona emergências que exigem atitudes
pontuais. Impossível negar tal complexidade. Contudo, se a atuação da gestão for voltada
apenas para as ações emergenciais, perde-se de vista a oportunidade de reflexão sobre as
intenções que podem qualificar o trabalho pedagógico, perde-se a possibilidade de
planejar novas ações, enfim, de organizar e reorganizar o PP, que é entendido como
um instrumento de construção da intencionalidade, da função social da
escola. Ele é centrado no ensino, dado que essa função é nossa missão
primeira, mas está vinculado aos processos de pesquisa e de
intervenção. É por isso que um projeto pedagógico não pode ser
definido à distância daqueles que o executam e nem mesmo podem ser
uniformizados, porque as pessoas são diferentes, têm histórias
diferentes e fazem diferença. É preciso aprender com essas diferenças.
(GERALDI, 2004, p.52).

As escolas são compostas de diferentes profissionais, diferentes pessoas que
trazem consigo suas histórias de vida, suas concepções de formação e se encontram em
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um mesmo espaço. É indispensável considerar a necessidade de se organizar uma equipe
que pretenda investigar o cotidiano escolar para poder aprender com ele, porque "os que
fazem também pensam, aliando agir-pensar-novo agir" (AZEVEDO, 2003, p. 132), e
precisam fazer e pensar coletivamente.
A perspectiva da pesquisa do cotidiano viabiliza a investigação no próprio espaço
escolar, sendo esta realizada por pesquisadores externos ou internos à escola. Essa
perspectiva é defendia pela equipe gestora em questão por partilhar da visão de que a
pesquisa do cotidiano permite
aprofundar a compreensão da complexidade da realidade escolar,
abrindo possibilidades de processos de intervenção. Propõe a prática
"como locus de teoria em movimento", justificando-a como critério de
verdade que convalida a teoria (PRADO; CUNHA, 2007, p. 33).

Abrir a possibilidade de processos de intervenção era e continua sendo o objetivo
da equipe, que, desde que assumiu o bloco, passou a questionar a organização escolar na
tentativa de entender sua complexidade e propor discussões sobre possíveis
reorganizações. Entende-se que, para isso, é imprescindível fazer perguntas sobre o que
está posto na dinâmica escolar, deixar que a curiosidade flua, pois
O olhar curioso que lança a pergunta torna o cotidiano investigativo.
Cotidiano que pode parecer rotineiro, mas, em mesma intensidade, é
constituído da complexidade do tempo histórico, cultural, político em
que se insere, revelando diversas vozes que falam de lugares diferentes,
que deflagram histórias de vida diversas, que produzem conhecimento
e revelam experiências vividas e maneiras de fazer. (CAMPOS, 2014,
p.89).

Foi preciso fazer perguntas para o próprio trabalho num processo investigativo
pautado no questionamento, na investigação e avaliação constantes, sendo este último
aspecto imprescindível a qualquer movimento de construção da prática, porque,
Nesse percurso, de busca, de vasculha, por nossas práticas tantas vezes
ignoradas, menosprezadas ou invisibilizadas, não encontramos todas as
respostas para as nossas muitas perguntas, mas descobrimos que
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existem muitas outras formas de perguntar, aprendemos a olhar para as
respostas que existiam disponíveis em nossas práticas, apenas
esperando pelas perguntas certas. A pesquisa com o cotidiano torna-se
então, um exercício de reconstrução de significados. (SERPA, 2011, p.
47).

Para aprender a olhar para a escola e para as respostas nela já existentes, no início
de 2015, foi organizado um instrumento de pesquisa, isto é, um questionário endereçado
aos pais, com a intenção de conhecer a comunidade escolar para orientar a produção do
PP.
Era necessário ouvir o que as famílias tinham a dizer e conhecer quais eram suas
expectativas sobre o trabalho a ser desenvolvido pela escola. A devolutiva dos
questionários auxiliou os professores na reflexão sobre o plano de ensino para o ano letivo
levando em conta o contexto vivido pelas crianças.
Procurou-se, então, ouvir o que diziam os professores, os agentes, os funcionários,
a comunidade e iniciou-se um movimento de reorganização dos aspectos coletivos. As
reuniões de TDC, as Reuniões Pedagógicas de Avaliação Institucional (RPAI) e os
momentos de formação dos agentes, foram tomados como foco de investigação e
formação. As análises, proposições e intervenções contínuas buscaram ressignificar, por
meio de diálogos e questionamentos, o entendimento que o grupo constituiu sobre a
escola e o próprio trabalho.
Nesse ano de 2015 ocorreram muitas movimentações nas escolas, pois a diretora
e a vice-diretora, conforme iam afinando suas concepções também desencadeavam
processos de partilha sobre as concepções que cada profissional defendia, e procuravam
olhar para as ações cotidianas buscando favorecer aproximações nas visões e
intervenções.
Muito embora esse caminhar tenha sido enriquecedor e de muitas aprendizagens,
vislumbrava-se ainda a completude da própria equipe gestora para que o PP pudesse se
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concretizar numa perspectiva integrada. A ausência da orientação pedagógica era sentida
por todos.
Em 2016, após o processo de remoção, houve a entrada de nova orientadora
pedagógica na equipe gestora que, passou efetivamente a atuar de forma completa. Faziase mais uma vez necessária a incumbência de se conhecer melhor, de constituir o grupo,
para poder desenvolver uma parceria, aspecto fundamental porque
trabalhando em parceria, os gestores escolares se tornam mais capazes de
articular o grupo de professores, para que esse grupo e cada um dos professores
se mobilizem e se comprometam com a melhoria do trabalho pedagógico da
escola. (PLACCO, SOUZA, 2008, p. 26).

Para articular o grupo das escolas, a própria equipe gestora tinha o desafio de
trabalhar de maneira coesa e coerente. A continuidade do diálogo sobre as situações
apresentadas no contexto das escolas foi revelando, aos poucos, uma concepção teórica
afinada.
Destaca-se que as três especialistas tiveram um percurso semelhante na formação
inicial e atuação profissional. Frequentaram o curso de Pedagogia na mesma universidade
pública, no mesmo período e atuaram como docentes no ensino fundamental em escolas
públicas ou particulares. Os encaminhamentos evidenciavam uma perspectiva de gestão
democrática pautada na busca e na luta por uma educação pública de qualidade.
A orientadora pedagógica que chegava para compor o grupo trazia na bagagem a
experiência de mais de uma década de atuação na função na rede Municipal de Ensino e
na formação docente, por compreender que sua função principal
é promover a formação continuada dos professores no interior da
escola. A coordenadora pedagógica é convocada a assumir sua tarefa
de formadora de professores e a escola passa a constituir-se como
cenário para as mudanças necessárias para a educação (CUNHA, 2006,
p. 35).

Dessa forma, não houve grandes dificuldades em acompanhar os movimentos
iniciados pela diretora e a vice-diretora com os profissionais das duas escolas, mas foi

101

preciso tempo para conhecer os caminhos já construídos. Foi também pela partilha do
trabalho que vinha sendo realizado que se chegou a um princípio norteador para a atuação
da equipe gestora: a compreensão de que independentemente das especificidades de cada
cargo, o trabalho seria voltado para a construção de um PP comum e significativo a todos.
Embora o Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da Rede
Municipal de Ensino de Campinas (2010) determine que as tarefas administrativas sejam
função do diretor e do vice-diretor e que as questões pedagógicas e formativas sejam,
diretamente, atribuição do orientador pedagógico, numa perspectiva de gestão
democrática, não deve haver dicotomia dessas ações. Os aspectos administrativos devem
ser desenvolvidos em função dos pedagógicos e vice-versa. A clareza do que se pretende
para a escola, por meio da organização do PP é que define o rumo que as questões
administrativas e pedagógicas devem assumir. Aspectos pedagógicos e administrativos
caminham juntos com vistas à concretização do PP.
Foi necessário desvendar as intencionalidades de cada escola para que se tornasse
possível a existência de um PP integrado. Projeto encarado em sua vivacidade, muito
além de seus aspectos apenas documentais ou burocráticos. Para que isso fosse possível,
as reuniões entre os diferentes segmentos das escolas assumiram sua potencialidade
formativa, proporcionando trocas de saberes e a reflexão sobre a própria prática. Entendese que
é fundamental que se abram (ou se mantenham) espaços para que todos
nós possamos refletir coletiva e partilhadamente sobre nossas práticas,
dialogando com a situação para questioná-la, promovendo, assim, o
incluso desenvolvimento profissional e pessoal (ARAGÃO, 2010, p.
246).

A intensificação de momentos para o diálogo e para a reflexão aconteceu tanto
nas reuniões semanais de TDC, quanto nos momentos de formação de agentes e nas
RPAIs, por entender que o espaço escolar tem muito a contribuir com a formação dos
profissionais. A orientadora pedagógica, “exerce um relevante papel na formação
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continuada do professor em serviço, e esta importância se deve à própria especificidade
de sua função, que é planejar e acompanhar a execução de todo processo didáticopedagógico da instituição” (GEGLIO, 2008, p. 115).
Canário (2006, p. 74) afirma que
A otimização do potencial formador dos contextos de trabalho passa, em
termos de formação, pela criação de dispositivos e dinâmicas formadoras que
propiciam que as experiências vividas no cotidiano profissional transformemse em aprendizagens a partir de um processo de autoformação, marcado pela
reflexão e pela pesquisa, em níveis individual e coletivo. É esta articulação
entre novos modos de organizar o trabalho e novos modos de organizar a
formação (centrada no contexto organizacional) que facilita e torna possível a
produção simultânea de mudanças individuais e coletivas. Os indivíduos
mudam, mudando o próprio contexto em que trabalham.

Com a intenção de promover o trabalho coletivo e, ao mesmo tempo considerar o
desejo dos professores, foram definidos, pelos professores e agentes de cada escola, temas
norteadores das ações pedagógicas a serem desenvolvidas em cada escola. O cotidiano
foi colocado em questionamento e análise e, por meio da troca de opiniões, os
encaminhamentos foram traçados de maneira colaborativa.
Em 2017, as ações formativas e a corresponsabilização de todos suscitaram na
escolha de um mesmo tema para as duas escolas: “Nossas memórias, nossas histórias...
nos trouxeram até aqui”.
Além dessa mudança, outras ações foram promovidas. Partindo do fato de que os
dois CEIs, mesmo estando localizados em espaços geográficos diferentes, constituem um
mesmo bloco e portanto, um mesmo PP, foram pensadas reorganizações que pudessem
favorecer não somente a troca de conhecimentos pelos profissionais, como a possibilidade
de afinar concepções e encaminhamentos comuns.
As reuniões TDC, que até o ano de 2015 eram realizadas separadamente,
passaram, em 2016, a serem realizadas no mesmo horário, contando com a participação
de profissionais das duas escolas.
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O tempo semanal de Trabalho Docente Individual (TDI), presente na jornada dos
professores, passou a favorecer as trocas de saberes e as discussões sobre cada período
e/ou agrupamento, pois professores que atuavam nas mesmas turmas (Agrupamento I,
Agrupamento II ou Agrupamento III) passaram a se encontrar semanalmente.
As reuniões de setores, entre os professores e equipe de agentes, se tornaram mais
frequentes e também passaram a se constituir como momentos de análise das práticas
cotidianas.
Os horários de formação dos Agentes de Educação Infantil, que constam em sua
jornada semanal de trabalho, foram assumidos pela orientadora pedagógica. Não somente
foi dada continuidade à formação iniciada pela professora Kátia, do CEI “Alexandre
Sartori Faria” em 2015, como também foram agregados estudos teóricos relacionados à
reflexão sobre a qualificação da atuação dos agentes, que, por desenvolverem suas
funções em espaço escolar, devem pautar suas ações nas mesmas concepções pedagógicas
que fundamentam o PP.
O PP, embora ainda sistematizado separadamente em cada escola, por
determinação da própria Secretaria Municipal de Educação, passou a adensar resultados
de discussões e avaliações significativas a todos e, aos poucos tem revelado a intensidade
do processo formativo que vem sendo realizado nas escolas.
A orientação e a elaboração de critérios comuns para a produção de registros
escritos sobre a prática educativa acontecem de maneira contínua nas reuniões de TDC,
de TDI e no momento de formação dos agentes. Também existe um canal intenso de
comunicação por e-mail, estabelecido com a orientação pedagógica, que possibilita
retornos pontuais sobre aspectos específicos do trabalho de cada professor e/ou setor.
As reuniões com os demais profissionais da escola: serventes, cozinheiras e
zeladores promovem orientação e definição de objetivos comuns atrelados aos princípios
do PP.
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O caráter articulador presente na atuação da própria equipe gestora tem gerado
reflexão e maior compreensão da importância da coletividade no trabalho, também pelo
fato de não fragmentar os aspectos administrativos e pedagógicos que compõem o
cotidiano escolar.
Todas essas ações foram resultantes de um processo investigativo sobre o
cotidiano escolar. Processo este que também resultou na corresponsabilização de todos
os profissionais, na definição dos rumos das escolas e na atuação diária, favorecendo tanto
a autonomia quanto a consciência da importância da autoria do próprio trabalho e do
trabalho coletivo.
Considerações
O caminho se faz ao caminhar
Antonio Machado

A experiência de gestão da escola pública vivenciada a partir da política de
constituição de blocos de escolas da Educação Infantil permitiu considerar e analisar
aspectos relevantes do cotidiano em benefício da construção de um PP comum e promotor
da qualidade educativa. Isso porque, se por um lado, a política da SME de junção de
escolas em um mesmo bloco trouxe inúmeros desafios, por outro lado vislumbrou a
possibilidade de construção de um PP comum. Permitiu também que as crianças,
profissionais e comunidade percebessem a existência de um PP que revelasse uma mesma
concepção teórica e prática do trabalho desenvolvido pelas unidades, mesmo que
salvaguardadas suas especificidades.
Todo esse processo foi marcado por obstáculos desafiadores que mostraram a
dimensão do trabalho coletivo assim como do caminho a ser seguido. Portanto, a equipe
gestora encontrou na horizontalidade das relações, uma possibilidade interessante para a
ação educativa corresponsável e integrada. Foi fundamental perceber que cada
profissional que constitui o cotidiano, assume responsabilidades pedagógicas tornando-
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se autor do processo de implementação do PP, que é compromisso de todos e não apenas
da gestão.
A análise aprofundada do cotidiano e suas pluralidades têm revelado caminhos
possíveis para que as políticas previstas para a Rede Municipal de Ensino de Campinas
sejam ressignificadas nas unidades em benefício da população e dos próprios
profissionais, que aprendem sobre suas profissões no desenvolvimento de suas funções.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA REVISÃO
DA LITERATURA
Larissa Ramos Duarte
Olenir Maria Mendes
Universidade Federal de Uberlândia – UFU
Resumo: Estre trabalho visa apresentar uma pesquisa de revisão bibliográfica acerca da
avaliação da aprendizagem em educação física escolar, buscando tecer relações com a
avaliação formativa. Conforme aponta Villas Boas (2007), a avaliação que promove a
aprendizagem do estudante e do/a professor/a é chamada de formativa e ocorre em
oposição a avaliação tradicional que busca a aprovação/reprovação, a atribuição de notas
e utiliza quase que unicamente as provas. Para a realização da pesquisa, buscamos em
teses e dissertações nos bancos de dados da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Núcleo Brasileiro de
Dissertações e Teses em Educação Física, Esportes, Educação e Educação Especial
(NUTESES), Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).
Utilizamos como palavras-chaves, “avaliação e educação física” e “avaliação em
educação física”, selecionando as produções mais recentes. Foram seletos doze estudos,
sendo dez dissertações e três teses. Das produções, quanto ao nível de ensino da educação
ao qual se ateve a pesquisa, nenhuma investigação realizou-se na educação infantil,
apenas duas nos anos iniciais do ensino fundamental, seis delas nos anos finais do ensino
fundamental, duas no ensino médio, e duas não priorizaram nenhum nível específico.
Sobre o teor das produções, sete pautam-se em buscar compreender como se dá a
avaliação em determinado contexto, buscando analisar, observar, identificar, práticas
avaliativas de uma determinada realidade e cinco dirigem-se mais no sentido de
apresentar propostas, experiências de avaliação, sendo que uma delas inseriu-se nas duas
categorias. Mediante a leitura dessas produções buscamos estabelecer aproximações com
a avaliação formativa. Pudemos identificar em algumas pesquisas, práticas e experiências
que se aproximaram desta concepção de avaliação, e perceber um movimento de
reconhecimento da necessidade de uma avaliação divergente da tradicional, aquela que
classifica os/as estudantes, principalmente através da nota e realização de provas, que
preocupa-se com os resultados finais, com a aprovação/reprovação, seleção e promoção
dos/as melhores. Observamos ainda, que a maioria dos autores/as se posicionam de modo
a defender ou pontuar a importância de uma avaliação contínua e processual, que auxilie
o/a professor/a a identificar as dificuldades de aprendizagem ao longo do percurso e
indique caminhos. O que revela um movimento/tentativa/fluxo em busca do rompimento
com práticas tradicionais de avaliação e aproximação com uma avaliação formativa.
Compreendemos que, o que dirá se uma avaliação é ou não formativa, não são as
propostas de trabalho avaliativas, mas a intenção do avaliador. Contudo, destacamos
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alguns elementos que apareceram nas pesquisas aos quais julgamos importante refletir
quando busca-se uma avaliação formativa, na medida que são propostas de trabalho que
podem comprometer uma avalição em prol das aprendizagens. São eles:
presença/assiduidade e participação como critérios exclusivos para a avaliação e a
observação sem sistematização e registro. Portanto, apuramos que ainda que hajam
práticas que não se configurem como avaliação formativa, possibilidades de ação tendo
em vista a aprendizagem do/a estudante, que se aproximam de uma avaliação formativa,
são possíveis e existem na realidade escolar, conforme apresentou-se em algumas
pesquisas.
Palavras-Chave: Educação Física Escolar; Avaliação da Aprendizagem; Avaliação
Formativa.
Introdução
Estre trabalho objetiva apresentar uma pesquisa de revisão bibliográfica acerca da
avaliação da aprendizagem em educação física escolar, buscando tecer relações com a
avaliação formativa. Na escola, a avaliação tradicionalmente realizada é classificatória,
mecânica e seletiva. Contrapondo a esta forma de avaliação apresenta-se a avaliação
formativa que é uma prática que ocorre no processo, contínua, onde o fundamental é
identificar se o aluno está aprendendo e viabilizar formas para que isso ocorra. Conforme
aponta Villas Boas (2007), a avaliação que promove a aprendizagem do estudante e do/a
professor/a é chamada de formativa e ocorre em oposição a avaliação tradicional que
busca a aprovação/reprovação, a atribuição de notas e utiliza quase que unicamente as
provas.
À vista disso, apresentaremos neste trabalho as pesquisas encontradas e elegidas
acerca da temática avaliação da aprendizagem em educação física escolar, priorizando
apresentar seus objetivos, métodos e principais resultados. E, posteriormente buscamos
expor algumas relações estabelecidas entre essas produções e a avaliação formativa.
Metodologia
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Para a realização dessa revisão da literatura mapeamos o cenário das pesquisas em
avaliação da aprendizagem em educação física escolar buscando teses e dissertações nos
bancos de dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU), no Núcleo Brasileiro de Dissertações e Teses em Educação
Física, Esportes, Educação e Educação Especial (Nuteses), no portal Periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e na Biblioteca
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Utilizamos como palavras-chaves,
“avaliação e educação física” e “avaliação em educação física”, selecionando as
produções mais atuais voltadas a temática: avaliação da aprendizagem em educação física
escolar. Foram identificadas e selecionadas doze produções, sendo dez dissertações e três
teses. Na tabela a seguir, organizamos as mesmas apresentando o título da produção,
nome dos/das autores/as, ano e se são dissertações ou teses.
Quadro 1. Levantamento de teses e dissertações
Título do Estudo

Ano

Autor/a

Categoria

Avaliação em educação física escolar: relato de uma
experiência

2003

Juçara Maciel Mauad

Dissertação

Avaliação na educação física escolar: do mergulho à
intervenção

2005

Wagner dos Santos

Dissertação

Métodos de avaliação em Educação Física no ensino
fundamental

2010

Josias Ferreira da
Silva

Tese

Avaliação por parecer descritivo na Educação Física
Escolar: Estudo de caso.

2010

Kátia Denise Costa
Berní

Dissertação

A organização do trabalho pedagógico e a avaliação da
aprendizagem na educação física no colégio de aplicação da
UFG

2010

Alcir Horácio da
Silva

Tese

Avaliação da educação física na escola: análise de uma
proposta de intervenção

2011

Augusto Ribeiro
Dantas

Dissertação

Avaliação da aprendizagem em educação física na
perspectiva cultural: uma escrita autopoiética

2011

Nyna Taylor Gomes
Escudero

Dissertação
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Avaliação e educação física escolar: práticas cotidianas de
professores da rede pública do estado de São Paulo

2014

Marina Hisa
Matsumoto

Tese

Avaliação da aprendizagem em educação física: um estudo
sobre as práticas avaliativas docentes nos anos finais do
ensino fundamental em duas escolas de Ouro Fino-MG

2015

Renata Beatriz
Klehm

Dissertação

Para além da quadra de aula: uma proposta de avaliação da
aprendizagem em Educação Física Escolar no Ensino
Médio

2016

Thaís Cristina Rades

Dissertação

Expectativas de aprendizagem e processos avaliativos na
educação física para os anos iniciais do ensino fundamental:
análise de proposições teóricas e de perspectivas de
professores

2016

Thalita Fernanda De
Oliveira Macedo

Dissertação

O saber para praticar do jogo de handebol na educação física
escolar: recursos avaliativos para o ensino médio

2016

Isabella Blanche
Gonçalves Brasil

Dissertação

Fonte: As autoras

As pesquisas sobre avaliação da aprendizagem em educação física escolar
Das produções selecionadas neste estudo, quanto aos níveis de ensino da educação
ao qual a pesquisa se ateve, notamos que nenhuma investigação foi realizada no âmbito
da educação infantil, apenas duas realizadas com os anos iniciais do ensino fundamental,
seis com os anos finais do ensino fundamental, duas com o ensino médio, e duas não
priorizaram nenhum nível em específico. Quanto aos instrumentos de coleta de dados
utilizados nas pesquisas aqueles mais empregados foram a entrevista, a análise
documental e a observação. Há produções (MACEDO, 2016; KLEHM, 2015,
MATSUMOTO, 2014; ESCUDERO, 2011; BERNÍ, 2010; SILVA J.F. 2010; SILVA
A.H. 2010, SANTOS, 2005) que pautam-se em buscar compreender como se dá a
avaliação em determinado contexto, trabalhando na direção de analisar, observar,
identificar, práticas avaliativas de uma determinada realidade. No entanto, há também
aquelas (BRASIL, 2016; RADES, 2016; DANTAS, 2011; SANTOS, 2005; MAUAD,
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2003) que se dirigem mais no sentido de apresentar propostas, experiências realizadas de
avaliação na educação física escolar discutindo e analisando-as.
Mauad (2003), apresentou um relato de experiência de uma proposta de trabalho
em avaliação em educação física escolar com uma turma da terceira série do ensino
fundamental. Ela baseou tal proposta na concepção crítico-superadora e na abordagem
crítico-social, apresentando uma sequência de aulas que implantou como professora bem
como a forma como realizou a avaliação, seguindo tal perspectiva. Em relação ao
processo de avaliação utilizado por Mauad (2003) ela aplicou diversas propostas, como a
autoavaliação, debates, seminários, textos, registros e trabalhos em grupo. E o processo
de avaliação foi realizado em três momentos: ao final da aula, com um diálogo, onde os/as
discentes exteriorizaram sobre o que acharam da atividade, examinaram o que havia
ocorrido e sugeriram soluções para os problemas que apareceram; na organização de
atividades em grupos, onde a docente propunha situações problemas; e no registro de
atividades por meio produções práticas de textos e desenhos, individuais ou em grupos.
Como conceitos em cada etapa do trabalho realizado, utilizou-se: não atingiu os objetivos,
atingiu parcialmente ou atingiu plenamente. A autora aponta que o processo de avaliação
deve ser construído juntamente com o/a aluno/a, como uma forma de participação coletiva
e não se deve associar avaliação à punição/castigo.
Santos (2005) buscou investigar como se estabeleceu a prática pedagógica
especialmente na prática avaliativa, de uma professora de educação física dentro da
proposta de um currículo em rede com uma turma de 7ª série. No entanto, sua pesquisa
se delineou de forma que culminou com a intervenção do pesquisador juntamente a
docente na construção de práticas pedagógicas e no lançamento de novas possibilidades
sobre a avaliação, que a distanciasse da tradicional. Explorando concepções de avaliação
formativa, mediadora e investigativa. Portanto, a sua pesquisa inicialmente de caráter
etnográfico, passou a ser uma pesquisa ação existencial. Como instrumentos de coleta de
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dados utilizou-se a análise documental, entrevista semiestruturada, grupo focal,
observação participante, registros fotográficos e diário de campo.
Quanto ao processo avaliativo, o autor relata um progresso importante no que se
refere à revisão da avaliação escrita, compreendida como componente diagnóstico de
aprendizagem e não somente como elemento de verificação e quantificação e no que tange
o uso da autoavaliação criterial (tendo como critérios na proposta o comportamento,
atitudes, cooperação, organização, cumprimento das tarefas e assiduidade). Eles
elaboraram um “Gráfico de Participação”, enquanto forma de autoavaliação das aulas
práticas, onde os/as próprios/próprias discentes deveriam completá-lo sistematicamente
no decorrer do processo.
Berní (2010) realizou um estudo de caso em uma escola da Rede Municipal de
Pelotas, que desenvolve uma avaliação expressa por pareceres descritivos de caráter
qualitativo com turmas de ensino fundamental de 5ª a 8ª séries. Tal estudo teve como
objetivo estudar estes pareceres, usando como instrumentos de coleta de dados análises
documentais, observações e registros, entrevistas e questionários. A pesquisa buscou
então analisar a trajetória de construção desta proposta, do cotidiano, do embasamento
teórico dos professores de educação física e como a comunidade aceitava esta avaliação.
A avaliação por parecer descritivo conforme Berní (2010) emite um juízo técnico aliado
a uma descrição detalhada do rendimento do estudante e para sua concretização sua
prática deve ser distinta dos processos avaliativos pontuais que ocorrem de forma
quantitativa “[...] quando o que o professor ensinou é cobrado por meio de um instrumento
avaliativo que, no final, gerará uma nota” (p.49). A autora descreve como ocorre a
elaboração dos pareceres, cada professor/a produz o seu parecer descritivo
individualmente, posteriormente os/as docentes discutem a avaliação dos/das alunos/as
trimestralmente no Conselho de Classe, sendo produzido um parecer descritivo único, tal
qual, que carrega a opinião do grupo. Após esta redação, os/as professores/as podem reler
e aprovar.
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Berní (2010) detectou algumas falhas, haja vista que não viu os professores de
educação física produzindo dossiês sobre os/as alunos, ou realizando alguma anotação,
apenas faziam as chamadas, anotando as frequências. Além disso, estes também não
estiveram presentes no Conselho de Classe, onde são feitas as discussões e construção
coletiva dos pareceres. E ainda, na maioria dos pareceres não havia uma referência à
educação física, sendo ela incluída como demais disciplinas. Quando mencionada,
normalmente referiu-se a quantidade de faltas dos/das estudantes.
Neste sentido, podemos entender que a avaliação por parecer descritivo busca
avaliar mais qualitativamente e de forma processual, no entanto a autora pontua que em
determinado momento do processo ela percebeu que, quando se aproximava o fim do
trimestre, a escola se apresentava parecida às demais instituições, pois apesar do caráter
processual do parecer, este apresentava-se pontualmente, haja vista que eram realizados
testes cujas pontuações estavam ligadas aos conceitos “atingiu ou não atingiu os
objetivos”. Podemos dizer que esta proposta é interessante e embora ainda em movimento
de (re)construção na escola, representa um avanço em relação as práticas tradicionais de
avaliação.
Silva A.H. (2010) possui como objeto de estudo da sua tese a avaliação da
aprendizagem e a organização do trabalho pedagógico, parte da conjectura que a
avaliação/objetivos, estrutura a organização pedagógica da escola e dá materialidade a
função social da escola na sociedade capitalista. Portanto, orientou-se em uma direção de
projeto histórico socialista, anticapitalista. Trabalhou então com o par dialético:
avaliação/objetivos, no interior da escola capitalista. Assim seu objetivo foi identificar,
analisar e avaliar a organização do trabalho pedagógico e a avaliação da aprendizagem na
educação física realizada no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Goiás
(UFG). A coleta de dados pautou-se na análise documental e observação das aulas numa
turma do 6° ano e as reuniões do Conselho de Classe e do Conselho.
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Sobre a avaliação da aprendizagem em educação física na coleta de dados
realizada pelo autor, ele constatou que esta é feita por meio de critérios, que levam em
consideração a assiduidade, produção intelectual, pontualidade e participação. Apontando
que a participação, baseada na observação, é destes o elemento mais subjetivo, deixando
espaço para uma avaliação informal. Tendo por base sua investigação, o autor verifica
então, que a avaliação expressa no contexto investigado ainda reproduz aspectos da lógica
capitalista e aponta que nos Conselhos de Classes os/as professores/as continuam
reproduzindo ações que se refletem no autoritarismo, na reprovação, na avaliação
informal em que os/as alunos/as são coagidos, na submissão dos/das estudantes. E que
corpo docente sempre fica com as funções decisivas, e, discentes, funcionários/as e
familiares com o papel de indivíduos passivos nesse processo.
Neste sentido, a partir do estudo o autor identificou e apresenta o que podem ser
novas formas de avaliação do processo ensino-aprendizagem, sendo algumas delas:
Facilitar a auto-organização dos alunos; Superar práticas avaliativas de mensuração e
quantificação; Ressignificar o erro; Selecionar de conhecimento conforme relevância
social; Possibilitar que a avaliação ocorra sobre o ensino e aprendizagem. Tais sugestões
possuem pressupostos da avaliação formativa (FERNANDES, 2009; VILLAS BOAS,
2007).
Silva J. F (2010) procurou em sua tese de doutorado investigar os métodos de
avaliação empregados em educação física, em dez escolas da Rede Pública Estadual, no
ensino fundamental de 5ª à 8ª séries, além disso, procurou também identificar a relação
existente entre a teoria e a prática que envolve o processo de ensino e aprendizagem,
como estes/estas docentes veem o que é avaliação e como avaliam. Para tal, a amostra foi
composta por 14 professores/as, onde se realizou um questionário, e análise de
planejamentos. Relatou que os/as professores/as possuem dificuldades em definir o que é
avaliação, mas que a maioria a entende como uma avaliação contínua, utilizando métodos
formais e informais, e que, quanto aos meios que usam para tomar a decisão de aprovar
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ou não seu/sua aluno/a, o maior percentual de respostas foi a progressão continuada e
avaliação automática. Embora, as respostas dos/das professores/as indiquem uma
avaliação contínua, o autor identificou nas respostas “[...] a denúncia de um sistema
avaliativo organizado de maneira autoritária e centralizadora, voltado mais para a
verificação da aprendizagem do que para a promoção do aluno” (SILVA J. F. 2010,
p.179). Em sua conclusão, compreendeu a importância de uma avaliação formativa,
contínua, que valorize o processo, e com um caráter participativo, que priorize aspectos
qualitativos e quantitativos.
Dantas (2011) buscou discutir a avaliação na educação física a partir de uma
experiência pedagógica em uma escola pública, com turmas do 6º e 7º ano do ensino
fundamental. A reflexão foi norteada por cinco questões: por que se avalia; o que se
avalia; quando se avalia; como se avalia; e quem avalia. O autor entende a avaliação numa
perspectiva conceitual, procedimental e atitudinal, onde se devem avaliar além dos
aspectos objetivos, elementos subjetivos. Defende a avaliação do processo e não somente
o resultado. Neste sentido, em sua intervenção optou por trabalhar com os conteúdos jogo
e esporte e a avaliação nas aulas de educação física ocorreu ao longo do processo, na
maioria das vezes ao final de cada encontro. Utilizou-se o debate/discussão em grupo ao
final das aulas e como proposta de trabalho avaliativo o registro (relato informal) escrito
ou oral, fichas de autoavaliação dos/das alunos/as e da observação do professor registrada
em notas diárias, a pesquisa de campo e uma avaliação escrita ao final dos bimestres.
Além de realizar a avaliação contínua e em diferentes momentos, verificando durante o
percurso das aulas o desenvolvimento por meio de questionamentos, observações,
debates, anotações, diálogos.
Escudero (2011) na sua pesquisa partiu da concepção dos estudos culturais para
investigar as práticas avaliativas de quatro professores/as do nível fundamental e médio
que trabalhavam nesta perspectiva. Para tanto analisou-se a documentação pedagógica e
realizaram entrevistas. Como resultados de sua pesquisa encontrou que os/as docentes,
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não se preocupam com a notas, conceitos ou avaliações em períodos pontuais, mas essa
acontece comumente com um mapeamento que vai orientar a prática do/da professor/a e
a presença de registros que vão direcionando o trabalho deste/desta, de acordo com a
realidade dos/das alunos/as, portanto o/a professor/a nesta perspectiva considera esta
realidade e trabalha a luz dela, os/as professores/as costumam planejar conforme as aulas
e a realidade vai se concretizando.
Segundo Escudero (2011, p.160) “[...] os professores pensam a avaliação como
orientadora do planejamento, como possibilidade de identificação de equívocos e
inconsistências, para que possam decidir seguir adiante ou, se necessário, mudar o rumo,
reorganizando, replanejando.” Ela destacou alguns pontos acerca da composição das
práticas avaliativas na perspectiva cultural: o mapeamento, o diálogo e o registro que
envolve a observação. Destacou ainda uma gama variada de registros utilizados para
documentar, como exemplo: portfólio em papel ou cartolina com alguns registros que
contam a história do percurso de alunos/as e professores/as, portfólio digital, foto, filme,
relato de experiências dos projetos, questionários, produções em forma de desenho. A
avalição foi construída a partir do diálogo e da participação, não foi concebida separada
em momento específico.
Matsumoto (2014) em sua tese de doutorado não priorizou nenhum nível de ensino
em específico. Estudou quatro professoras e um professor de educação física da rede
pública de ensino e as suas práticas cotidianas. A pesquisa orientou-se pelo princípio da
dialogia, utilizando como instrumento de coleta de dados entrevistas narrativas. Seu
objetivo foi compreender como se dá a avaliação no âmbito da educação física e as
possibilidades para a ação docente, buscando traçar posicionamentos políticos
pedagógicos. A autora trabalhou em uma perspectiva crítico-superadora da educação
física e com a abordagem histórico-crítica da educação. Matsumoto (2014) desdobra
questões que nortearam o seu trabalho como: o que os/as professores/as sabem sobre
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avaliação, como o contexto da forma, dirige e é dirigido pela avaliação; o que, por que e
como avaliam.
As práticas avaliativas (o que avaliar/ como avaliar) que apareceram foram
diversas dentre elas: a oralidade, aspectos comportamentais, a realização de trabalhos em
grupo e seminários, observação a todo momento e observação acompanhada do registro,
projetos, mapeamento das realidades vividas, saberes e interesses dos/das alunos/as como
ponto de partida de seus trabalhos, apenas o cumprimento dos conteúdos do caderno e
das tarefas burocráticas. Destacou-se, a participação, que foi mencionada por todas as
professoras e pelo professor, contudo esta teve significados e interpretações diferentes.
Klehm (2015) focaliza sua pesquisa nos anos finais do ensino fundamental. Ela
analisou as práticas de avaliação da aprendizagem de três docentes de educação física em
duas escolas, uma particular e a outra pública estadual. Utilizou-se de uma abordagem
qualitativa de pesquisa, adotando como instrumentos de coleta de dados a entrevista
semiestruturada, a observação e a análise documental. A autora verificou que prevalece a
observação, seja do comportamento em aula, da participação nas atividades, do respeito
com docentes e colegas, da vestimenta, pontualidade ou presença, quanto se perguntou
sobre como os investigados e a investigada avaliam. Na escola particular observou-se,
que o professor e a professora se utilizam de aspectos do desenvolvimento físico e motor.
E dois professores utilizam também trabalhos teóricos sobre o conhecimento da história
e das regras esportivas.
Quanto à atribuição de notas, este fator é comum aos professores e a professora,
no entanto, cada um utilizava uma maneira diferente para conferi-las aos/as alunos/as.
Um professor e a professora priorizavam a avaliação de aspectos atitudinais, enquanto o
outro, a avaliação prática e conceitual por meio da atividade escrita. A autora destacou
que os docentes e a docente utilizavam avaliação como forma de “punição” quando os/as
alunos/as não cumpriam as normas determinadas para a aula. E verificou-se também, que
alguns dos critérios avaliativos utilizados pelos/pela professores/a, eram inapropriados
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para avaliar a aprendizagem dos/das alunos/as, como, por exemplo, a presença, a
pontualidade e do uso do uniforme, haja vista que não indicam se o/a aluno/a aprendeu.
A avaliação para os docentes e a docente investigados/da neste estudo significa conhecer
melhor cada aluno/a, as dificuldades, potencialidades do ensino-aprendizagem, e ainda, é
um indicador de como o seu trabalho está sendo realizado. Neste sentido, a autora
verificou que a função privilegiada da avaliação apresentada pelos docentes e pela
docente foi a contínua.
A autora defende que “[...] é fundamental que a avaliação da aprendizagem esteja
presente ao longo de todo o processo educativo (avaliação processual, formativa).”
(KLEHM, 2015, p.48). Quanto às práticas, embora os investigados e a investigada
afirmem avaliar continuamente em suas aulas, a pesquisadora relata que a avaliação
praticada pelos professores e pela professora pesquisados parece ser realizada de forma
pouco sistematizada no cotidiano das aulas. No entanto, visualizou-se uma predisposição
para uma avalição mais qualitativa, priorizando ainda que assistematicamente os critérios
qualitativos em relação aos quantitativos.
Macedo (2016) realizou uma pesquisa com duas vertentes, buscou investigar e
analisar as expectativas de aprendizagem e também os processos avaliativos na educação
física para os 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental. Esse trabalho tratou-se de uma
pesquisa qualitativa, exploratória, que utilizou a entrevista semiestruturada como técnica
de coleta de dados. A perspectiva da proposta foi ter um cenário geral de como os/as
professores/as investigados/as veem as expectativas de aprendizagem e a avaliação em
educação física. Quanto ao eixo temático avaliação, as categorias de análise foram
“Processos avaliativos”, “Dificuldades para avaliar” e “Expectativas para facilitar o
processo avaliativo”.
Sobre a categoria “Processos avaliativos”, a autora partiu de indagações acerca da
importância de realizar a avaliação, o que avaliar, em quais momentos e como fazer este
tipo de avaliação nas aulas de educação física. Os/as docentes acreditam na importância
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de realizar a avaliação em suas aulas, seja para reavaliar o próprio trabalho, para avaliar
o progresso e a evolução dos/das alunos/as, como também avaliar se os objetivos foram
alcançados e o que o/a aluno/a aprendeu. Possuem como foco a avaliação das dimensões
dos conteúdos (atitudinais, procedimentais e conceituais) e a maioria fundamentam-se em
um processo de avaliação contínuo, bem como realizam avaliações de diagnóstico. Sobre
propostas de trabalho avaliativo os mais mencionados foram: observação, roda de
conversa e desenhos, com menos professores/as realizando, mas também mencionados:
feedback, registro da escrita, anotações sobre o desenvolvimento dos/das alunos/as,
autoavaliação, oralmente, filmagens e fotografias.
Referente a categoria “Dificuldades para avaliar”, 17 de 30 professores/as
afirmaram ter dificuldades para avaliar, algumas justificativas mais apontadas: o tempo
escasso para realizar as avaliações, o número de alunos/as por sala, a quantidade elevada
de aulas por semana, o estabelecimento dos objetivos, a avaliação da questão atitudinal,
a atribuição de notas. Neste meandro, a autora destaca a fala de uma professora que
chamou a atenção para a frágil formação inicial docente em relação à avaliação na
educação física escolar. Por fim, quanto as “Expectativas para facilitar o processo
avaliativo” a autora apresentou as opiniões dos/das professores/as sobre o que poderia ser
feito para facilitar o processo de avaliação. Alguns aspectos mencionados foram: ter um
tempo maior para avaliar e mais aulas de educação física, bem como um número menor
de aluno/as por sala. Os/as docentes destacaram ainda, pontos relacionados ao registro
do/da professor/a e dos/das alunos/as, os instrumentos de avaliação, a demarcação dos
objetivos para cada ano escolar, a implementação de uma proposta curricular estadual de
educação física e a importância e contribuição da formação inicial, continuada e a troca
de experiências com outros/outras docentes. A autora, Macedo (2016) aponta que nas
aulas de educação física deverão predominar avaliação diagnóstica, formativa e
participativa.
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Brasil (2016) teve como alvo da sua investigação ensino médio. A autora procurou
em sua dissertação apresentar os recursos avaliativos utilizados em uma proposta
realizada com alunos/as de uma turma do ensino médio. Como metodologia, utilizou-se
da pesquisa-ação, realizou uma intervenção, que se caracterizou pelo desenvolvimento da
proposta de ensino do handebol. Como instrumentos de coleta de dados utilizou os diários
de aula e os questionários, que foram caracterizados pelas fichas avaliativas. Nesta
intervenção a autora focalizou na avaliação contínua dos saberes corporais, não
evidenciando a questão técnica, mas sim numa perspectiva de compreensão do jogo. Para
tanto, a autora apresentou os recursos utilizados em sua pesquisa, que foram fichas
avaliativas realizadas em forma de autoavaliação e avaliação por pares, observação e
análise de filmagens. Tais fichas foram elaboradas pela professora, no entanto, ao longo
do processo permeado pelas discussões e utilização das mesmas, estas foram sendo
adaptadas e reconstruídas com a colaboração dos/das estudantes.
Por fim, Rades (2016) apresentou uma proposta de avaliação para a educação
física para o ensino médio. Para tal, a autora se pautou numa perspectiva críticoemancipatória e uma avaliação formativa. Seu objetivo foi propor estratégias de avaliação
formativa para a educação física escolar no ensino médio. A metodologia de sua pesquisa
parte da utilização de planos de aula construídos por si mesma em sua trajetória
profissional, onde construiu a proposta de avaliação tendo como base o referencial de
avaliação formativa. Submeteu sua proposta ao parecer de outros/as professores/as, que
deram sugestões e opiniões promovendo adequações. Seguindo as ideias de Charles
Hadji, Rades (2016) elaborou um quadro orientador, que pode auxiliar a organização dos
momentos de avaliação. Nele permite-se planejar avaliação formativa, podendo ficar
claros os objetivos e expectativas de aprendizagem. Contendo neste quadro, o que quero
formar (objetivos), o momento da avaliação, as estratégias, os critérios e indicadores que
mostrarão se a aprendizagem ocorreu e os encaminhamentos possíveis caso esta não
ocorra.
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A autora sugeriu propostas de trabalho avaliativo que podem ser utilizadas como:
registro de observação preenchido pelo/pela professor/a, fichas de participação, tais
comtemplam as perguntas: o que fiz, como me senti, o que aprendi, quadro comparativo
(de registro para ideias de um debate) e realização de um texto reflexivo. A autora destaca
a importância dos feedbacks, com uma devolutiva aos/as alunos/as que podem ser feitas
através do uso de uma rubrica ou informalmente. Quanto a rubrica nela têm-se os
objetivos, e os critérios: atingido, não atingiu e atingiu parcialmente, mas com espaços
para que o/a professor/a escreva sobre e não somente marque ou dê uma nota. Quanto à
atribuição de notas, a autora sugere que na própria rubrica se atribua pontos aos critérios.
Este trabalho apresenta contribuições no que tange a avaliação formativa, no
entanto, não deixamos de ressaltar os limites deste trabalho, tendo em vista que a proposta
tal como apresentada ainda não foi realizada efetivamente com estudantes no cerne do
cotidiano escolar. Carecendo então desse passo, para que possa apresentar elementos que
permitam uma maior reflexão acerca da temática, podendo evidenciar assim o que deu
certo ou não, as dificuldades, o que precisa ser reorganizado, entre outros.
Por meio da leitura das produções pudemos identificar um movimento de
reconhecimento da necessidade de uma avaliação divergente da tradicional, que busca
classificar os/as alunos/as principalmente por meio da nota e realização de provas, que
preocupa-se

notoriamente

com

os

resultados

finais,

aprovação/reprovação,

seleção/promoção, esquecendo-se do mais importante que é o processo ensinoaprendizagem. Observamos ainda nas produções, que a maioria dos/das autores/as se
posicionam de modo a defender ou pontuar a importância de uma avaliação contínua,
processual, participativa, que auxilie o/a professor/a a identificar as dificuldades de
aprendizagem ao longo do percurso e indique caminhos. O que revela um
movimento/tentativa/fluxo em busca do rompimento com estas práticas tradicionais de
avaliação.
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Tratar de uma avaliação que ocorra no processo, que possui uma forma de garantir
a aprendizagem, que se caracteriza como uma prática de avaliação contínua, cuja
importância dos resultados é melhorar as aprendizagens em curso, que é uma prática
pedagógica comprometida com a inclusão, pluralidade, respeito às diferenças e
construção coletiva, que encara o erro com parte do processo de aprendizagem. É tratar
de uma avaliação formativa.
Nas produções analisadas, foi possível perceber uma gama variada de propostas
de trabalho avaliativo. Alguns exemplos que apareceram: os pareceres descritivos,
autoavaliação, avaliação por pares, fichas de participação nas aulas (o que fiz, como me
senti, o que aprendi), roda de conversa, desenhos, feedback, debates, seminários, textos,
registros, trabalhos em grupo, observação, observação acompanhada do registro,
avaliação escrita, participação, assiduidade, pesquisa de campo, análise de filmagens,
portfólio, entre outros.
Embora haja uma variedade de propostas de trabalho avaliativo como evidenciado
nas pesquisas, cabe destacar em relação à avaliação formativa que “[...] não são
exatamente seus instrumentos ou um padrão metodológico determinado que conferem o
caráter de formatividade, mas o seu poder de informar sobre o processo a fim de favorecer
a aprendizagem do aluno.” (SANTOS, 2005, p.121). Portanto, quando se trata da
avaliação formativa, o que dirá se ela é ou não, não são as propostas de trabalho, mas sim
a intenção com que os utiliza e com que se faz a avaliação, conforme Hadji (2001, p.20)
nós diz: “[...] é a intenção dominante do avaliador que torna a avaliação formativa”. Uma
mesma proposta avaliativa pode ter caráter formativo ou não conforme a maneira como
é conduzida a sua realização. Assim, o que irá determinar então, são as ações, é o que
faremos com tal proposta de trabalho avaliativo, e com as informações recolhidas por
meio deles.
Neste cenário das propostas avaliativas, podemos visualizar práticas que, às vezes,
são tidas como padrões centrais da avaliação nas aulas, mas que não garantem uma
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avalição

em

prol

das

aprendizagens.

Trata-se

da

avaliação

pela

presença/assiduidade/frequência, encontrada em algumas produções como critérios
avaliativos, utilizadas ora em consonância com outros elementos, ora como parâmetros
centrais. Dentre as pesquisas podemos citar: Klehm (2015), Berní (2010), Santos (2005)
e Silva. A.H (2010). Quando se utiliza unicamente essa maneira para conferir a avaliação,
há um distanciamento da avaliação formativa, pois, há de se indagar se é suficiente tomar
como eixo da avaliação a frequência do/da aluno/a, quando esta assiduidade deveria ser
considerada obrigatoriedade, e a simples “presença” na aula não seria um parâmetro
suficiente para qualquer tipo de “aferição” da aprendizagem.
Outro elemento, que está vinculado a questão da assiduidade que também
apareceu em algumas práticas das investigações e merece discussão quando se trata de
uma avaliação formativa é a participação. Esta pode ser entendida de várias maneiras,
uma delas é como a presença, já discutida. No entanto, ela também pode ser interpretada,
referindo-se a um interesse, colaboração na aula, intencionalidade de aprender,
cumprimento de tarefas, quando vista neste sentido, ela pode contribuir com a
aprendizagem, mas apenas se não for considerada isoladamente, e sim como parte de uma
proposta de trabalho avaliativo em que inclui várias ações de sala de aula que, somente
em conjunto, poderá fornecer elementos para os processos de compreensão e
interpretação das condições em que se encontram os/as estudantes.
Logo, acreditamos que esta é uma categoria que sozinha dificulta uma avaliação
formativa, mas que em conjunto com outras práticas avaliativas, pode trazer informações
do processo ensino-aprendizagem, como no estudo de Rades (2016), onde a participação
veio permeada por um registro e autoavaliação, o que permite identificar as
aprendizagens.
A observação foi outro aspecto que apareceu em muitos trabalhos na prática
dos/das professores investigados, dentre eles as produções de Matsumoto (2014), Klehm,
(2015); Macedo (2016), Dantas (2011), Rades (2016), Brasil (2016), Silva J.F. (2010),
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Silva A.H (2010), e de diferentes maneiras (observação de comportamento, de ações, da
participação, com registro, sem registro). Conforme aponta Villas Boas (2007, p.45), “A
observação permite investigar as características individuais e grupais dos alunos, para a
identificação das suas potencialidades e fragilidades, assim como dos aspectos
facilitadores e dificultadores do trabalho.” Dessa maneira, destacamos que ela é uma
importante proposta de trabalho avaliativo, no entanto, desprovida de sistematização, em
pouco oferecerá meios para se dizer se o/a aluno/a aprendeu ou não. Para que esta
observação se torne menos subjetiva é imprescindível que o/a professor/a lance mão de
mecanismos subsidiadores como, por exemplo, a realização de registros. Assim, esta se
comporá de forma mais objetiva e com maiores conteúdos e informações, para que se
realize uma avaliação formativa.
Uma outra proposta avaliativa que apareceu nas produções dentre elas: Macedo
(2016), Mauad (2003), Dantas (2011), Santos (2005), Brasil (2016), Escudeiro (2011) foi
a autoavaliação. Villas Boas (2007, p.42) descreve a autoavaliação como “[...] o processo
pelo qual o próprio aluno analisa continuamente as atividades desenvolvidas e em
desenvolvimento e registra suas percepções e sentimentos.” Ponderando ainda que esta
não se relaciona com a noção de nota, mas sim com o sentido de emancipação que
possibilita o/a aluno/a refletir sobre seu processo de aprendizagem e registar suas
percepções, cabendo ao/a professor/a utilizar as informações para reorganizar suas
práticas. Assim o/a aluno/a passa de um/uma simples agente passivo/a cumpridor de
tarefas para colaborar e responsável pelo processo.
Reafirmamos que o propósito e intenção do avaliador, assim como a maneira
como é utilizada determinada proposta de trabalho avaliativo é que indicará a
aproximação ou distanciamento com uma concepção de avaliação formativa.
Considerações
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Pudemos observar que a maioria das pesquisas investigam os anos finais do ensino
fundamental e são dissertações, evidenciando uma lacuna quanto aos estudos no âmbito
da educação infantil. Utilizam-se principalmente da entrevista, análise documental e
observação como instrumentos de coleta de dados.
Percebemos, que há uma diversidade de propostas de trabalho avaliativas, mas
que ainda se encontra a presença/assiduidade e participação como propostas de trabalho
avaliativo, tais quais, que nem sempre possibilitam uma avaliação da aprendizagem. Que
a observação aparece na maioria dos trabalhos, ora sistematizada com a realização de
registros, ora sem tal organização, o que compromete um processo formativo. Notamos
também que há uma compreensão dos/das autores/as acerca da importância de uma
avaliação contínua, processual, que valorize a aprendizagem, e também da maioria
dos/das professores/as pesquisados/as, embora que nem todos realizem efetivamente esse
tipo de avaliação. Verificamos que as possibilidades de ação tendo em vista a
aprendizagem do/da aluno, que se aproximam de uma avaliação formativa, são possíveis
e existem na realidade escolar ainda que com limitações.
Mesmo que modos de atuação que privilegiem as tradicionais avaliações ainda
ocorram, vislumbra-se por meio dessas pesquisas caminhos que nos permita pensar em
uma prática mais justa, democrática, inclusiva, que priorize a aprendizagem dos/das
estudantes. Práticas que se vinculem a uma avaliação formativa. Cabendo a nós
todos/todas e a comunidade escolar buscarmos meios de concretizá-la.
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AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL EM GOIÁS: PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES,
PROFESSORES/AS E GESTORAS
Elizabete de Paula Pacheco
Olenir Maria Mendes
UFU
Resumo: Nesta pesquisa objetivamos compreender no interior de uma escola pública
estadual da cidade de Itumbiara-GO quais as percepções de estudantes, professores/as,
gestora e coordenadoras sobre a participação na Avaliação Dirigida Amostral (ADA). A
ADA, nosso principal objeto de estudo, contempla as áreas de Língua Portuguesa,
Matemática e Ciências da Natureza e tem sido aplicada de forma amostral em duas
unidades escolares da Subsecretaria Estadual Regional de Itumbiara além de outras em
todo o estado, e as escolas são escolhidas via sorteio. A primeira etapa da prova visa
diagnosticar os conhecimentos prévios dos/as estudantes e a segunda, que acontece dois
meses depois, verifica quais os descritores foram melhorados desde a primeira avaliação.
Nossa pesquisa ocorreu em 2016, com caráter qualitativo, e os dados foram construídos
por meio de documentos fornecidos pela unidade escolar e subsecretaria, além de
entrevistas semiestruturadas com as gestoras e dois grupos focais distintos realizados com
estudantes e professores/as em locais e momentos diferentes a fim de possibilitar aos/às
participantes liberdade necessária para expressarem suas percepções, observações,
sentimentos e angústias sobre a temática. Destacamos que a unidade escolar participante
da pesquisa participa do Programa Novo Futuro em Goiás, que possui 26 escolas no
estado de Goiás que ofertam ensino de tempo integral para 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental e para o Ensino Médio. Ao escutarmos os/as participantes da pesquisa
percebemos a responsabilização unilateral dos sujeitos, sejam eles/as professores/as ou
estudantes a fim de desresponsabilizar o Estado, de acordo com as ponderações dos/as
participantes da pesquisa. Na escola, conforme diálogos com professores/as e estudantes
nos grupos focais, notamos que a importância da ADA para os/as estudantes não é
relatada, uma vez que eles/as informam que trata-se de uma prova que avalia a escola e
os resultados são para o governo, pois não há retorno para os/as estudantes. Os/as
professores também apresentam a concepção de importância da ADA apenas para a
avaliação do trabalho docente e para gerar números para o Estado. De acordo com os/as
estudantes é necessário ainda que as avaliações externas sejam melhor utilizadas na escola
e que signifique melhorias para eles/as, mesmo que seja apenas a inclusão na nota escolar
e retorno dos resultados para quem participa da prova. Como a rotina escolar é permeada
por muitas provas, a ADA na visão dos alunos significa apenas “mais uma prova”. Para
a gestora da escola as provas externas significam possibilidade de angariar recursos
capazes de melhorar a estrutura física da escola. A importância da ADA fica, portanto,
informada pelos/as participantes está relacionada ao controle do estado para com a escola,
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para a responsabilização dos/as profissionais de educação do que com relação à
aprendizagem dos/as alunos/as.
Palavras-Chave: Avaliação externa em Goiás, Avaliação Dirigida Amostral (ADA) em
Goiás, Ensino Médio
Introdução
Apresentamos neste trabalho parte dos resultados de pesquisa de mestrado
vinculada ao Programa de Pós-Graduação, da Universidade Federal de Uberlândia. Nosso
objeto de pesquisa foi a Avaliação Dirigida Amostral (ADA) em uma unidade escolar
estadual, na cidade de Itumbiara-Goiás. Este modelo de avaliação externa, é aplicado pela
Secretaria Estadual de Educação de Goiás, de forma amostral. Nessa avaliação, as escolas
são escolhidas, desde 2015, em forma de sorteio no qual selecionam-se duas escolas em
Itumbiara, sendo uma para aplicação no 9º ano do Ensino Fundamental e outra para o 3º
ano do Ensino Médio. Optamos, portanto por escolher a escola de Ensino Médio por não
haver muitas outras pesquisas com enfoque voltado para a avaliação externa nesta etapa
da educação básica.
Buscamos em nossa pesquisa ouvir os/as participantes da ADA nesta escola, e por
isso, nossos/as participantes da pesquisa foram estudantes, professores/as e gestoras da
escola que haviam passado pela aplicação das provas da ADA no ano de 2016. A
construção dos dados se deu a partir da realização de grupos focais com estudantes e
professores, em momentos distintos, bem como entrevistas semiestruturadas com a
gestora da unidade escolar e coordenadoras dessa mesma escola, além de informações
cedidas pela secretaria da escola por meio de documentos como o Projeto Político
Pedagógico (PPP) e Plano de ação da unidade. Selecionamos para apresentar nesse
trabalho, os resultados que mostram os impactos da ADA e das avaliações externas
relatados pelos/as participantes ao longo das entrevistas e grupos focais.
Nossa preocupação inicial ao propor a pesquisa era descobrir se a avaliação
externa influencia na rotina da escola e se há algum ranqueamento com base nas notas
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das escolas e dos/as estudantes nestas provas e, por fim, possibilitar oas/às envolvidos/as
na avaliação externa um momento de exporem suas vivências nesse contexto.
Consideramos os estudos de pesquisadores como Freitas (2003; 2005; 2013), Medeiros
(2013) e Fabro (2015) para a construção de nossa pesquisa.
Por fim, procuramos compreender como a avaliação externa tem sido praticada
em Goiás, e por meio da perspectiva dos/as participantes da pesquisa identificar como
eles/as se sentiam com este procedimento de aplicação de provas externas, como
percebem a ADA em seu cotidiano e qual a cultura avaliativa predominante na escola.
Além disso, procuramos identificar se há influências da avaliação externa, sobretudo da
ADA, na rotina escolar.
Caminhos metodológicos
Optamos pela pesquisa qualitativa, pois procuramos identificar nossos dados por
meio das percepções dos/as participantes da avaliação externa de uma escola estadual de
Goiás. Assim, conduzimos nossos estudos a partir das aspirações, sentimentos expostos
nas falas, assim como os motivos, significados e crenças relatados pelos/as estudantes,
professores/as e gestoras da escola. Minayo (2009) explica que este método de pesquisa
é voltado para as relações e interações sociais entre os sujeitos.
Escolhemos dois métodos de construção de dados junto aos/às participantes, o
primeiro foi a realização de grupos focais, em momentos distintos, com professores/as e
estudantes. Nos embasamos nos estudos de Gondin (2003) que esclarece que por meio
desta opção é possível observar diferentes gamas de interações e percepções em um curto
intervalo de tempo. Gatti (2005) ainda complementa sinalizando que neste tipo de
construção é necessário selecionar os/as indivíduos através de suas características de
homogeneidade. Por isso, realizamos os dois grupos preservando as faixas etárias,
interações sociais, e respeitando também nossos objetivos de pesquisa e facilitando a
interação entre os/as sujeitos.

131

Com a diretora da escola e as coordenadora, preferimos realizar as entrevistas
semiestruturadas em momentos e locais separados, de acordo com a disponibilidade de
cada uma. Desta forma, preservamos o anonimato das participantes, possibilitamos a
confiança de cada uma ao responder cada questão e podemos mediar a entrevista de
acordo com as necessidades de adequação ao roteiro inicialmente elaborado para compor
a atividade (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007).
Como método de tratamento dos dados obtidos durante a pesquisa utilizamos a
análise de conteúdo que é definida por Bardin (2006) como:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições
de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.
(BARDIN, 2006, p.47)
A construção dos dados e a análise também foi realizada a partir de documentos
cedidos pela escola e pela Subsecretaria Estadual de Educação de Goiás. Desta forma,
consideramos o que Marconi e Lakatos (2010) descrevem como fonte de coleta de dados
a partir de documentos públicos e particulares fornecidos pelas unidades participantes de
pesquisas.
Para evitar a identificação da escola e dos/as participantes atribuímos a cada um/a
um nome fictício. Participaram da pesquisa 8 estudantes, 12 professores/as, 3
coordenadoras e a diretora da escola.
Referencial teórico
Um dos marcos importantes na área educacional brasileira foi a promulgação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 9394/1996) de 20 de
dezembro de 1996. Esta lei contribuiu com regulamentação da educação no país,
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possibilitando a exigência mínima para atuação de profissionais nas salas de aula
(BRASIL, 1996).
A formação do indivíduo teve como base a partir da promulgação da LDB a
exigência de contemplar as necessidades do mercado possibilitando ao/à estudante o
ingresso no mundo do trabalho o quanto mais cedo possível. Nesse sentido, Viana (2001)
destaca que as características da educação brasileira vêm sendo pautada sobre os pilares
capitalistas. Por este motivo, a educação no país não tem alcançado o desenvolvimento
esperado e necessário nos rankings determinados pelo IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano). Viana (2001) ainda faz algumas críticas referentes aos últimos governos
brasileiros, especialmente do período FHC (Fernando Henrique Cardoso), pois neste
momento histórico o país encontrava-se nos rankings citados abaixo de países
considerados subdesenvolvidos.
Considerando que a educação, como ato social, não está desvinculada das
influências das ações de instituições financeiras, espera-se dela que os resultados sejam
de “qualidade”. Nesse sentido, autores como Frigotto (1997) destacam que instituições
financeiras, como por exemplo o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, tem
determinado como as escolas devem atuar e que a partir dessas interferências difundemse as ideias de quase-mercado na educação.
Dourado e Oliveira (2009) explicam que a escola possui funções sociais e suas
demandas não ficam pautadas apenas nas dimensões das etapas de escolarização. Por isso,
a qualidade socialmente referenciada, defendida por estes autores está pautada na visão
intra e extraescolares que se inter-relacionam para a construção de uma escola eficaz e de
qualidade. Por outro lado, a qualidade referenciada nos documentos oficiais, sobretudo
dos que regulamentam a avaliação externa, minimizam a “escola de qualidade” apenas às
médias dos/as estudantes nas provas aplicadas pelo governo (BRASIL, 2007).
Por isso, autores como Freitas (2012a), Sordi (2013) defendem uma escola, que
além das características citadas por Dourado e Oliveira (2009) consigam também realizar
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a interlocução entre os índices de qualidade impostos pelo governo com o conjunto de
particularidades de cada escola. Por isso, Freitas (2012a) esclarece que é importante que
as avaliações externas não representem apenas um mecanismo de controle ou de castigo
para as escolas e seus/as profissionais. A avaliação deve ser capaz de provocar mudanças
reais dentro da escola.
Freitas (2005) nos informa sobre o que se chama “qualidade negociada” e sua
importância para a escola:
A noção de “qualidade negociada”, ao admitir que os problemas são
fortemente contextualizados e plurais, não quer com isso sugerir,
sequer, que cada uma das escolas defina autônoma e isoladamente seus
indicadores de qualidade. Isso poderia conduzir à perpetuação de
desigualdades econômicas sob a forma de desigualdades escolares e
vice-versa (Bourdieu; Passeron, 1975; Bourdieu, 2001) ou da
constituição de “escolas para pobre”. É importante frisar que a definição
de indicadores, apesar das características locais que fortemente
explicarão as dificuldades ou facilidades de realização, é estabelecida
no conjunto das necessidades e dos compromissos do sistema público
de ensino. Ressalte-se ainda que, para o setor público, a qualidade não
é optativa, é obrigatória. Nesse sentido, a interface inteligente e crítica
com a comunidade local e com as políticas públicas centrais é uma
necessidade (FREITAS, 2005, p. 924).

Porém, as avaliações externas tem sido altamente difundidas no território
nacional. Em Goiás, nosso local de pesquisa, possui dois modelos de avaliações aplicadas
pelo governo. A Avaliação Dirigida Amostral, principal objeto de estudo deste trabalho,
é realizada de forma amostral em unidades selecionadas via sorteio no estado de Goiás.
A prova acontece em duas etapas, sendo a primeira realizada antes de os/as estudantes
terem contato com os conteúdos, e a outra acontece no final do bimestre para verificar a
aprendizagem. Ambas as provas possuem os mesmos descritores, porém com questões
diferentes uma da outra (GOIÁS, 2015). O instrumento é composto por trinta questões,
sendo dez de Língua Portuguesa, dez de Matemática e dez de Ciências da Natureza. De
acordo com a Subsecretaria Estadual de Educação de Goiás, a avaliação tem como
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objetivo central diagnosticar possíveis problemas de dificuldade apresentados pelos/as
estudantes, sem possuir o valor de classificação ou ranqueamento de escolas, estudantes
ou Subsecretarias. Assim, depois de finalizadas a análise dos resultados, todas as escolas
recebem as orientações pedagógicas a serem seguidas, ainda que a escola não tenha
participado dos testes (GOIÁS, 2015).
Em Goiás a expansão de escolas estaduais de tempo integral tem sido
intensificada. A escola participante desta pesquisa, por exemplo, faz parte do Programa
Novo Futuro, que é baseado no Programa instalado no estado de Pernambuco, como já
citado, que por sua vez foi firmado embasado pela ideia das Escolas Charter, que Dias e
Guedes (2010) esclarecem como:
O modelo charter – escola pública com maior autonomia, cuja gestão é
compartilhada entre os setores público e privado – tem se mostrado, em
algumas experiências, um exemplo inovador na formação de parcerias
entre empresas, lideranças, organizações da sociedade civil e
Secretarias de Educação, na reunião de esforços para a melhoria da
gestão e ensino na rede pública. Financiadas em parte pelo governo e
em parte pela iniciativa privada, as escolas charter operam livres de
muitas leis e regulamentos a que está exposta a maioria das escolas
públicas, podendo inovar com maior facilidade na gestão do ensino.
Embora representem uma fração minoritária das escolas públicas,
podem ocupar um papel importante no debate sobre reformas
educacionais. A expectativa dos defensores do modelo é que ele
provoque um efeito cascata, com repercussões nas decisões de gestão
da rede pública da qual faz parte (DIAS; GUEDES, 2010, p. 10).

As maiores intenções deste programa de acordo com Dias e Guedes (2010) é de
melhorar os resultados nas avaliações propostas pelo governo e também no ENEM. Nesse
sentido, Lessard e Carpentier (2016) destacam que os propósitos de políticas públicas
baseadas na eficiência e eficácia são originárias da visão predominante de países
industrializados e referenciados na ideia de modernização e universalização do ensino.
Freitas (2012) nos informa que a inserção de organizações externas ao governo,
pautadas na economia de mercado, fazem com eu a educação perca seu foco principal,
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pois o ensino passa a não ser o mais importante, a produção de resultados fica com o lugar
de destaque. Com isso, a educação passa a ser vista como local de disputa de sistemas, de
escolas e até mesmo de estudantes. A formação de rankings tem sido favorecida pelas
políticas públicas de educação, sobretudo daquelas voltadas aos parâmetro de avaliação
(FREITAS, 2012).
Souza e Oliveira (2003) também fazem seus apontamentos sobre a competição
gerada pelas mudanças ocorridas na educação por meio da lógica capitalista de
mercado, como é comprovado em seus estudos:
[...] avaliação legitima “valorações” úteis à indução de procedimentos
competitivos entre escolas e sistemas para melhorar pontuações nos
rankings, definidos basicamente pelos desempenhos em instrumentos
de avaliação em larga escala. Tal competição é garantida pela
associação entre desempenho e financiamento, podendo redundar em
critérios para alocação de recursos, que incidem, até mesmo, em
remunerações diferenciadas dentro de sistemas de ensino que até a
pouco trabalhavam com a noção de remunerações isonômicas.
(SOUZA; OLIVEIRA, 2003, p. 875)

Por todo o exposto se fez e faz-se necessário a realização de pesquisas que
possibilitem a interlocução entre os/as agentes que vivenciam a educação e as políticas
públicas de avaliação na atualidade do Brasil.
Resultados e discussões
Inicialmente a diretora da escola nos explicou como acontece a avaliação escolar
na instituição e ressaltou a importância da avaliação externa em sua concepção de gestão:
As provas semanais são elaboradas pelas escola e tem os resultados
enviados para Goiânia, e já colocamos nos sistemas (SIAPE E SIGE)
para divulgar com o estado todo. Toda a planilha é feita na escola, ela
é uma prova interna feita semanalmente, ou fazemos simulados ou
elaboração de textos. Já é um trabalho feito pensando nas avaliações
externas, é um trabalho preparatório. O trabalho feito para preparar para
as avaliações é benéfico para a escola pois através dos resultados nessas
provas podemos buscar políticas públicas e até mesmo verbas
destinadas para poder estimular a escola, os professores e alunos.
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Quanto mais você se sobressai mais políticas públicas você pode
angariar para a escola. Já recebemos verbas do SAEGO mediante as
médias das escolas. As verbas são de 25 mil, 50 mil e 100 mil reais.
Essa aqui, pelo que eu sei, antes de eu vir pra cá, recebeu 50 mil. Na
outra escola nós recebemos 100 mil. É uma verba que vale a pena. Na
época nós dizíamos que era para passar um “pó de arroz” na escola.
Sempre um dinheiro entrando é bom, esse tipo de política pública do
governo é muito bom (ALICE, diretora, entrevista, 08 de out. 2016).

Destacamos nesta fala o que autores como Freitas (2012) e Sordi (2013) nos alertam sobre
a maneira com que as avaliações externas tem sido percebidas e praticadas nas unidades
escolares. Na visão dos autores citados, é importante que as políticas públicas não sejam
colocadas de forma a ranquear as unidades escolares. Ao contrário do que explica a
diretora da unidade escolar, a proposta inicial das políticas públicas de avaliação externas
visavam, em seus documentos oficiais, promover uma melhoria na qualidade das escolas
com médias consideradas baixas. Porém, não é o que tem sido relatado de acordo com a
fala da gestora Alice.
Procuramos também conhecer melhor a rotina escolar, por isso, questionamos
os/as estudantes sobre como eles/as são avaliados na escola. As respostas obtidas seguem
nos seguintes relatos:
Tarefas, comportamento do aluno, se o aluno é muito barulhento e sai
muito da sala, participação (LUANA, estudante, GF, 13 de out. 2016).
Presença do estudante na sala, pois o aluno que falta muito não aprende.
Participação nas atividades de sala (LUCAS, estudante, GF, 13 de out.
2016).
Se é um aluno que fica dentro de sala tem uma nota boa, se é um aluno
que sai muito ele não tira nota tão boa (JANAÍNA, estudante, GF, 13
de out. 2016).
Tem as provas subjetivas, com questões abertas, e às vezes o professor
conta vistos no caderno, passa atividades para preparar para o ENEM e
para as provas do governo (LAURA, estudante, GF, 13 de out. 2016).
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Tem as avaliações semanais que é de V ou F e o simulado do ENEM
que acontece no fim do mês e o simulado do fim do ano. A gente faz
muitas dessas provas, mas a gente acostuma (JÉSSICA, estudante, GF,
13 de out. 2016).

A similaridade entre as relatos dos/as professores/as quando questionados sobre
quais métodos eles/as utilizam em sala com estes/as estudantes com as respostas
anteriormente fornecidas. Seguem as expressões das professoras que citaram seus
exemplos:
Trabalhos em grupo, trabalhos individuais, avaliações em grupo e
individual em sala de aula (MARÍLIA, professora de Matemática, GF,
27 de out. 2016).
Avaliações escritas, produção textual, trabalhos. Tem as provas e tem
as avaliações subjetivas, essas são os trabalhos em sala de aula
(JULIANA, professora de História, GF, 27 de out. 2016).
Provas de bloco (GABRIELA, professora de Química, GF, 27 de out.
2016).
Comportamento, assiduidade também são avaliados (AMANDA,
professora de Biologia, GF, 27 de out. 2016).

Os/as estudantes ainda nos informaram sobre a realização de provas na instituição,
a exemplo das provas de blocos que são aplicadas semanalmente. Para os/as participantes
do grupo focal fazer estas provas podem auxiliar futuramente para as avaliações externas
e para o ENEM, como observamos a seguir:
É normal fazer essas provas aqui na escola e ajuda, porque nós
acostumamos a ler todas as questões, já que no final tem o ENEM e
provas do governo com muitas outras questões (LUCAS, estudante, GF,
13 de out. 2016).
As provas de bloco já servem para acostumar, são 45 questões. Nós
estamos acostumados com o modelo de V ou F e quando vêm os
simulados que tem cinco alternativas nós ficamos confusos, é isso que
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ela quis dizer (ao se referir a fala anterior da estudante Laura)
(AUGUSTO, estudante, GF, 13 de out. 2016).

Os trechos destacados nos permite inferir que os/as estudantes reconhecem nas
avaliações internas da escola uma possibilidade de treinamento para as avaliações
externas. Esteban e Fetzner (2015) destacam que o modelo de avaliação dominante atua
no sentido de criar práticas pedagógicas capazes de difundir a lógica dos exames, com a
prioridade de vigiar, punir e sancionar os sujeitos. Por isso, reconhecemos a elaboração
das políticas públicas de avaliação como um mecanismo de controle capaz de gerenciar
as escolas a fim de preparar e obter resultados considerados bons na visão dos órgãos de
controle.
Questionamos as participantes das entrevistas sobre como elas percebem as
avaliações externas dentro da escola e, na visão delas, como estas provas poderiam ser
melhor elaboradas e aproveitadas dentro da escola. Luiza apresentou em seu relato a
seguinte fala ao referir-se À ADA:
Eu acho que ela deveria ocorrer semestralmente, sempre no final.
Depois que os alunos passam pelo conteúdo. Essa de diagnosticar para
mim é falha, pois como você vai diagnosticar o que ele nunca viu? É
claro que o aluno vai sair mal. [...] Como que diagnostica no início, aí
é claro que vai estar ruim mesmo, pois não se viu aquele conteúdo. Eu
questiono muito a área de Ciências Naturais. Mas ela é um bom
indicativo, um parâmetro de qual descritor precisa melhorar, qual
precisa ser revisado, serve para dar uma revisada em sala de aula dos
conteúdos que não foram bem assimilados e do rendimento. Isso é
intensificado nas provas semanais que aplicamos, que também segue a
ideia dos descritores. Mas, se é para indicar uma função das avaliações,
é que elas servem de indicativo, assim como qualquer outro tipo de
avaliação, independentemente de ser externa ou não (LUIZA, coord.
área de Ciências da Natureza, entrevista, 11 de out. 2016).

Autores como Silva (2009) e Sordi (2013) criticam o caráter pontual das avalições
externas, tal qual é descrito por Luiza em seu relato. A autoras citadas esclarecem que a
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pontualidade dos resultados impactam no aumento de mecanismos de controle para com
a escola, e especialmente para professores e estudantes.
O relato a seguir é referente à explicação da professora Vanessa sobre a
responsabilidade que deve ser assumida pelos/as estudantes ao participarem das
avaliações externas:
Eu aplico provas externas e vejo também uma falta de interesse do
aluno em fazer essas avaliações e eu acho que isso contribui para a nota.
A coordenação vai na sala, fala da importância dela para a escola e para
o aluno, mas eles não enxergam. Tentamos explicar, mas, muitas vezes,
eles não têm interesse em ser avaliados (VANESSA, professora de
Língua Portuguesa, GF, 27 de out. de 2016).

Quando nos deparamos com o relato da professora sobre a responsabilidade
delegada aos/às estudantes, percebemos que a regulação não é apenas para quem trabalha
na escola, mas também para com os/as estudantes. Por isso, questionamos os/as
estudantes se eles se sentem responsabilizados quando participam de provas como a
ADA. Seguem os relatos:
Os professores não cobram muito, eles estimulam. Quem cobra mais é
a direção (AUGUSTO, estudante, GF, 13 de out. 2016).
Eles pensam nos números e nos alunos também, porque quando você
está com nota baixa eles procuram o aluno pra saber se a gente está com
algum problema aqui ou em casa (PEDRO, estudante, GF, 13 de out.
2016).
Tem a preocupação com a gente sim (LAURA, estudante, GF, 13 de
out. 2016).
Mesmo se eles não nos responsabilizar, é nossa culpa a nota, de certa
forma o mérito é todo nosso se for nota baixa ou alta. Se eu tirar nota
baixa ou alta eu não ajudo o professor (AUGUSTO, estudante, GF, 13
de out. 2016).
Se o aluno tira uma nota ruim ele tem que querer melhorar nas
próximas. Eu me responsabilizo pelo resultado (LUANA, estudante,
GF, 13 de out. 2016).

Com estes excertos percebemos o quanto a escola se prepara para as avaliações
externas, principalmente para aquelas que possibilitam o ingresso dos/as estudantes em
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universidades. O/as estudantes percebem a responsabilização pelas notas e enxergam
nisso a necessidade de preocupar-se mais com os números alcançados ao final dos
exames.
Cláudia expôs sua percepção afirmando que o trabalho do/a professor/a também
é avaliado na realização da avalição externa, como verificamos neste relato:
Quando acontece a avaliação e o professor trabalhou os conteúdos de
forma correta os resultados são bons, então serve para avaliar o trabalho
do professor. É isso que o governo quer saber, se o conteúdo que caiu
na avaliação externa e está no currículo, da minha matriz, os resultados
vão ser excelentes. Eu faço uma auto avaliação. Tenho que ver se meu
trabalho surtiu efeito lá fora. (CLÁUDIA, coord. Área de Matemática,
entrevista, 11 de out. 2016).

A coordenadora, em nosso entendimento, consegue compreender o processo de
avaliação externa como parte da escola, e em sua visão cabe ao/à professor/a organizar a
aula a fim de abranger todos os conteúdos das avaliações externas. Porém, isso nos remete
novamente à responsabilização dos profissionais que atuam em sala de aula. Freitas
(2012b) relembra que políticas públicas que são pautadas na junção entre realização de
testes e m larga escala acabam gerando a responsabilização daqueles que destas provas
participam. Para o autor estes exames tiram a responsabilidade do Estado para atribuir à
escola.
Por todo o exposto procuramos compreender a percepção dos/as estudantes sobre
qual a importância das avaliações externas, sobretudo da ADA, para a trajetória escolar
deles/as. Seguem os relatos apresentados:
Não é que a ADA fica ou é menos importante, mas sempre que mandam
a gente fazer algo eles avisam que vai valer nota. Se eles não falarem
assim os alunos fazem de qualquer jeito. No máximo o aluno lê uma
vez [...] (AUGUSTO, estudante, GF, 13 de outubro 2016).
Sabemos a importância da ADA para a escola, sabemos também que se
a gente sair bem ou mal não faz diferença pra nós. Faz pra escola. Mas
não é igual uma prova de bloco que se a gente zerar vai atrapalhar na
nota (PEDRO, estudante, GF, 13 de outubro 2016).
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No meu caso, eu queria que essa nota valesse para nós. Influenciasse na
nota, aí sim tentaríamos uma nota melhor. Mas como sabemos que não
vale, é só mais uma prova. Eu pergunto quando faço uma prova se vai
valer nota no boletim, se não valer eu fico meio descrente. [...] Tem que
servir pra nós na escola. Porque não tem retorno nenhum, não sabemos
o que acertamos (AUGUSTO, estudante, GF, 13 de outubro 2016).
Eles falam os resultados da escola, mas não do aluno. Aí nem sabemos
o que acertamos e o que erramos. Assim, não dá pra melhorar. É meio
que perder tempo com uma prova cansativa que não dá pra saber onde
erramos (AUGUSTO, estudante, GF, 13 de outubro 2016).

Os excertos apresentados nos informam sobre a importância relatada pelos/as
estudantes, e com isso, percebemos que eles/as enxergam a avaliação externa como
mecanismo de avaliação da escola. Por isso, na visão dos/as participantes é importante
também que os resultados sejam significativos para quem realiza as provas, uma vez que
os resultados são, em geral, relacionados à escola e não apresenta o desempenho
individual dos alunos.
Por outro lado, o ENEM quando lembrado por estudantes e professore/as se
destaca quanto à importância, como verificamos a seguir:
A prova o Saego e a ADA e a prova do Enem são diferentes, a do Saego
não interfere nada na minha vida. O Enem é a prova da minha vida, é o
exame mais esperado da nossa vida. O foco é o Enem, se ver a gente
tomando água já falam “olha o foco” (AUGUSTO, estudante, GF, 13
de out. 2016).
No caso do Enem é a prova mais importante, até porque se não passar
no primeiro ano é mais difícil nos outros. O nosso foco é o Enem, então
nós mesmos focamos nisso, mas fazemos as outras provas também
(LAURA, estudante, GF, 13 de out. 2016).

Apresentamos também os trechos referentes à opinião dos/as professores no que
diz espeito à importância das avaliações externas:
Eu acho que o objetivo dessas avaliações são diferentes, a ADA, o
Saego, eles querem avaliar o estado, tem que provar que ele é bom, por
isso as provas vem secas, sem contextualização, enquanto o Enem vai
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avaliar o aluno, se o aluno não quiser mostrar a nota, ninguém vai ver,
é só para o aluno, por isso ele é mais importante, ele avalia a trajetória
do aluno, o que não sabe e o que ele realmente sabe. Enquanto que
nessas outras avaliações eu não vejo fundamento nelas, pois é para
avaliar para o governo (MARÍLIA, professora de Matemática, GF, 27
de out. 2016).
O Enem hoje também é porta de entrada para o ensino superior, aí ele
se mostra mais atraente do que as outras provas que não servem para
isso (AMANDA, professora de Biologia, GF, 27 de out. 2016).

Os relatos dos/as professores/as nos mostram que a preocupação maior ainda está
voltada para o ENEM, e que na percepção destas/es profissionais as avaliações externas
possuem um caráter maior de regulação da escola e de quem nela trabalha do que o
próprio objetivo de avaliar o processo de aprendizagem dos/as estudantes. Por isso, a
escola, apesar de se preparar para as avaliações externas, inclusive como citado
inicialmente pela diretora a partir da realização das avalições de bloco semanalmente, a
preparação maior ainda está focada na participação efetiva dos/as estudantes no ENEM.
Considerações
Buscamos com este estudo possibilitar que os/as envolvidos/as no processo de
avaliação externa pudessem apresentar livremente suas percepções, opiniões e também
nos explicassem como estas provas são realizadas e como elas afetam a rotina escolar.
A ADA é apresentada teoricamente como um modelo diferenciado de avaliação,
pautado sobre o pilar do diagnóstico, no qual a aplicação de duas avaliações em momentos
distintos, em tese, é capaz de verificar o aprendizado de determinados conteúdos. Porém,
os contrapontos deste modelo de avaliação, está pautado na pouca importância relatada
pelos/as estudantes quando se referem não apenas a este modelo de avaliação externa,
mas também aos demais que permeiam o meio escolar.
A falta de significado destacada pelos/as estudantes também é citada pelos/as
professores/as que acrescentam a percepção de que não há uma expressão sobre a
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importância da realização destas provas externas na trajetória escolar dos/as estudantes.
Por outro lado, os/as professores/as percebem nos objetivos da AE uma forma de regular
o ensino de forma a avaliar mais a escola e o profissional que ata em sala de aula, do que
os/as próprios/as estudantes.
Percebemos, com os relatos sobre a aparente tranquilidade ante a aplicação das
avaliações externas que a escola já possui em seu cotidiano a cultura da avaliação externa
vinculada ao dia a dia, pois os próprios descritores das avaliações semanais de bloco são
elaborados a partir dos mesmos parâmetros das provas que condizem com o Saeb. Assim,
não só a aplicação das avaliações semanais, bem como o treinamento específico para a o
Enem por meio de simulados são totalmente voltados para atender às exigências dos
parâmetros idealizados pelas políticas públicas avaliativas.
Por fim, não pensamos que seja necessário descartar as avaliações externas, mas
sim aproveitá-las de forma a condizerem com reais mudanças no processo de ensinoaprendizagem. O trabalho de preparação para as avaliações externas não pode e não deve
ser apenas mecanizado a fim de “treinar” com base em simulados e testes anteriores, pois
assim os significados serão sempre de realizar “apenas mais uma prova”. As avaliações
externas devem ser discutidas entre gestores/as, professores/as e estudantes de forma a
criar mecanismos de adaptações referentes às particularidades de cada unidade escolar.
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CIDADE EDUCADORA (10 ANOS): UMA ANÁLISE CRÍTICA
Fernando Assis dos Santos
UNISO
Resumo: O programa Cidade Educadora, parte de um conceito desenvolvido por
educadores e entusiastas pela educação junto a UNESCO desde a década de 70, hoje
adotado por uma rede com 488 cidades no mundo. Propõem a educação como foco
norteador dos princípios de gestão e planejamento urbano, voltados para a valorização do
conceito de cidadão e cidadania na cidade contemporânea. Os conceitos de cidade e a
cidadania foram estudados a partir de referenciais teóricos concentrados em Milton
Santos (1987;1999;2001), David Harvey (1997), Zygmunt Bauman (2007) e Richard
Sennet (2003). Para o estudo do conceito de e cidade educadora e das leituras sobre
cidadania vistas dentro deste conceito utilizamos de Cavalcanti (2008), Brarda e Rios
(2007) e Gadotti (2006). A Cidade Educadora como programa urbano educador foi
analisado junto a referenciais oficiais como a Carta de Barcelona (1990), documento
norteador das políticas desenvolvidas dentro deste programa. A proposta de assessoria
pedagógica do Instituto Paulo Freire, documento que firma a parceria entre o instituto e
o município para a implementação de desenvolvimento do programa como política
educacional. Os boletins, panfletos e folhetos editados pelo Instituto Paulo Freire e pela
Prefeitura Municipal de Sorocaba nos permitiram visualizar o desenvolvimentos dos
projetos e programas educacionais a partir do olhar das Secretarias de Educação (SEDU)
e Comunicação (SECOM). Documentos produzidos pelo Jornal do Município e pelo
Jornal Cruzeiro do Sul, forneceram elementos para a visualização do programa cidade
educadora na leitura da imprensa local. Os dados coletados foram metodologicamente
analisados em carácter fenomenológico, porém os referenciais teóricos utilizados para o
estudo do objeto, condicionam este trabalho para uma análise crítica. Ao passo que
apontamos que o discurso de cidadania envolto ao programa Cidade Educadora, não traz
consigo a intencionalidade de transformar as condições de desigualdade que configuram
a cidade. Reiteramos o programa como um projeto neoliberal onde a educação se revela
um “filão”. Contrapondo Gadotti e Padilha (2006), em Zanotelli (2015, p. 186)
encontramos elementos que nos permitem assinalar as políticas da Cidade Educadora
como voltadas à tecnicização, esvaziamento, sucateamento e privatização dos serviços de
educação prestados pelo poder público. Políticas públicas barganhadas como políticas de
governo, formuladas para atender um seleto grupo de empresas. Os espaços públicos
barganhados são reorganizados e reutilizados afim de atender os interesses característicos
de cada gestão. A contratação e substituição de terceiros por veze de forma irregular,
cancelamento de contratos, abandono de programas e obras entre gestões somam-se ao
crescente de enxugamento dos gastos públicos que ocorrem concomitante à privatização
de serviços que passam a ser prestados de forma cada vez mais precária. O discurso da
Cidade Educadora tornou-se insustentável para a atual gestão, mas ainda se faz presente
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nas obras, nos meios midiáticos e no imaginário de educadores. Desta forma este estudo
vem a denunciar cientificamente os impactos das políticas neoliberais sobre a educação e
a condição do cidadão neste início de século-milênio. Levantando uma crítica ante os
mecanismos de controle e as políticas educacionais e promovem a educação para o
mercado e a precarização dos serviços públicos.
Palavras-chave: políticas públicas; educação; cidade educadora.

Introdução
Dos instrumentos de potencialização que existem na cidade, a educação assume
um caráter de destaque (SANTOS, F.A. 2009, p. 22-25). A educação dentro do modelo
moderno/contemporâneo de sociedade, assume a responsabilidade para com o futuro.
Esta visão messiânica da educação, presente no imaginário, tem a educação como o futuro
da nação e a certeza de uma vida digna de trabalho e exercício da cidadania. Trata-se de
um discurso vago, fugaz e volátil. Utilitários para atrair investimentos os planos de
desenvolvimento das cidades industrializadas estão intimamente ligados às políticas
educacionais, movimentando grandes interesses e volume de recursos. As indústrias
exigem cada vez mais a qualificação de mão-de-obra e as cidades que não oferecem bons
serviços de educação, perdem posição na disputa pela instalação de novos
empreendimentos.
A busca por informação substituiu a busca por conhecimento, deste modo a
educação passa a ser vista como um meio de transmissão de informação voltada para o
mercado, substituindo a capacidade de transformar pela necessidade de formar. Dá-se a
valorização da informação nos espaços das cidades, que desenvolvem meios visando
ampliar os fluxos e a velocidade de seus sistemas informacionais. A escola, incapaz de
responder com velocidade às exigências do mercado, como também incapaz de responder
às novas exigências sociais resultantes das transformações tecnológicas, perde-se em seu
princípio legal de “formar para o trabalho e exercício da cidadania” (dos princípios e fins
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da educação nacional, art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – lei federal
nº 9394/96)
Pela via do discurso urbano educador, o cidadão educa-se em meio ao espaço onde
vive e produz. Em meio a cidade que habita. No entanto, e educação nas cidades
contemporâneas não está reduzida exclusiva- mente a instituições de ensino, a cidade
pode atuar como um agente educador por meio desta ideia é desenvolvida a proposta de
Cidade Educadora. Organizações atuam no setor de normatização e padronização dos
sistemas e técnicas, afim de facilitar o fluxo e a conexão entre as redes na cidade. Ou seja,
uma cidade homologada internacionalmente em um conceito neodesenvolvimentista pode
levar vantagem sobre outras na competição global para a atração de capitais e o conceito
de cidade educadora serve a este propósito.
A cidade como campo educacional
Há uma grande variedade de pesquisadores e interessados pela educação que
escrevem e desenvolvem projetos dentro do conceito de cidade educadora. Em síntese
exploram sobre as possibilidades de potencialização do processo de educação via a
organização de espaços educativos da cidade. A Carta de Barcelona, apresenta que as
cidades, grandes ou pequenas, dispõem de incontáveis possibilidades educadoras. Nesta
perspectiva os espaços da cidade se convertem em espaços formais e informais de
educação. Brarda e Ríos (2004), definem os espaços formais e informais de educação
como a utilização com fins educativos de outros recursos do meio urbano além da escola.
Tais recursos estão presentes no que as autoras classificam como cenários educativos.
Exemplificam alguns: oficinas de bairros promovidas pelos municípios, bibliotecas
populares, museus, sindicatos, partidos políticos, ONG’s, oficinas temáticas, associações
de bairros, igrejas, as ruas.
Brarda e Ríos (2004, p. 35) fazem referência à “pedagogia urbana”, termo
desenvolvido por Cañelas (2007), defendem que “o processo de ensino-aprendizagem
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precisa reconhecer-se em múltiplos espaços educativos que não neguem a
significatividade histórica da educação escolar, mas que ao mesmo tempo os ampliem”.
Para as autoras, a educação inicia-se no processo de reprodução da sociedade
questionando o modelo de educação desenvolvido pelos Estados Nacionais, apostam em
uma descentralização dos processos educativos a além dos espaços escolarizados.
Considerando que os cenários educativos da cidade produzem acontecimentos educativos
diversificados, de experiências de construção coletiva, que, no entanto atuam de maneira
superficial, parcial, desordenada. Na cidade educadora, os cenários educativos devem ser
necessariamente projetados a fim de que seus recursos educativos, estejam vinculados às
ações dos sujeitos, atuando como uma fonte permanente de informação.
O conceito de cidade educadora
Cidade educadora um conceito desenvolvido pela UNESCO desde a década de 70,
firmado durante o 1º Congresso Internacional das Cidades Educadoras, em 1990 na
cidade de Barcelona. Este conceito deu origem a uma rede hoje com 488 cidades
participantes no mundo. Estas cidades recebem financiamento internacional para o
desenvolvimento de projetos desenvolvidos dentro deste conceito. Em rede as cidades
trocam experiências e desenvolvem os programas por meio de parcerias locais e
internacionais. Os critérios de ação presentes na Carta de Barcelona, manifesto norteador
dos objetivos desta proposta, apresentam uma série de medidas de cunho sócio-político,
em 20 princípios, que em síntese, apontam uma série de medidas para o desenvolvimento
da educação como potencial humano, através do oferecimento igualitário de
oportunidades de formação num contexto amplo de qualidade de vida, justiça social e
promoção de seus habitantes.
Em resumo, os objetivos da cidade educadora, conforme proposto na Carta de
Barcelona, consistem em preservar a identidade, a liberdade e a diversidade cultural da
cidade e de seus cidadãos através de uma política ampla e global que inclua todas as
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modalidades de educação, formais ou informais. O documento propõe destacar, melhorar
e ampliar o potencial educativo dos estabelecimentos políticos locais que estimulem a
participação dos cidadãos, também, oferecer espaços, equipamentos e serviços de
desenvolvimento moral, social.
Sorocaba: Cidade Educadora
O programa Cidade Educadora foi implementado em Sorocaba pela gestão
municipal do prefeito Vitor Lippi, por meio de um projeto de cooperação técnica entre o
Governo Brasileiro e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura – UNESCO. Com o discurso, promover a integração entre as pessoas e os espaços
da cidade por meio de ações de planejamento urbano, no sentido em que possam suas
potencialidades. Os projetos de infraestrutura urbana do programa, muitos deles
administrados via a contratação de serviços por ONG´s, apostam na urbanização como
forma de ampliação da participação do cidadão na cidade. Na cidade de Sorocaba, o
programa Cidade Educadora é assessorado pela ONG Instituto Paulo Freire, que
juntamente com a Secretaria de Educação desenvolvem o programa Escola Cidadã, que
compõe a lista de projetos do programa Cidade Educadora para com a organização da
rede de ensino municipal.
Os projetos do programa Cidade Educadora em Sorocaba destacam:
 Projeto Bairro Mais Feliz: projeto selecionado para ser mostrado durante o X
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, que foi entre os dias 24 e 26 de
abril de 2008, em São Paulo. O projeto consiste em na construção de um complexo
esportivo e cultural no bairro Nova Esperança, um dos bairros mais pobres da
cidade.
 Projeto Cidade Saudável: também apresentado no X Congresso Internacional das
Cidades Educadoras, institui práticas educativas nas escolas e centros de saúde,
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bairros e centro da cidade, incluindo trabalhos de prevenção de doenças e
vacinação pública.
 Programa Cidade Limpa: promove o incentivo à coleta seletiva de lixo e o uso de
contêiner para a dispensa do lixo residencial.
 Projeto Sabe Tudo: institui a instalação de centros informatizados com
computadores em diversos bairros para o uso e acesso livre da população à
internet.
 Programa Emprego Jovem: de caráter didático-pedagógico visando oferecer ao
jovem de 16 a 25 anos uma primeira experiência de estágio com remuneração
dentro da estrutura das secretarias municipais. As vagas de estágio são destinadas
a alunos de escolas públicas municipais e estaduais que apresentem bom
rendimento escolar e que possuam renda familiar per capta de até meio salário
mínimo.
 Território Jovem: refere-se a criação de um espaço que conta com amplo salão,
palco e infraestrutura para a realização de cursos mantidos pela Secretaria da
Juventude e também pelas secretarias municipais que fazem parte do Comitê
Intersetorial da Juventude.
 Programa Jovem Cidadão: realizado em parceria com a Associação “Bom Pastor”,
é destinado ao atendimento de jovens de 16 e 17 anos de maior vulnerabilidade
social. Pelo período de um ano, os adolescentes têm encontros semanais sobre
desenvolvimento profissional, com palestras e cursos realizados em centros
comunitários distribuídos em sete bairros-sede. Paralelamente, conforme
apontado em fonte oficial, os jovens são preparados para desenvolver trabalhos
de ação comunitária em seus bairros, buscando atender as suas necessidades.
 Projeto Pedala Sorocaba: que visa a implantação de uma rede de ciclovias por toda
a cidade, incentivo ao esporte, à prática do ciclismo e o uso de transporte não
poluente. Implantação de paraciclos, em locais com grande circulação o projeto
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prevê a criação de bicicletários, pontos estratégicos com serviços de apoio aos
usuários, e dispositivos para facilitar a integração do sistema cicloviário com os
demais meios de transportes e os parques municipais.
 Programa Escola Cidadã, que institui a educação para a cidadania nas escolas da
rede municipal de Sorocaba.
 Escola em período integral-oficina do saber: Oferece educação em tempo integral
(manhã e tarde) às crianças de 1ª a 4ª séries. Além de melhorar o aprendizado, o
Programa estimula o desenvolvimento integral da criança, buscando o seu preparo
para o exercício da cidadania. São 3.280 crianças atendidas pelo programa em 16
escolas, que oferece uma série de atividades educacionais e culturais aos alunos
em horário diferenciado das aulas normais.
 Casa do Cidadão: consistem em espaços de atendimentos descentralizados dos
serviços do Paço Municipal, do Saae e da Urbes, oferecendo serviços como
pagamento de tributos, emissão de certidões, consultas sobre processos, recarga
de cartão de vale-transporte e emissão segunda via de conta de água.
 Programa Prefeito no Bairro: criado em 2006 pela Secretaria de Governo e
Planejamento com a finalidade de aproximar o prefeito e os secretários municipais
da população em todas as regiões. A proposta, segundo a prefeitura é promover
este evento, obedecendo ao critério de regionalidade e com formato de audiência
pública. Os encontros acontecem aos sábados no período da tarde sob um
calendário definido. Técnicos de todas as secretarias, do Saae e da Urbes
acompanham o prefeito e os secretários municipais. O objetivo, segundo nota
oficial sobre o programa é, na medida do possível, oferecer respostas rápidas às
demandas apresentadas pelos moradores.
 Programa Sorocaba Total: segundo o blog da secretaria de comunicação é a maior
obra viária em andamento do interior de São Paulo, com 33 km de novas avenidas
em três complexos viários.
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Outros projetos ligados ao programa Cidade Educadora incluem a criação e
revitalização de praças e ambientes públicos de lazer em bairros da cidade, incluindo os
bairros periféricos, como também a construção de pontos de integração do transporte
coletivo, pistas para a prática de skate e caminhada.
Um projeto urbano educador?
Pautados na valorização dos espaços educativos, os programas desenvolvidos
dentro do programa Cidade Educadora abordam a cidadania como uma prática orgânica
do cidadão na cidade. A cidadania, torna-se o termo base do discurso, abrindo um espaço
de discussão próprio para a geografia em torno do eixo temático cidade-cidadãocidadania. Cavalcanti (2008, p. 81-82) indica que “as práticas de organização e gestão da
cidade, o resultado dessas práticas e a própria experiência cotidiana são também
formadores de cidadania”. O período econômico entre 2008 e 2014, projetou os maiores
índices de investimentos desde a década de 70. A atração de investimentos e empresas de
vários setores contrataram mão de obra em larga escala. De certa forma os programas do
PAC realizado pelo governo federal surgiu efeito em expandir produção e o consumo,
através de políticas de incentivo como corte de juros, redução de IPI, cartas de crédito
para a construção e para a abertura de pequenos negócios.
A expansão econômica nas cidades médias favorecida pelo processo de
desconcentração industrial e das últimas décadas, tem levado a maior valorização do
espaço, mais disputado dentro da lógica da produção e do mercado. Entre 2010 e 2013 a
cidade teve um crescimento médio da economia, superior a 6% ao ano e um crescimento
populacional de 5%, estando a cidade em 2013 com uma população de 629.231
habitantes. De acordo com dados do IBGE13, Sorocaba obteve em 2010 um IDH de 0,798,
13

Fonte: IBGE. Índice de desenvolvimento humano municipal. Cidades. Disponível em: < http:// cidades.
ibge.gov.br>. Acesso em: 12/03/2014.
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maior que a média nacional de 0, 730 e ocupa o 47º lugar no ranking do PNUD para com
outros municípios do país14.
A implantação de empresas fomentou o setor imobiliário diante especulação das
áreas dispostas próximas às suas instalações, a implantação de redes de infraestruturas
juntamente, a isenção de impostos, financiamentos, contratações, licitações. As áreas
industriais receberam atenção desigual em relação às áreas de moradias arranjadas para a
população pobre. O fato, retratado por Mazini (2010), ao aponta as práticas populares e
do poder público em relação ao processo de realojamento de pessoas na cidade, de um
projeto de desfavelização. Em seu texto, dá se o contraste entre o discurso e a ação do
poder municipal que desalojou centenas de famílias tidas com “irregulares” e as instalou
distante e isolada do fluxo do capital. A famílias, foram realojadas Conjunto Habiteto,
localizado em área distante a carente de serviços e infraestrutura básica, como luz, asfalto
ou linha de ônibus. Agora com os olhares de especuladores, a valorização imobiliária e o
fluxo de capital para junto à montadora, reforçou a instalação de conjuntos de
infraestrutura básicos que ainda faltavam na localidade. Em 2016, o Governo de São
Paulo junto à prefeitura de Sorocaba, instalou um novo conjunto habitacional, o
Residencial Carandá, localizado a 13 km do centro, conta com 2560 apartamentos, que
atenderão ao mesmo número de famílias. Não há na obra, escola infantil ou de ensino
básico, não há posto de saúde, ou sequer um sistema efetivo de transporte. Cada morador
demora cerca de 1h e 30min para chegar ao trabalho e cerca de 2h para voltar. Houve na
cidade, decorrente do processo de desenvolvimento econômico uma elevação dos valores
dos imóveis por toda a cidade, juntamente com a abertura de novos loteamentos e visas
de circulação. A malha viária da cidade torna-se mais fluida e integrada e o poder
municipal por sua vez, intensificou obras de melhoramento urbano. Consequentemente

14

Fonte: PNUD. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil 2013. Disponível em: < http://www. pnud.
org.br/atlas/ranking/Ranking-IDHM-Municipios-2010.aspx>. Acesso em: 12/03/2014.
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tal processo foi seguido da instalação de uma série de empreendimentos comerciais de
grande e médio porte na região.
As áreas em que as obras de melhoramento urbano foram implantadas acabaram
privilegiando as pontos de maior valor econômico, rota dos fluxos de capital, ignorando
os espaços distantes destes. Esta ação pontual acaba por fragmentar ainda mais os
espaços, que mesmo que localizados próximo ou junto a grandes vias de circulação, não
significou homogeneidade na implantação dos mecanismos “urbano-educadores”. Este
processo tal qual aponta Carlos (2011) intensifica a fragmentação entre as pessoas na
cidade, que dentro da lógica do capital seleciona os lugares conforme suas
funcionalidades. Os espaços funcionais impõe limites ao cidadão, que desta forma acaba
afastado ou desaparelhado dos instrumentos de potencialização que a cidade dispõe e
anuncia. A valorização pontual da cidade voltada para o capital, anuncia o crescimento
econômico da cidade voltada para o consumidor, sendo destaque e com louvor na
imprensa local. Tal qual apontam notícias do jornal local15, Sorocaba finalizou o ano de
2013 como a terceira cidade em investimentos do estado de São Paulo e a 26ª do país em
abertura de empresas. Recebendo 5 mil novas empresas em 2011, uma média de 19 por
dia em 2012, em 2013, foi eleita segundo estudo da Urban System, a 8ª do estado e 29ª
melhor cidade do país para abrir um negócio. Porém neste mesmo período não foi
inaugurada nenhuma nova biblioteca municipal, sendo que na cidade há apenas uma e
distante do acesso popular. Não foi inaugurado nenhum teatro público, que na cidade há
apenas um e se localiza junto à biblioteca. Não foi criado nenhum centro esportivo e os
que existem carecem em investimentos e projetos. Não foi instalado nenhum novo posto
de saúde pública, pelo contrário, foram fechados os chamados centro de referência nos
quais tratamentos de especialidades clínicas funcionavam.

15

JORNAL CRUZEIRO DO SUL, Sorocaba, SP, várias edições entre 2010 e 2014.

156

Uma Cidade Educadora?
Trazendo para esta discussão o modelo de implantação do programa Cidade
Educadora, podemos apontar tais programas alinhados à políticas neoliberais de educação
e planejamento urbano, e supervisionado pela UNESCO. Órgão que procura seguir as
orientações estabelecidas pelo Banco Mundial e o FMI (ALVES, 2006). Ou seja, as
agências financeiras que elaboram, defendem, financiam e propagam políticas
educacionais, especificamente voltadas para a tecnicização, esvaziamento e sucateamento
da educação pública. O sucateamento seguido da privatização do serviço. As normas
norteadoras de origem externa são empurradas sistema abaixo, prefeituras, secretarias as
diretorias de ensino de cada município ficam encarregadas da operacionalidade do
sistema. Seguindo à risca as instruções oriundas de esferas superiores e agencias privadas
às suas respectivas redes escolares. Neste caminho de análise, temos um sistema
educacional de controle externo operando por meio de estruturas fixas distribuídas em
rede, através de instituições governamentais e não governamentais.
As redes escolares gerenciadas pelo Estado subserviente ao interesse de empresas.
Os espaços escolares estão como aparelho fixo organizado pelo Estado, por outro como
a estrutura fixa utilizada para o agenciamento de serviços privados. As empresas privadas
ficam responsáveis em suprir a demanda dos fluxos de materiais, funcionários, merenda,
transporte escolar, entre outros. A máquina estatal fica encarregada de gerenciar os fluxos
humanos e seus gastos, o registro dos estudantes, o fluxo dos recursos didáticos, o fluxo
de contratação de professores, da abertura ou fechamento de cargos, salas de aula e
períodos letivos. A manutenção, implantação e distribuição do fluxo das políticas
educacionais verticais homogeneizantes. Ocorre junto à manutenção, implantação e
distribuição do fluxo de saberes atualmente reduzido à condição de competências e
habilidades empreendedoras. A instituição de ensino escolar, a escola, destituída de seu
caráter histórico, torna-se um espaço da neutralidade, passivo à exigências externas e à
privatização de serviços no espaço escolar.
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Questionamos aqui a real efetividade dos programas implantados e na passividade
dos agentes locais ante a manutenção das ações realizadas dentro de cada unidade escolar.
Além da questão utilitarista do mercado em razão ao espaço púbico, ocorre o problema
da não efetividade dos programas. Cada governo que assume o poder municipal, volta
atenção para seu grupo de apoiadores, os empresários que financiaram as campanhas
políticas e suas redes de interessados, logo, vem a recaracterização, reorganização e
reutilização dos espaços e programas de governo afim de atender as características de
uma nova gestão. Ocorre a substituição das empresas prestadoras de serviço,
cancelamento, encerramento e até o abandono de programas e obras da gestão anterior.
Apresentamos aqui alguns pontos16 que caminham em direção às observações
elencadas acima. Entre janeiro de 2005 e dezembro de 2012, Sorocaba foi administrada
pelo ex-prefeito, hoje, deputado federal pelo PSDB, Vitor Lippi. Gestão que em 2007
adere ao programa e na qual foram desenvolvidos os projetos que daria estrutura
conceitual e visibilidade à Cidade Educadora. Como já apresentado, o programa
representava na prática uma volumosa contratação de terceiros para a realização,
organização e até mesmo a gestão das atividades desenvolvidas dentro deste conceito.
Deputado federal em fins de mandato, Antônio Carlos Pannunzio é eleito prefeito, em
janeiro de 2013, reorganizando a folha de pagamentos e contratos, programas e projetos
da Cidade Educadora foram suspensos, readministrados ou reorientados conforme novos
interesses de governo.
Logo em início de mandato, a nova gestão em razão de corte de orçamento facha
seis secretarias, Cidadania, Juventude, Desenvolvimento Urbano, Turismo, Trabalho,
Obras e unificou outras. As alterações com a troca de cargos, pessoal administrativo e o

16

As fontes utilizadas para a apresentação dos pontos levantados neste trecho do trabalho resumiram-se a
leitura de textos publicados pelo Jornal Cruzeiro do Sul e pelo Jornal do Município em várias edições entre
2007 e 2017.
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remanejamento de funcionários prontamente eliminaram uma série de atividades e
programas realizados, tais como o programa Cinema no Bairro, Território Jovem e o
Programa Jovem Cidadão. Em novembro de 2013, a prefeitura rompeu o contrato com a
empresa de coleta de lixo, retirando os contêineres alugados da mesma, contêineres que
eram símbolo do programa Cidade Limpa. O lixo da cidade foi acumulado pelas esquinas
a aguardo da coleta realizada por contratos emergentes. As chuvas de verão e o acúmulo
de lixo, facilitou a propagação do mosquito da dengue e da doença, levando a cidade a
um estado de emergência. Setembro de 2014, alegando falta de repasse de verba do estado
a prefeitura rompe contrato com empresas no setor de merenda escolar, substituindo o
cardápio por merenda seca. Cozinheiras da empresa que prestava o serviço, após greve
devido a atraso de três meses no salário, foram demitidas com a alteração do cardápio,
que não agradou aos estudantes. Professores foram proibidos de comer da merenda
escolar sob a alegação corte de gastos. Nos meses de novembro e dezembro de 2014, as
escolas públicas fecharam o ano sem servir merenda aos estudantes, a situação alastrouse por todo o anos de 2015. Em fevereiro é fechado o Hospital Mental Medicina, que
atendia 218 pacientes internos e outras centenas que realizavam tratamento por médicos
na instituição que funcionava desde 1971. A medida arbitrária ocorreu do dia para a noite,
despejando aqueles com disponibilidade para o tratamento em casa e transferindo os
outros casos para o já precário Hospital mental Vera Cruz. No mês de agosto é cancelado
o contrato de aluguel do galpão que abrigava a cooperativa dos coletores de reciclagem
(Coreso), encerrando o trabalho de coleta seletiva que era realizado em diversos bairros
da periferia da cidade, desempregando dezenas de coletores. A imagem de Cidade
Educadora passa a ser questionada. Durante o desfile de aniversário da cidade,
professores e funcionários de uma escola desfilaram com camisas pretas e em uma faixa
estava escrito “Sorocaba: Cidade Educadora?”. Em setembro de 2015, a prefeitura
reduziu o horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde das 19 às 17 h, as 2
unidades que atendiam até as 22h reduziram o expediente até as 19h. A redução do

159

atendimento nos postos de saúde atingiu diretamente os trabalhadores que procuravam
atendimento em horário livre, gerou superlotação das unidades pré-hospitalar. Pessoas
morreram a espera de atendimento. Dezenas de cargos foram extinguidos diminuindo
notadamente o número de médicos, enfermeiros e técnicos da área da saúde. Neste mesmo
mês, a cidade recebe o convite da UNESCO para integrar a rede de Cidades de
Aprendizagem e em outubro o programa Cidade Educadora é suspendo pela prefeitura
que alegou falta de verbas. Em dezembro de 2015, a prefeitura desativou as 31 unidades
do Sabe Tudo, extinguindo os programa e as atividades administradas pela ONG Pérola
e o encerramento do contrato com governo do município. Nenhuma outra forma de
utilização foi destinada aos espaços agora abandonados. O programa Pedala Sorocaba,
projeto cicloviário, não se impôs como um projeto educativo, mais como simbologia, as
ciclovias foram desenhadas afim de patrocinar uma “cidade saudável” vendável ao olhar
externo (MARANGON, 2011, p. 91).
As eleições municipais de 2016 foram vencidas pela oposição, uma coligação
liderada pelo DEM e PMDB. Como vice o ex-prefeito Renato Amary e o prefeito eleito
Caldini Crespo, ex-vereador e ex-diretor da Urbes, empresa pública que atua na área de
trânsito e transporte na cidade. Empossado em 2017, em 17 de fevereiro decreta a redução
do horário de atendimento nas creches e escolas de tempo integral. As unidades que
funcionavam das 7 até as 17h, passaram a atender somente até as 12h30. A medida atingiu
diretamente mais de 900 crianças e suas famílias, o decreto só foi revogado após decisão
judicial no segundo abril deste ano, porém algumas creches não retomaram o atendimento
integral. Das 29 unidades de ensino fundamental que atendiam em tempo integral, apenas
12 permanecem prestando este serviço, descaracterizando as unidades das Oficinas do
Saber, principal projeto do Programa Escola Cidadã. Em abril, servidores municipais
entram em greve após o governo rejeitar qualquer proposta de aumento, assessores do
prefeito entregaram coxinhas a manifestantes. Com todas ações de corte de gastos, o
executivo municipal conseguiu junto a câmara de vereadores a contratação de 86 cargos
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comissionados, além destes houve a solicitação de mais 40 cargos, o que foi vetado pelo
legislativo. Os meses de junho e julho foram marcados pela greve dos motoristas de
ônibus, que durou 23 dias devido a recusa do executivo em receber lideranças sindicais
para debater propostas.
As medidas de corte orçamentário atingiram fortemente as áreas de saúde,
saneamento básico, educação, cultura, transporte e meio ambiente. Após 10 anos, a
Cidade Educadora não mais representa o imaginário no qual firmou-se em sua proposta,
embora ainda mantenha-se associada à AICE – Associação Internacional das Cidades
Educadoras. Lentamente o programa Cidade Educadora deixou de ser representado pela
Secretaria de Comunicação da prefeitura, estando presente em desbotadas placas e painéis
deixados por gestões anteriores. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da
Educação, está fazendo estudos para consolidar no município o conceito das "Cidades de
Aprendizagem", mas isso já é uma outra história.
Considerações
Este trabalho vem a reafirmar e acentuar pontos levantados enquanto dissertação
de mestrado, porém apresentando elementos que justificam as considerações apresentadas
em Santos, F. A. (2009; 2012). Não temos aqui a intenção de destacar as ações
governamentais do poder municipal procurando comparar gestões, mas sim, ressaltar
nossa posição contrária às políticas públicas que prostituíram os espaços da cidade em
nome do capital volátil. O programa Sorocaba Cidade Educadora, uma marca que
estabeleceu à cidade um padrão internacional de gestão o espaço público. Atraindo
capitais, investidores, empresas, porém sem alterar as estruturas que mantém
desigualdades espaciais entre os cidadãos. O esgotamento do projeto vem em
consequência do esgotamento do discurso. Logo, outro discurso cobre as marcas das
políticas anteriores, um novo rótulo vem a substituir a marca da cidade aprisionada em
uma garrafa moldada e remoldada dentro do processo de globalização. Programas e
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políticas criadas e implantadas verticalmente não criam vínculos permanentes devido a
volatilidade daqueles organizam e gerenciam o poder público em razão do mercado e do
capital. Verbas imensas são perdidas em obras, programas e projetos que mal
implantados, são interrompidos precocemente, sem espaço para adaptações,
reorganizações. Políticas públicas que como fantasmas de aparições esporádicas esvaemse de um cenário pra outro, não permanecendo muito tempo no imaginário popular, logo
são substituídos por outros modelos que também se esvaecerão.
A cidade contemporânea é lugar onde as relações sociais cada vez mais mediadas
pelas mercadoria, não uma simples mercadoria, mas a mercantilização dos serviços
públicos mais básicos. Perpetua o isolamento daqueles que não dispõem dos dispositivos
de acesso à cidade. “Já que o valor do indivíduo depende do lugar em que está e que,
desse modo, a igualdade dos cidadãos supõe, para todos, uma acessibilidade semelhante
de bens e serviços” (SANTOS, M. 2012, p. 144). Suprir as barreiras e os obstáculos,
significaria promover políticas urbanas e educacionais destinadas a dar fim do
isolamento, rompendo com a lógica dominante. Porém as ações políticas que se
estabelecem sobre o território caminham no sentido contrário às necessidades de serviços
públicos para as pessoas pobres. Tornando difícil para a maioria destes, o acesso a espaços
importantes de participação.
Milton Santos (idem p. 150) aborda a geografização da cidadania, ao apontar sobre
os direitos territoriais e culturais, que devem ser abertos ao cidadão, porém a falta de uma
autonomia local para a realização das políticas públicas, condicionam a organização dos
espaços em esferas distantes das necessidades locais. A verticalização dos poderes,
verticalizam também o acesso às decisões sobre os gastos públicos, os interesses de
determinados grupos acabem prevalecendo sobre os interesses populares das localidades
pobres. As distâncias e os isolamentos sociogeográficos permanecem promovendo a
exclusão permanente, para que esta justifique a adoção de novas políticas similares. O
discurso urbano-educador pautado na valorização do cidadão e no exercício da cidadania,
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como marketing da cidade para o olhar externo. Pôde galgar à cidade posições de destaque
da hierarquia urbana paulista valorizando o fluxo de capitais em detrimento do isolamento
social e sacrifício dos serviços públicos prestados à população das áreas pobres: cultura,
educação e participação política. Tal conclusão enfatiza a necessidade do olhar geográfico
sobre o urbano e as políticas públicas implantadas na cidade afim de apontar para as
distorções entre o discurso e a realidade. Desmascarando injustiças e promovendo
questionamentos a partir da crítica podemos encontrar meios e ações para realizar a cidade
ideal, fazendo uso da importância do saber geográfico ciência mister do pensar sobre a
produção e uso do espaço.
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CIDADES EDUCADORAS
Fernanda Alves Bonon
José Roberto Merlin
PUC-Campinas
Resumo: Quando nos situamos em um espaço da cidade, desenvolvemos uma série de
mecanismos e sistemas psicológicos e fisiológicos que permitem a apreensão do entorno
e de como é este lugar, o que ele significa, e como podemos desfrutar dele. Desta forma,
o espaço urbano interage diretamente com as pessoas por meio de sensações, que são
recebidas e transformadas em experiências ambientais que interferem no comportamento
humano. O passeio em lugares públicos, suscita uma grande quantidade de experiências,
aclaradas pela dinâmica urbana e pela concentração de pessoas, que resulta em espaços
que transmitem significados diversos através de signos, passiveis de acolher funções e
eventos responsáveis por aguçar a intuição e a percepção. Portando, a cidade é um agente
que potencializa ações como se fosse uma grande escola, resultando em sistemas de
copresença e trocas de experiências, agindo de maneira educadora ou deseducadora, logo,
o espaço nunca é neutro, e, como lugar que condiciona a vida, sempre contém um
potencial educador próprio, que lhe é inerente. Atualmente, com os adventos da
globalização e o avanço da tecnologia, há uma demanda de formação para além dos
aprendizados anacrônicos proporcionados pela família e pelas escolas, que difunde
valores externos de cidadania, e gera uma rede educacional de ampla diversidade,
necessária para o desenvolvimento individual e coletivo. Utilizando como metodologia e
procedimento de análise de um espaço potencialmente educador, foram embasados os
conceitos ditados pela AICE- Associação Internacional das Cidades Educadoras, na qual
formulou em Barcelona 1990 a “Carta das Cidades Educadoras”, que inclui vinte
princípios para que o meio urbano ofereça oportunidades de “educação permanente”, e as
cidades se tornem plenamente “educadoras” desde que, por vontade política, todas as
ações da gestão municipal se transformem em atos educadores. Foram utilizados como
base os seguintes parâmetros para caracterizar um espaço potencialmente educador:
relação com o entorno, evidenciar a história do lugar, facilitar as relações interpessoais,
incitar sensações nos órgãos do sentido, dignificar o lugar (propostas técnicas, funcionais,
éticas, políticas e estéticas), além de promover a segurança do espaço e buscar o
ineditismo espacial, ou seja, evitar trivializar o espaço. O objetivo da pesquisa, é desvelar
espaços potencialmente educadores na cidade, entendendo a ambiência e qualidades que
auxiliam na proposição da “pedagogia urbana”, ampliando conceitos sobre as
características espaciais vinculadas a percepção da poética do lugar pelo homem. A
aplicação do conceito, está vinculada a percepção do território, aguçada pela educação
participativa, para além do espaço edificado das instituições. Portanto, além dessas
considerações, no campo da educação, a cidade possibilita que o usuário seja construtor
de conhecimento, compreendendo-a como um laboratório de pesquisa, observação e
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investigação, que desenvolve olhares interdisciplinares, consolidada como agente de
valor transformador da sociedade de seu tempo, que possui rugosidades e significados,
despertando conscientemente sua condição como cidadão, em um ambiente permanente
de aprendizado.
Palavras-Chave: cidades educadoras; requalificação urbana; espaços públicos
Introdução
O processo de globalização desde tempos remotos, tem resultado em lugares de
produção de conhecimento, que transformam a cidade em uma grande sede do saber. A
concentração de pessoas facilita e induz a troca de experiências, potencializando a cidade
como um grande centro educador.
O meio urbano é um espaço comum dotado de significado, que reflete a estrutura
social e explicita o estágio de desenvolvimento das forças produtivas da sociedade que o
produziu. Considerado como totalidade híbrida e indissociável entre sistemas de objeto e
sistema de ações (SANTOS, 1996), o espaço deixa de ser palco de atos humanos e assume
o status de instancia social, em um processo continuo e difuso de troca de saberes, gerando
outro tipo de formação para além da educação formal.
Buscando desvelar esta tendência de pensar o espaço buscando conhecer,
problematizar e enfatizar seus atributos educadores surgiu a AICE- Associação
Internacional de Cidades Educadoras, propondo que a cidade seja o fator que potencializa
os elementos que a fazem se tornar uma grande escola, oferecendo infindáveis
possibilidades educadoras. Durante o 1º Congresso Internacional de Cidades Educadoras,
realizado em Barcelona 1990, surgiu a “Carta das Cidades Educadoras” que, apoiada pela
UNESCO, propõe vinte princípios para que o meio urbano ofereça possibilidades de
“educação permanente”, adjetivo daquelas que se comprometem institucionalmente com
a função pedagógica da cidade em todas as suas ações e intervenções.
Quando nos situamos em um espaço da cidade, desenvolvemos uma série de
mecanismos e sistemas fisiológico e psicológicos, que permitem a apreensão do entorno,
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como ele se configura, seu significado, e como podemos desfrutar dele. Desta forma, o
meio urbano interage conosco por meio de sensações ou emoções que são captadas e
transformadas em conteúdo e significado, no fazendo conhecer e explorar o espaço. Em
suma, se trata de obtermos uma experiência ambiental.
Ao vincular uma série de fatores que transformam a cidade em um grande centro
de educação permanente, os Espaços afetam o convívio social e a maneira de interagir
com as pessoas, e, quando são atribuídas características espaciais afetivas, nos colocam
em acordo ou desacordo, transformando-se em Lugares, compostos por um sistema de
barreiras e permeabilidade resultante da urbanização, que está intrinsicamente
relacionado a um sistema de encontro interpessoais civis, fazendo com que se gere uma
identidade própria cidadã.
A seguinte pesquisa pretende verificar as potencialidades educadoras no âmbito
dos espaços públicos e das cidades, entendendo ambiência e qualidade, expondo
características que lhes são intrínsecas enquanto artefato e linguagem, apontando seu
potencial educador como documento subjacente passível de leitura. Baseando-se na
empiria, nas proposições teóricas e na Carta das Cidades Educadoras, se buscou analiar
parâmetros que sintetizam hipóteses acerca dos espaços potencialmente educadores.
A sociedade contemporânea e a educação
“Não é novidade para ninguém que, uma pessoa que saiba ler e escrever e tenha
acesso à internet, pode aprender muito mais do que se podia há dez anos”
(FRANCO,2010). No mundo contemporâneo, os adventos da globalização incorporado
com o avanço da tecnologia, resultou em novos padrões de organização social, que está
se configurando progressivamente em uma “sociedade do conhecimento”, tornando
obsoletos as instituições e processos educacionais. Novas tecnologias de informação e
comunicação, que permitem a interação horizontal em tempo real, contribuem para a
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aceleração do processo, mudando radicalmente as condições de vida e convivência social
do século XXI.
A sociedade atual é caracterizada por uma morfologia dinâmica, na qual as
capacidades exigidas são outras. O homem precisa estar diuturnamente investigando e
compreendendo as dinâmicas das transformações do mundo e se aprimorando como
sujeito diante da “sociedade do conhecimento”. Desta forma, tudo está mudando, logo, a
maneira de absorvermos conhecimento também muda simultaneamente. No entanto,
constata-se que, muitos ambientes institucionais e escolares descumprem suas
prerrogativas de gerar espaços educadores libertários.
Desde a antiguidade, há relatos de pensadores que acreditavam na possibilidade
que a cidade possuía de educar enquanto comunidade. Atualmente, esse fato vem sendo
difundido e redescoberto, e, convalidando esta tendência de pensar o espaço buscando
enfatizar seus atributos educadores na cidade surgiu a AICE, originária do 1º Congresso
Internacional de Cidades Educadoras, realizado em Barcelona 1990, que deu origem à
“Carta das Cidades Educadoras” defendendo vinte princípios apoiados pela UNESCO
para que o meio urbano seja a maior escola do mundo.
Mesmo se tratando de uma educação informal e tácita, a educação pelo espaço é
uma prática de liberdade, e não de opressão. Conjuminada com a rigorosa força do
processo de educação continuada, em que estamos incentivados pela sociedade
contemporânea, deduz-se que, o espaço da cidade, estimula a percepção e o contato com
uma forma de conhecimento difundido e dinâmico, dotado de maior flexibilidade, que
não possui paredes instransponíveis.
O seguinte trabalho busca desvelar a composição espacial da cidade como fator
que potencializa atributos educadores inerentes, revelando parâmetros materiais
subjacentes aos artefatos que compõe o espaço, e buscando conhecer elementos
vinculados a morfologia urbana de lugares públicos.
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Relacionando o espaço e a educação
“Na sua concepção o espaço não é educativo por natureza, mas ele pode tornar-se
educativo a partir da apropriação que as pessoas fazem dele, ou seja, o espaço é
potencialmente educativo”. (LIMA, 1989, p.11 apud FARIA, 2014, p. 25).
Equipamentos urbanos são, por sua natureza, equipamentos que educam. O
passeio em lugares públicos, suscita uma grande quantidade de experiências que,
aclaradas pela dinâmica urbana e pela concentração de pessoas, resulta em espaços que
transmitem significados diversos, passiveis de acolher funções e eventos responsáveis por
aguçar a intuição e a percepção, interferindo nas relações e comportamentos humanos.
As percepções (tida como experiência), relacionada com a apreensão do espaço,
engloba uma série de fatores que potencializam a cidade como uma grande sede do saber,
resultando na “experiência do espaço”, agregado à “vivencia” pessoal. Estes elementos
são decorrentes de um aprendizado por meio de “signos” proporcionados pela cidade, que
não absorvidos e transformados em sentimentos, afetos, emoções, etc. que cada indivíduo
dinamicamente acumula em sua memória.
A educação refere-se ao desenvolvimento e afeiçoamento das faculdades
intelectuais e morais dos seres humanos, consistindo em despertar os potenciais criativos
e civis das pessoas, adquirindo capacidades próprias, fazendo com que elas desenvolvam
seu próprio eu, aprimorando-se como sujeito perante a “sociedade do conhecimento”.
É necessário esclarecer a desfragmentação da ideia do “espaço físico” banalizado,
como mera concreção pragmática, como algo sem vida e história. Sabe-se que os espaços
contam a história que norteou a civilização humana, e são objetos informativos e
formativos, que transcendem a crua materialidade. O conhecimento absorvido na cidade
é fruto de uma relação social, estabelecido a partir de espaços complexos que possuem
rugosidades, que resulta em sistemas de copresença e troca de experiências, agindo de
maneira educadora ou deseducadora, logo, o espaço nunca pode ser considerado como
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“neutro”, e, como lugar que condiciona a vida, sempre contém um potencial educador
inerente.
Existem qualidades que, aguçadas pela educação participativa no campo da
“educação urbana”, permitem o desenvolvimento humano por meio de alguns parâmetros
analisados, sendo estes: as experiências ambientais que os espaços promovem, o convívio
e a troca de experiência entre pessoas, manifestações culturais (sendo elas materiais ou
imateriais), a amostragem histórica, adequação do espaço com o entorno, qualidade do
design, dentre outras infindáveis características educadoras. Portanto, é possível notar que
a cidade possibilita que o sejamos construtores de conhecimento, compreendendo-a como
fator que potencializa olhares interdisciplinares, despertando conscientemente nossa
condição como cidadão, em um ambiente permanente de aprendizado, pois a educação se
transmite muito mais pelo exemplo, do que pelo discurso.
Neste sentido, a cidade, o bairro, a localidade em que nos encontramos, fornecem
um meio singular para o desenvolvimento humano, como descreve Artur Renato Ortega
(2016):
“[...] a ideia do saber moderno, de valorizar apenas o raciocínio lógico-conceitual é
colocada em questão. Aqui são valorizados os saberes construídos através dos nossos
sentidos, cujo aguçamento se dá pela nossa relação primordial com o mundo. É este
conjunto de sentimentos, afetos e emoções que uma pessoa pode agregar a sua vida a
partir da vivência em um espaço que nos interessa” (ORTEGA,2016)

Focando no espaço em si e suas qualidades educadoras
O espaço como instancia social propicia uma forma de se relacionar com o mundo
e tomar consciência dele a partir da experiência sensível. Segundo Cullen (1961), a
paisagem urbana recorre principalmente aos seguintes conceitos: a ótica (visão serial
constituída de visados que evocam emoções ao observador através de um trajeto), o local
(o saber “estou aqui, estou ali”) e o conteúdo (construção, cores, texturas etc.), criando
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sensações ambientais e de escala, portanto, potencializando suas características
educadoras.
A morfologia urbana está inserida diretamente na maneira que a cidade afeta estes
princípios, relacionando a forma física edificada, os parcelamentos e aos espaços livres,
com os processos que a moldam o comportamento humano. Num olhar mais dilatado,
ampliam-se as relações entre espaços através do conceito de solidariedade, revelando
relações topológicas através da compreensão sensível do mundo.
RELAÇÕES COM O ENTORNO- Neste quadro, a informação protagonizada
transforma o entorno de um lugar na cidade não mais numa área acéfala circundante sem
apropriação da malha urbana, mas como agentes vizinhos e ativos, que formam e
informam. Estes fatores têm sido mais aprimorados após a globalização, com o avanço
dos meios tecnológicos que, junto da mobilidade urbana e a exacerbação dos sistemas de
comunicação, permite a articulação social por meio de “redes”, que auxiliam na
intercomunicação da cidade.
Explicitando a relação do entorno do espaço com a cidade, o lugar se torna
harmonioso urbanisticamente, obrigando-nos a refletir acerca das novas polarizações
público/privado por meio da noção e cidadania, como por exemplo, no projeto das
escolas do CEU’s, Centros de Artes e Esportes Unificados, criada pela Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo, estão localizados próximos a comunidades de
baixa renda, e possuem equipamentos públicos voltados a educação, concebido como
centro local da vida urbana.
Os projetos dos CEU’s (Figura 1) consistem em um espaço aberto que integra o
entorno do lugar promovendo espaços abertos nos finais de semana, com intuído de
potencializar a participação social no processo de mobilização, criando espaços públicos
de encontro, que debatem a construção de agendas coletivas. Os espaços livres da escola
não possuem barreiras, permitindo uma continuação do espaço público, além disso,
garantem aos moradores dos bairros, acesso público de lazer, cultura, tecnologia e
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práticas esportivas, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades locais,
aprimorando a educação formal, e informal. Sobre os CEU’s, o arquiteto Hélio Duarte
descreve:
“Porque não considerar em cada bairro, a escola, o grupo escolar, como fonte de
energia educacional, como ponto de reunião social, como sede das sociedades de
“amigos de bairro”, como ponto focal de convergência dos interesses que mais de perto
dizem com a vida laboriosa das suas populações? ” Arquiteto Hélio Duarte, 1951

Figura 1. CEU Jambeiro, São Paulo. Arquitetos Alexandre Delijaicov, André Takiya e Wanderley Ariza
FOTO: David Rego Jr. 2015. FONTE: Site vitruvios. Acesso: 12/10/2017

É possível constatar a cidade e a arquitetura como fator que impõe restrições reais
a vida diária, tornando-se criadora de novas regras sociais, afeta o convívio social, nosso
jeito de interagir com as pessoas, a maior ou menor facilidade que temos de nos reunirmos
nos lugares, e as estratégias de vigilância uns sobre os outros, resultando em um sistema
de barreiras e permeabilidade (proposta pelo espaço) e se encontros interpessoais
(sociedade) que, além de aguçar a noção de cidadania, cria uma noção de pertencimento
e segurança perante o meio urbano.
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AMOSTRAGEM HISTÓRICA- O espaço é fruto de uma instância social, que
reflete o a estrutura e desenvolvimento das forças produtivas que nortearam a sociedade
que o produziu. Na concepção de Milton Santos (1985), as categorias analíticas do
espaço que prevalecem são: função, estrutura, forma e processo, consequentemente,
muitas das representações urbanas são enraizadas num tempo histórico.
A cidade é um fruto de um fenômeno cultural, que gera identidade própria
(intelectual e moral), e ocorre de forma dinâmica, pois é sempre modificado ao longo dos
tempos junto do modo de vida, resultando em um centro de educação permanente nãoestática, assim, o conhecimento adquirido nos espaços da cidade é sempre renovado e
contínuo.
Quando os espaços relatam a história do lugar desvelando os eventos
significativos pregressos, evidenciam como e quando foram concebidos e construídos;
revelando intencionalidades dos propositores (agentes sociais, políticos, autores),
apresentando sistemas de covariações históricas. Deve-se reconhecer que o espaço é
dotado de significados e rugosidades, que transcendem a materialidade e revelam os
vestígios de acontecimentos e eventos pregressos, agindo como se fossem palimpsestos,
tornando-se objeto informativo e formativo, superando a ideia de “espaço físico” como
algo apenas físico, sem alma e história.
A cidade possui uma série de camadas históricas e morfológicas consolidadas que
possuem potencial educador inerente, como por exemplo, a Praça Antônio Pompeu,
localizada na cidade de Campinas-SP (Figura 2).
A praça foi testemunha de mudanças sociais, econômicas e políticas da cidade,
fazendo parte da genese dos primeiros traçados urbanos de Campinas dados pelo rocio,
no qual evidenciam o modelo de “traçado ortogonal" da época, com ruas estreitas em
relação as ruas criadas posteriormente que se desenha paralela aos caminhos do período
morfológico anterior, revelando o tecido urbano do Centro já completamente
consolidado. Até hoje, resquícios de pavimentação em paralelepípedos (feito por camadas
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históricas sobrepostas, arruamento colonial) podem ser vistos. Esta característica se
consolida de forma inerente ao espaço, a partir do alto índice de pedestrialização
englobando-se as praças.
O local é berço das construções mais importantes para a vida social e política de
Campinas, por ser antiga sede do Paço Municipal da Cidade. Alguns deles explicitam o
estilo arquitetônico da época e contam a história do local e residem até hoje, formando a
paisagem cultural da região.
O espaço, além de histórico, dignifica o lugar, abrigando uma série de atividades
e eventos culturais, que validam a urbanidade e vitalidade da área de interesse em sistemas
de copresença, resultando em um local de permanência e passagem, que faz parte da
história da praça, servindo como palco para importantes acontecimentos e o encontro de
diferentes gerações.

Figura 2- Vista Praça Antônio Pompeu (2013). FONTE: Acervo pessoa. (2017)

A morfologia urbana encarada sob este contexto, oferece aprendizados contínuos
por meio de signos e símbolos, para a “sociedade do conhecimento”, objetivando
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complementar, como prática da liberdade, a formação escolar seriada e rígida, cujos
conteúdos prescrevem-se rapidamente, em função da velocidade da criação dos objetos
técnicos.
ENCONTROS HUMANOS- Deve-se reconhecer que o surgimento das grandes
cidades criou espaços próprios para a convivência entre estranhos, além de uma cultura
fruto de coexistência social sobre diferentes olhares, resultando em um rico sistema de
troca de experiências, que potencializa a cidade como um grande centro educador
inclusivo e igualitário.
Quando os espaços estimulam eventos sociais, políticos ou culturais, promovem
relações interpessoais e o respeito à alteridade, logo, a educação é resultado da interação
humana. Cidades sempre foram educadoras, a convivência social sempre gerou processos
de socialização engendrados por meio da cultura, que explicita os valores adquiridos na
educação, fazendo com que agíssemos de acordo com um pensamento.
Toda cidade é educadora a medida que seu tecido urbano é composto por múltiplas
redes sociais de conhecimento, que aprendem e promovem interações educativas entre as
pessoas conectadas nessas redes, propiciando ambientes que conformam um processo
democrático. Neste sentido, as medidas educadoras configuram espaços propícios a interrelação de comunidades e pessoas para além dos necessários programas formais e das
estruturas educativas institucionais, acarretando em espaços potencialmente educadores
no processo de socialização.
Atualmente, é possível encontrar escolas que estão repensando o sentido da
educação participativa, a partir da integração da comunidade com o processo de
aprendizado. Um exemplo desta iniciativa, é o Projeto Âncora, localizado em Cotia-SP,
que utiliza como modelo o Projeto Escola da Ponte em Portugal.
Fundamentados pela “Educação Inovadora das Comunidades de Aprendizado”, o
projeto pedagógico da Escola Âncora (Figura 3), tem como objetivo oferecer uma
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educação igualitária de qualidade por meio da interação social, enraizada no meio urbano
e nos espaços da escola, onde a comunidade participa ativamente do projeto.
Visando um ideal de educação, o espaço da escola se configura sem barreiras e
paredes, de maneira continua com a cidade, promovendo uma relação direta com a
comunidade que utiliza os espaços da escola como um grande centro de convívio (Figura
4), potencializando a troca de experiências entre diferentes pessoas.

Figura 3- Vista do Projeto Âncora. (2015) FONTE: Site changemakers Acesso: 12/10/2014

O circo, implantado no centro do projeto, funciona como núcleo central, onde as
principais atividades escolares ocorrem, servindo como ponto de encontro e atração para
a comunidade local, exultando em um meio de interação social entre a comunidade e os
alunos.
A principal meta do Projeto Âncora, é o desenvolvimento da autonomia do
estudante perante a cidade e aos educadores, construindo a noção cidadã por meio de
oficinas, pesquisas e planejamento impostos pelos próprios alunos, onde o aprender se
faz junto, na troca de experiências, de ideias, de gostos e de sonhos. A escola funciona
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como uma grande cidade inclusiva com a comunidade, entendendo-a como um espaço de
encontro e de humanização no qual educando e educador são convidados a vivenciar os
conhecimentos, as diversas formas de compreender e estar na cidade. Desta forma,
Cidades educadoras são aquelas que proliferam, além de um sistema escolar eficiente e
inclusivo, ambientes educadores extraescolares.
Medellin por exemplo, considerada antigamente como uma das cidades mais
violentas do mundo, conseguiu reverter este quadro por meio de projetos urbanos que
valorizavam a cultura cidadã, permitindo que as pessoas se sentissem pertencentes ao
lugar, como por exemplo o trabalho do arquiteto Giancarlo Mazzanti, a Biblioteca
Espanha, visível de grande parte da cidade, faz com que as pessoas se identifiquem com
seu setor, e desenvolvam um maior sentido de pertença e encontro, tanto que hoje é um
dos pontos turísticos da região.
A construção de novas relações urbanas na concretude e nas formas de convívio,
coloca em cheque a tradição urbana e a necessidade de diferentes encontros para formar
o caráter cidadão crítico ativo frente aos desafios da globalização, implicando na
construção humana moldada a partir dos espaços públicos que permitem encontros
sociais, valorizando a igualdade e a estrutura cidadã, intrinsecamente ligados a
urbanidade e a vitalidade da cidade.
SUSCITAR SENSAÇÕES- O corpo é um aparelho sensível com o qual reagimos

com o mundo, que reflete a experiência sensorial e a alteridade urbana a fim de que se
compreenda as possíveis implicações do conceito de projetos de arquitetura e urbanismo,
consequentemente, dos espaços que vivemos.
Na cidade, desenvolvemos um conjunto de sentimentos, afetos e emoções que são
interiorizados, e exteriorizados em forma de vivencia e experiência ambiental, educando
através do uso dos órgãos do sentido. O olhar para a cidade deve ser dilatado como lugar
que oferece diferentes experimentações assim como músicas, poesia, filmes e outras
formas de expressão artística fazem.
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A cidade se comporta como uma dupla forma de recepção: pelo uso e pela
percepção. A experiência ambiental estimula uma postura de reciprocidade e
compreensão que considera, por exemplo, uma praça retilínea arborizada, cercada por
uma série de edifícios antigos, que sedia as principais celebrações e eventos culturais da
cidade, como um conjunto de sensações que ali se instalam, como o frescor da copa das
árvores, as rugosidades os edifícios, o caminhar e conversar das pessoas, o cheiro da
comida típica no restaurante tradicional etc.
Ao avaliar a experiência sensível, além de compreender o conjunto de sensações
captadas pelos órgãos do sentido, há a percepção do fluir nos espaços da cidade. Segundo
Cristiane Rose de S Duarte (2015) este fenômeno implica na “Empatia Social”, conceito
que elenca características espaciais como uma forma de relacionar com o mundo e tomar
consciência dele a partir da experiência sensível.
“As

observações

dos

espaços

empáticos

ensinam--‐nos

a

importância

da

multisensorialidade, do oferecimento de muitas facetas e oportunidades de vivência, das
trocas e encontros com o Outro que tanto nos enriquece social e culturalmente. ”
(DUARTE 2015)

Quando o espaço aguça os órgãos do sentido (visão, olfato, tato, audição,
gustação) facilitam a eclosão de sensações de estranhamento, consequentemente a
educação das pessoas em relação a percepção das poéticas urbanas.
O estudo das ambiências abarca não somente os fatores sensíveis do lugar, ou as
sensações de equilíbrio, amplidão, visão serial ou confinamento, mas também, sua
capacidade de evocar memórias e estabelecer afetos. A experiência espacial gera emoções
e valores, que nos transformam em parceiros das ambiências e resultam na conexão
afetiva com o lugar, incitando um novo modo de apreensão da realidade, tangenciados
estruturalmente pelos meios de informação, que digladiam o local e o global.
Um exemplo paradigmático é o órgão do mar, localizado na cidade de Zadar, na
Croácia, do arquiteto Nikola Basic. Localizado na região litorânea, o projeto tangencia o
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mar e propõe degraus extensos que funcionam como espaço coletivo, e que, com um
sistema de tubos internos, são produzidos sons pela pressão do ar dentro dos tubos,
criando acordes inéditos ditado pelo balancear das águas. Há também na cidade de
Campinas/SP um projeto criado por jovens arquitetos locais mestrado por Pedro Manieri,
onde se propõe uma praça (Figura 4) com esculturas feitas com tubos, que, orquestrado
pelo movimento do vento, geram sons distintos, homenageando a musicalidade da cidade
onde nasceu um dos mais importantes músicos do país, Carlos Gomes.

Figura 4- Praça Dr. Rubens Andrade de Noronha FOTO: José Roberto Merlin

A EDUCAÇÃO PELO DESIGN- Arquitetura é uma forma de linguagem, cuja produção
cultural está vinculada ao campo das artes, afetando todo nosso sistema ótico por meio de
construções que causam “estranhamento” e certo ineditismo, que dilatam o conhecimento
sensível.
A linguagem da arquitetura dignifica o lugar através de projetos que levam em
conta questões funcionais, técnicas, éticas, políticas e estéticas, permitindo múltiplos usos
e atividades, resultando em uma apropriação pública pela qualidade de seu desenho. É
preciso pensar o espaço como arte que usa padrões estéticos que revelam o mundo ao
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usuário, aguçando o potencial educador da cidade, fazendo com que construa sua
autonomia intelectual pela própria percepção.
Cada projeto arquitetônico deve se valer do estímulo da mente de um indivíduo
para que se vá além das de suas abstrações familiares de espaço, tentando novas
interpretações justificando uma arquitetura criativa, ampliando conceitos sobre visões de
presente e passado, distinguindo atributos estéticos, tornando o espaço potencialmente
educador por meio da leitura da arte de se projetar um lugar na cidade.
Considerações
O espaço urbano nos afeta independente da escala, seja no bairro, no edifício etc.
O trabalho tenta discorrer sobre as potencialidades educadoras inerentes ao espaço da
cidade, ou seja, o espaço em si tanto como artefato quanto linguagem, gerando
experiências que acaba fazendo parte do aprendizado pessoal do usuário, além disso, a
cidade oferece um ambiente desprovido de proteção, diferentemente das instituições
formais, como escola e família, portanto, é necessário que o espaço tenha características
que possibilitem o enfrentamento do inesperado e do imprevisto.
A cidade e a arquitetura afetam nosso convívio social, o modo de interagir com
as pessoas, a maior ou menor facilidade que temos de nos reunirmos nos lugares, e as
estratégias de vigilância uns sobre os outros.
A educação por meio dos espaços da cidade é uma “forma silenciosa de ensino”,
que molda o comportamento de cada pessoa face aos demais, resultando assim, na
construção da cidadania. As cidades são indispensáveis para que ocorram processos de
educação integral, onde se tem a possibilidade de se aprender a educação informal,
aquela que não se aprende na escola. (MERLIN; QUEIROGA, 2011).
A cidade, como meio que condiciona a vida, possui um potencial educador que
lhe é inerente, desta forma, fica claro que o espaço nunca é neutro, educam ou
deseducam. Deve-se romper a ideia da concepção de espaços como “espaço físico”
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banalizado como mera concreção pragmática, sem vida nem história, quando se sabe
que como condicionante da vida urbana, o espaço conta a história da civilização, e são
objetos formativos e informativos, que extrapolam a mera materialidade através das
experiências ambientais.
Baseando-se na empiria, nas proposições teóricas e na Carta das Cidades
Educadoras, se buscou cnosolidar parâmetros que sintetizam hipóteses acerca dos espaços
potencialmente educadores:

Relações com entorno – quando permitem ampla

acessibilidade, respeitando o meio em que está inserido, integrando os lugares; História
do lugar – quando relatam a história do lugar desvelando os eventos anteriores como
palimpsestos, evidenciam como e quando foram concebidos, revelando a ideologia que
os norteou; Encontros humanos – quando estimulam eventos sociais,, promovendo
relações interpessoais, troca de experiência e respeito a alteridade; . Suscitar sensações –
Quando interiorizam percepções por meio dos os órgãos dos sentidos humanos, e
exteriorizam em forma de experiências ambientais, resultando em afeto; Qualidade do
design – Quando a arte explicitada no meio urbano por meio da arquitetura dignifica o
lugar, e resulta em uma produção cultural, oferecendo espaços de qualidade.
Há uma tendência mundial em considerar a cidade como espaço educador, desde
as reuniões da UNESCO em 1970, até a fundação da Associação Internacional das
Cidades Educadoras em Barcelona em 1990, ratificada nas cidades italianas. É um
processo ligado aos novos instrumentos técnicos produto da globalização para a formação
da “sociedade do conhecimento”.
Assim, o espaço urbano necessita ser pensado como potencialmente educador, já
que depende das qualidades que lhes são inerentes, mas também, da cultura e informações
próprias aos usuários.
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CIÊNCIA COMO LINGUAGEM UNIVERSAL: CONCEPÇÕES DE ALUNOS E
PROFESSORES DE UMA ETEC
Ana Cecília Moz Alves Rodrigues (PECIM-UNICAMP)
Carla Liege Rodrigues Pimenta (U. Porto)
Resumo: As teorias, os métodos e os produtos desenvolvidos sob a égide de padrões
científicos rígidos atestam uma crença generalizada de que o conhecimento gerado nestas
condições são de “excelência” por seu alto grau de fiabilidade científica. A crença em
uma ciência neutra, atemporal e livre de valores humanos pode até ser considerado um
assunto resolvido para muitos pesquisadores e profissionais de carreira científica, mas
será que podemos dizer que essas concepções já foram também superadas por estudantes
e docentes do ensino básico? Neste trabalho apresentamos alguns dos resultados obtidos
em uma pesquisa realizada no segundo semestre de 2016, durante um período de estágio,
na Escola Técnica Estadual (ETEC) Martinho de Ciero, localizada na cidade de Itu,
interior de São Paulo. Esta pesquisa teve como principais questionamentos norteadores:
Como os alunos e professores, da escola pesquisada, compreendem os meios pelos quais
cientistas chegam a suas conclusões de pesquisa; esse público acredita que a ciência possa
ser considerada uma linguagem universal ou que ela é uma linguagem que reflete valores
sociais e culturais? Com o intuito de responder estas questões de partida, o objetivo da
pesquisa consistiu em identificar algumas concepções de estudantes e professores do
colégio técnico acerca da natureza da ciência. A pesquisa contou com a participação de
50 estudantes e 15 professores do Ensino Médio e Técnico; sendo 6 docentes do currículo
comum do Ensino Médio e 9 docentes do Ensino Técnico. Os participantes da pesquisa
responderam a um questionário com total de 8 questões, sendo apenas uma delas aberta
e as demais fechadas, e as 3 primeiras questões complementares traçam o perfil dos
respondentes. As respostas foram tabuladas e analisadas através de gráficos de
frequência, com o apoio do programa Microsoft Excel. Os resultados obtidos nos
mostram que metade dos estudantes acredita que os cientistas elaboram as conclusões de
suas pesquisas científicas baseados apenas em dados obtidos, ignorando suas crenças
anteriores, porém, tal resultado, contrasta com o fato de 90% de seus professores
responderem que essas conclusões são baseadas tanto em dados quanto nas crenças
anteriores desses cientistas. Em outra questão, tivemos que 72% dos estudantes e 53%
dos professores creem que a ciência possa ser considerada uma linguagem universal,
contra 28% dos estudantes e 47% dos professores que acreditam que ela seja uma
linguagem que reflete valores sociais e culturais. Esses resultados abrem margem para
que se possa refletir acerca da importância do debate sobre a neutralidade da ciência
dentro das salas de aula de escolas de ensino básico e de instituições de ensino superior.
Os debates levados para as salas de aula, sobre o papel dos valores humanos, da história,
da filosofia e da ideologia na construção das ciências possibilitam aos estudantes que
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encarem o conhecimento científico, e seus desdobramentos sociais, de forma crítica e
reflexiva.
Palavras-Chave: Neutralidade da ciência; concepções de ciência; professores.
Introdução
Nos últimos anos, no campo da ciência observam-se novos olhares sobre as
temáticas e problemáticas, novos referenciais teóricos e abordagens metodológicas nos
espaços da produção científica.
Nesta perspectiva, a relevância do estudo recai no reconhecimento da
compreensão da natureza da ciência, no sentido de pensar as problemáticas em contextos
específicos que inspiram um enquadramento metodológico em torno do mesmo (métodos
e técnicas), sobretudo oferecendo os conhecimentos fundamentais do procedimento de
pesquisa (MOURA, 2014).
Numa primeira parte do artigo tentaremos articular os diferentes paradigmas
científicos e seu percurso metodológico na consolidação de uma ciência, trazendo os
contributos de vários autores e suas posições teóricas e metodológicas. Num segundo
momento discutiremos a metodologia adotada na pesquisa de campo. Por fim,
realizaremos uma reflexão sobre concepções dos professores e alunos da Escola Técnica
em relação a ciência, bem como, apresentaremos a importância do ensino da história e
filosofia da ciência nas escolas e sua grande relevância na oferta de instrumentos teóricos
e práticos aos sujeitos (professores e estudantes), no sentido, de ressignificarem e
compreenderem o mundo de uma forma mais critica e responsável visando o porvir das
novas gerações.
Neste trabalho apresentamos alguns dos resultados obtidos em uma pesquisa
realizada no segundo semestre de 2016, durante um período de estágio, na Escola Técnica
Estadual (ETEC) Martinho de Ciero, localizada na cidade de Itu, interior de São Paulo.
Esta pesquisa teve como principais questionamentos norteadores: Como os alunos e
professores, da escola pesquisada, compreendem os meios pelos quais cientistas chegam
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a suas conclusões de pesquisa; esse público acredita que a ciência possa ser considerada
uma linguagem universal ou que ela é uma linguagem que reflete valores sociais e
culturais? Com o intuito de responder estas questões de partida, o objetivo da pesquisa
consistiu em identificar algumas concepções de estudantes e professores do colégio
técnico acerca da natureza da ciência.
Neste panorama, nossa pesquisa busca mobilizar os conhecimentos teóricos em
relação a ciência configurando-se em um exercício que estimula a definição de uma
linguagem filosófica e historicamente condicionada e um posicionamento crítico de
professores e alunos face a ciência e o mundo.
I. Os diferentes paradigmas científicos e seu percurso metodológico
Ao longo do tempo a ciência tem transformado nossas vidas e a forma como nos
relacionamos com os sujeitos e com o mundo.
As concepções de ciência, e as definições de ciência, são variadas. Para Santos
(1989) a ciência consiste em um conhecimento sistematizado, aprofundado e atento em
relação a algo, no qual as abordagens teóricas e metodológicas buscam construir o seu
objeto em meio ao rigor, por este fato a ciência tenta romper com as especulações e com
a produção de conhecimentos irracionais (não-científicos). Na construção da prática
científica devem ser considerados três atos epistemológicos que são: a ruptura, a
construção e a constatação que são válidos tanto para as ciências naturais quanto para as
ciências sociais e humanas (SANTOS, 1989).
Segundo Santos (1989) o modelo de racionalidade propagado pela ciência
moderna estabelece seu espaço a partir de meados do século XVI sob o domínio das
ciências naturais, caracterizado como o paradigma dominante pela capacidade de
conhecer, dominar e controlar os fenômenos naturais utilizando uma linguagem
matemática. As teorias, os métodos e os produtos desenvolvidos sob a égide de padrões
científicos rígidos eram atestados como uma crença generalizada, de que o conhecimento
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gerado nestas condições é de “excelência” por seu alto grau de fiabilidade científica. As
outras formas de conhecimento que não seguiam os princípios epistemológicos e as regras
metodológicas seriam desconsideradas por sua falta de encadeamento relativamente aos
procedimentos e técnicas que as fariam reconhecer como ciência.
Para tanto, as investigações tornam-se um instrumento para descobrir e desvelar
realidades. Ao passar dos tempos novos métodos e paradigmas são edificados,
favorecendo novos olhares sobre esta realidade. Neste processo de ruptura, de construção
e de constatação de novos paradigmas científicos podemos destacar uma evolução do
paradigma positiva, aos paradigmas interpretativo e crítico.
Cada epistemologia tem inerente uma visão de mundo abarcando conceitos sobre
o real, portanto, cada paradigma apresentado a seguir tem imbricado a visão de ser
humano e de mundo, e como a investigação pode se posicionar em relação as respostas
às problemáticas de cada contexto. Por este fato, cada paradigma foi construído segundo
uma ideologia e uma metodologia de trabalho histórica e filosoficamente contextualizada.
A seguir, apresentamos resumidamente, os principais pontos norteadores de alguns
paradigmas que nortearam e até hoje norteiam grande parte da produção cientificoacadêmico existente atualmente.
O paradigma positivista fundamenta-se num positivismo lógico e na ação
empírica. Nesta corrente de pensamento temos como exemplo Durkheim que sistematiza
e estabelece a sociologia num campo coeso através da adaptação dos métodos das
ciências naturais ao estudo dos fatos sociais. Este autor enfatiza o estudo dos fenômenos
sociais como coisa sui generis, isto é, investigar o social pelo social em sua
especificidade. Neste panorama de investigação, Durkheim (1998) estabelece a seguinte
regra: “(…) Nunca tomar como objecto de investigação senão um grupo de fenómenos
previamente definidos por certas características exteriores que lhes sejam comuns, e
incluir na mesma investigação todos os que correspondem a essa definição” (ibidem, p.
58).
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Afastar da ciência todos os preconceitos e noções prévias é ir de encontro a
suposta neutralidade axiológica pregada pelo projeto positivista em sua investigação, que
seleciona os fatos sociais e suas características exteriores de maneira a serem
considerados objetivos em seus estudos. Durante este processo de investigação,
Durkheim, em “As Regras do Método Sociológico”, advoga que é preciso verificar os
resultados do método para encontrar regularidades de modo a apreender o objeto de
estudo e suas manifestações sociais.
Este modelo de racionalidade científica acima descrito dá sinais de uma profunda
crise. A crise deste paradigma, dominante naquele período, foi influenciada por aspetos
históricos das ciências naturais e sociais. Nesta construção científica e na produção de
conhecimento encontramos potencialidades e limitações, um exemplo a ser dado sobre
esta limitação consiste na incapacidade dos positivistas na resolução de problemas
educativos. Outro aspecto é que as pesquisas dos pós- estruturalistas apontam que não há
uma verdade "absoluta" e que uma dada realidade pode possibilitar um caleidoscópio de
percepções.
Sendo uma revolução científica que ocorre numa sociedade ela própria revolucionada
pela ciência, o paradigma a emergir dela não pode ser apenas um paradigma científico
(o paradigma de um conhecimento prudente), tem de ser também um paradigma social
(o paradigma de uma vida decente) (SANTOS, 1988, p. 37).

Ao ser alvo de uma revolução, a ciência, e o paradigma que dela emergiu,
considerou um componente que o paradigma positivista não havia considerado, que é o
social que produz um conhecimento capaz de contribuir para uma vida decente como
mencionado na citação supracitada. Este panorama resultou no estabelecimento do
paradigma interpretativo que visa penetrar no mundo dos sujeitos de uma determinada
teia social. Neste paradigma hermenêutico temos como expoente Bourdieu dentro de uma
corrente estruturalista que utiliza um método humanista-interpretativo.
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Este autor segue um construtivismo fenomenológico, que busca compreender a
interação dos sujeitos nas instituições e o "poder simbólico" do tipo científico que exerce
influência no modo como os sujeitos conhecem e reconhecem o mundo (BOURDIEU,
2001).
Nesta abordagem metodológica bourdieusiana “O olhar prolongado e acolhedor
que é necessário para se impregnar da necessidade singular de cada testemunho, e que se
reserva comumente aos grandes textos literários ou filosóficos, pode-se também concebêlo, por uma espécie de democratização da postura hermenêutica, às narrativas ordinárias
de aventuras comuns” (BOURDIEU, 2011, p. 712). Este teórico defende numa análise
sensível para a redução de uma “violência simbólica” de quem investiga para com os
sujeitos da investigação. Esta investigação parte do entendimento que os atores sociais
possuem categorias (estruturas) de percepção de conhecer e reconhecer o mundo a sua
volta. E esta percepção vai contra as proposições de Durkheim e outros sociólogos que
visam o encontro de regularidades e na produção de resultados estatísticos.
Encaminhando-se contra este paradigma, os teóricos da pós-modernidade rejeitam
a ideia de que haja uma verdade “absoluta” e de que a realidade possa ser encontrada em
estruturas latentes. Ao longo do tempo a consolidação de uma ciência pós-moderna tenta
dialogar com todos os conhecimentos, inclusive aqueles que foram considerados inúteis
como os do senso comum, o conhecimento vulgar relacionado com as histórias e as
experiências de vida das pessoas.
Nesta compreensão surge o paradigma crítico e pós-moderno que tem
Boaventura Santos como um dos autores que trata da dupla ruptura epistemológica e da
transição paradigmática.
A dupla ruptura epistemológica é o modo operatório da hermenêutica da epistemologia.
Desconstrói a ciência, inserindo-a numa totalidade que a transcende. Uma
desconstrução que não é ingénua nem discriminada porque se orienta para garantir a
emancipação e a criatividade da existência individual e social, valores que só a ciência
pode realizar, mas que não pode realizar enquanto ciência (SANTOS, 1989, p. 46).
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Na citação supracitada vemos que a dupla ruptura é a produção de um
conhecimento novo. Num diálogo entre o senso comum (ruptura primeira), o
conhecimento cientifico gerado pela primeira ruptura não modificará o senso comum,
mas irá transformar-se em conhecimento científico (segunda ruptura). É um processo de
transformação tanto do senso comum quanto da ciência, no qual a fase de transformação
paradigmática passa pela conceitualização da ciência moderna (velho paradigmaprimeira ruptura) em relação ao estabelecimento de um novo paradigma pós-moderno
(segunda ruptura). As opções epistemológicas são as primeiras que escolhemos, isto é,
são o fio condutor para a investigação, depois estabelecemos os métodos, técnicas e
escrita, pois o modo para conhecer o objeto é uma opção que cada investigador assume.
Boaventura Santos acredita na investigação enquanto instrumento para a construção de
conhecimento útil dentro de um projeto social comprometido com a construção de um
mundo melhor, em que os avanços científicos estejam em consonância com a vida em
comum numa busca incessante de sua melhoria contínua.
Esses autores rompem com uma ciência neutra, acreditam que a mesma é
tendenciosa, serve para uma ciência discriminatória, trazendo à tona com maior força a
refletividade que Bourdieu em seus escritos já mencionara, mas esta é uma reflexão
hermenêutica que envolve a responsabilidade de quem investiga na compreensão do
mundo e na transformação do sentido do mundo. Estas correntes de pensamento norteiam
as práticas e as escolhas dos investigadores para terem um posicionamento crítico em
relação ao conhecimento, que deve ser contextual e comprometido, seja a nível mundial,
nacional ou local.
A diferença entre ciência moderna e a ciência pós-moderna é que a primeira
simplifica e configura-se enquanto uma ciência convencional, já a segunda complexifica
e apresenta-se enquanto uma ação-prática da imprevisibilidade e do incerto. E como
Feyerabend nos clarifica que (1977, p.43) “todas as metodologias, mesmo as mais óbvias,
têm limitações”.
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Após esta abordagem histórica da ciência compreendemos a relevância deste
estudo, no sentido de entender como se dá o estudo das ciências nas escolas, assim como
realizar um levantamento das concepções dos professores e alunos sobre a temática foco
desta pesquisa.

A neutralidade da ciência
Mas como, afinal, poderíamos definir o que é ciência? Para Japiassu (1975), essa
questão envolveria respostas complexas, difíceis e indefinidas, não cabendo, neste
momento, a definição do que seria a ciência, mas sim, diversas conceituações, que
diferem-se conforme o autor, a área de estudo, etc. Para algumas correntes de pensamento
mais positivistas, a ciência seria um conhecimento independente de questões sócioeconômicas e poderia ser definida como um ideal absoluto a ser conquistado, para outras,
a ciência poderia ser considerada tão relativa a ponto de ser tratada como mera
especulação sobre a realidade.
Não existe definição objetiva, nem muito menos neutra, daquilo que é ou não a
ciência. Esta tanto pode ser uma procura metódica do saber, quanto um modo de
interpretar a realidade; tanto pode ser uma instituição, com seus grupos de pressão, seus
preconceitos, suas recompensas oficiais, quanto um metiê subordinado a instancias
administrativas, políticas ou ideológicas; tanto uma aventura intelectual conduzindo a um
conhecimento teórico (pesquisa), quanto um saber realizado ou tecnicizado (JAPIASSU,
1975, pág. 10)

Segundo Japiassu (1975) o conhecimento científico, produzido sob reais
condições, são imbricados de uma atmosfera sócio-política-cultural evidente e inegável,
fazendo da ciência um produto humano, que considera, em sua construção, pressupostos
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ideológicos nem sempre explícitos. Somos levados a crer, quer seja pelo modo como a
figura do cientista é retratado na mídia e nos meios de comunicação, quer seja pelo
imaginário popular, que o cientista é um indivíduo isento de subjetividade e de influências
sociais. Se analisarmos ao longo da história da humanidade, poderemos verificar,
também, que a própria “Razão” científica não é um conhecimento imutável, mas sim um
saber historicamente condicionado e fruto de disputas constantes de poder. A
compreensão do que é ciência, portanto, pode ser entendida como uma imagem de mundo
que não é um instante fotográfico da realidade, mas sim, uma interpretação da realidade,
das muitas possíveis, a partir dos “óculos” de um observador.

A natureza da ciência no ensino das ciências
No âmbito educacional, a literatura aponta para o entendimento da Natureza da
Ciência (NdC), no sentido de compreender uma série de fatores que vão deste à
elaboração, planejamento e organização do conhecimento cientifico (MOURA, 2014;
CARVALHO, 2015). Isto é, parte da compreensão de que professores e alunos adquiram
a informação sobre o fazer ciência, que envolve um arcabouço de condições internas
como o método e teoria cientifica, mas também traz imbricado influências externas como
as questões sociais, culturais, religiosas e políticas.
Neste panorama, “pode-se afirmar que a Natureza da Ciência (NdC) pode ser
entendida como a união de conhecimentos sobre a ciência que discute sobre seus
objetivos, as influências sofridas e/ou causadas sobre a sociedade da época, suas
limitações, seu pluralismo metodológico, a aceitação ou rejeição de ideias científicas, dos
equívocos cometidos pelos cientistas, o seu caráter provisório, dentre outros temas”
(CARVALHO, 2015, p. 41). Nos últimos anos, a NdC passou a ser uma palavra-chave
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para o ensino das Ciências em sala de aula, pois esta união de saberes permite que os
alunos tenham uma visão holística da e sobre a ciência.
Uma proposição legal que temos em território nacional e que ratifica as afirmações
acima é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 20 de
dezembro de 1996, que nos chama à responsabilidade “a consolidação e o
aprofundamento dos conhecimentos”; “a preparação básica para o trabalho e a
cidadania”; “o aprimoramento como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”; e “a compreensão
dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos” (Art. 35). Nos
deparamos com o desafio dos professores em promover uma educação científica capaz
de engajar os alunos em relação a ciência e ao mundo que os rodeia. Alguns autores
apresentam que o insucesso dos professores no ensino das ciências deve-se a falta de
preparo e de formação dos mesmos, ou a própria ausência de exigência dos temas
relacionados a NdC nos exames de vestibulares (CARVALHO, 2015)
Quando se fala de NdC faz-se pertinente a discussão da organização dos currículos
do ensino médio (foco desta pesquisa) que enfatizem a interdisciplinaridade entre o
estudo das ciências e o das humanidades (BRASIL, 2002). Os autores DRIVER, LEACH,
MILLAR & SCOTT (1996) trazem argumentos que justificam a relevância da inserção
da NdC nos currículos das escolas. Vejamos;
O argumento econômico: precisamos de oferta de cientistas qualificados para
manter e desenvolver os processos industriais em que depende a prosperidade nacional.
O argumento utilitarista: todo mundo precisa ter uma certa ideia da ciência para
gerenciar os objetos e processos tecnológicos da vida cotidiana.
O argumento democrático: em uma democracia, é desejável que o maior número
possível de pessoas possam participar nas discussões, debates e tomadas de decisões.
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O argumento cultural: a ciência é uma grande realização cultural; todos devem ser
habilitados para apreciar o argumento moral: a de que a prática da ciência incorpora
normas e compromissos, que são de valor geral da sociedade (DRIVER et.al, 1996, p. 22Tradução Nossa).
Diante destes argumentos vemos que a compreensão da NdC nos currículos
escolares facilita a aprendizagem dos conteúdos relacionados a ciência inseridos em
contextos mais amplos- democrático, cultural, axiológico e utilitarista. Estes argumentos
nos servem como aporte teórico para o próximo tópico deste artigo, no sentido de
clarificar as concepções dos professores e alunos- sujeitos de nossa pesquisa sobre a NdC
na escola técnica investigada.

Metodologia
A pesquisa foi realizada na Escola Técnica Estadual (ETEC) Martinho de Ciero,
localizada na cidade de Itu, no interior do Estado de São Paulo. Aplicamos um
questionário a 50 estudantes de Ensino Médio e Técnico e 15 professores (6 docentes do
currículo comum do Ensino Médio e 9 docentes do Ensino Técnico) da instituição. Os
participantes da pesquisa responderam a 8 questões, sendo 7 questões fechadas e apenas
uma questão aberta. O questionário foi inspirado em pesquisa realizada por Pomeroy
(1993) sobre as concepções de ciência de um grupo amostral que contava com cientistas
e professores de ciências do Alasca, Estados Unidos. As respostas foram tabuladas e
analisadas através de gráficos de frequência, construídos com o apoio do programa
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Microsoft Excel. O questionário foi disponibilizado pelo Google Formulários17 e a
participação na pesquisa foi voluntária.

Resultados e discussões
Apresentaremos, a seguir, os resultados considerados mais relevantes para os
objetivos desta pesquisa:
Questão: Quando os cientistas realizam uma
N
%
pesquisa para comprovar alguma teoria, você
acredita que as conclusões as quais eles chegaram
Pro*
Alu**
Pro
Alu
foram baseadas:
Apenas nos dados obtidos durante a pesquisa, não
2
24
13,3
48,0
importando suas crenças anteriores.
Nos dados obtidos durante a pesquisa que estejam em
concordância com as crenças anteriores desse
13
25
86,6
50,0
cientista.
Apenas nas crenças anteriores desse cientista, não
0
1
0
2,00
importando o que lhe disseram os dados.
15
50
100
100
Total
Tabela 1- Respostas do público pesquisado sobre a questão “Quando os cientistas
realizam uma pesquisa para comprovar alguma teoria, você acredita que as conclusões as
quais eles chegaram foram baseadas:”
*Pro- Professores/**Alu-Alunos
A tabela 1 mostra que, aproximadamente 13% dos professores e 48% dos alunos
consideram que as conclusões dos cientistas se baseiam apenas nos dados obtidos durante
o trabalho de pesquisa, independentemente das crenças anteriores desses cientistas. Já em
relação a alternativa que afirma que as conclusões de pesquisa são fruto dos dados obtidos
17

Ferramenta disponibilizada pelo Google Docs para a criação de formulários. É gerado um endereço
eletrônico para o formulário e este pode ser enviado, gratuitamente, aos respondentes via e-mail ou
aplicativos de mensagem instantânea.
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durante as investigações e que estejam em concordância com as crenças anteriores desses
cientistas, aderiram aproximadamente 86% dos professores e 50% dos alunos. Em relação
a última opção para essa questão, que creditava as conclusões dos cientistas apenas as
crenças dos cientistas, não importando os dados obtidos durante as investigações,
aderiram 2% dos alunos e não houve nenhuma aderência dos professores a essa opção.
Essa questão demonstrou que quase metade dos alunos acredita que as conclusões de
pesquisas são obtidas através de uma leitura despretensiosa dos dados obtidos no processo
de investigação como se, de fato, fosse possível realizar uma interpretação de dados numa
leitura neutra e objetiva. Nessa questão há uma grande discrepância entre as respostas dos
alunos e dos professores sendo que, entre os professores, a maioria respondeu que as
conclusões dos cientistas são obtidas através de uma aliança entre os dados obtidos e as
crenças anteriores desses cientistas, demonstrando que os professores parecem
compreender a importância de um aporte teórico que, na maior parte dos casos, antecede
o ato de pesquisar. Mas será que os professores acreditam na neutralidade de tais aportes
teóricos e na neutralidade da obtenção dos dados de pesquisa? Os resultados referentes a
um outro questionamento, presente em nosso instrumento de pesquisa, nos dá indícios
para responder essa pergunta. Veremos a seguir:
N
%
Questão: A ciência pode ser considerada universal
ou ela reflete valores sociais e culturais?
Pro
Alu
Pro
Alu
Ela pode ser considerada uma linguagem universal.
8
36
53,3
72,0
Ela não pode ser considerada uma linguagem
7
14
46,6
28,0
universal, pois ela reflete valores sociais e culturais.
15
50
100
100
Total
Tabela 2- Respostas do público pesquisado sobre a questão “A ciência pode ser
considerada universal ou ela reflete valores sociais e culturais?”
A tabela 2 mostra que, em relação a alternativa que afirmava ser a ciência uma
linguagem universal, concordaram com esta afirmativa aproximadamente 53% dos
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professores e 72% dos alunos. Já em relação a alternativa que afirmava ser ciência uma
linguagem que refletiria valores sociais e culturais e, portanto, não poderia ser uma
linguagem universal, concordaram com esta propositura aproximadamente 47% dos
professores e 28% dos alunos. Tal afirmativa mostra que uma boa parcela dos professores,
aproximadamente metade, acredita que a ciência possa ser uma linguagem universal e
não uma linguagem que refletiria valores sociais e culturais, demonstrando que é possível
que os professores ainda estejam arraigados na crença de uma ciência que busca o
conhecimento “verdadeiro” e que está acima de qualquer condição social, política e
cultural, apesar de, a maioria, ter afirmado na questão anterior, que as conclusões são
fruto de uma aliança entre dados e teoria.
Nesse ponto, podemos compreender que a metade dos docentes vê a ciência como
uma linguagem ligada a valores sociais e culturais parecem perceber a existência de uma
intencionalidade, não neutra, por detrás do ato de pesquisar, que define, já no início, os
tipos de questionamentos que serão realizados aos respondentes da pesquisa, a forma de
obtenção dos dados, o grupo amostral a ser utilizado, o embasamento teórico condutor da
pesquisa, etc. Apesar disso, a outra metade dos professores, parece acreditar que a ciência
pode ser neutra e que representaria uma linguagem única, entendida por todos os povos,
culturas e sociedades.

Considerações
A intencionalidade deste trabalho, quando se propôs compreender as concepções
de natureza da ciência por parte de estudantes e professores de uma Escola Técnica,
trouxe à tona a necessidade de se discutir a não neutralidade do pesquisador cientista e,
consequentemente, a não neutralidade do ato de pesquisar. Ao compreender a ciência
como uma linguagem permeada por valores sociais e culturais, estudantes e professores
podem, em consequência dessa concepção, compreender os contextos sociais, políticos e
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culturais que ampararam o surgimento das diversas teorias que dão base para as
descobertas científicas e tecnológicas atuais. Compreender o campo em que se dá essa
“disputa de poder” nos incita ao entendimento que, muitas vezes, a teoria vigente é a
teoria do discurso vencedor e não, necessariamente, do “melhor” discurso.
A não universalidade da ciência é facilmente compreendida quando nos
lembramos de quão variados são os modos como as sociedades e suas respectivas culturas
interpretam e se relacionam com determinados fenômenos ou eventos naturais, por
exemplo. As diferentes linguagens, que muitas vezes não possuem sequer uma origem
comum, mostram como estrutura-se o pensamento daquela população que, ao operar de
diversas maneiras, lê e interpreta o mundo também das mais variadas maneiras possíveis.
Como pode, então, com tantas variações sociais, culturais, ideológicas e temporais vir a
ser, a ciência, uma linguagem única e universal entre todos os povos?
O papel do professor, em sala de aula, é considerar as variadas visões de mundo
trazidas por seus alunos e lhes apresentar novas concepções, capazes de ressignificar e
dar sentido aos alunos, contribuindo para uma formação mais crítica e problematizadora
do meio em que estão inseridos. Como então deixar de considerar a experiência e as
histórias de vida do outro, em sala de aula, quando o exercício da profissão exige a
capacidade de mediação do conhecimento trazido pelo aluno e o conhecimento elaborado
pela escola? Se eu penso no conhecimento acadêmico- cientifico como um conhecimento
universal, eu deixo de considerar a experiência do outro como importante para a
construção dos saberes.
A importância de se compreender que a ciência não é neutra e que vai além da
formação de um caráter crítico no cidadão, pois, este entendimento da não neutralidade
da ciência nos faz chegar a conclusão de que toda visão científica tem sua limitação e
que, portanto, ela pode ser fruto de críticas e de constantes aprimoramentos ou, caso a
visão não atenda mais as expectativas daquele momento, ela pode ser inteiramente
substituída por uma nova forma de compreender e interpretar os fenômenos.
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Afinal, qual a finalidade em ensinar ciência nas escolas? É importante falar de
ideologia na construção do conhecimento cientifico? Pergunto-me, ainda, porque tantos
professores, mesmo possuidores do conhecimento de que a ciência é uma construção de
saber não neutro, continua a enaltecer a visão de uma ciência “pura e imaculada”, acima
de quaisquer outros saberes. Se continuarmos a propagar, ou a reforçar, essa afirmativa
nas salas de aula, colocamo-nos na condição de professores transmissores de um
conhecimento acrítico, distanciados de uma reflexão acerca dos impactos das diversas
descobertas cientificas que afetam a humanidade e, consequentemente, que afetam o
mundo. Para Japiassu (1975), quando o conhecimento científico está divorciado de uma
teoria sobre a cultura, ele torna-se uma das mais eficazes armas de alienação mental e
moral.
Esse artigo visa, portanto, trazer à tona a importância de tal tema de modo a
incentivar o debate sobre a não neutralidade da ciência dentro das salas de aula de escolas
de Ensino Básico e de instituições de Ensino Superior, dando especial atenção aos cursos
de formação de professores, recomendando-se a inserção de disciplinas que visem o
oferecimento de contextualização histórica e filosófica de descobertas científicas.
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CONSIDERAÇÕES A PARTIR DA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DOS PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
Warley Carlos de Souza - UFMT/CUA
Resumo: A contemporaneidade objetivou, um projeto de futuro nunca antes vivido pela
humanidade, junto a ele, as incertezas do futuro, ou seja, qual profissão seguir, cabendo
à escola a necessidade de mediar tais incertezas. Pode-se dizer que tal movimento,
ocasionou mudanças significativas na formação de professores de um modo geral, e na
Educação Física de uma maneira particular. No modelo anterior, bastava ao mesmo,
dominar a técnicas das formas de ensino, os alunos que por ventura que não apresentavam
rendimento satisfatório, competia ao professor apenas alterar o método de ensinar. Na
atualidade, formar esse professor se configura no sentido de uma busca incansável pela
informação. Importante destacar-se que formar professores de Educacão Física deve ser
mais do que a repetição de narrativas midiáticas, é necessário aprofundamento nos
conceitos fundamentais e essenciais, que são obtidos por meio da leitura das contradições
que cercam as práticas cotidianas desses profissionias. A leitura aprofundada da realidade
torna-se imprescindível no processo de formação de professores de Educacão Física. A
formação em trabalho mediada pelo coordenador pedagógico e o diálogo com as
diferentes áreas do conhecimento, sobretudo a Educação Física, foi o foco principal dessa
pesquisa que teve como objetivo, conhecer, descrever e analisar como ela ocorre. A
investigação foi realizada em três estados brasileiros, a saber: Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso e Goiás, onde foram entrevistados os coordenadores pedagógicos de escolas
públicas mais especificamente escolas que pertencem às redes estaduais de ensino, com
a finalidade de compreender como se dá a formação em trabalho entre as diferentes áreas
do conhecimento que compõem o currículo escolar. Os dados coletados evidenciaram que
a formação em contexto se apresenta como forma colaborativa entre os professores no
cotidiano escolar, nessa direção os problemas pedagógicos não seriam um problema de
um determinado professor, mas da escola. As prováveis soluções de tais problemas não
estariam na importação de especialistas externos, seria pensado e debatido no interior da
escola por seus pares. Ressalta-se finalmente que a revisão de algumas características
presentes na escola é premente para que a formação em contexto se solidifique. Uma delas
é a sobrecarga de trabalho não apenas na relação com os alunos, mas também no aspecto
pedagógico, pois as mudanças das características do trabalho configuraram uma escola
com características mais burocráticas do que pedagógicas. A burocratização do trabalho
do coordenador pedagógico, descaracteriza a essência da atuação desse no interior das
unidades escolares, pois, via de regra deveria se situar entre o burocrático e o pedagógico.
Ou seja, avaliar a documentação oriunda do sistema de ensino bem como, mediar o
pedagógico da escola, como também acompanhar seus pares, no pensar a aula, na
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execução da aula e avaliação da aula, com tal processo sendo mediado pelo projeto
político pedagógico das instituições.
Palavras-Chave: Educação Física Escolar; Formação em Trabalho; Trabalho Coletivo.
Introdução
Escola instituição tipicamente moderna e burguesa que se configurou em torno da
repetição, da disciplina baseada na figura de autoridade, na constituicao de rotina, por
meio de hábitos cotidiano pretendendo assim controlar o tempo e o espaço, por isso sua
obrigatoriedade. Em suma, a contemporeneidade se configura com base na “tradição”.
Nas palavras de Giddens:
A tradicão, diferentemente da religiao, nâo se refere a nenhum corpo
particular de crencas e práticas, mas à maneira pelas quais estas crenças
e práticas sâo organizadas, especialmente em relaçâo ao tempo. A
tradiçâo reflete um modo distinto de estruturaçâo da temporalidade
(que tambem tem implicacoes diretas para a ação atraves do espaço)
(1991, p. 117).

Inicialmente, esse processo de estruturação da temporalidade se processa no
interior da família, e tem sua continuidade na escola por onde todas as criancas devem
passar e assim, receber elementos de respeito a hierarquia, princípios científicos bem
como, noções de ciências, para a vida em sociedade. Associado a isso, os princípios éticos
que pressupõe coletividade, isto é, o humano formado na lógica moderna deve ter
condições de viver em coletividade, ser capaz de controlar o tempo e espaco que o cerca.
Sendo que tais princípios deveriam ser mantidos e incentivados no interior dessa
instituição.
O projeto de homem e de sociedade objetivado pela contemporaneidade depositou
sobre a escola a ideia que a mesma seria capaz de ser a maior representante desse projeto,
por sua vez, o professor seria o guardião de tal princípio, inicialmente, uma profissão
essencialmente feminina, pois, a profissão docente se assemelha e muito com as funções
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maternas. Com esse olhar a escola torna-se uma extensão da casa, inclusive na aplicacao
dos castigos físicos, como forma de disciplinamento.
Nesse sentido, sabe-se que desde a sua criação a instituição escolar é pensada
como um espaço destinado a fazer um forte trabalho de socialização política, de natureza
qualificante, distinto do trabalho socializador realizado no interior dos grupos domésticos
Durkheim (2012). E profissionalização dos professores tem sido também organizada para
realização desse trabalho de qualificação e de socialização, quer no âmbito da educação,
quer no âmbito da instrução (REZENDE, 2008).
A contemporaneidade objetivou, um projeto de futuro nunca antes vivido pela
humanidade, junto a ele, as incertezas do futuro, ou seja, que serei quando crescer preciso
ser o melhor, qual profissão seguir, preciso ser melhor que meus antepassados, cabendo
á escola a necessidade de mediar tais incertezas.
A entrada na escola aponta na direção da construção de um novo projeto de
homem e de sociedade, assim sendo, cada criança matriculada na escola, respresenta
sumariamente a tentativa de construção do novo, de um novo homem, que se configura
com os princípios do projeto de sociedade. Nesse sentido, os mais capazes de internalizar
o seu funcionamento e a competição, receberão cargos de chefia, os menos capazes, mas,
com capacidade de se adequar as normas do jogo social, receberâo cargos medianos, e os
incapazes de adequação as normas estabelecidas devem ser banidos do contexto escolar
e, sobre os mesmos recaíram todos os tipos de estigmas. Estigmas estes que irão
determinar o lugar ocupado por tais sujeitos. Nas palavras de Durkheim, (2012):
Ao entrar na vida, a criança traz apenas a sua natureza de
indivíduo. Portanto, a cada nova geração, a sociedade se encontra
em presença de uma tábula quase rasa sobre a qual ela deve
construir novamente. É preciso que, pelos meios mais rápidos, ela
substitua o ser egoísta e associal que acaba de nascer por um outro
capaz de levar uma vida moral e social (p. 11).
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A escola, foi a depositária histórica do papel de separar os aptos dos não aptos
para vida moral e social,

a existência dessa instituição de fundamenta na lógica

disciplinar, ou seja, cercada de rituais que demarcam, o tempo, o espaço bem como, os
limites da existência dos alunos, aqueles com dificuldade receber os elementos da
disciplina não deveriam permanecer em seu interior.
Com relação à educação se manifesta como sendo o encontro entre duas ou mais
gerações, em que o adulto se responsabiliza por apresentar o “novo” mundo á criança,
assim: “para que haja educação é preciso que uma geração de adultos e uma de jovens se
encontrem face a face e que uma ação seja exercida pelos primeiros sobre os segundos”
(DURKHEIM, 2012, p. 50). Nesse princípio só pode haver educação, se o adulto for
conhecedor do mundo que o cerca com suas contradições e conflitos.
Na atualidade estudiosos defendem que os princípios apregoados na
contemporaneidade se configuram de maneira diferente na atual sociedade. Assim, a
disciplina, deve ser rigorosamente trocada pela busca individual do conhecimento, sendo
que o conhecimento científico passa a ser trocado por informações rápidas veinculadas
pela mídia.
Fundamentalmente:
ela vincula-se á passividade e á angustia existencial da perda do
controle da natureza e do mundo e ao medo da destruição,
relacionando-se ao “delírio” e não ao campo ético – campo este
de escolha, da consciência e da liberdade: “nunca uma época
esteve tão disposta a suportar tudo e, ao mesmo tempo, a achar
tudo tão intolerável” (AGAMBEN, 2002, p. 37 apud MATOS,
2006, p.21). A indiferença moral (desresponsabilizacao do
individuo) e política (passividade) mantem relações intimas com
os meios de comunicação de massa. A democracia, como esforço
conjunto de ações e deliberações, é substituída pelo monopólio
das informações disponíveis da mídia (MATOS, 2006, p. 21).
Nessa direção, pode-se dizer que tais ações, ocasionaram mudanças significativas
na formação de professores de Educação Física, no modelo anterior, bastava ao mesmo,
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dominar a técnicas das formas de ensino, os alunos que por ventura que não apresentavam
rendimento satisfatório, competia ao professor mudar a forma de ensino, o método.
Na atualidade formar esse professor, se configura no sentido de uma busca
incansável pela informação, contida na mídia, sobretudo na internet. Assim:
seria fundamental revisitar a tradição humanista em uma
perspectiva renovada e renovadora e suas práticas existenciais e
intelectuais, que se contrapõem aos procedimentos banalizadores
do mal pela mídia, nos trazem de volta á atividade do pensamento
autonomono e á educação, ás leituras canônicas. Suas “narativas”
– as da mídia, as das artes – não constituem dois discursos
concorrentes, mas duas maneiras de viver e de comunicar, dois
planos diversos de existência em uma cultura: a narração dirigise a uma comunidade, a informação visa um mercado (MATOS,
2006, p.23).
Importante destacar-se que formar professores de Educacão Física deve ser mais
do que a repetição de narrativas midiáticas, é necessário aprofundamento nos conceitos
fundamentais e essenciais, que são obtidos por meio da leitura das contradições que
cercam as práticas cotidianas desses profissionias.
A leitura aprofundada da realidade torna-se imprescindível no processo de
formação de professores de Educacão Física, tal leitura deve base-se em métodos que sao
amalgamados nas leituras dos clássicos históricos da área e afins. A leitura dos clássicos
não pode ser substituída por informações contidas nas mídias, destarte, a linguagem da
mídia busca comunicar algo instantaneamente, como nos cartazes publicitários: surge
uma nova figura do analfabetismo ao lado daquele que persiste: o

“analfabeto

secundário” (MATOS, 2006, p. 23).
Ainda nas palavras da autora:
O “analfabeto secundário” é um pseudo leitor: desconhece a
história e o sentido do conhecimento, na tarefa mais árdua da
humanidade que é, como escreveu Arendt, “ hunanizar a
humanidade”. As instituições de ensino, em seu conjunto do
primeiro grau á Universidade, produzem o “analfabeto
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secundário”: é uma pessoa de sorte, pois não sofre com a perda
da memória, o fato de não ter uma mente própria o exime de
pressões, sabe dar valor a sua incapacidade de se concentrar em
alguma coisa; acha que é uma vantagem não saber e não
compreender o que esta acontecendo com ele. Ele é ativo. É
adaptável... O fato de o analfabeto secundário não ter ideia de selo contribui para seu bem estar. Considera-se bem informado,
consegue decodificar instruções, pictogramas e cheques e se
movimenta em um mundo que o isola de qualquer desafio á sua
confiança. É impensável que possa sentir-se frustrado com seu
ambiente. Afinal, foi este ambiente que o gerou e formou para
garantir sua sobrevivência sem problemas, (ENTZENSBERGER,
1995, p. 49 apud MATOS, 2006, p. 23 e 24 – grifos do autor).
Formar professores de Educação Física deve ser mais que formar um sujeito bem
informado, mas um sujeito que domine métodos e formas de ensino, que consiga
fundamentalmente realizar diálogos com a realidade social que cerca alunos e professores
nas ações pedagógicas cotidianas, portanto, formar professores de Educação Física, deve
ser antes de tudo um investimento no humano, no fortalecimento de um projeto crítico de
sociedade, para além do investimento bioquímico e tecnológico.
Nesse sentido, a formação de professores de Educacão Física, deve estar baseada
na formação humana, na tradição, no entendimento que o processo educacional se tendo
como elemento basiliar o encontro entre gerações e o adulto se responsabilizando em
apresentar o mundo. Tal apresentaçao, deve ainda possibilitar aos educandos a
possibilidade de transformação qualitativa do mundo que o cerca, compreendendo ainda,
as diferentes tensões que estão presentes nos diferentes espaços sociais.
A Educacão Física Escolar, nessa perspectiva se apresenta como ferramenta de
ampliação da leitura de mundo, por meio dos jogos, das danças, das lutas, dos esportes e
da ginástica, com tal processo sendo mediado pela figura do professor, que sumariamente
é o sujeito que nessa relação conhece de forma aprofundada os conhecimentos científicos
e realiza a humanização dos mesmos para melhor entendimento do aluno.
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O presente texto, portanto, propõe debater os aspectos da prática docente,
sobretudo, de professores de Educação Física, que historicamente se apresentam como
aqueles que dançam bem, que são divertidos, na relação professor aluno são ótimos,
todavia, no que tange aos aspectos formais dessa relação, são sempre problemáticos.
A Educação Física aqui defendida não se limita ao ensino de uma ou outra
modalidade esportiva, mas aquela que se situa como toda disciplina que compõe o
contexto escolar, como um elemento que possibilita ao aluno uma leitura de mundo,
assim, se apresenta com conteúdo, metodologia, objetivo, avaliação.
Uma possibilidade de diálogo a partir da formação em contexto
O século que ora se desenrola vem objetivando novas possibilidades e
necessidades no exercício da docência em que a leitura da realidade que se manifesta de
forma fragmentada, contraditória e alienada, ainda, se configurando com a necessidade
primordial no fazer pedagógico dos professores de Educação Física tem sido feita de
maneira superficial e apressada. Sumariamente a necessidade de leitura da realidade deve
ser realizada com critérios objetivos e consistentes, assim, no caso específico da Educação
Física os alunos não seriam vítimas do ensaio e erro, ou até mesmo da negligência com
relação aos conteúdos, metodologia, objetivo e avaliação.
A proposição de formação continuada de professores torna-se fundamental para
pensarmos a necessidade de leitura dessa realidade. Destarte, tal formação pode ser
objetivada em dois caminhos que não se anulam. O primeiro pensado pelas redes de
ensino, é pensado para todo um sistema de ensino de forma generalizada. O segundo,
pensado pelo coletivo da escola, ou seja, o coletivo da escola se organiza para sistematizar
e propor possibilidades de superação das dificuldades encontradas no cotidiano escolar,
isto é, tendo por base as ações pedagógicas dos professores.
O debate sobre formação continuada de professores de Educação Física no
contexto escolar se configura amalgamado com possibilidade de: aquisição de
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capacidades humanas e sociais necessárias à condução da aula, no trabalho em equipe e
na relação com os pais; prática pedagógica e conhecimento do sistema escolar e do seu
funcionamento; domínio dos conteúdos disciplinares e da preparação didática; e, reflexão
sobre valores e sua transmissão, não ficariam somente a cargo da formação inicial, assim,
a prática pedagógica cotidiana se tornariam formação continuada dos professores.
Pode-se incluir:
Incluir formas de apoio e de orientação aos professores no início
de carreira, no sentido de lhes facilitar a transição do período de
formação para o emprego propriamente dito;
Prepará-los para responder aos desafios que o trabalho futuro na
escola lhes colocará;
Dotá-los de meios que lhes permitam escolher os conhecimentos
essenciais perante a massa informativa disponível (RODRIGUES
e ESTEVES, 1993, p. 40).
Incidir num mínimo de conhecimentos relativos à investigação pedagógica, à
informação e orientação, à educação intercultural, às novas tecnologias, ao ensino
especial, aos direitos do homem, e da democracia. (Conseil de L’Europe 1987, apud,
RODRIGUES e ESTEVES, 1993, p. 40).
A escola se apresenta como um lugar onde muitos enunciados são gerados e
gerenciados para contemplarem situações diversas e contraditórias, como de conflito, de
apreensão, de proposição, de transformação, de moralização, de adequação e de fracasso.
Enfim, os problemas gerados no cotidiano escolar são matéria fértil para os mais variados
níveis de explicações.
Diante disso, o professor, por mais que desenvolva saberes experienciais18, por
muitas vezes é tratado como se nada soubesse. Nesse sentido, as afirmações de Gatti
(1992, p. 71) são pertinentes: “é necessário recuperar o arsenal de experiência que o
professor acumulou coisa que nenhum estudo leva em conta, nem tenta fazer. Fala-se do
18

Tardif (1999) desenvolve o conceito de saberes oriundos da prática profissional amalgamados pelo tempo
no exercício da profissão.
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professor como uma tabula rasa, o mesmo se dando em face do aluno, inclusive no ensino
superior”.
É preciso descrever uma escola que seja concreta, sendo esforço de análise
direcionado às especificidades das unidades escolares, apresentando um contraponto aos
estudos que se caracterizam por descrever ou realizar proposições generalizantes
(GALVÃO, 2004).
Além disso, visualizar os conflitos que ocorrem no interior da escola, pois não se
pode unificar professores e alunos, é preciso respeitar a diferenças tanto de alunos como
de professores. A instituição escolar que tenta uniformizar seus professores corre o risco
de levar tais profissionais à apatia e a consequência desta pode ser a naturalização dos
processos de fracasso que ocorrem na escola em relação aos alunos e aos professores.
Portanto, é imprescindível democratizar as relações no interior da escola. Não se
pode tentar acabar com os conflitos, mas sim abrir os canais de comunicação: “a
existência de canais de expressão dos conflitos e de meios pacíficos de resolução é um
desafio central da democracia” (GALVÃO, 2004, p. 15).
Sumariamente a formação em contexto no espaço escolar se fundamenta em
situações que ocorrem no cotidiano escolar que devem ser debatidas pelo coletivo, no
coletivo, não somente a partir de queixas reconhecidas inicialmente como “insolúveis”,
mas acima de tudo que o próprio grupo possa propor soluções para resolução dos
problemas cotidianos.
Se apresenta como forma colaborativa19 entre os professores no cotidiano escolar,
nessa direção os problemas pedagógicos não seriam um problema de um determinado
professor, mas seria um problema da escola, mais ainda, as prováveis soluções de tais
problemas não estariam na importação de especialistas externos à escola, seria pensado e
debatido no interior da escola por seus pares.
19

Os princípios da colaboração envolvem necessariamente o desenvolvimento de hábitos de colaboração e
acima de tudo trabalho dialogado em equipe.
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Pensar as relações que ocorrem no interior da escola como relações humanas,
portanto, altera-se com a chegada de novos seres humanos, o que fundamentalmente
objetiva-se no fazer docente um repensar constante em função de tais interações.
O papel e intervenção do docente devem integrar uma transformação permanente,
no sentido de uma maior complexidade (LAUTIER, 2001), o que corresponde à
necessidade de redefinir um novo perfil de docente (MOREIA & FERREIRA, 2011).
Deve-se, por isso, rejeitar uma visão reducionista da docência como uma atividade
predominantemente intelectual, evidenciando a sua característica multifacetada desta
profissão – a de ser professor (FORMOSINHO, 2001).
De acordo com este conceito está à perspectiva do reconhecimento da docência
como uma profissão de espectro alargado, o que obriga à clarificação da especialidade da
função do professor como perito de ensino, em detrimento da ambiguidade de funções
que a crescente complexidade das situações educativas em contexto escolar tem
introduzido na vivência profissional (ROLDÃO, 2001).
A docência nesse sentido não é constituída de matéria inerte ou de símbolos, mas
de relações humanas com pessoas capazes de iniciativas e dotadas de capacidade de
resistir ou de participar da história de diferentes maneiras na constituição dessa profissão.
Particularmente, a ação dos professores de Educação Física, deve, cada vez mais,
preocupar-se em reorientar a disciplina, enquadrando-a com os contextos em que se
desenvolve a prática da profissão. Os professores de Educação Física devem adquirir
novos saberes, novos comportamentos e novas estratégias que contrariem, assim, a
menoridade do estatuto desta profissão (MOREIA & FERREIRA, 2011).
Pensar a formação em contexto para professores e em especial os de Educação
Física é fundamental para se pensar o cotidiano escolar, pois ele é repleto de
particularidades, tornando-se um conjunto de práticas e relações que acontecem no dia a
dia, por vezes esquecido nos planejamentos, transformando as relações entre os
professores nesse cotidiano injusto.
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Assim, a formação continuada não pode ser vista como um processo para suprir
carências da formação inicial, mas como algo que constitui processos sistemáticos que
contribuem para o desenvolvimento de toda a organização. Para isso, deve-se permitir
que os próprios professores disponham de um conhecimento aprofundado e concreto
sobre a sua organização, elaborem um diagnóstico sobre os seus problemas e mobilizem
as suas expectativas, saberes e ideias para encontrar e aplicarem as soluções possíveis
(BARROSO, 2003, p. 75).
O professor, como leitor da realidade que o cerca, almeja uma intervenção
concreta e objetiva: “é na resolução que os professores adquirem, através da leitura,
discussão, observação, treino, tentativa e erro, conhecimentos específicos e competências
de resolução de problemas em equipe” (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO,
2001, p. 31).
A formação baseada na colaboração poderá se apresentar numa dimensão
participativa a partir da visão de todos do sistema educacional, incluindo-se coordenador
e diretor em um processo de construção e reconstrução do ato de ensinar. Entretanto,
sabemos que para que isso ocorra também necessitamos de reconfigurações na relação de
organização das referidas formações.
Ser professor é fazer parte de um projeto coletivo alargado, em que, cada professor
interage e influencia, de forma mais ou menos direta, os restantes intervenientes
educativos. O desenvolvimento e prestígio da profissão resultam da construção e atuação
que o conjunto de professores souber fazer (BRÁS, 1996).
Contextualmente, a lógica da formação em contexto está centrada no
desenvolvimento profissional dos professores e demais profissionais da instituição,
ocasionando o desenvolvimento de todos os envolvidos no processo. Não podemos ficar
indiferentes aos resultados que a investigação nos evidencia e legitimam nas posições
normativas. Mesmo gozando de autonomia e liberdade de opção, qualquer instituição
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formativa deve ser gerida e orientada com responsabilidade de utilidade pública (BRÁS,
1996).
Essa formação objetiva a adoção de práticas inovadoras resultantes da imbricação
entre a reflexão das práticas realizadas e a ampliação de repertório, a partir da troca de
experiências e do estudo do referencial teórico-pedagógico. A reflexão dos profissionais
é orientada para e pela prática, resultante de um saber-fazer instituído e deficitário, com
o objetivo de modificá-lo (ZEICHER, 2005).
O discurso pedagógico não pode ser desvinculado das ações pedagógicas, pois,
não existe discurso da escola sem escola. De tal modo, o desenvolvimento organizacional
só se concretiza na medida em que a organização reconhece e promove o
desenvolvimento profissional de seus colaboradores. É uma mudança política e não
meramente hierárquica, implica o estabelecimento de novas relações de poder, novas
capacidades cognitivas e relacionais (BARROSO, 2003).
É fundamental equilibrar as relações no interior das escolas e não mais centralizálas nos alunos: “aos olhos de alguns muitos docentes, o isolamento e a falta de contactos
com os colegas – reforçados pelas relações centradas nos alunos e na sala de aula – tornam
a própria ideia de “corpo docente” numa noção “vaga” e fluida” (LIMA, 2002, p. 38).
A formação em contexto fundamenta-se no colegiado, na troca de conhecimentos,
na partilha não somente de técnicas, mas também de conhecimento. O coletivo de
professores pode trocar suas experiências e conhecimentos adquiridos ao longo de suas
trajetórias em que seu funcionamento necessita de reorganização e reconstrução das
experiências que objetivam a concretização de uma prática e o aprimoramento de
competências de todos os que atuam na escola (CREPALDI, 2008).
A competição presente no interior da escola, em função da hierarquização
construída em torno das diferentes disciplinas, necessita urgentemente de revisão, pois
essa perspectiva mina qualquer possibilidade de atuação conjunta entre os professores.
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Nesse sentido, a cultura da formação em contexto objetiva igualar, mas não
homogeneizar, as diferentes disciplinas no interior da escola. Por outro lado, iguala
também as decisões de cunho administrativo com as decisões pedagógicas, na tentativa
de retirar a solidão acadêmica em que vive o professor.
A revisão de algumas características presentes na escola é premente para que a
formação em contexto se solidifique, sendo uma delas a sobrecarga de trabalho não
apenas na relação com os alunos, mas também no aspecto pedagógico, pois as mudanças
das características do trabalho configuraram uma escola com características muito mais
burocráticas do que pedagógicas, assim:
À medida que os professores enfrentam as expectativas crescentes e cada vez mais
amplas no trabalho e a cada vez maior a sobrecarga de inovações e de reformas, é
importante que eles trabalhem e planejem mais com seus colegas, compartilhando e se
desenvolvendo em conjunto suas especializações e seus conhecimentos, ao invés de tentar
enfrentar as exigências sozinhos (FULLAN; HARGREAVES, 2000).
A solidão da folha em branco não pode ser confundida com a solidão no trabalho.
Assim, o isolamento se apresenta como um fator limitador na atuação do professor, pois
o isolamento profissional se constitui como uma barreira a novas ideias, bem como pensar
as soluções dos problemas existentes no cotidiano escolar (FULLAN; HARGREAVES,
2000).
Esse olhar voltado para o interior da escola apresenta várias formas de
mobilização, pensando nos problemas coletivamente e, a partir deles, com os pés na
realidade particular, traçam-se metas de formação que propiciam uma estratégia mais
geral de mudança. Essa noção se tornou imperativa na grande maioria das escolas no
corpo docente, que como consequência se torna fluido e enfraquece, pois a tendência
inclina-se para a troca de narrativas teóricas e não reflexivas, e não para mensagens
racionalmente articuladas. Isso justifica a noção individualista do fazer pedagógico:
“durante a formação, a maior parte dos professores adere a esta concepção institucional
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do conhecimento pedagógico e concebe a competência pedagógica como uma
característica essencialmente pessoal” (LIMA, 2002, p. 40).
Em síntese, é necessário romper com o modelo conservador, pois é preciso pensar
um modelo educacional para além de sua imediaticidade, priorizando as respostas às
questões práticas, ou seja, pensar o cotidiano escolar de forma a que os professores
possam, em conjunto, buscar soluções para os conflitos existentes. Portanto, propõe-se
que os professores de Educação Física devem, urgentemente, assumir o controle da sua
profissão, afirmada por uma matriz identitária, reforçando a sua responsabilidade na
educação e mantendo a classe unidade, fiel e solidária nos seus objetivos educacionais
(MOREIA & FERREIRA, 2011).
Professores de Educação Física e seu diálogo na escola
A pesquisa foi realizada em três estados brasileiros, a saber: Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso e Goiás, onde foram entrevistados os coordenadores pedagógicos de escolas
públicas mais especificamente escolas que pertencem às redes estaduais de ensino, com
o objetivo de compreender como se da o diálogo (formação em trabalho) entre as
diferentes áreas do conhecimento que compõem o currículo escolar, com ênfase na
Educação Física.
Em Goiás, foram entrevistados quatro (04) coordenadores pedagógicos, que em
uníssono foram enfáticos ao responder todas as perguntas da mesma forma, que embora
exista uma data prevista em calendário, o planejamento esta pronto num ambiente virtual
não permitindo as unidades escolares autonomia para pensar o trabalho coletivo.
No Mato Grosso do Sul foram entrevistados quatro (04) coordenadores
pedagógicos, quando questionados sobre os critérios utilizados para escolha das temáticas
a serem tratadas nas datas estabelecidas para formação na escola, genericamente os
coordenadores afirmaram que em parte a pauta da formação vem encaminhada pela
secretaria de educação a outra parte fica a critério da escola.
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Quando indagados sobre como ocorre o diálogo entre as áreas do conhecimento
que compõem o cotidiano escolar. Em geral os entrevistados afirmam que (formação em
trabalho) ocorre em conversas informais, uma vez que, as datas previstas em calendário
são pensadas para o coletivo.
Ao serem indagados sobre a metodologia utilizada para realização dos
planejamentos com os professores. Textos para estudos, individuais e coletivos, seguidos
de debates com apresentação de slides.
A outra questão foi como o coordenador acompanha a metodologia dos
professores, os entrevistados apontam o espaço para avaliação da metodologia são as
reuniões previstas no calendário ou na avaliação do trabalho. Além disso, outra pergunta
foi como o coordenador pedagógico realiza o dialogo coletivo e individual. Os
entrevistados afirmam que tal dialogo ocorre por meio da avaliação do plano de aula, bem
como, aconselhamento pedagógico com alguns professores.
Sobre a especificidade do diálogo com a Educação Física, os entrevistados
entrevistado afirmaram que essa relação ocorre naturalmente como ocorre com as outras
áreas.
Já em Mato Grosso, os coordenadores pedagógicos apontam diferentes formas de
realização do diálogo (formação em trabalho), uma aponta que existem dois dias na
semana para a formação, com os professores sendo divididos em grupo, com um grupo
participando da formação na terça e outro na quinta. A outra aponta que os professores
se reúnem para discutir temas específicos como: bullying, ética, Base Nacional curricular
comum (BNCC).
Quando indagados sobre como ocorre o diálogo com as diferentes áreas do
conhecimento que compõe o currículo escolar, uma aponta novamente as reuniões para
avaliação do livro e planejamento. A outra respondente afirma certa dificuldade de
diálogo entre as áreas devido ao caráter fragmentado como esta formatada as escolas na
atualidade.
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A indagação seguinte foi sobre a metodologia do trabalho coletivo, uma escola
afirma que cada professor realiza sua contribui cotidianamente, conjuntamente o
professor é auxiliado pelo coordenador pedagógico. A outra afirma que o planejamento
do trabalho coletivo se da em reuniões que ocorrem quinzenalmente com debate de textos
que abordam assuntos inerentes aos conteúdos tratados em sala de aula.
Sobre o diálogo entre coordenação pedagógica e Educação Física afirmam que o
diálogo ocorre por meio dos planos de ação apresentados a coordenação.
Sobre a especificidade da coordenação e a Educação Física, uma entrevistada até
reconhece que a área em questão não tem o devido valor como as outras áreas do
conhecimento e que a proximidade com a coordenação pedagógica não é como ele deseja.
A outra entrevistada aponta que o diálogo com a educação física ocorre nas reuniões
gerais, com trabalhos específicos, juntamente com conversas informais são os
instrumentos de diálogo entre os professores de Educação Física.

Considerações finais
Caminhando para algumas considerações, a pesquisa revelou que o momento
destinado para formação continuada de professores transformou-se em um momento
burocrático de preenchimento de papeis que via de regra o aspecto pedagógico não é o
principal.
A investigação apontou que a burocratização do trabalho do coordenador
pedagógico, descaracteriza a essência da atuação desse no interior das unidades escolares,
pois, via de regra deveria se situar entre o burocrático e o pedagógico, ou seja, avaliar a
documentação oriunda do sistema de ensino bem como, mediar o pedagógico da unidade
escolar, como também acompanhar seus pares, no pensar a aula, na execução da aula e
avaliação da aula, com tal processo sendo mediado pelo projeto político pedagógica das
escolas. .
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Tal mediação ocorre na realização do projeto político pedagógico e seu
acompanhamento em forma de projetos e ações que vão ocorrer no desenvolvimento do
ano letivo. Nessa direção, os projetos pedagógicos oriundos das diferentes áreas do
conhecimento devem invariavelmente dialogar entre si, lembrando que a figura que
amalgama esse diálogo entre as áreas do conhecimento é o coordenador pedagógico, que
na pesquisa ficou evidenciado que os professores atuam isoladamente, remontando o
modelo existente nos anos 70 e 80.
Evidenciou ainda que em função do advento da internet, as redes que gerem a
educação nos estados e municípios, criaram ambientes virtuais e nesse deixam o conteúdo
e o plano a ser aplicado durante o ano letivo, ou seja, uma equipe central elabora o
conteúdo, ficando a cargo da unidade escolar a aplicação do mesmo. Essa ação retira do
coordenador pedagógico a possibilidade de cooperar com a formação da sua equipe de
professores, bem como, retira dos professores a autonomia de pensar sobre o que ensinar.
Revelou-nos ainda, um modelo semelhante ao já vivido nos anos 70 e 80 que é o
currículo mínimo, ou seja, quando a equipe central estabelece o mínimo que deve ser
ensinado nas unidades escolares, o conteúdo fica restrito ao posto pela gestão. Assim, a
ideia de para quem ensinar, por que ensinar e para quem ensinar se perde sumariamente,
o que objetiva a não necessidade de leitura da realidade por parte do professor, tornandoo apenas num “dado” de aulas.
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DEVIR-CRIANÇA E SEU SIGNIFICADO DA EDUCAÇÃO NA INFÂNCIA
Jonathan Machado Domingues (UERJ/UNESA)
Resumo: O presente artigo possui como objetivo contextualizar as ideias a respeito da
infância e da educação. No qual, será tratada a questão da formação do professor que
tange a educação infantil. Para realização deste trabalho, buscou-se utilizar como
referencial teórico metodológico: BRANDÃO (1981), DELEUZE (1997), DURKHEIM
(2011), KANT (2003) E KOHAN (2014), resultando encontrar um novo modo de pensar
a educação. Outrossim, as metodologias foram através de análise de periódicos, livros e
revistas dos referenciais teóricos citados. Este trabalho surgiu ao interesse de
compreender o significado da infância. Ademais, este trabalho possui como objetivo
trazer as contextualizações da infância e mostrar consigo uma nova forma de pensar a
educação de uma forma geral. Será trabalhada juntamente às questões dos Currículos
Escolares na Educação Básica. Na perspectiva de KANT (2003), a educação possui papel
moral, como uma das funções desenvolver o indivíduo sem uma especialidade específica.
De outra maneira, para compreensão da educação tem que partir do real para o ideal. A
escola deve estar solidária às demais instituições, tais como, igreja, política, economia,
etc. Para Durkheim, a educação é um processo onde é indispensável destruir o inadequado
à sociedade ou o desapropriado para viver em sociedade. A escola é um espaço de
diversidade onde as descobertas deveriam ser feitas sem um tempo determinado como se
pode ser feito num processo de inclusão se estamos esperando as coisas sejam aprendidas
mais rapidamente possível para o prosseguimento da disciplina e do conteúdo exigido
pela sociedade. A inclusão requer tempo, um tempo que não diz que idade se deve
aprender cada conteúdo, um tempo no qual ande junto com a criança e não que a leve a
correr atrás dele. Um tempo que está fora do currículo que conhecemos, no qual o docente
possa trabalhar com as especificidades de cada discente e não que coloque numa fôrma
no qual será moldado para refletir uma educação voltada apenas para o mercado de
trabalho, disciplinar ao invés de transformá-los em sujeitos autônomos, capazes de
modificar verdadeiramente o meio ao qual se encontram. O conceito Devir-Criança de
DELEUZE faz refletir sobre uma criança que amanhã não será a mesma de hoje, pois a
infância sempre estará em transformação. Devemos deixar que a criança possa viver o
tempo dela, deixá-la ser criança, não criando meios no qual representam o futuro da
sociedade. De fato, as crianças são o futuro, pois possuem potencialidade para isto. Mas,
esse momento irá chegar sem pular fase. Que cada sujeito deve vivenciar as
experimentações que só podem ser feitas na infância. Nenhuma criança acaba escapando
da educação, pois todos os fenômenos sociais são educativos. Assim todos possuem
educação. De resto, a criança possa naturalmente criar e inventar novas maneiras de
experimentar e reinventar o mundo. Que seja uma infância à educação e não ao contrário.
Palavras-Chave: Infância; Educação; Escola.
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Introdução
Esta pesquisa foi iniciada com a apresentação no V Seminário Internacional de
Pesquisa com o tema: Dimensões da privatização na Educação Básica, no ano de
2017, onde foi realizado a apresentação na Universidade de São Paulo (USP), no campus
de Ribeirão Preto. Com decorrer do tempo acaba/continua havendo uma ampliação na
temática referente a infância e ao currículo no âmbito da Filosofia, Sociologia e
Pedagogia.
Ademais, este trabalho surgiu no interesse de melhor compreensão do significado
da infância. No qual, possui como objetivo principal trazer as contextualizações da
infância e mostrar consigo uma nova forma de pensar a educação num formato/parâmetro
geral/ampliado.
Outrossim, nota-se ao falar tanto do termo da infância quanto do termo da
educação é ter a ciência que estará nadando num mar turbulento onde as correntezas do
conhecimento acabam levando-o à novas interpretações e novas descobertas. Deixando
em registro, a função básica da educação é socializar, integrar os indivíduos à sociedade.
Ao que refere a escola, iremos encontrar variedades de teorias no qual, este trabalho
acabará abordando algumas para melhor compreensão do leitor.
Portanto, este artigo se encontra em andamento, não sendo possível tirar
conclusões definitivas. Pois, a cada busca do saber, a responder problematização que é
proposta/levantada, acaba sendo compreendida e respondida. Ademais, acaba surgindo
novas perguntas à serem respondidas e compreendida. Por isso, como conclusões parciais
deste artigo, a compreensão de educação juntamente com a questão curricular e o
ambiente escolar, no qual têm que haver metodologias para um diálogo, nova perspectivas
de pensar educação à infância juntamente com a questão curricular. Que seja infância
para educação e não ao contrário. Pois, a adaptação tem que partir do currículo para
criança.
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Educação e Infância: Perspectivas de suas conceituações
Na obra “ A Educação, sua natureza e seu papel”, do sociólogo Émile Durkheim,
será possível a identificação do termo “educação pública”, no qual possui ligação direta
com a participação do Estado nos assuntos que fazem parte dos quesitos educacionais.
Durkheim defendeu prioritariamente a educação pública e por sua vez,
intervenção do Estado, na responsabilidade e influência social na formação do homem,
na garantia da formação de uma geração de princípios valorizados pela sociedade. A
crítica que Durkheim irá retratar ao sistema que reprime a criatividade e liberdade do
estudante que têm como repressor o Estado e a sociedade, onde irá falar o que é
moralmente certo.
Através deste acontecimento, o sociólogo estará postulando esta ação como fato
social. De resto, o estudioso deixa implícito a ideia que o educador pode trazer consigo
uma certa liberdade, fazendo que o estudante visualize e compreenda como comportarse.
Para Durkheim, a educação é um processo onde é indispensável destruir o
inadequado à sociedade ou o desapropriado para viver em sociedade. Pois é através da
educação, da autonomia e da disciplina, ou seja, a junção de cada aspecto citado será
possível a construção de um conjunto. E é nesse conjunto onde terá como finalidade fazer
que o indivíduo não pense em si mesmo, porém, pensar na sociedade como um todo, ou
seja, sair do pensamento singular e a partir para pluralidade, resultando ao indivíduo a
disseminação neste pensamento tornando-se dono de si.
Outrossim, é atingível compreender o que é educação na perspectiva de Durkheim
como “aquela” que possui um caráter regulador. Onde, na escola será possível encontrar
um ambiente regulador da sociedade. De resto, a educação não poderá ir contra as
instituições sociais e por isso acaba resultando o conservadorismo.
Durkheim entende a educação como uma poderosa ferramenta para a
construção gradativa de uma moral coletiva, fundamental para a continuidade
da sociedade capitalista. Esse é um pressuposto fundamental para o
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entendimento de suas preocupações expressa em um grande debate com as
ideias liberais presentes na Europa no início do século XX. A crítica ao
liberalismo se apresenta com a demonstração da impossibilidade de
concretização de uma sociedade mais avançada sob a lógica do individualismo.
O individualismo, entende Durkheim, é o maior inimigo para a constituição e
manutenção de uma sociedade das máquinas herdeira da primeira revolução
tecnológica. A constituição de uma moral coletiva expressa na divisão social
do trabalho manifesta pela solidariedade orgânica é entendida como grande
desafio para o avanço de uma sociedade. (LUCENA, 2010, p.295)

Assim sendo, podemos falar que a educação é a maneira como os grupos sociais
se organizam para educar. Ou seja, é preciso considerar as maneiras como ela se dá nos
diferentes sistemas educativos. De resto, educação é o que realmente se vê, não o que se
idealiza dela. Segundo DURKHEIM (2011, p.49): ” Para definir a educação, é preciso;
portanto, levar em consideração os sistemas educativos que existem ou que já existiram,
compará-los e identificar os aspectos em comum”.
Porém, não existe simplesmente uma perspectiva, conceituação de educação. Já
na perspectiva de Kant, a educação tem papel moral, tendo uma das funções desenvolver
o indivíduo sem uma especialidade especifica. Para compreensão da educação tem que
partir do real para o ideal. A escola deve estar solidária as demais instituições, tais como,
igreja, política, economia, etc.
Analisando no quesito da infância, podemos entender o campo da socialização
onde as crianças pegam elementos, no qual serão utilizados não simplesmente no
presente, mas sim, a vida toda.
De resto, ao analisar pedagogia à educação na perspectiva de Durkheim,
poderemos concluir que a pedagogia é algo intermediário entre a arte e a ciência. É nela
que consiste precisamente em uma reflexão, a mais metódica e mais documentada
possível, colocada a serviço da prática de ensino. É essa natureza que podemos chamar a
pedagogia de uma disciplina teórica prática. Contudo, nota-se que a educação terá ligação
com a socialização e a pedagogia na reflexão sobre a socialização.
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Ademais, Kant compreende que a educação seria sim, o fator libertador do sujeito,
ou seja, o homem do estado da ignorância. Assim sendo, Kant não compreendia a
educação no sentido da arte, porém, no sentido da libertação da ignorância humana. De
acordo com KANT (2003, p.14) o ” homem não deve ser guiado por instintos, pois foi
dado a ele razão”.
A educação na infância, na perspectiva de Platão é de extrema importância à
formação de uma sociedade ética e justa partindo do pressuposto que toda educação
determina uma ordem social. Ademais, para Platão a criança é o sujeito que através da
educação irá transformar o meio no qual se encontra e por isso desde da infância que
aprende o caminho no qual devem seguir. Pois assim resultam na educação das próximas
gerações.
A infância é uma passagem que prepara a criança à vida adulta. Ou seja, o vir a
ser está relacionado a possibilidade deste indivíduo de introduzir mudanças no mundo. A
sociedade cria expectativas na infância, pois acreditam que está fase possui uma
potencialidade que resultará no futuro uma transformação tendo como uma das
ferramentas bases a educação.
A educação promove efeitos em muitos aspectos na vida das pessoas. Além de
sua ação em gerar maiores oportunidades para se conseguir um bom emprego,
ela também oferece às pessoas a aprendizagem necessária para torná-las
cidadãs ativas. Isso, portanto, é prova irrefutável de que a educação é uma
“arma” com dois gumes importantes. (DIOLIVEIRA (2016, p.2)

Para G. Agambem, a infância é uma condição da experiência humana. É através
dela que haverá desenvolvimento. A fala se aprende na infância e não poderia ser
aprendida na fase adulta, não se pode caminhar com o tempo de trás para frente como
exemplos que podem ser citados.
Se analisarmos a educação, tendo como referencial o currículo, notaremos que
Platão faz uma relação entre educação e infância. Nesta perspectiva o que importa não é
o tempo da criança, as suas experiências, a sua intensidade, mas sim, a objetividade que
a sociedade espera de uma educação.
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A preocupação de Platão é com uma educação harmônica que garanta a
felicidade tanto à polis quanto ao indivíduo. Tal educação está idealizada em
seu grau máximo na figura do filósofo. Através da Filosofia, o filósofo da
Academia pretendeu expressar o modelo mais elevado de educação do homem.
(TEIXEIRA, p. 26).

Ao analisar as questões curriculares, surgem várias possibilidades de pensar
educação, seguindo a perspectiva de Platão, raciocinando uma linha cronológica onde o
currículo é preparado e pensado para uma infância formadas por etapas. Claro, se todas
crianças independentes de sua origem são educadas numa mesma perspectiva, seguindo
um currículo que não leva em consideração as especificidades do ser humano. Não
poderemos ter uma educação capaz de transformar a sociedade, pois os mesmos adultos
que ensinam hoje, foram ensinados quando crianças partindo do mesmo princípio de um
currículo que não atende a uma educação transformadora.
Educação e escola na infância
A escola é um espaço de diversidade onde as descobertas deveriam ser feitas sem
um tempo determinado como se pode ser feito num processo de inclusão se estamos
esperando as coisas sejam aprendidas mais rapidamente possível para o prosseguimento
da disciplina e do conteúdo exigido pela sociedade.
A inclusão requer tempo, um tempo que não diz que idade se deve aprender cada
conteúdo, um tempo no qual ande junto com a criança e não que a leve a correr atrás dele,
um tempo que está fora do currículo que conhecemos, no qual o professor possa trabalhar
com as especificidades de cada discente e não que coloque numa fôrma no qual será
moldado para refletir uma educação voltada apenas para o mercado de trabalho,
disciplinar ao invés de transformá-los em sujeitos autônomos, capazes de modificar
verdadeiramente o meio ao qual se encontram.
O conceito Devir-Criança de Deluze faz refletir sobre uma criança que amanhã
não será a mesma de hoje, pois ela sempre estará em transformação. Devemos deixar que
a criança possa viver o tempo dela, ou seja, deixa-la ser criança. Apenas ser criança e não
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criarmos meios para que representem o futuro da sociedade. “Não é a criança que tornase adulto, é o devir-criança que faz uma juventude universal” (DELEUZE; GUATTARI,
1997, p. 69).
De fato, as crianças são o futuro, pois possuem potencialidade para isso, ademais
esse momento irá chegar sem pularmos nenhuma e quaisquer fase. Que cada sujeito deve
vivenciar as experimentações que só podem ser feitas na infância.
Segundo KOHAN (2002, p. 63): “situar-se intensivo no mundo; um sair sempre
do seu lugar e se situar em outros lugares, desconhecidos, inusitados, inesperados”.
Ademais, penso numa educação que não siga um modelo cronológico. Deleuze
apresenta dois modelos de infância que pode- se perceber na qual queremos para
transformar a sociedade. De um lado temos uma infância marcada pela história que dita
um modelo de educação que devemos seguir, determinante de um tempo cronológico e
que segue etapas. Ou seja, a educação como ferramenta de controle e ordem social que
conhecemos desde de Platão.
De outro lado possui uma infância no qual percebo como princípio inclusivo não
há rotulação. Onde cada um possui um DNA, experiencias próprias, dificuldade singular
e exclusiva entre outros fatores, onde o Devir de fato acontece, saímos de si para vivenciar
novas experiências de forma intensa, mas sem deixar de ser a si mesmo.
Na vida adulta experenciamos acontecimentos do passado. Imaginamos o futuro,
mas não deixamos de ser quem somos. Por isso é muito importante que a criança apenas
seja o que ela realmente é e não o que esperamos que ela seja. Isso acontece o tempo todo,
tanto na escola quanto nos outros espaços sociais.
Considerações finais
Não há como separar as duas infâncias relatadas, citadas do teórico Deleuze. Elas
de certa forma se completam e levam a repensar que tipo de educação queremos, se é
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aquela que exclui, que disciplina que segue padrões ou é a que modifica, transforma. Que
é singular e respeita a diversidade.
Não podemos querer uma educação da infância, mas sim, uma infância à
Educação. Que leve em consideração todas as especificidades da infância. As
experiências e mudanças. Não é apenas importar com o vir a ser, com o seu potencial,
mas sim, com o que o sujeito realmente é. De resto, a criança possa naturalmente criar e
inventar novas maneiras de experimentar e reinventar o mundo, o meio que ela se
encontra. Outrossim, é atingível afirmar que todas as classes sociais serão alcançadas
pela educação como diz BRANDÃO. Pois não só aqueles indivíduos que possuem acesso
a alta cultura, ou, aos melhores que são educados, mas, todos seres/sujeitos racionais
possuem a educação.
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Resumo: As políticas educacionais consideram essencial a relação teoria e prática na
formação docente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96,
assegura que a formação dos profissionais da educação deve propiciar, dentre outros
fundamentos, a associação entre teorias e práticas, mediante os estágios. Nesse contexto,
destacam-se os estágios supervisionados, presentes em várias discussões dos grupos de
pesquisa ou eixos de trabalho que tratam da formação de professores. O estágio
supervisionado é um componente curricular obrigatório para cursos de graduação e visa
tornar a experiência acadêmica real, ancorando-se ao aprendizado e ao trabalho
profissional no contexto escolar. Conforme a Lei Federal nº 11.788/2008, o estágio é um
ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente escolar, requerendo à
preparação para o trabalho produtivo. Há duas modalidades de estágio previsto na lei,
obrigatório e não obrigatório (remunerado). O objetivo deste texto é apresentar os
resultados das pesquisas publicadas nos periódicos relativos à temática específica do
estágio supervisionado remunerado, o não obrigatório. Os procedimentos metodológicos
adotados para esta investigação seguem a abordagem quali-quantitativa a partir do
levantamento bibliográfico, para isso utilizou-se a análise de conteúdo dos dados
coletados. As fontes foram os estudos publicados na Revista Brasileira em Educação, com
recorte temporal de 2006 a 2016. A consulta consistiu na busca de artigos que tratassem
de estágio, estágio não obrigatório e estágio remunerado. Os textos encontrados foram
catalogados e os resultados agrupados em categorias analíticas cujo propósito é ampliar
o foco de discussão relativa à problemática do estágio remunerado. Tal modalidade é
considerada um espaço de desenvolvimento profissional dos acadêmicos dos cursos de
Educação Superior. Nas licenciaturas, efetiva-se, muitas vezes, como um processo de
indução profissional na prática cotidiana da escola (substituições de professores e
precarização da formação). Nem sempre são objeto de estudos e/ou análises críticas, o
que ficou nítido no estado da arte realizado. Desse modo, este estudo sugere que as
pesquisas sobre a formação, trabalho e profissionalização docente representam a
possibilidade de explicitar as implicações da importância do estágio curricular (quer seja
obrigatório ou não) na formação de professores. Mediante a análise de alguns dados
preliminares, pode-se concluir que o estágio supervisionado é um componente articulador
do currículo na formação de professores, pois reforça o processo de profissionalização,
ou seja, de preparação para o exercício da profissão docente devido a proximidade com a
realidade escolar. O estágio remunerado também é uma dessas formas de expressões e
poderiam ser consideradas iniciativas relevantes das atividades profissionais, se
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propiciassem uma práxis pedagógica emancipatória. Ressalta-se, finalmente que este
estudo está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado: O estágio remunerado na
formação inicial: entre a profissionalização e a precarização do trabalho docente,
desenvolvido pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
Palavras-Chave: Estágio supervisionado; estágio remunerado; formação de professores.
Introdução
O presente artigo discute a importância do estágio supervisionado, uma atividade
exigida para a formação nos cursos de licenciatura, que tem como principal função
proporcionar aos estudantes a correlação entre as teorias estudadas e as práticas no dia-adia das escolas. Isso porque, esse momento, inúmeras vezes é o primeiro contato com o
futuro campo de atuação profissional.
É importante explicitar que as políticas educacionais contemporâneas consideram
essencial a relação teoria e prática na formação docente. A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN) n° 9.394/96, assegura que a formação dos profissionais da
educação deve propiciar, dentre outros fundamentos, a associação entre teorias e práticas,
mediante os estágios supervisionados (BRASIL, 1996). Esta prática refere-se à atuação
do acadêmico na ação docente (sala de aula, escola e demais instituições com fins
educativos) no intuito de articular conhecimentos teóricos produzidos em sua formação
para a docência com os conhecimentos da prática.
Conforme a Lei Federal nº 11.788/2008, o estágio é um ato educativo escolar
supervisionado, desenvolvido no ambiente escolar, requerendo à preparação para o
trabalho produtivo. Há duas modalidades previstas, obrigatório e não obrigatório
(remunerado). O objetivo deste texto é apresentar os resultados das pesquisas publicadas
em periódico qualificado na área da Educação, relativas à temática do estágio
supervisionado remunerado não obrigatório.
Os procedimentos metodológicos adotados seguem a abordagem qualiquantitativa (GAMBOA, 1995) a partir do levantamento bibliográfico, para isso utilizou-
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se a análise de conteúdo dos dados coletados (BARDIN, 1977 e GUERRA, 2008). Os
estudos delineados como estado da arte tem produzido um conjunto significativo de
conhecimento. Oliveira (2002) esclarece que são definidos e caracterizados com caráter
inventariante, e buscam “[...] mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em
diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm
sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que
condições têm sido produzidas [...] (p. 257).
Desse modo, a investigação instituiu um estado de conhecimento que é
compreendido como um conjunto de produções acadêmicas que sintetizam o
levantamento de investigações, selecionados sob critérios previamente estabelecidos.
Franco (2011) expõe que “A matéria-prima para tais estudos pode ser bancos de resumos
[...] revisões de uma temática em periódicos científicos, entre outros exemplos” (p. 152).
As fontes consultadas foram os estudos publicados na Revista Brasileira em Educação
(RBE), com recorte temporal de 2006 a 2016. Inicialmente trabalhou-se com a busca da
palavra-chave: estágio supervisionado; e, num momento posterior, tratou-se da
especificidade das investigações sobre o estágio remunerado não obrigatório.
Destaca-se, ainda que este artigo está vinculada ao projeto de pesquisa intitulado:
“O estágio remunerado na formação inicial: entre a profissionalização e a precarização
do trabalho docente”, desenvolvido pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(UNIOESTE), nos Campi de Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão em parceria
com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário do Araguaia
(CUA/Barra do Garças).
Este estudo apresenta os dados relativos ao estado de conhecimento produzido ao
longo da categorização do estágio remunerado. Está dividido em duas partes, além dessa
introdução e das conclusões ainda que preliminares. A primeira trata do referencial
teórico sobre a relação teoria e prática mediante o estágio supervisionado situando
historicamente a preocupação no contexto brasileiro e sua importância durante a
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formação a nível superior nos cursos de licenciaturas; e, a segunda apresenta as resultados
encontrados no estado da arte.
Desde já cabe ressaltar que os estágios supervisionados proporcionam aos alunos
o contato com a prática social e profissional, com o sistema educacional e escolar e, ainda,
criam condições para a reflexão das problemáticas inerentes as atividades com o trabalho
pedagógico mais amplo e com o trabalho da docência, buscando soluções numa
perspectiva crítica, científica, criadora e emancipatória.
A relação teoria e prática mediante o estágio supervisionado
No Brasil, a necessidade de refletir sobre a relação teoria-prática na formação de
professores surge, mais especificamente, na década de 70 com o movimento de
educadores no I Seminário de Educação Brasileira no contexto da discussão sobre a
qualidade do ensino nos cursos de Pedagogia. Neste evento, após os debates, foi
elaborado um documento que indicava a desorganização dos cursos pela falta de reflexão
filosófica sobre a realidade e a desvinculação da teoria e da prática (FREITAS, 2007).
Diante disso, uma das propositivas foi de que desde o início da formação houvesse
a vinculação entre a parte prática – por meio de estágio, prática de ensino, pesquisa de
campo entre outras possibilidades – e a parte teórica que se aprende na Instituição de
Educação Superior (IES) (FREITAS, 2007).
No início da década de 80, os temas articulação teoria-prática, base comum
nacional e o trabalho docente são as pautas de discussões do I Encontro Nacional,
questões fundamentais do movimento de educadores, no qual é reafirmada a docência
como base de identidade profissional de todo o educador. Além disso, que a teoria e a
prática deveriam ser consideradas o núcleo integrador da formação e trabalhadas de forma
indissociável sem perder de vista o contexto brasileiro (FREITAS, 2007).
Com relação aos estágios supervisionados, o movimento de educadores defendia
que as universidades e demais agências formadoras garantissem as condições necessárias
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de realização com acompanhamento e supervisão permanente. Compreendiam ainda a
necessidade de superar a dicotomia teoria e prática, e que essa relação não se reduzisse
ao momento dos estágios, mas deveria ser trabalhada ao longo do curso, permeando as
diversas disciplinas (FREITAS, 2007).
No II Encontro Nacional (1988), se retoma a discussão da relação teoria-prática,
sendo necessária uma reflexão crítica e articulação entre os cursos/universidades com as
escolas. Nos anos seguintes as reflexões e o movimento de educadores continuam, porém
com enfoque no trabalho docente, que levou a realização do V Encontro Nacional, em
1989, com o tema Didática e a Prática de Ensino, sendo a principal referência a
integração teoria e prática. Assim sendo, para Freitas (2007) era preciso criar espaços
curriculares que viabilizassem a integração disciplinar ao longo do curso, sem que se
confunda com estágio e, enfatizava a perspectiva da pesquisa sobre realidade educacional
e local (escolar) no momento de realização dos estágios, vinculado à iniciação científica
e outras formas de pesquisa.
Segundo Freitas (2007), no VI Encontro (1992) avançou-se para análises de uma
política de formação do profissional da educação e, defesa de que as faculdades de
educação seriam o “lugar” adequado da formação docente tanto das licenciaturas
específicas e da Pedagogia. Fora reafirmada a importância de elementos teóricos e
práticos na formação dos professores, a fim de que orientem em sua luta pela formação e
condições de atuar de maneira crítica, científica e criadora na realidade social engajandose na luta por uma transformação social, justa e igualitária.
Entende-se, deste modo, que a problemática da relação teoria e prática adquire ao
longo dos anos uma significado mais avançado que cria possibilidades de superação da
visão dicotômica, bem como responde as exigências sociais, políticas e culturais no atual
contexto.
Atualmente, a relação teoria e prática, mediante o estágio supervisionado, é
reafirmada como sendo um dos fundamentos necessários na formação dos profissionais
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da educação, exigência da LDBEN, art. 61 (BRASIL, 1996), sendo que é um componente
curricular obrigatório para os cursos de licenciatura. Constitui-se de extrema importância
visto que possibilita vivenciar o que foi aprendido durante sua graduação, tendo como
função a integralização das diversas disciplinas cursadas durante a formação profissional.
Tais questões foram incorporadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais de
Formação de Professores de 2002 como também em outras legislações relativas ao
processo educativo formativo. Em relação ao estágio, destaca-se a Lei nº. 11.788/2008 ao
dispor que este integra o processo formativo, com objetivo do aprendizado de
competências que são próprias da atividade profissional, como a contextualização
curricular com a realidade, objetivando o desenvolvimento para a vida cidadã e para o
trabalho. Sendo que existem duas modalidades de estágio previstas, obrigatório e não
obrigatório (remunerado). O obrigatório é aquele definido na proposta pedagógica do
curso contendo a carga horária para aprovação e obtenção de diploma. O não-obrigatório
(remunerado) é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescido à carga horária
obrigatória, devendo estar de acordo com as determinações das diretrizes curriculares e
projeto político pedagógico do curso (BRASIL, 2008).
O texto da lei é claro quanto à importância socioeconômica do estágio, seja ele
obrigatório ou não obrigatório, que agrega valor político e integração entre instituição
de ensino e concedentes de estágio, a fim de objetivar a geração de nova capacitação
profissional. Os estágios são considerados importantes, não só por promover a unidade
teoria e prática durante a formação, mas também com relação ao compromisso com o
desenvolvimento social, econômico, político, cultural individual e coletivo da sociedade
(BRASIL, 2008).
Muitos estudantes ao iniciar sua graduação se deparam com vários
questionamentos sobre a profissão que escolheram seguir, muitas vezes se encontram
inseguros e com receio de não conseguirem depois de ser formar a execução de um bom
trabalho. Aqueles que optaram pela licenciatura, temem não dominar a sala de aula ou até
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mesmo os conteúdos que deverão ser ensinados, existem ainda os anseios sobre qual
método/metodologia podem e devem utilizar.
Para Kulcsar (1991) são “uma parte importante da relação trabalho-escola, teoriaprática, e eles podem representar, em certa medida, o elo de articulação orgânica com a
própria realidade”, visto que:
Na colocação escola-trabalho, pode-se perceber a importância do Estágio
Supervisionado como elemento capaz de desencadear a relação entre polos de
uma mesma realidade e preparar mais convenientemente o aluno estagiário
para o mundo do trabalho, desde que escola e trabalho façam parte de uma
mesma realidade social e historicamente determinada. Nesse enfoque, o
Estágio Supervisionado deve ser considerado um instrumento fundamental no
processo de formação do professor. Poderá auxiliar o aluno a compreender e
enfrentar o mundo do trabalho e contribuir para a formação de sua consciência
política e social, unindo a teoria à prática (KULCSAR, 1991, p. 58).

Para isso, é preciso compreender a teoria para que se possa refletir sobre a prática,
principalmente em cursos que se tem por objetivo a formação de professores, onde a
função da prática do ensino deve ser amparada pelo estágio permitindo com que os alunos
entendam cada particularidade e interfaces da sala de aula. Segundo Saviani (1992), o
mesmo poderá desenvolver de forma clara suas habilidades técnicas que são essenciais
na formação profissional. A formação técnica “compreende o domínio teórico e prático
dos princípios e conhecimentos que regem a instituição escolar” (p. 37).
O estágio deve propiciar ao aluno de licenciatura condições para que perceba que
o professor é um profissional inserido em determinado espaço e tempo histórico, que seja
capaz de questionar e refletir sobre a sua prática, o contexto político e social (GHEDIN,
et al, 2008).
Quando o acadêmico não vivencia o trabalho pedagógico não está preparado para
enfrentar as dificuldades diárias que a prática social, escolar apresenta, acaba com uma
visão superficial e fragmentada da realidade profissional. Nesse sentido, Barreiro e
Gebran (2006) afirmam que os cursos de licenciaturas precisam criar mecanismos para
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que a práxis20 seja considerada como um dos elementos indispensáveis à atividade
docente, por ser o processo articulador da relação entre fazer e pensar.
Essa relação deve ser tratada de forma cuidadosa, pois muitos alunos ainda não
têm uma compreensão clara e assim a concebem dissociadas ou visualizam um
distanciamento. Sabe-se que a relação teoria e prática não é uma preocupação exclusiva
dos educadores, esteve presente desde a história do pensamento humano. Para Candau e
Lelis (2005), tal problemática afeta todas as áreas do conhecimento, porém com
intensidade diferente.
Convém salientar que para compreender a problemática da relação teoria e prática,
mediante estágio e prática de ensino, é preciso localizá-la no contexto social, ou seja, nas
contradições da sociedade capitalista que privilegia a separação entre o trabalho
intelectual do manual (CANDAU, LELIS, 2005). E também situá-la no contexto das
políticas nacionais para a formação de professores, considerando que são resultados das
relações que se estabelecem em cada momento histórico entre educação e sociedade, e
das lutas que se travam entre as propostas oficiais e a realidade educacional (FREITAS,
2007).
Com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil a educação e a formação dos
professores, sobretudo, a partir dos anos 70, sofreram mudanças, sobretudo com a ênfase
da fragmentação da ciência. Segundo Gadotti (1984), o período caracterizava-se pelo
predomínio do tecnicismo pedagógico, pela crença no conhecimento técnico
organizacional, pela inculcação da obediência e do culto à legislação educacional, além
da crescente instauração da divisão na escola, privilegiando os aparelhos burocráticos e
fortalecendo o poder dos técnicos.
20

É considerada a atividade material e social que transforma a natureza e cria o mundo da cultura e o
próprio homem. Segundo Zanella (1990), não pode estar reduzida à pragmaticidade e, sendo concebida pela
filosofia da práxis, ela é produtiva (trabalho), social (poder) e simbólica (subjetividade/cultura), é atividade
social e transformadora. A práxis é ação e reflexão juntas na transformação de uma determinada realidade.
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Este contexto influenciou decisivamente no currículo e na forma de conceber os
estágios. Freitas (2007) destaca que as questões mudaram devido à resistência e luta de
muitos educadores em prol de uma concepção integradora na formação de professores,
bem como no avanço com relação a “compreensão teórica e prática das relações que se
estabelece entre o processo de trabalho na sociedade capitalista e a organização do
trabalho pedagógico escolar” (p. 72).
Para Pimenta (2004), o estágio se acompanhado de uma boa fundamentação
teórica, proporcionará aos futuros professores um entendimento mais claro de todas as
situações que ocorrem dentro das escolas, e, consecutivamente uma intervenção adequada
ao problema em questão. Uma “oportunidade de aprendizagem da profissão docente e da
construção da identidade profissional” (p.99). Não pode ser considerado como uma parte
de instrumentalização técnica, pois seu objetivo deve ir além de ensinar conteúdos.
A prática de ensino e o estágio supervisionado não garantem que o aluno terá uma
perfeita noção do magistério, mas complementam sua formação e trazem a realidade para
perto, essa oportunidade então dará ao aluno a chance de observar e fazer reflexões para
que possa reafirmar sua escolha e se assumir como profissional politizado já no início de
sua carreira.
Um docente bem qualificado profissionalmente exerce o verdadeiro papel de
cidadão dentro do contexto social, à medida que atua como um agente multiplicador de
conhecimentos contribuindo com a formação de cidadãos participativos e possuidores de
espírito crítico, verdadeiro objetivo da educação (FERNANDEZ e SILVEIRA, 2007).
Destaca-se assim que os alunos que realizam as atividades obrigatórias do estágio
supervisionado se capacitam melhor para enfrentar a realidade das escolas após concluir
sua graduação. Leva-se em consideração que o estudante possa desenvolver novas
estratégias de ensino visando melhorar o ambiente escolar e apresentar possibilidades de
uma prática de ensino cada vez mais eficientes nas escolas brasileiras.
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Destarte, remete-se a relação teoria e prática ao entendimento de práxis. A ação
por si é cega e necessita de reflexão para mudar. Mas, a reflexão também será limitada se
ficar “presa” ao imediato da ação enquanto tal. A reflexão, para ser força de
transformação, necessita de mediação da teoria. Neste processo de interações dialéticas
entre ação (prática) e reflexão (teoria), então há transformação. A práxis é transformação.
(ZANELLA, 1999, p. 11). E os estágios remunerados precisam ser analisados e
compreendidos também nessa dimensão, não apenas como uma forma de precarização do
trabalho docente.
Nesse sentido, a defesa da importância da relação teoria e prática na formação de
professores e a necessidade de intensificar a luta por uma formação que seja capaz de
propiciar uma visão crítica da educação e da sociedade.
Estado da arte sobre estágio supervisionado remunerado
Sabendo-se que os fatos só assumem seu pleno significado quando situados
teoricamente e em seus contextos, por isso é importante caracterizar a crescente
problematização que envolve o estágio supervisionado remunerado não-obrigatório. O
estado da arte/estado de conhecimento apresentado partiu de artigos científicos, onde foi
delimitada a pesquisa de forma geral e integrada na RBE, com as palavras-chave já
indicadas.
No refinamento realizado foram identificados 61 textos sobre a temática estágio
supervisionado, quando se buscou o termo “estágio supervisionado remunerado” ou
“estágio não-obrigatório”, não apareçam publicações relacionadas nesta revista. Vale
lembrar que foram observados os artigos que tivessem como foco central esses termos no
título ou nas palavras-chave indexadas.
A análise de conteúdo, proposta por Bardin (1977), foi realizada num segundo
momento analítico com relação exclusiva ao ano de publicação dos artigos. Verificar
dados que seguem no quadro:
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Quadro 1. Artigos por ano de publicação
ANO
DE QUANTIDADE
PUBLICAÇÃO
2006
1
2007
1
2008
3
2009
4
2010
8
2011
3
2012
9
2013
5
2014
7
2015
7
2016
10
2017
3
TOTAL
61
Fonte: Revista Brasileira de Educação (2017).
O recorte temporal dos trabalhos analisados foi de 2006 a 2016 (o ano de 2017
que consta no quadro demonstra o resultado parcial, pois ainda está em vigência).
Ressalta-se que há maior incidência sobre essa temática a partir de 2010, provavelmente
em função da necessidade de produções críticas a partir dos posicionamentos dos
movimentos dos educadores implantados a partir da década de 80/90. Os anos de maior
montante são 2016 (10 artigos) e 2012 (9 textos).
O ponto de partida para as reflexões aqui apresentadas é que a realidade do estágio
obrigatório com suas dificuldades e desafios diários é foco de estudo permanente nos
últimos 10 anos. Todavia, é necessário compreendê-lo e analisá-lo em seu momento
histórico. Neste sentido, o professor em sua atividade e o acadêmico dos cursos de
licenciatura em sua disciplina de estágio, tornam-se problematizadores da realidade
educacional brasileira. Assim, evidenciam-se comprometidos com o aspecto político da
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educação e com consciência da especificidade do trabalho docente e da crescente
valorização/desvalorização deste.
Do total de artigos publicados na RBE, constatou-se na análise de conteúdo dos
61 títulos que mesmo que não tratem diretamente do objeto de estudo do estágio
supervisionado, estão sinalizados no resumo ou nas palavras-chaves, o que identifica
discussão pertinente na área. A palavra aparece incluída nos resumos, 114 vezes. E nas
palavras-chaves, a incidência é de 63 indicações.
Os artigos que tratam desta temática desvelam um campo de pesquisa e de fonte
de análise crítica dos processos sociais e escolares. Por conseguinte, requer uma direção
de sentido para a formação humana dos indivíduos e processos que assegurem a atividade
prática que corresponde o estágio supervisionado obrigatório. Essa mesma análise não
consegue ser aplicada ao estágio não obrigatório (remunerado), visto que não foram
encontrados artigos sobre essa temática.
Nessa perspectiva, o estágio supervisionado destaca-se como disciplina
privilegiada, juntamente com outras que exigem do aluno em formação momentos de
reflexão e identificação de problemas na busca de alternativas e soluções a serem
implementadas na prática profissional.
O estado de conhecimento realizado a partir dos dados disponíveis permitiu
visualizar as áreas do conhecimento que os artigos pertencem (muitos identificados já no
título do mesmo), verificar no quadro disposto a seguir as informações encontradas.
Quadro 02 – Áreas do conhecimento apontadas nos artigos
ÁREA

DO QUANTIDADE

CONHECIMENTO
Saúde

22

Psicologia

6
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Pedagogia

5

Letras

5

Educação Física

3

Direito

2

Matemática

2

Biologia

2

Química

1

Administração

1

Física

1

Teatro

1

História

1

Curso não indicado

9

TOTAL

61

Fonte: Revista Brasileira de Educação (2017).
O que se nota no quadro apresentado é que as maiores discussões relativas ao
estágio supervisionado sem remuneração acontecem na área da Saúde (22 artigos), e, em
número menor nos cursos das áreas de Ciências Humanas (Pedagogia, entre outros cursos,
tais como: História, Letras, Educação Física). Notadamente, uma das hipóteses deste
estudo era que a Pedagogia pudesse ser um dos cursos que discutissem a relação teóricoprática e a práxis pedagógica, todavia não é o que parece representar o resultado elencado.
Para essa confirmação é preciso fazer a complementação deste estudo.
Mediante a reflexão teórico-crítica desta investigação, pode-se inferir que o
estágio obrigatório é um dos componentes do currículo do curso de formação de
professores, que, em algumas situações se torna profissionalizante, preparando para o
exercício de uma profissão. Essa preparação também se assemelha as atividades
realizadas no estágio remunerado.
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A ideia desse artigo foi conhecer os resultados das pesquisas publicadas nos
periódicos relativas à temática específica do estágio supervisionado remunerado, o não
obrigatório. Uma das modalidades de ajuda financeira que se apresenta aos acadêmicos
dos cursos de licenciatura, de um modo geral, e da Pedagogia de um modo particular.
Nas licenciaturas, efetiva-se, muitas vezes, como um processo de indução
profissional na prática cotidiana da escola (substituições de professores e precarização da
formação). Nem sempre são objeto de estudos e/ou análises críticas, o que ficou nítido no
estado da arte realizado.
Considerações finais
Esse estudo tratou do estágio supervisionado que é um componente curricular
obrigatório para cursos de graduação e visa tornar a experiência acadêmica, ancorandose ao aprendizado e ao trabalho profissional no contexto escolar.
Diante do exposto na discussão teórica, referenda-se a importância do estágio
como eixo articulador dos conhecimentos na formação dos licenciados, pois reforça o
processo de profissionalização, ou seja, de preparação para o exercício da profissão
docente devido à proximidade com a realidade escolar.
O levantamento realizado nos periódicos da RBE desvela a intensa investigação
nos últimos anos relativas a categoria do estágio curricular obrigatório, o que não se aplica
quando se busca na particularidade das pesquisas sobre o estágio supervisionado
remunerado ou não obrigatório. Emerge disso a necessidade de se trazer para os campos
de debate esta temática em sua singularidade. Ou seja, as contradições entre estágio não
obrigatório, formação e precarização do trabalho docente, temática do projeto de pesquisa
a que este estado da arte está vinculado.
Este campo já se manifesta como algo latente nas instituições formadoras devido
ao aumento significativo dos vínculos celebrados entre instituições formadoras, agências
de integração e instituições de ensino e necessitam ser problematizados no tempo e no

243

espaço no sentido de clarificar e retomar a função da dimensão do estágio na formação
dos futuros profissionais, no caso, os docentes.
Nessas condições, pode-se apontar uma forma de repensar a natureza da formação
levando-se em conta os intelectuais transformadores. Para Giroux (1997), é necessário
permitir ao docente identificar-se como agente social e político inserido em um espaço
social, econômico, cultural e também político, a escola.
No caso dessa discussão, aos estagiários se compreenderem como licenciados e
exercer essa ação no âmbito educativo. A garantia dessa proposta provocará nos
acadêmicos uma idéia de docência e de estágio supervisionado (remunerado ou não)
articulado aos conhecimentos teóricos dos cursos de licenciaturas de um modo geral.
Desse modo, este estudo sugere que as pesquisas sobre a formação, trabalho e
profissionalização docente representam a possibilidade de explicitar as implicações da
importância do estágio curricular (quer seja obrigatório ou não) na formação de
professores.
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EXPANDINDO A PRÁXIS EXTENSIONISTA NO COTIDIANO DA ESCOLA PÚBLICA
Caio Aparecido, Giovanna Carrara, Rita M.M. Khater, Rômulo
PUC Campinas
Texto do resumo: A proposta de extensão teve por objetivo desenvolver atividades com
a participação de professores de duas escolas da rede pública estadual do município de
Campinas, com ênfase nos processos afetivos presentes nas relações interpessoais que
ocorrem no contexto escolar. As escolas públicas alvo desta proposta foram escolhidas
pela Diretoria de Ensino Campinas Oeste órgão responsável pela supervisão das escolas
em território de maior índice de vulnerabilidade social do município de Campinas. O
método de intervenção privilegiou grupos de trabalho realizados nos horários de
trabalhos pedagógicos coletivos. Um conjunto de 15 encontros quinzenais por grupos
de trabalho formados por aproximadamente 20 professores constitui um ciclo de
reflexão e formação de habilidades para o desenvolvimento de práticas de relações
interpessoais no contexto da educação. O depoimento desses participantes, ao final de
cada encontro e mesmo durante estes constituiram evidentes critérios de avaliação
positiva da proposta.
Palavras-Chave: Educação pública, afetividade, formação de professores.
Introdução
A pertinência de uma proposta direcionada a professores encontra respaldo em
várias políticas públicas que se configuram gradativamente em simultaneidade com a
proposição de documentos reguladores para a dinâmica da oferta, elaborados sob a
coordenação do Ministério da Educação e Desportos – MEC. Dentre eles destacam-se:
os Referenciais Curriculares Nacional para a Educação (BRASIL, 1998, vol. 1, 2 e 3),
os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação (BRASIL, 2006, vol. 1 ,2 e 3),
e

as

Diretrizes

Curriculares

Nacionais

para

a

Educação

(Resolução

MEC/CNE/CEB/2009.
No âmbito da educação estadual a proposta considerou para escolha do público
alvo o desempenho da unidade escolar no Saresp e o Índice de Desenvolvimento da
Educação do Estado de São Paulo (Idesp). O índice, é um dos principais indicadores da
qualidade do ensino paulista, foi criado em 2007 e estabelece metas que as escolas
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devem alcançar ano a ano. Por meio do Idesp também é calculado o bônus por
desempenho pago aos servidores da Educação.
O enfoque teórico abordado nessa proposta utiliza os conceitos de Henri Wallon
na compreensão do desenvolvimento humano com foco no afetivo.
O referencial teórico-metodológico histórico-cultural, sobretudo as postulações
de Vygotsky e Wallon nos auxiliam no entendimento dos processos de constituição do
sujeito em práticas educacionais. O papel da escola na vida dos atores que compõe o
contexto escolar e suas formas dinâmicas de promover as relações pessoais neste
contexto devem ser considerados a partir da compreensão da constituição social e
histórica tanto dos sujeitos quanto da instituição.
As relações professor/aluno, professor/professor e os demais relacionamentos no
contexto educacional incluindo familiares, profissionais da educação e sociedade não
podem prescindir de uma visão histórico-cultural para que seja compreendida e
trabalhada na sua essência.
Ao longo da história, o papel da escola na sociedade sofre modificações e a
representação social do professor também se altera no decorrer dos acontecimentos
histórico culturais.
A teoria do desenvolvimento humano de Wallon (1979) e sua interface com a
educação nos coloca diante da perspectiva do eu e do outro, onde educador e alunos
constroem seus espaços e papeis no contexto educacional.
Desse ponto de vista, é possível entender também que a afetividade é sobretudo
uma emoção que causa impacto no outro e tende a propagar no meio social.
A afetividade que tem significados distintos mais dialógicos nas concepções do
adulto e da criança uma vez que segundo Wallon, a criança e o adulto formam uma
unidade indissolúvel. Isso porque o desenvolvimento da criança se dá em direção à vida
adulta. É preciso ver a pessoa em uma perspectiva que contemple o passado, o presente
e o futuro.
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O tema afetividade é também considerado por Vygotsky (1998) a partir de um
percurso histórico. Onde o autor procura explicar a transição das primeiras emoções
elementares para as experiências emocionais superiores, especialmente no que se refere
à questão dos adultos terem uma vida emocional mais refinada que as crianças. Ele
defende que as emoções não deixam de existir, mas se transformam, afastando-se da sua
origem biológica e construindo-se como fenômeno histórico cultural.
A relação professor/aluno deve ser mediada pela afetividade que também se
expressa sobre outras dimensões humanas.
Do ponto de vista da psicologia é possível constatar que o amor, carinho,
compreensão, respeito, amizade, afeto, solidariedade, atenção e companheirismo
colaboram na construção do núcleo central da representação da afetividade.
Para Nascimento e Pratti (2008), a afetividade da relação professor/aluno
evidencia que ela emerge como um sentimento, uma atitude, um estado e uma ação.
Enquanto sentimento, as autoras afirmam que aparece no discurso dos participantes, de
uma pesquisa realizada por elas, concebida com amor, carinho e afeição entre as
pessoas. Trata-se de um sentimento que nasce na interação entre os seres humanos na
relação interpessoal.
Desse ponto de vista, a afetividade é considerada como um estado de intensa
afinidade entre os sujeitos.
Na interação afetiva com o outro, intensifica sua relação consigo mesmo,
observa seus limites e, ao mesmo tempo, aprende a respeitar os limites do outro.
No ambiente escolar afetividade é, além de dar carinho, aproximar-se do aluno,
saber ouvi-lo, valorizá-lo e acreditar nele.
É imprescindível entender a trajetória sócio histórica da relação professor/aluno
para trabalhar com ela. Sobretudo, é necessário partir da realidade atual onde esta
relação toma rumos excludentes de afetividade e respeito mútuo transformando o
significado de escola para seus principais atores, alunos e professores.
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Resgatar o significado da instituição escola para professores, alunos e sociedade,
redirecionar práticas de relações interpessoais, fomentar a afetividade nessas relações e
torná-la presente no contexto escolar é a intenção desse trabalho de extensão que só tem
sentido por se propor a uma atuação de transformação social a partir do contexto
educacional.
Material e Metodologia
Caracterização do público-alvo das atividades de extensão: Professores de ensino
fundamental e médio da rede pública estadual no município de Campinas.
Ambos os sexos, predominantemente do sexo feminino na faixa etária de 23 a 60
anos.
Com formação acadêmica na área da pedagogia ou outras licenciaturas como
geografia, história, inglês, educação física, educação artística ,filosofia, matemática e
português.
Servidores públicos estaduais com carga horária de trabalho variada entre de 24
a 36 horas semanais, vinculados a uma das 2 unidades de ensino estadual localizadas
nos bairros Satelite Iris Satélite Iris e Residencial Cosmo.
Servidores que participam de ATPC (Atividade Trabalho Pedagógico Coletivo)
nessas escolas distribuídos em grupos de 15 a 20 participantes em média.
As duas escolas juntas totalizam cerca de 120 professores que se atendidos no
formato indicado pela supervisão de ensino estima-se atender um total aproximado de
80 professores no biênio.
O percurso metodológico foi desenvolvido conforme sugestão da Diretoria de
Ensino Campinas Oeste (conforme carta de aceite anexada à proposta), em especial após
consulta à supervisão de ensino oeste – coordenação de currículos e várias reuniões com
as diretoras e coordenadores pedagógicos das duas escolas.
Caracterização das instituições externas envolvidas:
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Diretoria de Ensino Campinas Oeste tem vínculo com a Secretaria de Educação
Estadual e atua auxiliando pais e professores com informação referente às escolas, bem
como assistência aos estudantes. Tendo como função principal a qualificação do ensino
na região.
A Diretoria de Ensino foi criada pelo Decreto Estadual nº 43.948 de 09/04/1999
e reorganizada pelo Decreto nº 57.141, de 18/07/2011, estando localizada na região
oeste. Sua estrutura contempla o Gabinete Dirigente Regional, que é assessorado pela
Equipe de Supervisão de Ensino, Núcleo Pedagógico, Assistência Técnica, Núcleo de
Apoio Administrativo, Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar,
Centro de Recursos Humanos e Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura.
Abrange 95 escolas estaduais na sua área de jurisdição distribuídas nos
municípios de Campinas onde estão localizadas 85 unidades escolares, Valinhos que
possui uma rede de 7 escolas estaduais e Vinhedo onde se localizam 3 unidades.
Os níveis de atendimento das escolas são anos iniciais, anos finais e ensino
médio no total das 95 escolas.
As escolas do município de Campinas, em sua grande maioria estão localizadas
na periferia de cidade em áreas de alta vulnerabilidade social, com bolsões de pobreza,
famílias desestruturadas, altos índices de violência, decorrentes de tráficos de drogas,
subemprego e marginalidade, muitas vezes decorrente de uma formação escolar mínima
ou incompleta. Soma-se a esse contexto a existência de áreas de invasão e grandes
conjuntos habitacionais que surgem em curtos espaços de tempo, sem que por ocasião
da aprovação dos mesmos haja previsão de reserva de terreno para construção das
unidades escolares necessárias para atender à demanda escolar, provocada por estes
empreendimentos, o que acaba sobrecarregando as unidades escolares já existentes, e
não permite um adequado atendimento à população. Somente no ano de de 2012 foram
entregues na região de abrangência da diretoria oeste 2.340 unidades habitacionais no
Bairro Novo – Jardim Bassoli, 2520 unidades no Residencial Syrius, 900 unidades no
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residencial Porto Seguro, 400 unidades no Residencial Santa Lúcia, que se somam às
400 unidades do Residencial Campina Verde, já entregues em 2011, gerando grande
procura por vagas em escolas já congestionadas, o que está demanda uma ampliação das
vagas em novas unidades escolares em terrenos que geralmente doados pela Prefeitura
Municipal de Campinas, mas que causam impacto imediato nas escolas vizinhas,
enquanto

não

efetivar

novas

construções

necessárias

para

atender

esses

empreendimentos.
A coordenação de currículo da diretoria oeste afirma que todo esse contexto tem
um impacto direto nos resultados escolares. As famílias, por não valorizarem a escola e
por não atribuir a esta instituição uma oportunidade de ascensão social, não
acompanham a vida escolar de seus filhos. A escola, então, fica responsabilizada por
atender e cumprir funções que nem sempre lhe competem e que demandam uma
estrutura organizacional diferenciada.
O site da diretoria de ensino Oeste registra que as escolas, por estarem situadas
em regiões de grande adensamento populacional devido aos inúmeros conjuntos
habitacionais e loteamentos populares que ali existem, possuem muitas classes fora do
módulo 6 pedagógico previsto na Resolução SE 86/2008, acabando por gerar classes
superlotadas, o que sem dúvida, esse é mais um elemento que dificulta e compromete o
bom desempenho docente. Outro agravante dessa rede, complementa o site, é ainda ter
classes de 8ª série / 9º ano funcionando no período noturno em função da falta de espaço
físico em algumas escolas e em muitas delas não é possível atender o alunado que
demanda vagas para o Ensino Médio no período diurno. A falta de vagas nas nossas
escolas, principalmente na região do Campo Belo – área próxima ao Aeroporto de
Viracopos – resulta em um número grande de alunos sendo transportados através de
convênios mantidos com as Prefeituras Municipais. O transporte dos alunos do bairro
onde residem para escolas localizadas em outros bairros dessa Diretoria ou para escola
da Diretoria Leste não é bem aceito pelos pais ou responsáveis pelo risco que qualquer
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deslocamento sobre quatro rodas representa. Outro problema apontado pelo
deslocamento dos alunos de um bairro para outro é a grande distância que existe entre
o local de residência dos alunos e as escolas onde eles estudam, gerando grande
dificuldade para se garantir um envolvimento dos pais na educação dos seus filhos em
função das distâncias entre esses locais, o que acaba por contribuir também para a
evasão escolar. A Diretoria de Ensino região de Campinas Oeste, se não é a maior, é
uma das maiores Diretorias de Ensino do Interior do Estado.
Devido à distância em que a maioria das escolas está localizada há uma
dificuldade dos professores assumirem classes/aulas e muitas de nossas escolas ou
mesmo de nelas permanecerem pelo tempo necessário para conhecer melhor a
comunidade onde elas estão inseridas, gerando uma grande rotatividade dos docentes,
sem que se consiga a formação de uma equipe escolar estável.
A falta de professores formados nos diversos componentes curriculares com
licenciatura plena, leva à contratação de bacharéis ou tecnólogos que não possuem
habilitação específica para lecionar, e em algumas situações, apesar de licenciados não
possuem uma formação sólida para transmitir aos alunos, os diversos conteúdos com
segurança, gerando um grande prejuízo ao processo de ensino e aprendizagem.
Uma das escolas públicas estaduais apontadas pela diretoria de ensino regional
– oeste como alvo atendem as etapas de ensino fundamental, médio e educação de
jovens e adultos-supletivo com um total de 1350 alunos atendidos nesses 3 ciclos.
Situada no bairro Cidade Satélite Iris da cidade de Campinas a escola conta com cerca
de 80 professores cujos horários de ATPC se dividem por ciclos e dessa forma serão
assim atendidos pela proposta de extensão.
Outra escola atende as etapas de ensino fundamental, médio e educação de
jovens e adultos com um total de 620 alunos atendidos nesses 3 ciclos. Situada no bairro
Residencial Cosmo da cidade de Campinas a escola conta com cerca de 40 professores
cujos horários de ATPC se dividem por ciclos e dessa forma serão assim atendidos pela
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proposta de extensão no decorrer do biênio. Tanto esse residencial quanto o Siri são
referência dessa escola que atende crianças e adolescentes moradores dessa regiões de
alto índice de vulnerabilidade e indicadas para trabalho de propostas de ações
pacificadoras
Objetivo Geral da Proposta de Extensão:
Desenvolver atividades com a participação dos professores e demais profissionais da
educação da rede estadual de ensino de Campinas /região Oeste em relação aos
processos afetivos presentes nas relações interpessoais que ocorrem no contexto escolar.
Objetivos Específicos da Proposta de Extensão:
Facilitar o entendimento da presença de processos afetivos nas relações
interpessoais do ambiente educacional.
Promover a reflexão de alguns pontos das teorias de desenvolvimento humano
que privilegiam a afetividade.
Trabalhar com formas de relação interpessoal com ênfase nos processos afetivos.
Identificar alternativas, de interação professor/aluno/profissionais da educação,
familiares e comunidade facilitadoras dos processos afetivos adequados ao contexto da
educação.
As oficinas foram oferecidas quinzenalmente em cada uma das duas escolas
alternadamente.
O método de intervenção privilegia grupos de trabalho realizados nos horários
de trabalhos pedagógicos coletivos (HTPC) com a participação espontânea de
professores dos anos iniciais (1ª a 5ª série), anos finais (6ª a 9ª série) e ensino médio,
divididos por grupos de trabalho conforme horários de HTPC. A periodicidade
quinzenal foi indicação do núcleo pedagógico da diretoria oeste para que os encontros
pedagógicos alternados que não tivessem a participação da equipe de extensão
(professor extensionista e bolsistas) servissem para assuntos pertinentes às escolas
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(planejamento pedagógico, informes etc). Cada uma das escolas é atendida em semanas
alternadas pela equipe de extensão que terá atividade semanal.
Um conjunto de 15 encontros quinzenais por grupos de trabalho formados por
aproximadamente 20 professores constitui um ciclo de reflexão e formação de
habilidades para o desenvolvimento de práticas de relações interpessoais no contexto da
educação.
O grupo de trabalho tem 1 hora e 40 minutos de duração, com a participação de
cerca de 20 professores, por um período de 35 semanas.
O conteúdo básico de cada oficina busca privilegiar uma relação dialógica entre a
prática profissional de cada participante e as propostas de levar afetividade ao contexto
educacional de cada participante. E sobretudo a convicção que extensão se faz ouvindo
as necessidades da comunidade.
Resultados
Foi possível observar um crescente interesse pelos processos afetivos nas
relações interpessoais no ambiente educacional em especial nas práticas da educação na
rede pública.
Pudemos também constatado uma nítida transformação nos modelos de atuação
por parte dosa profissionais principalmente na prática de identificar alternativas de
interação professor/aluno/familiares e comunidade facilitadoras da prática de processos
afetivos adequados ao contexto educacional.
.
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FORMAÇÃO DOCENTE NA PERSPECTIVA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO
Patrícia Costa Ataide (UNICAMP)
Resumo: Mulheres e homens têm a sua identidade construída socialmente, em
decorrência do contexto vivido e da forma como o mundo lhes foi apresentado pela
família, escola, comunidade, enfim, pelos grupos sociais sob o prisma da cultura de
exploração e machismo dominante. Portanto, têm passado por um processo de construção
que impõe estereótipos e padrões de comportamento que são utilizados como justificativa
para o exercício de determinadas profissões, como é o caso da docência, que reflete o
ranço patriarcal capaz de definir atribuições femininas e masculinas na educação, cuja
tendência é destinar aos homens os cargos de comando ou a docência em níveis de ensino
mais elevados, e às mulheres, os níveis considerados mais elementares, como a educação
infantil e o ensino fundamental. Se de um lado, a presença feminina na profissão docente
se dá de forma mais efetiva nos primeiros níveis da educação básica, por outro, são
justamente esses níveis que requerem uma dedicação profissional em que a docência é
confundida com a extensão da maternidade – a escola como a extensão do lar - e a
professora vê sua identidade profissional trocada pelo papel da tia. Assim sendo, a
investigação parte do olhar das mulheres professoras de uma escola da rede pública de
ensino de São Luís sobre a formação docente na perspectiva das relações de gênero.
Acreditando que a profissão docente, assim como a sua imagem, resultem de uma
construção histórica, compreende-se que, atualmente, a escolha pela profissão esteja
cercada de determinações e estereótipos que, mesmo inconsciente, levam muitas
professoras a aceitarem com naturalidade o exercício profissional docente desenvolvido,
em sua maioria, por mulheres no primeiro segmento do ensino fundamental. Com base
no exposto, objetivamos analisar, através de um estudo de caso, o olhar das mulheres
professoras do ensino fundamental de uma escola da rede pública municipal de São Luís
acerca da formação docente na perspectiva das relações de gênero. Na busca por
compreender o objeto de investigação, procedeu-se ao levantamento analítico das
representações de cinco professoras através de grupos focais, análise de conteúdo e
pesquisa bibliográfica. As protagonistas desse estudo acreditam que em se tratando de
profissão docente, as mulheres têm um perfil para ensinar crianças e os homens para o
ensino dos alunos maiores ou adultos, devido a características inerentes ao gênero. Além
de terem formação em nível superior, todas compartilham das mesmas ideias
preconceituosas, das mesmas representações do feminino historicamente construídas,
reveladas nas suas falas ao ponto de reconhecerem que há um preconceito na
determinação dos papeis a serem desempenhados por homens e mulheres na educação e
na sociedade como um todo, mas elas continuam reproduzindo esse comportamento. Por
esse motivo, reconhecemos a necessidade de que as questões de gênero sejam incluídas
na formação docente inicial e continuada, como meio de contribuir para a superação
destas representações.
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Palavras-Chave: formação; docência; gênero.
Introdução
Ao longo da história a imagem das mulheres vem sendo construída com base no
olhar masculino que, em alguns momentos demonstra repulsa, em outros, amor e
admiração, oscilando entre a pureza e a santidade, representada pela figura da Virgem
Maria, como também, entre o perigo e o pecado, representados por Eva, mulher que se
utilizou de artimanhas para levar Adão, isto é, o homem, à sua destruição. Essas
representações do feminino foram utilizadas pelos homens, que detinham o poder de
narrar a história, portanto, cabia-lhes desenvolver narrativas acerca das mulheres,
impondo sobre elas um paradoxal papel, o de Maria, obediente, pura e zelosa; e o de Eva,
desobediente e traiçoeira, que corrompia a imagem imaculada da primeira.
Ao ser narrada pelos homens a história acabou deixando uma série de lacunas a
respeito das mulheres. Perrot (2007) atribui algumas razões a isso, como a pequena
visibilidade nos espaços públicos e o silêncio das fontes, bem como, das narrativas, pois
se escreve sobre os feitos masculinos, enquanto que, as ações femininas carecem de
destaque.
Os papeis sociais a serem desempenhados por homens e mulheres têm sido
reproduzidos historicamente, tanto dentro da família, quanto nos outros espaços sociais,
sempre no sentido de defender a superioridade masculina alicerçada pela visão de
naturalidade que lhe é dada, e inscrita nas relações de poder que, segundo Bourdieu
(1999), tomam o princípio masculino como medida de todas as coisas.
Munindo-se da técnica de grupos focais, análise de conteúdo e pesquisa
bibliográfica, pretende-se analisar, através de um estudo de caso, o olhar das mulheres
professoras do ensino fundamental de uma escola da rede pública municipal de São Luís
acerca da formação docente na perspectiva das relações de gênero. Na busca por
compreender o objeto de investigação, procedeu-se ao levantamento analítico das
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representações de cinco professoras através de grupos focais, análise de conteúdo e
pesquisa bibliográfica.
No tocante às representações, apoia-se em Chartier (1990) ao afirmar que embora
aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, as representações são
sempre determinadas pelos interesses de um grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o
necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza.
Este artigo compõe-se de três subtítulos, o primeiro diz respeito a uma breve
retrospectiva sobre o papel das mulheres na sociedade, o segundo se refere à construção
da identidade profissional docente e o terceiro, faz alusão à formação docente na
perspectiva das relações de gênero.
Considera-se relevante refletir sobre o papel da mulher e do homem na sociedade,
marcado pelo determinismo biológico, com tendência a naturalizar as diferenças
comportamentais e o desempenho de papéis sociais diferentes de acordo com o gênero,
legitimando a ocupação de papeis sociais de maior prestígio para os homens, em
detrimento das mulheres, ou ainda, a superioridade dos salários dos homens, mesmo
diante da realização de trabalho similar por estes e as mulheres.
A maneira como estão organizadas as relações de gênero, em que os papeis e os
comportamentos sociais são marcados historicamente pela situação de desigualdade da
mulher em relação ao homem, acabam por reforçar essa situação na sociedade, bem como,
incidir sobre a identidade e a escolha da docência como profissão, principalmente, em se
tratando da educação infantil e do ensino fundamental.
Breve retrospectiva sobre o papel das mulheres na sociedade
As mulheres têm passado, ao longo da história, por um processo de conquista por
um espaço de visibilidade na sociedade e de superação da dominação masculina que,
segundo Saffioti (1987) ocorre há cerca de seis milênios e perpassa por múltiplos planos
da existência cotidiana. Essa dominação reflete a legitimação da suposta superioridade
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masculina, que se sustenta na criação de identidades sociais, de acordo com as funções
sociais a serem desempenhadas.
Ribeiro (2000) defende que as mulheres, limitadas ao espaço privado de suas
casas, recebiam instrução de suas mães, avós, tias, governantas e escravas para realizar
as prendas domésticas e o seu acesso ao saber sistematizado é recente. Portanto por muito
tempo, foram impedidas do acesso à educação formal, restando-lhes apenas as atividades
relacionadas ao lar e à família.
Os portugueses quando chegaram ao Brasil encontraram uma cultura bem
diferente da sua, em que predominava a educação informal, processada no cotidiano da
vida, com papeis masculinos e femininos bem definidos, porém, não excludentes da
participação comunitária baseada na equidade entre homens e mulheres. Diante disso, a
partir do violento confronto cultural, impuseram o escravismo e um modelo de educação
excludente.
As mulheres não haviam sido inseridas no sistema escolar estabelecido na
colônia, restando-lhes apenas os cuidados com a casa, o marido e os filhos. Logo,
independente de serem brancas, ricas ou empobrecidas, como as indígenas e as negras
escravas, não tinham acesso ao saber formal. Além disso, para Ribeiro (2000), a mulher
era vista com tamanha inferioridade que chegava ao ponto de ser categorizada como
imbecilitus sexus, ou sexo imbecil, categoria que fazia referência, não somente às
mulheres, mas também, às crianças e aos doentes mentais.
Com o marquês de Pombal, ao menos oficialmente, as meninas ingressaram na
escola e o magistério público foi colocado às mulheres como alternativa de acesso ao
mercado de trabalho, assim, teriam a possibilidade de expandirem as fronteiras de sua
atuação da esfera privada à pública. No entanto, esse fato não contribuiu para a
disseminação do ensino a toda a população, sobretudo para as mulheres.
Devido à chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, o governo recéminstalado no Rio de Janeiro interessou-se pela formação de homens para a administração
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e o exército. O foco era a urbanização da capital, para isso, foram abertos vários cursos
de ensino superior, para os homens, tanto na corte como em outras áreas do Brasil. Houve
também o aumento do número de escolas de ensino elementar, encarregadas do ensino da
leitura e da escrita, o que, entretanto, não representou a garantia de escolarização para a
maioria da população. Essas medidas, na verdade, não passaram de um reduzido número
de escolas destinadas, em sua maioria, aos homens, e outras, para as mulheres.
Historicamente as mulheres passaram por um longo período de construção sobre
o papel que lhes caberia desempenhar na sociedade, papel esse, sustentado pelas
representações de fragilidade, doçura, insegurança e submissão decorrentes de sua
natureza e valores femininos.
Geralmente, a mulher é associada a valores considerados negativos, tais como,
emoção, fragilidade, resignação. Tais valores contêm ideias como: a mulher é
incapaz de usar a razão; não é capaz de lutar contra ocorrências adversas, já
que se conforma com tudo; é insegura. Estes característicos são apresentados
como inerentes à mulher, isto é, como algo que a mulher traz desde o
nascimento. (SAFFIOTI, 1987, p.34).

Nesse sentido, estaria reservada às mulheres a função de realizar as atividades
consideradas de menor exigência intelectual, como cuidar do lar, do marido e dos filhos,
além de se manterem recatadas e sem nenhuma mancha moral que pudesse abalar a
reputação dos homens de sua família.
Para a manutenção da ordem patriarcal, a sociedade faz uso de uma série de
mecanismos sociais interessados na legitimação das funções a serem desempenhadas por
mulheres e homens na sociedade, mecanismos esses, voltados para uma possível
naturalidade desse processo, que é reforçado por estereótipos, tanto em casa quanto na
escola.
A educação da mulher no lar e na escola vem servindo para reforçar esses
estereótipos ligados ao gênero feminino, fazendo com que a conciliação dos
papéis de educadora com os de esposa e de mãe tenha se tornado uma
obrigação estimulada na mulher pela sociedade, que vem atravessando os
tempos. A escola, por exemplo, reproduz as diferenças sociais entre os
gêneros, historicamente construídas, e modela a mentalidade das mulheres de
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tal modo que, sob efeito da dominação masculina, elas fazem a opção ou
escolhem áreas e cursos femininos. (FAGUNDES, 2002, p. 233).

A escola desenvolve um papel primordial no que tange à determinação dos
espaços reservados a mulheres e homens na sociedade, para isso, faz uso de uma série de
elementos no seu fazer pedagógico, como a linguagem, a orientação das cores, que
assumem caráter de masculino ou feminino, as brincadeiras e as atividades.
Nesse sentido, é importante considerar o contexto cultural em que estão incluídas
as escolas, uma vez que, nela são reproduzidos os valores e as representações defendidos
pela sociedade e que exercem papel determinante na construção da identidade de
mulheres e homens.
Construção da identidade profissional docente
A profissão docente, como as demais, tem uma construção histórica no âmbito da
cultura de várias sociedades, em diferentes tempos e espaços. Neste percurso, foi se
constituindo sua identidade a partir do diferencial específico de sua formação, atuação e
competência, distinguindo-a das outras profissões.
Torna-se significativo compreender o conceito de identidade, mesmo
reconhecendo sua complexidade, pois de acordo com Bauman (2005) é uma ilusão tentar
definir a identidade. Porém é mais fácil explicar a identidade pelo que ela não é: essência,
dada, fixa, centrada, imóvel, unificada, homogênea e definitiva (MOREIRA, CANDAU,
2008).
Compreender a identidade requer ir além dos conceitos preestabelecidos, das
representações interpostas, pois inclui mediações culturais e influências sociais, que
deixam suas marcas e derrubam a ideia de composição identitária, exclusivamente, pelos
componentes internos, ampliando e renovando o seu sentido.
Dubar (2005, p. 107) afirma que a identidade não pode ser analisada “fora dos
sistemas de ação nos quais o indivíduo está implicado e resulta de ‘relações de força’
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entre todos os atores implicados e da legitimidade – sempre contingente – das categorias
utilizadas”. Por isso, a identidade em seu processo de construção não se dá de forma
isolada, haja vista, a influência da comunicação, das relações entre as pessoas, bem como,
do embate de opiniões e de forças que caracterizam a vivência em grupo e que revelam o
movimento das diferentes identidades.
As diferenças distinguem as identidades. Essas identidades são classificadas
de acordo com a representação e a significação, frutos da construção simbólica
e discursiva, são também, históricas e sociais. Isso sugere uma noção de
movimento, de flexibilidade, pois os significados além de subjetivos são
variados (OLIVEIRA, 2011, p. 52).

Também é importante compreender a presença de aspectos subjetivos e objetivos
no processo de construção identitária, em que atuam a interpretação de si próprio, bem
como, a interpretação do outro sobre as ações, os gestos e as expressões manifestas. Dubar
(2005) define como subjetivas as vivências da pessoa ao longo de sua vida e como
objetivos, os aspectos públicos, as posições sociais ocupadas pela pessoa em sentido mais
amplo.
No âmbito da identidade profissional, encontra-se a identidade docente, uma vez
que, toda identidade docente é uma identidade profissional, no entanto, nem toda
identidade profissional é docente. Assim sendo, a identidade docente é percebida por
meio das atividades práticas, do discurso e da forma como as professoras e os professores
representam a sua profissão, tendo por base seu arcabouço teórico, a forma como
interpretam a realidade e suas perspectivas profissionais.
Conforme De La Cruz (2000) a identidade profissional do professorado refere-se
aos aspectos relacionados com o que é, o que faz, os grupos aos quais pertence, o que
fala, o que escreve, as reuniões a que assiste, as leituras. Percebe-se então, que a
identidade profissional das professoras e dos professores perpassa pelas intra e
interrelações pessoais desenvolvidas na sua prática cotidiana.
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Nessa perspectiva, a identidade constrói-se e reconstrói-se no cotidiano,
utilizando-se as percepções sobre os diferentes aspectos, que compõem a realidade,
juntamente, com os sentimentos e as vivências pessoais e coletivas.
O professor como profissional aparece como resultado da necessidade de garantir
ao docente, relevância no contexto da educação atual, requerendo atenção, que de acordo
com Ramalho et al (2003) refere-se à formalização do saber, ao status e à criação de um
código de ética.
Ramalho et al (2003) afirma também que na década de 80 do século passado,
inicia-se nos Estados Unidos e, consequentemente em outros muitos países dependentes
dos modelos de formação norte-americanos, a discussão do professor como profissional,
como ator tomando decisões em situação de urgência, mobilizando saberes para resolver
problemas em seu contexto. Essa discussão influenciou na decisão de tornar imperativa a
formação de professoras e professores no âmbito das reformas educativas, de maneira a
tornar a profissionalização da docência uma meta estratégica da educação do século XXI.
Por conseguinte, é inconcebível pensar em profissão docente sem tocar na questão
da formação como mecanismo necessário ao desenvolvimento de sua prática a partir do
diálogo com os conhecimentos inerentes à profissão. Contudo, Nóvoa (1992) alerta que
deve ser respeitada a experiência do mestre e levados em consideração os processos
dinâmicos e interativos da formação contínua, vividos em espaços concretos pelo coletivo
que constitui esse grupo profissional.
O investimento em formação docente não pode excluir o esforço de superação da
noção dominante de reprodução mecanizada, alicerçada pela racionalidade técnica, e
avançar no sentido da construção da sua identidade profissional. Pois, como defende
Ramalho et al (2003) os saberes não são regras pré-estabelecidas para sua execução, e
sim referências para a ação consciente sob determinados princípios éticos.
Um aspecto relevante que diz respeito à composição da categoria, em sua maioria,
feminina, principalmente, em se tratando do ensino fundamental diz respeito à
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feminização ocorre, sobretudo, nos níveis de ensino considerados mais elementares,
portanto, de menor prestígio dentro da profissão, interferindo na identidade social das
professoras.
Em se tratando do desprestígio profissional, os problemas já existiam antes do
ingresso das mulheres na docência, pois os homens professores já desenvolviam suas
atividades em condições desfavoráveis, em que a precariedade estava presente na
estrutura física, nos materiais didáticos, na formação profissional e nos baixos salários.
Gatti et al (1998) revelam que a identidade social das professoras comporta
também a imagem, principalmente a partir das últimas décadas, de um esgotamento dos
recursos culturais, gerado por condições de trabalho desfavoráveis, seja o acúmulo de
vários empregos em diversos estabelecimentos de ensino, seja o fato de trabalhar no
campo da educação, mas não como professora, ou ainda o fato de ter outras ocupações
não ligadas ao ensino.
Torna-se importante, nesse sentido, compreender o processo de construção da
identidade docente, buscando-se suporte na história com o intuito de identificar como se
deram as relações, as vivências e de que forma as representações contribuíram para essa
permanente (re) construção da identidade ao longo do tempo.
Formação docente na perspectiva das relações de gênero
Na busca de analisar, através de um estudo de caso, o olhar das mulheres
professoras do ensino fundamental de uma escola da rede pública municipal de São Luís
acerca da formação docente na perspectiva das relações de gênero, realizaram-se três
encontros de grupos focais com cinco professoras em uma sala de aula de uma escola
pública da rede municipal de São Luís, nos meses de outubro e novembro de 2012. Para
a preservação do seu anonimato utilizaram-se os pseudônimos: Abigail, Débora, Ester,
Lídia e Miriã.
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Vários aspectos a serem considerados para esta pesquisa foram encontrados nas
falas das professoras, haja vista que a profissão docente resulta de processos que
envolvem mecanismos de atribuição da identidade pelas instituições e pelos agentes
diretamente em interação com o indivíduo, e o de incorporação da identidade pelos
próprios indivíduos.
Destaca-se, nesse estudo, o fato de que a maioria dessas mulheres escolheu a
docência como profissão por conveniência e sob a influência de alguém, principalmente,
dos pais.
Nem fui eu quem escolhi, foi meu pai. Minha mãe tinha falecido, aí nós fomos
morar no interior, eu tinha terminado a 8ª série e tinha que ingressar no 1°
ano, então meu pai disse que eu teria que fazer magistério pois, com
magistério conseguiria emprego em qualquer lugar e isso foi me remoendo
um bom tempo porque eu não queria, não queria mas, quando eu cheguei lá
me apaixonei pela docência (Professora Abigail).
Minha mãe trabalhava em escola, então, eu ia de vez em quando pra lá no
horário em que eu não tinha que estudar e ficava brincando com as crianças,
aí peguei o gosto, mas até então, não tinha aparecido aquela coisa de fazer
magistério, então, mamãe me disse para eu fazer científico ou magistério,
então, eu pensei que se fizesse o científico teria que me preparar para
vestibular, aquela coisa toda... então, como eu já tinha afinidade e até escola
para trabalhar, achei melhor fazer magistério. E foi aí que eu resolvi fazer
magistério (Professora Lídia).

Dos depoimentos extrai-se que o desejo em se tornarem professoras não foi o
motivo inicial para a escolha da profissão e sim, a possibilidade de obterem um retorno
financeiro mais rápido somado a uma habilidade para o ensino percebida por outras
pessoas.
Percebe-se que elas começaram a se reconhecer como professoras na vivência da
profissão, já que, inicialmente, suas dificuldades as faziam agir de maneira inadequada
com os alunos e as alunas. Todavia, o investimento na formação profissional possibilitoulhes a apropriação de alguns saberes necessários ao exercício da docência.
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Apesar das falas transcritas não apontarem para uma escolha profissional por parte
da maioria dessas mulheres, todas demonstraram terem feito uma boa escolha e gostarem
de trocar conhecimentos na relação ensino-aprendizagem, como expresso no depoimento
da professora Miriã:
Eu me vejo realizada porque no meio de tanta gente, eu corri atrás, foi muito
difícil porque eu queria mesmo fazer magistério, eu já tinha um filho, eu não
tinha empregada, então, eu criei uma rotina assim de fazer coisas tarde da
noite e muito cedo da manhã, eu tive que esquecer a casa e ser
extremamente profissional, eu, às vezes, até me pego brincando com as
minhas crianças sobre uma coisa assim tão séria e eu percebo que brincando
a coisa fluiu, é... então, eu vejo que ao estar numa sala de aula a primeira
coisa que a gente tem que fazer é olhar para as crianças e gostar de todas
elas, porque no momento em que a gente olha e a gente gosta... assim,
aquele olhar é uma comunicação tão boa que a gente se sente à vontade, a
gente percebe que elas vão participar...

Entretanto, cabe ressaltar que a relação da profissão docente como vocação –
como “herança” do caráter religioso presente no início da profissão, como vimos - perdura
ainda hoje, seja no sentido de tê-la ou não, assim, algumas professoras se percebem como
vocacionadas, enquanto outras admitiram que começaram a se identificar com a docência
no decorrer de sua experiência profissional, como apontado nestes depoimentos:
No meu tempo de estudante eu já sentia quando eu me reunia com minhas
colegas, porque eu sempre ia explicar alguma coisa que elas não entendiam.
Então, diziam que eu levava jeito, que eu tinha que ficar explicando, pois elas
não entendiam com a professora. Eu percebi que levava jeito, então eu fui... eu
fiz científico mas, apareceu a oportunidade de fazer magistério e eu já estava
ensinando como voluntária na escola da minha cunhada e ela me disse para eu
fazer magistério. Também sugeriu que eu desse aula no colégio dela só por
dois dias e fizesse o curso nos outros dias, aí eu aproveitei e fiz também o
magistério (Professora Débora).

Percebemos também que o processo de identificação com a docência se expressa
no sentimento de pertencimento à profissão docente, que é visível na fala da uma das
participantes da pesquisa:
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Eu sou uma professora feliz porque agora eu faço o que eu quero apesar do
meu pai ter visto isso primeiro do que eu, eu sou realizada com o que eu faço
porque é aquilo que eu gosto, que eu amo, que amo ser professora, eu não me
vejo em outra profissão, eu já fiz vários concursos mas, eu digo assim: gente,
se eu tiver que abrir mão de ser professora, eu acho que eu não abro mão de
ser professora, eu prefiro a minha profissão (Professora Abigail).

Todas acreditam que a docência requer uma preparação para o seu exercício, bem
como, para o enfrentamento das situações cotidianas, pois reconhecem que ser professora
requer conhecimentos, habilidades e base científica, pois para ela, está equivocado quem
Entra na Pedagogia, no “ôba, ôba” porque é mais fácil de passar, é mais fácil
de entrar no mercado de trabalho. Não é assim, quando você entra numa sala
de aula, se você não estiver preparado, você se assusta e no outro dia não
volta mais... (Professora Abigail)

A importância de ter conhecimentos advindos da formação profissional para a
construção da sua identidade também está presente:
Eu me vejo assim: eu mudei da água para o vinho. Quando eu cheguei me
sentia um peixe fora d’água, eu gritava, eu me estressava... eu não
sabia...primeiro, porque eu peguei segunda série, eles eram todos
pequenininhos...chegamos num momento difícil na escola, em que a gente
“tirou” aquelas pessoas com quem eles já estavam acostumados, fomos vistas
como aquelas que tiraram o emprego das outras, pegaram... foi nesse momento
que a gente chegou, eu era um peixe fora d’água, não sabia nem para onde era
que ia, eu não tinha afinidade com coisa alguma, então, pra mim foi muito
difícil, depois, com o tempo é que a gente vai se aperfeiçoando, fazendo curso,
é... fui lá pra Casa do Professor (Centro de Formação), eu mais a Lídia fizemos
curso, foi aí que eu fui pegando gosto... (Professora Ester).

A maioria das professoras reconhece que é necessário posicionarem-se quanto ao
que querem e demonstrarem amor pelo que fazem, como características indispensáveis
ao/à professor/a. Para tanto, deve-se
Em primeiro lugar, amar o que faz, ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa com
conhecimento, uma pessoa que seja paciente, uma pessoa que diga assim: é
isso o que eu quero! (Professora Abigail)
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O planejamento é considerado essencial para a realização de um bom trabalho
docente, como identificado na fala da professora Abigail:
Pois se você não planejar, vai dar aula de qualquer jeito e não pode ser de
qualquer jeito, você tem que sentar e saber a melhor forma de passar esse
conteúdo para que o aluno possa realmente aprender, porque se for de qualquer
forma ele aprende de qualquer jeito ou até não aprende nada, tem que ter essa
preocupação de planejar, conhecer o aluno e saber como ele está.

Um dos aspectos evidenciados nas falas das participantes da pesquisa como
diferencial da profissão docente das outras profissões, diz respeito, à desvalorização,
inclusive, pelos próprios docentes:
Eu vejo essa profissão assim é... menos valorizada do que as outras porque
você vê é... qualquer pessoa está num cargo, numa profissão, é doutor não sei
quem, mas, quem faz os doutores são os professores, os secretários de outros
órgãos, os sindicatos de outros órgãos, eles buscam, eles conquistam e chegam
lá, o representante do professor parece que só aprendeu a fazer o outro pensar,
ele não busca o pensamento em benefício dele, parece que ser professor é só
fazer a doação do ensinar, ele não sabe cobrar em cima daquilo que ele realiza
e faz um monte de gente se realizar e tudo isso em função do sistema porque
todo o mundo quer que a coisa vá pra frente mas tem que ter consciência de
que se o professor for valorizado ele vai fazer a coisa mudar, então, é bem
melhor ter alienado do que educado e o sistema está aí falido por isso porque
nós estamos lutando para educar é... essa lamentação eu vejo assim, por outras
pessoas da família, que é antiga, entrou a seriação, entrou o ciclo mas, os
professores não deixam de ser professores. Porque pode vir qualquer sistema
mas, nós dentro de uma sala de aula... a gente faz aquilo que é visto que é bom
para o aluno, a gente passa ensinamento, faz ele pensar, tanto é que não fica só
professor, pára aqui, a cada ano que passa a gente ouve depoimentos
belíssimos tipo o de Lídia com os alunos dela, são excelentes profissionais,
que mesmo desvalorizados nós continuamos sendo bons professores
(Professora Miriã).
Eu vejo que uns não valorizam e o próprio professor não valoriza, se você
entra numa reunião de professor... eu acho que por conta disso quem está no
poder não vê o professor como vê um médico, um advogado, um promotor,
professor é só um professor... (Professora Débora).

A profissão docente, não é valorizada socialmente, segundo elas, fator esse que se
faz perceber no salário, como se encontra expresso nas falas das depoentes:
É uma das mais importantes profissões, deveria ser a mais bem remunerada
e mais bem valorizada (Professora Ester).
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A própria professora diz assim: eu vou trabalhar para o meu filho ser doutor...
mas, é muito difícil uma professora dizer: o meu filho vai ser professor!
(Professora Miriã).

Ao discutirem sobre o fato da docência ser exercida por mulheres ou homens, as
mulheres professoras expressam que essa profissão é destinada às mulheres e esse fato é
justificado por fatores que variam desde à vocação e maternidade até, ainda segundo elas,
à pouca ou nenhuma capacidade masculina de adentrar numa profissão que, no ensino
fundamental menor, requer cuidados que somente uma mulher poderia ser capaz de
realizar:
É profissão feminina, é coisa de mulher, até porque em Educação Infantil o
maior número de alunos é menino, Ensino Fundamental é menino, quando
chega na 8ª série o maior número de estudantes é mulher. Eu acho que o
homem busca mais é cedo arrumar emprego, dinheiro e a mulher não. Ela
busca um diploma, uma profissão em que ela possa trabalhar de segunda à
sexta, ela gosta de se sentir como mãe, não só como professora, então, as
profissões que mais cabem são as de professora e enfermeira, não é?...
(Professora Miriã).

A docência nas séries finais do ensino fundamental é atributo feminino, para essas
professoras, devido a uma suposta habilidade, um dom maternal e, portanto, inalcançável aos
homens que, ao tentarem insistir na profissão docente nas salas de aula de crianças, correm o
risco de fracassarem.

Considerações
Acredita-se que os depoimentos dessa pesquisa revelam como as representações
das mulheres professoras sobre a formação docente na perspectiva das relações de gênero
estão presentes nos discursos e nas práticas das mulheres professoras investigadas, e de
uma forma tão velada que ao passo que as discussões se desenrolavam nas sessões dos
grupos focais, percebia-se a ideia de que a vocação, o atendimento às necessidades
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financeiras ou a identificação com a docência no decorrer da experiência profissional
foram essenciais para a escolha ou, até mesmo, a permanência na profissão.
Os depoimentos revelam o fato de serem mulheres constituiu-se num grande
aliado para o exercício profissional por acreditarem que a maternidade, dom feminino
supostamente característico de sua identidade, teria grande espaço de expressão nas salas
de aula com seus alunos e alunas.
Portanto, as mulheres professoras, apesar de reconhecerem a competência de
homens e mulheres para o exercício docente, afirmaram que as mulheres têm melhores
condições de ensinar as crianças do ensino fundamental menor por possuírem o dom da
maternidade, fundamental para quem trabalha com crianças.
Para elas, a docência voltada para os alunos se as alunas menores, deve ser
desenvolvida pelas mulheres, cabendo aos homens lidar com os alunos e alunas maiores,
visto que, para elas, a chamada racionalidade masculina atende mais às suas necessidades.
Logo, em se tratando de profissão docente, as mulheres pesquisadas afirmam que as
características de gênero são determinantes para o exercício da docência.
Diante do exposto, acredita-se na necessidade de incluir as questões de gênero na
formação docente inicial e continuada, como meio de contribuir para a superação dessas
representações.
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GEO-HISTÓRIA: O TEMPO E O ESPAÇO NO ENSINO DA CARTOGRAFIA ESCOLAR
Édino de Almeida Grama (Uninter)
Diego Henrique Pires (UEM)
Resumo: Desenvolvida por Fernand Braudel, a Geo-História busca a integração entre as
duas ciências procurando assim unir a contribuição da Geografia, a partir da compreensão
do espaço e da História no entendimento da temporalidade, no qual ambas colocariam o
tempo, o social e o espaço no mesmo patamar de análise, procurando assim superar
antigas barreiras metodológicas que atingem a pesquisa e o ensino. No pensamento de
Braudel, a geo-história também conversa com o tempo da natureza, em que a sua longa
duração é capaz de alterar o espaço de forma significativa, como no exemplo dado pelo
autor de um abalo sísmico de grande escala; no qual o espaço é alterado, não somente as
características físicas do local, mas também as atividades humanas. Com os recursos
cartográficos possuindo interferência positiva no processo de ensino-aprendizagem, visto
que facilitam na compreensão de diversos processos humanos e materiais de uma
realidade e partindo da dificuldade de interdisciplinaridade entre Geografia e História, a
interpretação de mapas antigos, por exemplo, acaba tornando-os meras ilustrações nos
livros didáticos, perdendo assim, o uso mais efetivo dessa forma de representação. Desse
modo, a Geografia deveria utilizar da historicidade não só de forma superficial, mas
imbricando suas temáticas; da mesma forma a História deveria apropriar-se de conceitos
geográficos. Portando, é preciso desenvolver uma leitura cartográfica nos mapas antigos,
possibilitando que os alunos possuam maior capacidade de interpretação nos conteúdos
que utilizam tais representações como meio de compreensão de um dado fenômeno
histórico. Com metodologia pautada no diálogo entre a bibliografia escolhida e a análise
de teóricos como Fernand Braudel, David Harvey e Milton Santos, busca-se uma proposta
didática por meio da interpretação geo-histórica do Mapa-múndi de Pierre Desceliers de
1546. Cartógrafo francês, famoso por seus estudos em hidrografia, Desceliers elaborou
diversos mapas históricos no período renascentista, muitos deles a mando do rei Henrique
II, que os tornam excelentes ferramentas didáticas para as duas disciplinas. Atualmente,
as barreiras existentes relacionadas ao indivíduo em um espaço global se tornam cada vez
mais complexadas, uma vez que o desenvolvimento da globalização trouxe mudanças
significativas para a sociedade nos âmbitos políticos, econômicos, sociais e culturais,
ultrapassando fronteiras, territórios, continentes em um “tempo” relativamente
vertiginoso devido a uma compressão do espaço-tempo. Do mesmo modo, no momento
de confecção do mapa de Desceliers tínhamos um primeiro processo de globalização entre
novos e velhos continentes, um processo de conexão que levaria as grandes navegações
e ao conhecimento de todas as dimensões do globo. Dessa maneira, esperamos contribuir
no desenvolvimento de novas metodologias no campo interdisciplinar do ensino de
Geografia e História na educação básica, elevando dentro do ambiente escolar a
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aproximação entre as duas disciplinas no que tange a abordagem do espaço/tempo dentro
das representações cartográficas.
Palavras-Chave: geo-história; cartografia; Pierre Desceliers.
Introdução
No atual momento contemporâneo da educação, a Geografia como disciplina
escolar poderia ser uma das disciplinas melhor equipadas para despertar o interesse dos
alunos (BRABANT, 1994), principalmente no que se diz respeito ao uso da cartografia
na sala de aula, já que através dessa ferramenta, de acordo com o PCN, é possível observar
a produção, organização e distribuição dos elementos no espaço além da leitura e
compreensão das informações referentes aos fenômenos geográficos que são expressos
por meio da linguagem cartográfica.
Cavalcanti (2010, p. 9) destaca que na realidade contemporânea, a cartografia tem
papel fundamental no ensino de Geografia, por desenvolver o aprendizado no aluno
através do processo comunicação (a partir da alfabetização cartográfica), e das relações
que são feitas por meio da representação e leitura de diferentes contextos. Partindo do
pressuposto que, independentemente da espacialidade, real ou representada, é possível
traçar a (co) existência de diferentes contextos sócio espaciais, nesse sentido, o uso de
ferramentas/conceitos/metodologias

da

História

podem

vir

a

contribuir

no

enriquecimento do ensino em um via de mão dupla, onde ambas as disciplinas seriam
favorecidas no processo de ensino-aprendizagem ao utilizar diferentes metodologias.
Silva; Santos (2012) apontam que ainda hoje a História e a Geografia são
associadas à simples memorização, sejam de datas e acontecimentos históricos ou mesmo
de nomes de rios, cidades e capitais, sendo disciplinas que os alunos acabam por
reproduzir mecanicamente o que é passado pelo professor.
Como vestígio da Geografia Tradicional, “implantada” no ensino desde a sua
institucionalização no início do século XX (CAVALCANTI, 2010, p. 4), muitos
professores ainda a praticam, e mesmo os alunos percebem que as aulas da disciplina
muitas vezes ocorrem por meio de assuntos fragmentados sob uma metodologia que leva
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a descrição, enumeração de dados, e memorização de conceitos “fechados” (PESSOA,
2007), ou seja, que não são discutidos ou trabalhados, dando a ideia de que parte de uma
conceitualização pronta, que não existe a necessidade de aprofundamento teórico, logo,
um ensino enciclopédico21.
Com o desenvolvimento de uma nova abordagem da Geografia, assim como
aponta Cavalcanti (2010) a partir da década de 1970, as frentes de discussão sobre ensino
de Geografia, direcionavam para questões como: para que serve a Geografia? Qual é
objetivo da Geografia? A quem se destina? Quem usa? Onde, a partir da década de 1980
o debate continuava a fim de dar maior significado social/crítico ao ensino geográfico nas
escolas, havendo também o questionamento sobre a dicotomia entre a Geografia Humana
X Geografia Física.
Assim, já década de 1990, houve o surgimento de discussões que buscavam
associar os métodos de ensino de Geografia com as orientações pedagógico-didáticas para
tornar o ensino mais significativo, fortalecendo o papel da Geografia na formação social
do estudante, uma vez dada a importância do conhecimento e da análise crítica de uma
sociedade globalizada em um mundo tecnificado e informacional, em que o entendimento
das diferentes linguagens da realidade atual

pode ser proporcionada por meio de

abordagens nas práticas de ensino (CAVALCANTI, 2010).
Assim como a Geografia desenvolveu-se no método de análise espacial, na
definição do seu objeto, no ensino básico e superior, a História também passou (e passa)
por um amplo desenvolvimento do ensino-pesquisa, em que os profissionais são levados
a constante renovação da forma de ensinar a História.
A partir do século XIX até o advento das mudanças trazidas pela escola nova –
contudo a relação com a fonte em sala de aula ainda continuou a mesma, mudando-se

21

Relacionado à acumulação de conteúdo, onde o ensino torna-se meramente aquisitivo, em uma relação
de ensino aprendizagem que coloca o aluno como mero receptor (SCHEVISBISK, 2009)

275

apenas com o processo de aprendizagem centrado no aluno -, o uso das fontes históricas
em sala de aula obedecia a uma forma tradicional de se pensar História, bem como o
próprio ensino, “nos livros didáticos eram utilizados documentos escritos, que conferiam
a prova de realidade ao texto” (CAINELLI; SCHMIDT, 2005, p. 91). Essas narrativas,
geralmente relacionadas aos fatos construtores do sentido de nacionalidade como datas
importantes, personagens históricos que “fundaram” a nação e a própria construção da
nacionalidade e da identidade brasileiros, eram seguidas por imagens relacionadas ao
tema que conferiam certa legitimidade a narrativa. Maria Schimdt e Marlene Cainelli
colocam um excelente exemplo dessa autenticidade conferida pelos documentos com a
obra de Victor Meirelles sobre a primeira missa no Brasil, acompanhada do trecho da
carta de Pero Vaz de Caminha; é o que pode ser denominado como “imagem e texto
canônico” sobre o tema relacionado.
Nesse sentido, como integrar as duas disciplinas presentes no Ensino Fundamental
desde os anos inicias? Como o diálogo entre História e Geografia pode vir contribuir na
análise do presente? É possível ensinar a cartografia mais integrada a História sem perder
as especificidades de cada disciplina?
Assim como aponta Pontuschka et. al. (2009) a interdisciplinaridade se revela
como uma ação importante para o mundo atual, mas que, há a necessidade de haver a
reflexão permanente entre os envolvidos em um projeto que pretende ser interdisciplinar
pois, uma vez que há professores que possuam formação específica em uma dada
disciplina, as interações se tornam mais complexas, pois o planejamento conjunto se torna
necessário para minimizar as barreiras entre as disciplinas (PONTUSCHKA et. al., 2009,
p.117).
Podendo ser entendida como a “superação da visão fragmentada nos processos de
produção e socialização do conhecimento” que tende a desenvolver “novas formas de
organização do conhecimento” ou ainda, “um novo sistema de sua produção, difusão e
transferência” do saber tal como aponta (THIESEN, 2008), o professor de uma dada
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disciplina que possua uma atitude interdisciplinar, tende a ser um professor-pesquisar,
uma vez que deve selecionar adequadamente a sua metodologia, conceitos, conteúdos
para contribuir em um dado objeto de estudos que tenha a integração de professores de
demais disciplinas (PONTUSCHKA et. al., 2009).
Entretanto, assim como aponta Bittencourt (2004, p. 256), torna-se de extrema
relevância que o professor tenha conhecimento amplo sobre a disciplina que leciona
relacionado principalmente aos conceitos, conteúdos e métodos próprios da sua área de
conhecimento para que assim possa dialogar com outras disciplinas. Partindo desse
pressuposto, o caráter interdisciplinar [...] tem a potencialidade de auxiliar os educadores
e as escolas na ressignificação do trabalho pedagógico em termos de currículo, de
métodos, de conteúdos, de avaliação e nas formas de organização dos ambientes para a
aprendizagem (THIESEN, 2008, p.553).
Para corroborar na interdisciplinaridade entre as duas disciplinas, a Geo-história
parece como uma ferramenta que busca a integração entre as mesmas procurando assim
unir a contribuição da Geografia, a partir da compreensão do espaço e da História no
entendimento da temporalidade, no qual ambas colocariam o tempo, o social e o espaço
no mesmo patamar de análise.
Geo-história: o tempo e o espaço em união
Desenvolvida em um período onde buscou-se quebrar os paradigmas de
centralização dos estudos de Geografia pautados na descrição dos fenômenos espaciais e
na História sendo utilizada como mera narração dos fatos, ampliando também o diálogo
entre as ciências, seu principal precursor foi o historiador francês Fernand Braudel, crítico
das fronteiras disciplinares, buscou na Geografia a construção do seu método histórico de
longa duração (RIBEIRO, 2015).
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Fernand Braudel22, historiador francês pode ser citado como grande contribuinte
para a relação da História com a Geografia. Em alguns de seus trabalhos, Braudel expõe
suas opiniões sobre como via a Geografia na sua época, e com isso criticava o sistema
como era trabalhado. Para ele, a Geografia se mostrava apenas descritiva e mantinha uma
relação extremamente estreita com a matemática, tendo essa configuração, as propostas
de Braudel para uma geografia mais “humana” não se tornava interessante aos estudiosos
da época. Da mesma, a História, antes dos Annales, durante o século XIX, recém
institucionalizada tendo seus principais autores Langlois e Seignobos23, tinha como
objeto a história dos grandes personagens, dos documentos institucionais dos governantes
mais famosos; não havia História do povo, das minorias ou de gênero. Dessa forma, a
História do século XIX se aproximava da geografia quantitativa.
Para Braudel, a Geografia deveria colocar o tempo, o social e o espaço no mesmo
patamar de análise, isso apenas ocorreria se a Geografia utilizasse da História, e vice e
versa, para ele, isso é geo-história, onde a geografia seria capaz de entender a sociedade
para que em junção com o meio já entendido (a natureza) a questão da longa duração
começasse a ser discutida dentro do âmbito geográfico.
No pensamento de Braudel, a geo-história também conversa com o tempo da
natureza. A sua longa duração é capaz de alterar o espaço de forma significativa, como
no exemplo de um abalo sísmico de grande magnitude, o espaço conhecido é abalado
alterando a vida humana bruscamente, logo, alterando o espaço em que a mesma vive.

22

Fernand Braudel (1902-1985), um dos mais importantes historiadores franceses – membro da revista dos
Annales, principalmente durante a 2ª geração - foi convidado para inaugurar os cursos de História e
Geografia na recém-formada USP – Universidade de São Paulo em 1934.
23
Charles Seignobos (1854-1942) e Charles-Victor Langlois (1863-1929) são considerados os principais
expoentes da escola metódica – também conhecida como escola positivista, sobre o tema ver: LANGLOIS,
Charles Victor; SEIGNOBOS, Charles. Introdução aos estudos históricos. Os Historiadores que formaram
a revista dos Annales - Annales d'histoire économique et sociale – Marc Bloch e Lucien Febvre, criticaram
veemente essa corrente, instituindo a dimensão social, econômica e cultural na análise. Fernand Braudel,
expoente da 2ª geração é quem defenderia a análise geográfica em conjunto, bem como a sua teoria da
longa duração, ao escrever “O Mediterrâneo e o mundo do Mediterrâneo em tempos de Felipe II”.
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Portanto, podemos dizer como integração possível entre História e Geografia, uma
análise em conjunto, do tempo, espaço e sociedade, uma análise do modo de produção
capitalista não só de maneira teórica, mas como essa produção gera desigualdades
espaciais e temporais. Um autor que se aproxima dessa dimensão é David Harvey, já que
o mesmo estabelece uma relação entre sociedade-espaço.
Atualmente, as barreiras existentes relacionadas ao indivíduo em um espaço
global se tornam cada vez mais complexadas, uma vez que o desenvolvimento da
globalização trouxe mudanças significativas para a sociedade global, transformações nos
âmbitos políticos, econômicos, sociais e culturais ultrapassaram fronteiras, territórios,
continentes, em um “tempo” relativamente vertiginoso devido - assim como é apontado
por Harvey (2005) - a uma compressão do espaço-tempo.
Já na visão de Milton Santos, o espaço e tempo também podem ser analisados por
meio da sua integração. Definindo tempo como a sucessão dos eventos e seus diversos
acontecimentos e espaço como meio, o lugar material (SANTOS, 1997), para esse autor,
a simultaneidade temporal existe, pois, para o entendimento de qualquer período, seja
atual ou passado, os diferentes eventos se sucedem e se sobrepõem (BRAGA, 2014), com
a História tendo importante papel, pois o:
[...] espaço possui uma história antes da influência dos tempos externos.
À vista disso, é preciso analisar os períodos históricos que atuam na
escala do lugar, região, país, continente e escala global. No entanto,
para explicar o presente, é preciso ir além no que diz respeito às relações
espaço-temporal. As situações atuais não resultam apenas das suas
condições do passado, pois a história dos lugares vai se reconstruindo
(BRAGA, 2014, p. 24).

Nesse sentido, dependendo da escala e área de estudo, podemos identificar a
presença de diferentes meios, de conjunto de técnicas que se entrelaçam em um mesmo
momento. Por exemplo, temos no centro da cidade de São Paulo diversas temporalidades
presentes, seja de ocupação humana, utilização do espaço, ou até mesmo as
temporalidades relacionadas aos estilos arquitetônicos: o eclético que se mistura com o
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barroco, dando lugar depois ao estilo modernista, todas essas temporalidades estão no
mesmo espaço. O tempo como simultaneidade apresenta uma representatividade a todos
os elementos imateriais da sociedade e o espaço reúne, juntamente com os elementos
materiais, com suas múltiplas possibilidades, os diferentes usos do tempo (SILVA, 2012).
Interdisciplinaridade na cartografia: a Geo-história dos mapas antigos
Quando analisamos os documentos oficiais de ensino referente ao ensino de
Geografia, os PCN’s focam o seu conteúdo através de conceitos estruturadores,
procurando-se associar conteúdo da Geografia Física e Humana a fim de se obter um
conhecimento mais complexo (SILVEIRA, 2007). Nesse sentido a cartografia aparece
como instrumento de ensino em todas as etapas do ensino básico, ora com ênfase nas suas
características básicas, ora como complemento a análise e interpretação de dados
espaciais.
No PCN destinado ao terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental (6º ao 9º ano)
exclusivamente para o ensino de Geografia (BRASIL, 1998) é apontado o ensino da
cartografia para o terceiro ciclo como um dos eixos temáticos sugeridos para o trabalho
do professor, como uma proposta para a continuidade do trabalho da alfabetização
cartográfica de períodos anteriores, buscando a utilização (com análises críticas) de
diferentes tipos de mapas temáticos com escalas diversas, que tem por objetivo levar os
estudantes a “[...] questionar, analisar, comparar, organizar, correlacionar dados que
permitam compreender e explicar as diferentes paisagens e lugares” (BRASIL, 1998, p.
81). Na temática da disciplina História, há como uma das compreensões que os alunos do
ensino fundamental necessitam ter no fim de seu ciclo “reconhecer que o conhecimento
histórico é parte de um conhecimento interdisciplinar” (BRASIL, 1998, p.43), ou seja, na
História na Geografia temos em seus determinados parâmetros curriculares a evidencia
do trabalho interdisciplinar como uma necessidade didática e pedagógica.
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A exemplo de melhor apresentar as abordagens dos documentos oficiais de ensino,
a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lançou, inicialmente em 2008, um
currículo básico para as escolas estaduais do segundo ciclo do ensino fundamental e para
o ensino médio com o objetivo de apoiar e contribuir na melhora da qualidade da
aprendizagem dos alunos do estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2012, p. 7).
A fim de atender às novas competências exigidas no mundo contemporâneo (SÃO
PAULO, 2012, p. 7), o novo documento, lançado em 2012, traz, mostra juntamente com
os documentos dirigidos aos professores e alunos (Cadernos do Professor e do Aluno),
direcionados separadamente as disciplinas (organizados por série/bimestre) conteúdos
que atendam as habilidades e competências propostas através de sugestões de métodos,
estratégias, experimentações, projetos, estudos interdisciplinares, entre outros.
No âmbito dos estudos interdisciplinares citados pelo documento, as Ciências
Humanas são entendidas como a fragmentação dos diferentes saberes que tem como
objetivo comum o estudo dos seres humanos em suas múltiplas relações, o que
proporciona a adoção de uma abordagem integrada das disciplinas que permitam aos
estudantes compreender, relacionar e analisar as diferentes complexidades da sociedade
(SÃO PAULO, 2012, p. 25). A interdisciplinaridade no estudo da História permite algo
que já tem uma relação direta com a História e suas novas abordagens desde a escola dos
Annales e dos parâmetros curriculares da disciplina: sua ação de permitir uma inserção
do mundo cultural dos alunos, formando assim, ao longo da jornada do ensino básico,
cidadãos críticos. Dessa forma, “a aprendizagem dos conteúdos norteada por uma prática
comum entre as diferentes áreas contribui para uma formação mais completa e
humanizada dos discentes” (LIMA; AZEVEDO, 2014, p.144).
Dessa maneira, é possível traçar importância da abordagem interdisciplinar uma
vez que “o professor necessita manter o diálogo permanente com o passado, o presente e
o futuro para conhecer melhor sua própria ciência e saber como constituir projetos
disciplinares e interdisciplinares na escola” (PONTUSCHKA, 2015, p. 145). Do mesmo
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modo, nos parâmetros curriculares nacionais – PCN para o Ensino Médio com as
temáticas das ciências humanas e suas tecnologias busca “a alternativa interdisciplinar
como solução para seus impasses. Desse enriquecimento, surgiram abordagens diversas
e inovadoras, em antropohistória, geo-história, sociolinguística, história e geografia
econômicas etc” (BRASIL, 1999, p.7). Já no PCN para o 3º e 4º ciclos do Ensino
Fundamental temos que “por meio de trabalhos interdisciplinares, novos conteúdos
podem ser considerados em perspectiva histórica, como no caso da apropriação, atuação,
transformação e representação da natureza pelas culturas, da relação entre trabalho e
tecnologia” (BRASIL, 1998, p.33).
Nesse sentido, ao buscar uma proposta metodológica do uso cartografia no Ensino
Fundamental II, observa-se que os mapas antigos trazem uma riqueza de detalhes que
proporcionam o entendimento de como era visto o espaço naquele período,
principalmente quando analisamos os elementos (figuras) presentes no mapa, que davam
ênfase as características espaciais de um dado território.
Marcados por uma produção, que tinham como grande marca o seu caráter
estético, considerados essenciais na sua elaboração (MATIAS, 1996, p.92), o que faz os
mapas antigos serem importantes materiais a serem trabalhados dentro da sala de aula,
relaciona-se a época que os mesmos foram produzidos.
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Como marca da produção cartográfica desse período, temos o recorte do Mapamúndi de Desceliers (1546) que, assim como pode ser observado na Figura 1, traz um
alto nível de detalhamento ao representar o continente recém colonizado.

Mapa-múndi de Pierre Desceliers de 1546. Fonte: ABRIL, p.11, 1969.

Ao analisar o mapa em questão, as representações nele realizada por meio de
desenhos trazem importantes detalhes sócio espaciais da época. Além de trazer a visão de
mundo do período, como por exemplo, das criaturas fantásticas presentes no mar e na
terra (TEIXEIRA, 2009), diversas informações geográficas podem ser extraídas do mapa,
sendo possível identificar por meio das representações não somente dos aspectos físicos
do continente, como a vegetação, matéria prima, fauna, características de relevo,
geomorfologia e hidrografia, mas também dos aspectos humanos relacionadas à
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população tradicional do território, presença do colonizador, atividade produtiva, modos
de produção.
A primeira vista, já é vasta a quantidade de conteúdos que podem ser trabalhados
nas aulas de Geografia, mas sem a devida contextualização histórica, o uso do mapa
antigo pode acabar sendo realizada de forma superficial, sendo preciso o professor se
questionar, qual é o intuito, os motivos e objetivos de deixar determinadas características
do território evidenciadas em uma representação cartográfica no mapa?
Conhecido como o pai da hidrografia francesa, Pierre Desceliers (1487-1574) foi
um famoso cartógrafo e geógrafo (BNF, 2017) que produziu diversos mapas históricos
no período renascentista, muitos deles a mando do rei Henrique II, onde, na produção em
destaque, as possibilidades de abordagem geo-histórica são amplas. O período
renascentista compreende o período as diversas interações humanas ocorridas ao fim do
período medieval o início do moderno em algumas linhas cronológicas que conhecemos.
Em muito, essa divisão – apenas didática – parece comprimida em um termo que ao
mesmo tempo que significa tudo, mas que em suas poucas palavras não pode abranger
todas as experiências do período: o renascimento, termo cunhado a primeira vez pelo
historiador francês Jules Michelet (1798-1874). As grandes navegações, primeiros
contatos com povos antes nunca ligados são colocados nessa gaveta conceitual, muitas
para fins didáticos (MICELI, 2013, p.27). Dessa forma, nesse mapa, assim como o
aspecto artístico empregado na confecção do mapa, temos a questão do início de um
processo de conexão entre diversos cantos do planeta e de conhecimento - mas não
aceitação – do outro.
O recorte temporal que podemos traçar sobre o mapa se dá pelos debates que
conhecemos como a transição do período que como Idade Média para a Idade Moderna,
o tema se estende no campo político, cultural e econômico, com a passagem do sistema
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feudal para o capital24. O Renascimento tem uma ênfase maior na discussão de Laura de
Mello e Souza, pois como ela diz: “o Renascimento é um fenômeno desperiodizador por
excelência” (MELLO E SOUZA, 2005). O Renascimento é muito mais do que um marco
cronológico, é um conceito cultural, mas que segundo Huizinga foi descartado pelos
homens durante o século XVII e onde mais tarde a Idade Média e o Renascimento
apareceriam como antíteses. Também segundo Huizinga, o Renascimento não pode ser
considerado um mero contraste com relação à cultura medieval, nem mesmo território de
fronteira entre a época medieval e a moderna, tendo mais relação com o fim do período
medieval do que seu teor “moderno” (DAMAS, 2017). Esse conceito de Renascimento
aparece na visão da pesquisadora Naiara Damas como “um ‘processo’ cultural evasivo,
quase inefável, que só poderia ser apreendido usando fórmulas incertas, abstratas,
provisórias: ‘o Renascimento é uma virada da maré’ (...) de “transformação e hesitação,
de transição e mistura de elementos culturais” (HUIZINGA apud DAMAS, 2017, p. 107).
O período de confecção do mapa compreende na divisão histórica francesa o que
conhecemos por Idade Moderna, um mundo pautado pelo descobrimento do Outro na
América e auge do renascimento, um período em que a centralidade de pensamento
passava de Deus para o Homem. O mapa é feito em 1546, a mando da coroa francesa;
isso requer contextualizações, pois temos em 1555 a invasão francesa na costa da América
portuguesa – onde seria nos mais tarde o Rio de Janeiro. Temos, possivelmente, um mapa
que pode ter sido utilizado para essas invasões ou mesmo para reconhecimento das terras
que haviam sido divididas entre Portugal e Espanha por meio da bula intercoetera e do

24

Jacques Le Goff tem sua contribuição ao tema, principalmente em seu livro “Para um Novo Conceito da
Idade Média" de 1977, defendendo uma Idade Média que iria do baixo Império Romano à Revolução
Industrial, o que seria uma “história da sociedade pré-industrial”. Os argumentos utilizados foram de uma
continuidade econômica, um período de criação da sociedade moderna, onde valoriza mais a Reforma do
que o renascimento e considera a idade Moderna como uma terceira fase dessa longa Idade Média.
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tratado de Tordesilhas do fim do século XV, mas que não eram respeitados pelas outras
coroas.
Esses

temas

do

renascimento,

transição

do

feudalismo

para

o

mercantilismo/capitalismo e aspectos modernos como as grandes navegações são
trabalhados na sala de aula – de acordo com o guia curricular do Estado de São Paulo, no
7º ano do ensino fundamental II e no 1º ano do ensino médio. Partindo dessa temática, é
preciso trabalhar corretamente com a imagem – o mapa – no meio escolar, para evitar que
ele seja mostrado apenas como “ilustração” de um período. O texto como fonte primária,
visto que o mapa além de uma imagem representa um texto pelas diversas inscrições,
também pode ser utilizado na sala de aula, no entanto, com algumas preocupações. O uso
desse documento pode ter uma consequência negativa na visão de Circe Bittencourt, ao
querer que o aluno se torne um “pequeno historiador”, já que para os historiadores – que
tem um domínio de conceitos e análise histórica de nossa questão - as fontes têm outra
finalidade, diferente do recurso utilizado para o processo de ensino aprendizado.
Dessa forma, o professor necessita transformar essas fontes em um documento a
ser utilizado como material didático. O documento pode servir, portanto, como
contraponto ao livro didático “explicitando uma situação histórica, reforçando a ação de
determinados sujeitos, etc.” (BITTENCOURT, 2004, p.330). Esses textos escolhidos
devem ser compatíveis com o ano e faixa etária dos alunos, já que deve ser de fácil
entendimento quanto sua linguagem, bem como sua utilização deve comportar o tempo
da hora-aula (BITTENCOURT, 2004, p.331).
Portanto, assim como os textos, as imagens (ou mapas) também possuem suas
tradições de uso, com gravuras e ilustrações sendo utilizadas com frequência como
recurso pedagógico. Isso é verificado com a proliferação de imagens nos livros didáticos,
desde a segunda metade do século passado (BITTENCOURT, 2004, p.360). Todavia,
muitos desses materiais permanecem apenas como ilustração dos textos, sem uma análise
crítica, como no exemplo citado a cima; a pintura do século XIX está intimamente ligada
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a um fato ocorrido no XVI, como se uma fosse um total reflexo da outra, ou seja, essas
imagens canônicas colocadas de formas anacrônica, onde o aluno não é levado a refletir,
por exemplo, sobre a representação espacial e o texto histórico, entre os elementos
presentes no mapa e o contexto histórico-social do período que foi feito.
Considerações
Atualmente, as barreiras existentes relacionadas ao indivíduo em um espaço
global se tornam cada vez mais complexadas, uma vez que o desenvolvimento da
globalização trouxe mudanças significativas para a sociedade nos âmbitos políticos,
econômicos, sociais e culturais, ultrapassando fronteiras, territórios, continentes em um
“tempo” relativamente vertiginoso devido a uma compressão do espaço-tempo.
Do mesmo modo, no momento de confecção do mapa de Desceliers tínhamos um
primeiro processo de globalização entre novos e velhos continentes, um processo de
conexão graças as grandes navegações e ao conhecimento de todas as dimensões do
globo. Dessa maneira, esperamos contribuir no desenvolvimento de novas metodologias
no campo interdisciplinar do ensino de Geografia e História na educação básica, elevando
dentro do ambiente escolar a aproximação entre as duas disciplinas no que tange a
abordagem do espaço/tempo dentro das representações cartográficas.
Configura-se, portanto, um caminho importante a trilhar tanto na pesquisa quanto
na educação e que principalmente nesse caso não são esferas separadas. Não se trata
apenas de uma junção das duas disciplinas, mas de uma metodologia que seja possível a
sua interação, dessa forma, acreditamos que pesquisa e docência ganharam aportes
teóricos/práticos significativos e novas possibilidades para o desenvolvimento do ensino
consistente.
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HERMANN HESSE E EDUCAÇÃO: UM DIÁLOGO PARA PENSAR O CONCEITO DE
FORMAÇÃO.
Berenice Corsetti
Verônica Ventorini Ferreira
Henrique de Souza
(UNISINOS)
Texto do resumo: A partir da leitura da obra Demian, de Hermann Hesse, pudemos
observar críticas contundentes a educação que encontram sentido, não apenas no período
de Hesse, que viveu entre 1877 e 1962, mas em nossa contemporaneidade. A obra foi
publicada, primeiramente na Alemanha, em 1919 e apenas em 1983 no Brasil, o autor,
apesar de ter recebido um Prêmio Nobel de Literatura, não costuma ser reconhecido e
poucos são os trabalhos acadêmicos, que abordam suas contribuições para o campo das
humanidades. Propomos, portanto, o estabelecimento de um diálogo com a crítica
presente na obra. Utilizamos como fio condutor do estudo o modelo estrutural do diálogo
hermenêutico filosófico, que encontra suas raízes no pensamento de Hans-Georg
Gadamer. A hermenêutica filosófica tem trazido contribuições pertinentes para a
educação, enquanto teoria metodológica,entretanto, o diálogo não se estabelece enquanto
método, pois pretende a superação da dualidade objeto e observador, o que nos permite
rigor no tratamento com a obra escolhida e possibilidade de reflexão sobre nosso próprio
tempo.O objetivo é aproximar o dito, trazido pela obra, sobre educação com o pensamento
pedagógico contemporâneo, para tanto duas críticas da obra foram apresentadas, a
primeira sobre a dualidade na relação educativa e a segunda acerca do conceito de
formação. Abordamos a dualidade presente no fazer educativo em sua dimensão prática
e teórica, analisando as ponderações do personagem sobre a existência de dois mundos e
considerando como o mundo teórico e prático, da perspectiva histórica das ciências
humanas, se coadunam na área da educação. O conceito de formação foi abordado
seguindo as apresentações feitas acerca do conhecimento fornecido pela educação,
oriunda de um mundo claro e distinto, que não encontrava sentido no mundo da vida. Mas
a crítica não é o ponto central, pois o diálogo com a obra permite observar que há um
caminho para uma formação significativa, que exige uma postura de abertura daquele que
se propõe a trabalhar enquanto profissional docente. Seguimos abordando a importância
do resgate do conceito de formação para o campo da educação, conceito esse que outrora
fora tão significativo para a tradição do pensamento ocidental, que trazemos para o
diálogo justificando a retomada do conceito de formação. Enquanto considerações finais
apresentamos a superação da dualidade, pela consideração da consciência histórica
enquanto fator que situa o ser enquanto sujeito histórico e indivíduo participante da
história, e concluímos apresentando o professor enquanto ser que se forma na interação
com o educando, regatando, assim, a perspectiva positiva e criadora do conceito de
formação.
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Introdução
Ao longo desse artigo estabeleceremos um diálogo com a crítica presente na obra
Demian, de Hermann Hesse. Utilizaremos como fio condutor do estudo o modelo
estrutural do diálogo hermenêutico filosófico.Para melhor compreender a dinâmica do
modelo estrutural aqui proposto destacaremos sua origem, a diferença entre método e
modelo estrutural e seus traços gerais. De modo conciso apresentaremos o autor, a obra e
os personagens que serão citados ao longo do trabalho. Desenvolveremos então um artigo
com caráter ensaístico sobre o conceito de formação, sempre mediado pelo diálogo com
Hesse e a tradição do pensamento educacional.
O diálogo hermenêutico filosófico e suas contribuições
O modelo de diálogo surge do pensamento hermenêutico de Hans-Georg Gadamer
e é desenvolvido ao lado do círculo hermenêutico e do jogo, ao longo da obra Verdade e
Método. Tal obra ressignifica os conceitos basilares da hermenêutica, encaminhando a
resistência à aplicação dos métodos das ciências da natureza às ciências do espírito. Esse
processo de resistência não culmina em uma metodologia, mas em um modo de relação
do indivíduo com a historicidade, que para além da compreensão o encaminha para a
autocompreensão.
Como não se trata de um método, utilizamos o termo “modelo estrutural”,
cunhado por Luiz Rohden, em sua obra Hermenêutica Filosófica, onde destaca (p.20),
que o modelo estrutural não se opõe radicalmente ao método, pois nada perde em rigor.
A proposta é que o modelo estrutural se configura pela amplitude de abrangência, pois
diferente do método, não estabelece a cisão observador e observado, pesquisador e objeto.
O diálogo enquanto modelo estrutural se caracteriza por sua capacidade de tecer
abertamente a linguagem e o acordo que o regem, sem o fazer previamente. Diferente da
dialética, sua culminância não é a síntese, mas a abertura para a continuidade do diálogo,
o que poderá causar a impressão de que algo está inconcluso.
A afirmativa, de Gadamer,2011 p.247, de que um autêntico diálogo é aquele que
nos coloca em contato com uma experiência que nós mesmos não experimentamos, figura
enquanto guia para a significação do que o outro nos apresenta. Pois, tudo o que é dito e
não dito, desvela o ser, o próprio e do outro, em um diálogo que toma vida própria e nos
conduz.
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Logo, a hermenêutica filosófica é, para este artigo, mediadora teórica que nos
permite a abertura necessária e rigorosa para ouvir a tradição, pois
[...] aquilo que obra nos ‘diz’ dependerá, por sua vez, do tipo de
perguntas que somos capazes de lhe fazer, dependerá de nosso ponto de
vista na história. Dependerá também de nossa capacidade de
reconstituir a ‘pergunta’ para a qual a obra é uma ‘resposta’, pois a obra
é também um diálogo com a sua própria história. Todo entendimento é
produtivo: é sempre um ‘entendimento diferente’, a realização de um
novo potencial do texto, uma visão diferente dele. O presente só pe
compreensível em função do passado, com o qual forma uma viva
continuidade; e o passado é sempre apreendido de nosso ponto de vista
parcial dentro do presente. (EAGLETON, 1997 p.98-99)

Se faz necessário que tomemos em conta a temporalidade do autor e contexto de
escrita da obra, para além disso, precisamos considerar que estamos colocando uma
questão sobre educação, a saber, a pertinência do conceito de formação e como ela
aparece na obra de Hesse.
Hermann Hesse e o modo literário de dizer sobre si
Nosso autor nasceu em 2 de julho de 1877, em Calw, na Alemanha e faleceu em
1962, seu pai foi erudito de história da religião e a mãe nasceu e foi educada na Índia.
Sua vida é marcada pela formação religiosa e a vivência de duas guerras mundiais. Tivera
crises de neurastenia, o que lhe pôs em contato com a literatura de Freud, após a Primeira
Guerra Mundial; nesse período sofrera repúdio de seus compatriotas poetas, pois assumira
uma postura de neutralidade frente a guerra. Já na Segunda Guerra Mundial acolhe
refugiados do regime nazista, mas a Alemanha não mais abre as portas para sua obra. Em
1946 recebe o prêmio Nobel de Literatura.
Os escritos de Hesse podem ser divididos em duas etapas, bem descritas por Ivo
Barroso:
Até então, a despeito dos gritos convencionais de revolta contra a
educação coercitiva do novecentismo germânico [...], seus escritos
estratificam o burilar correto e neo-romântico de um mestre-escola
provinciano, pontilhado de descrições de um gosto artífice, mas onde o
olhar se coloca numa posição alpina, de contemplação para baixo,
paisagística. É exatamente com Demian que o enfoque se modifica: a
contemplação se volta para si mesma e vai buscar no interior do próprio
personagem a visão multilatitudinal do mundo; a perspectiva se
intromete na própria vivência autobiográfica e o autor ousa ser ele e
proclamar sua mensagem. (HESSE, 1995 p. 9 - 10)

O movimento de voltar-se sobre si marca sua literatura como biográfica, mas para
além disso, posiciona o autor em um movimento pela busca do indivíduo, na contramão
dos contextos de guerra que uniformizam os sujeitos, não a submissão em si, mas o
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processo que leva a ela é o alvo dos escritos de Hermann Hesse. Logo, o autor está às
voltas com uma individualidade que encontra sentido em sua utilidade para o todo, nas
palavras de Hesse:
Assim, a história de cada homem é essencial, eterna e divina, e cada
homem, ao viver em alguma parte e cumprir os ditames da Natureza, é
algo maravilhoso e digno de toda atenção. Em cada um dos seres
humanos o espírito adquiriu forma, em cada um deles a criatura padece,
em cada qual é crucificado um Redentor. (HESSE, 1995 p. 20)

Percebemos assim que a individualidade defendida se trata do reconhecimento do
valor de cada vida, nenhuma ideia deveria, portanto, tornar a vida um meio de aquisição
de poder.
A obra escolhida para nosso diálogo, Demian, foi publicada primeiramente em
1919 na Alemanha e em 1983 no Brasil, pela Editora Record. No cenário contemporâneo
brasileiro pouco há de produção acadêmica sobre o autor e suas obras.
A fim de situar nossa proposta no campo educacional é importante ressaltar que
ao longo da obra escolhida, assim como em O Lobo da Estepe e O jogo das contas de
vidro, a crítica a um modelo de educação transparece e, talvez não para outros leitores,
mas para quem tem seus “pés” na atividade educativa é um convite ao pensamento sobre
os caminhos dessa atividade.
Elucidar a crítica presente na obra tenciona alguns pressupostos da educação e da
ciência moderna, entretanto nos limitaremos a explorar as críticas à educação.
Compreendemos por educação, não apenas a educação escolar, mas toda a atividade que
tem o intuito de guiar o humano pelo caminho do conhecimento, do mundo e de si mesmo.
A dualidade na relação educativa
Nessa sessão abordaremos a dualidade presente no fazer educativo em sua
dimensão prática e teórica, analisando as ponderações do personagem Sinclair sobre a
existência de dois mundos e abordando como o mundo teórico e prático, da perspectiva
histórica das ciências humanas, se coadunam na área da educação.
Dois mundos diversos ali se confundiam; o dia e a noite pareciam provir
de polos distintos. Desses dois mundos, um se reduzia à casa paterna, e
nem mesmo a abarcava toda; na verdade, compreendia apenas as
pessoas de meus pais. [...]Seus atributos eram a luz, a claridade, a
limpeza. [...] Nesse mundo havia linhas retas e caminhos que
conduziam diretamente ao porvir; [...] Nesse mundo devia-se
permanecer para que a vida fosse clara e limpa, bela e ordenada. O outro
mundo começava — curioso — em meio à nossa própria casa, mas era
completamente diferente: [...] Nesse segundo universo havia criadas e
aprendizes, histórias de fantasmas e rumores de escândalo; havia uma
onda multiforme de coisas monstruosas, atraentes, terríveis e

294

enigmáticas, coisas como o matadouro e a prisão, homens embriagados
e mulheres escandalosas, vacas que pariam e cavalos que tombavam ao
solo; histórias de roubos, assassinatos e suicídios. [...] O mais curioso é
que ambos os universos se confinavam em estreita intimidade. (HESSE,
1995 p. 23-24)

Na segurança do método que conduz por caminhos claros e distintos e na
compreensão de outro mundo, me parece o lugar de quem escolheu trabalhar com gente,
com a formação do indivíduo, com a emancipação do novo, o lugar, por tanto, dos
professores e educadores.
No excerto trazido o confinamento e intimidade entre o mundo esclarecido e o
mundo obscuro, denota um limitante espacial e uma condição de relação, isto é, ambos
os mundos se situam no mesmo espaço e se aproximam de modo secreto e sutil. Assim é
como percebo a vivência em educação, entre o obscuro mundo do estudante, para o
professor, e a clareza que deve ser o mundo do professor, para alunos e para o próprio
professor. Por tanto, uma tentativa, sempre secreta, de unificar ambos, obscuro e
iluminado, no horizonte educativo escolar.
Entretanto, é na disposição de habitar dois mundos distintos que encontramos a
desautorização da educação pela via do pensamento científico moderno, tendo em vista
que a constante tensão produzida, pela fusão de um mundo teórico heterodoxo com o
mundo da vida prática, descaracteriza qualquer método. Pois, jamais refazemos o
caminho sob a perspectiva de encontrar o mesmo resultado, dificilmente poderemos
refazer o mesmo caminho, e se o fizermos não encontraremos o mesmo resultado.
Considerando que o fator determinante aqui é um mundo desconhecido e obscurecido, o
mundo do outro, que surge no horizonte nos convidando a caminhar em sua direção.
Em sentido moderno, o método, apesar de toda a variedade apresentada
nas diversas ciências, é um conceito unitário. O ideal de conhecimento
pautado pelo conceito de método consiste em se poder trilhar um
caminho cognitivo de maneira tão consciente que se torna possível
refazê-lo sempre. (GADAMER, 2011, p.61)

Podemos afirmar a já conhecida distinção do fazer educativo e sua proximidade
com as chamadas ciências do espírito, como nos lembra Dermeval Saviani, 2007, p.24,
por também ter uma condição de imaterialidade, isto é, pertencer ao “âmbito do trabalho
não material”. Em obras que abordavam a questão da educação, no início da idade
moderna, as recorrentes comparações entre o desenvolvimento humano e o
desenvolvimento de seres da natureza, plantas e animais, já apontava o sentido do modo
como o humano seria visto ao longo do período moderno, assim como as latentes ciências
que se ocupariam com as imaterialidades da vida humana.
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As ciências do espírito se desenvolvem em um processo dialético com as ciências
da natureza, nós, humanos, nos tencionamos historicamente com esses dois mundos que
sustentam o ser único que somos.Na condição de professores e educadores tencionamos
os discursos variados, oriundos de diversas áreas, sobre educação, com as demandas
individuais dos estudantes.
Logo, a figura do professor parece estar tencionada entre os ideais metodológicos
de outros campos científicos e o ter que se apropriar de todos esses conhecimentos, para
se estruturar enquanto profissional, demonstrando a aplicabilidade daqueles. Evidente
que esquecemos o quanto é preciso refletir sobre a conexão entre as diversas teorias e
como elas se apresentam na existência, isto é, esquecemos que há muito trabalho
intelectual envolvido nas práticas cotidianas em uma escola. O tempo para pensar a
própria prática é indispensável para a relação entre professor e estudantes, tendo em vista
que o que está em jogo é, mais do que a defesa de perspectivas teóricas sobre educação,
o processo prévio da relação autônoma dos estudantes com o mundo. Para melhor
compreensão do que seja esse processo recorreremos ao termo formação.
Formação enquanto abertura para o mundo
Recorreremos à tradição para pensarmos o sentido do termo formação, que se
encontra latente na crítica que Sinclair faz à boa educação, enquanto espaço de
conformação dos indivíduos à ordem vigente.
Eu devia encontrar meu caminho por mim mesmo, tarefa que me foi tão
difícil quanto à maioria dos jovens que receberam o que se costuma
chamar de "uma boa educação". (HESSE, 1995 p. 68)

A crítica expressa pelo personagem Sinclair, expressa a não realização de uma
educação que o permitiria viver autonomamente, isto é, conhecendo o mundo como ele é
e não o mundo como ele deveria ser. Sua crítica é dirigida a educação fornecida pelo
mundo claro, limpo e organizado, provido pela casa paterna, que o impossibilitava de
bem agir com as mudanças em seu corpo e com as mudanças de ambiente.
Se olharmos para a tradição poderemos perceber algumas ambiguidades,
considerando os pensamentos de Rousseau e de Kant, que estão permeados por uma
conformação do humano à ordem social enquanto proporcionam as máximas que superam
a “boa educação” citada pelo personagem. Tal superação se encontra na perspectiva de
Rousseau de preparar o homem para a vida (Rousseau, Emílio p. 15) e na chamada de
Kant para o pensamento autônomo (KANT, 2011 p.63).
A educação contemporânea com o grande pressuposto de preparar para o mercado
de trabalho é capaz de proporcionar o que está em questão na crítica de Sinclair? Deixar
que alguém escolha sua profissão não significa deixar “encontrar o caminho por si
mesmo”, isso é algo que está no caminho, não é o caminho em si.
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Na obra Em defesa da escola, p.87, os autores nos advertem sobre a ilusão e a
desilusão resultantes do ato de treinar os estudantes para o mercado de trabalho, pois a
escola não acompanha a mudança das demandas do mercado, levando os estudantes ao
desperdício do tempo livre, proporcionado pela escola, com conhecimentos e habilidades
que logo se tornam obsoletos. No seguimento da crítica retomam o conceito de formação.
Também Gadamer, ao percorrer o pensamento de Hegel e Helmholtz sobre
formação, assinala um sentido próximo ao que compreendo na obra antes citada, vejamos
ambas:
O que a escola torna possível é a formação através do estudo e da
prática, mas essa formação não deriva de nenhuma noção pré-concebida
de uma ‘pessoa bem formada’. É precisamente um evento aberto de
pura preparação, isto é, uma preparação que não tem um propósito prédeterminado além de estar bem preparado e ‘em forma’, ou, num
sentido mais tradicional, para alcançar uma maturidade bem-educada,
puramente especializada (ou experiente). (MASSCHELEIN, 2013, p.
93)
Se isso implica formação, significa que não se trata de uma questão de
procedimento ou de comportamento, mas do ser que deveio. Considerar
com maior exatidão, estudar uma tradição com maior profundidade não
bastam se não disporem de uma receptividade para o que há de diferente
numa obra de arte ou no passado. Foi o que, seguindo Hegel,
salientamos como uma característica universal da formação: o manterse aberto para o diferente, para outros pontos de vista mais universais.
(GADAMER, 2013 p. 53)

É possível observar o quão importante é o conceito de formação, quando se pensa
em educação, pois o que está em jogo aqui não é o produto final, uma forma específica,
mas sim um ser em si mesmo aberto para o mundo que o circunda. Podemos pensar que
a reivindicação do personagem Sinclair é a formação, isto é, a capacidade de voltar-se
sobre si observando as próprias possibilidades de atuar no mundo. Pois o que é dito como
“boa educação” delineia o treinamento necessário para conduzir circunstâncias
previsíveis. Entretanto, libertar para conhecer o que é a vida, proporcionar a reflexão
sobre e a suspensão dos conceitos basilares do mundo em que estamos inseridos, e do
mundo que construímos internamente, é o que remonta à ideia de formação.
Entretanto, difícil é encontrar a divisória entre treinar e formar, pois em um
horizonte mais distante é clara a diferença entre uma finalidade predefinida e a autonomia
de compreender a si mesmo enquanto indivíduo que é, também, participante de um mundo
comum. Nossa próxima explanação pretende abordar o aparecimento de um caminho
possível, a partir da obra em análise.
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Sobre um caminho que conduz à formação
A figura de Max Demian é introduzida na história como um estranho, um menino
que veio de fora da cidade e de idade e postura mais madura que os outros meninos que
frequentavam a escola em que estudavam. A relação entre os personagens se estreita
quando Max intervém em uma situação difícil e que há muito se estendia na vida de
Sinclair.
Mas o que desperta o interesse de Sinclair é o mistério que ronda a figura de Max,
e a dúvida posta por ele sobre a figura divina que sustentara o mundo claro e organizado,
do qual Sinclair foi retirado por uma mentira que o levou a virar refém das chantagens de
outro personagem.
Enquanto a figura de Max Demian sugere que Sinclair repense o que é dito, sobre
o texto bíblico de Caim e Abel trabalhado na escola, e as possibilidades de interpretação,
também conduz a mediação entre Sinclair e sua busca por si mesmo.
A maioria das coisas que nos explicam no colégio são, sem dúvida,
verdadeiras, mas também podem ser consideradas de um ponto de vista
diferente daquele dos professores, e então passam a apresentar quase
sempre um significado muito mais amplo. (HESSE, 1995 p.48)

Permeia esse parágrafo a distinção entre conhecimento e pensamento, quando
afirma que o pensamento começa quando o conhecimento é olhado com alguma “dúvida
ou incerteza”. Então, a relação com o que é dado como conhecimento começa a ganhar
nova perspectiva, aceitar o que se apresenta como é apresentado passa a ser um
posicionamento pueril e, até mesmo, covarde frente ao caráter mundano da existência.
Embora de maneira bem diversa, era, como Kromer, um corruptor; ele
também me enredava ao "outro mundo", ao mundo perverso e sombrio,
do qual não queria mais nada saber. Não podia nem queria abandonar
Abel e contribuir para a glorificação de Caim,exatamente no momento
em que eu próprio voltava a ser Abel. (HESSE, 1995 p.63)

Max é posto como um corruptor, não por motivos como a chantagem de Kromer,
mas justamente por incitar Sinclair ao questionamento dos conceitos que sustentavam seu
paraíso claro e organizado, no qual só conseguia viver travestido de Abel. Saber da
possibilidade de interpretar o que lhe é apresentado de outros modos incita medo em
Sinclair, o medo de ser um só, nem Caim nem Abel, mas o próprio Sinclair.
[...] foi simplesmente por medo. Pois Demian teria exigido de mim
muito mais do que meus pais exigiram. Teria procurado fazer-me mais
independente através do estímulo e da exortação, do escárnio e da
ironia. Hoje sei muito bem que nada na vida repugna tanto ao homem
do que seguir pelo caminho que o conduz a si mesmo. (HESSE, 1995
p.63)
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No cotidiano trabalho da educação é fácil cair na tentação de ser um demiurgo e
(de)formar os estudantes a nossa imagem e semelhança. Entretanto, o quanto
‘corruptores’ somos nós professores quando ampliamos a possibilidade da existência ao
formar para a autonomia intelectual, ao dar espaço para que os estudantes pensem por si
mesmos sobre o conhecimento construído?
Talvez na afirmativa de Sinclair, em que trata o caminho que conduz o homem a
si mesmo como repulsivo, se encontre boa parte das dificuldades que enquanto
professores enfrentamos, pois, a formação depende da vontade, e não da vontade do
professor de formar o aluno, mas da vontade do estudante em conhecer o mundo para
além do que está dado.
O processo de formação depende, por tanto, de um querer interno, uma vontade
de si para si, o papel que nos caberia enquanto professores é, ao exemplo de Max, ter
paciência com o processo de amadurecimento do estudante. Penso que a escola não forma,
a formação agora transparece como um processo sempre de auto formação, tendo em vista
que pressupõe um tempo de amadurecimento de ideias até que se possa voltar-se sobre
si.
Valorizar a dúvida sobre o que está, aparentemente, dado me parece sempre uma
via de ir e vir na relação professor estudante, pois não apenas o professor traz o elemento
da dúvida, o estudante também coloca a dúvida quando, por aquilo que diz ou pelo modo
como age, leva o professor a questionar suas verdades. Ao longo da história Max intervém
em momentos pontuais, não com a verdade dada, mas, com um tipo de fala, reflexiva,
que leva Sinclair a voltar-se sobre si e perceber os significados que os conhecimentos
podem tomar para sua existência.
A próxima crítica de Max é pontual:
Mas vejo também que nunca viveste completamente aquilo que pensas,
e isso não é bom. Somente as ideias que vivemos é que têm valor.
Percebeste que o "mundo permitido" era apenas a metade do mundo, e
trataste de ocultar a outra metade, como fazem os religiosos e os
professores. Jamais o conseguirás! Ninguém o consegue, a partir do
momento em que haja começado a pensar. (HESSE, 1995 p. 80-81)

Vemos agora que a questão não são dois mundos, o mundo é um, mas com alguns
pontos ocultos ou obscurecidos. No espaço e tempo escolar só temos a perspectiva de
trabalhar com parcelas do mundo, entretanto, talvez seja o único espaço em que os
sujeitos possam aprender a ler o mundo em sua diversidade de apresentação: próprio,
circundante, obscuro, claro e outros termos são os modos como o mundo se apresenta.
Podemos, pelo hábito, aprender a ler o mundo, mas só a leitura unificada do
mundo, penso, poderá encaminhar a um processo legítimo de formação, isto é, se
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pensarmos a formação como uma relação com e no mundo que segue sempre em processo
de desvelamento.
Considerações finais
Um alongamento desse simples diálogo poderia ainda render outros pensamentos,
tendo em vista a riqueza da obra, entretanto uma conclusão se faz necessária. Pudemos
observar brevemente a relação da figura do professor com as ciências e, de algum modo,
como transitamos em uma diversidade de discursos e ideias. Posteriormente refletimos
como um ideal de educação, qualquer que seja ele, pode esvaziar a formação do indivíduo
comprometendo sua relação consigo e com os fenômenos externos. Resgatamos,
brevemente, o conceito de formação como um conceito importante para pensar um
posicionamento frente ao novo, seja na instituição escolar ou fora dela. Por fim,
estabelecemos uma relação entre a formação do sujeito e a observação de um mundo não
dualista, mas em constante processo de desvelamento.
Na relação com a tradição é visível que Hermann Hesse escreve como um homem
de seu tempo, incorporando alguns discursos que permeavam o ideário da época. Afirma
o olhar para o indivíduo, entretanto não nega a relação individual com uma totalidade:
A descoberta de que o meu problema era um problema de todos os
homens, um problema de toda a vida e de todo o pensamento, pairou
sobre mim de súbito como uma sombra divina, e me senti penetrado de
temeroso respeito ao perceber o quão profundamente minha própria
vida e meu pensamento participavam da corrente eterna das grandes
ideias. Essa descoberta, feliz e satisfatória quanto ao confirmar as
minhas concepções, não foi, contudo, um fato alegre. Era uma
descoberta dura e tinha áspero sabor, pois fazia consigo um princípio
de responsabilidade, um adeus definitivo à infância e um anúncio de
solidão e isolamento. (HESSE, 1995 p.80)

Vemos assim que a busca individual, por si mesmo, pressupõe o reconhecimento da
dimensão de sujeito pertencente a uma tradição, que quando reconhecida une indivíduo e
sujeito em um mesmo ser, colocando a dimensão da responsabilidade como consciência
histórica.
Podemos concluir o presente ensaio afirmando que nós, seres que temos a disposição
para trabalhar com o novo, rompemos ou romperemos com um mundo, seja ele o mundo
claro e organizado ou o mundo obscuro e caótico, para existirmos em um mundo com
diversidades a serem interpretadas, significadas e atuantes como formadoras disso que
somos nós. Pois, se formação, é um processo auto formativo, não é apenas o estudante
que se forma o professor também se forma no exercício de ser professor.
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IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA A PARTIR DE
EXPERIÊNCIAS CURRICULARES.
Flavia Oliveira Barreto da Silva - Unicamp
Resumo: O presente trabalho é parte das reflexões de uma pesquisa no Programa de PósGraduação Scritu Sensu em Educação Científica e Formação de Professores, na
modalidade de Mestrado, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), no
Brasil. O objetivo do estudo foi pensar a formação inicial do professor de matemática, a
partir análise das concepções de currículo que permeiam o curso de licenciatura em
matemática e suas ressonâncias. Na tentativa de entender como se tem feito o currículo e
o que o currículo tem feito com estes futuros professores. Além disso, a pesquisa trouxe
ao debate questões como: Quais as concepções de currículo e de formação em matemática
dos atores envolvidos? Quais as bases teóricas e ideológicas do modelo curricular
praticado? Como as diretrizes veiculadas por documentos oficiais são traduzidos na
prática curricular do curso? O presente currículo do curso de Licenciatura em Matemática
insere-se nas pautas formativas contemporâneas, vinculados à formação do professor de
matemática? Diante da natureza do objeto de estudo, a opção foi por uma metodologia
numa abordagem qualitativa, numa perspectiva fenomenológica, sendo desenvolvida a
partir de uma pesquisa do tipo etnográfico. Para a análise, a opção foi pela técnica da
análise de conteúdos de base hermenêutica. A análise da proposta curricular do curso em
questão envolveu a interpretação das dinâmicas internas e externas que tem influenciado
a construção da identidade curricular do grupo, dando destaque à autoria e à coautoria
dos sujeitos envolvidos. As noções subsunçoras que emergiram nas narrativas apontaram
algumas implicações conceituais e ideológicas que permeiam os atos de currículo do
grupo estudado, bem como as interpretações e transgressões dos documentos oficiais.
Neste momento, nos ateremos à discussão das referidas implicações, destacando a
reflexão que para se conhecer o currículo de um determinado curso é necessário irmos
além das prescrições, é preciso abandonar a falsa ideia de que os docentes envolvidos são
meros aplicadores de demandas curriculares, mas compreender que estes sujeitos são
autores/atores ativos e que as experiências e os seus atos revelam as reais intenções e
objetivos do grupo. Conhecer os dispositivos legais que fundamentam uma proposta
curricular, bem como a trajetória percorrida para a construção desta proposta nos permite
um olhar interessante de como as escolhas e decisões do grupo foram sendo tecidas, mas
não conseguem nos mostrar os desdobramentos provocados pelas ações individuais de
cada sujeito envolvido no processo de colocar em prática as prescrições. Num movimento
de formação para todos, percebe-se um processo de aprendizagem constante, no qual suas
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visões, suas concepções, suas ideias, se entrelaçam, se ampliam e permitem o surgimento
de identidades outras, frutos dos acordos, das tensões, contradições e legitimações. Esses
tateios, erros e acertos, revelam os seus atuais desafios na formação dos futuros
professores de matemática e da necessidade de se pensar em possibilidade de rompimento
com a ideia de um currículo linear, ordenado, acumulativo e fragmentado.
Palavras-Chave: currículo, formação de professores, educação matemática
Introdução
Os estudos do campo da matemática afirmam que historicamente ela constitui-se
conhecimento autorizado e valorizado para uma prática escolar de classificação e de
seleção. São muitas as tensões e os conflitos que envolvem as discussões sobre currículo
e a formação dos professores de matemática, tanto no campo da Matemática pura, como
no da Educação Matemática. Nesse contexto social, em que a educação é tida como
processo de construção e trocas de conhecimentos historicamente sistematizados, o
currículo dos cursos de licenciatura em Matemática passa a ser repensado frente aos seus
desafios e possibilidades.
Apresento as experiências de um grupo de professores de um curso de licenciatura
em Matemática numa universidade estadual da Bahia e a sua busca na construção de uma
identidade curricular. Os seus tateios, erros e acertos, revelam que esta é uma situação
que tem sido muito além de uma atribuição administrativa, mas sim um processo de
formação para todos. Como afirma Josso (2004, p. 48), “toda formação é experiencial, ou
não é formação. Formar é sempre formar-se”.
O Currículo, enquanto texto ou documento burocrático, é o elemento simbólico
do que o grupo entende ser formação. Todos os conceitos, valores, pensamentos e visões
do grupo devem estar não só no discurso, mas principalmente no currículo, que viabiliza
a prática. Muito esforço tem sido concentrado na busca de mudanças de cunho
metodológico, mas o currículo desta prática é que demonstra as verdadeiras concepções
de cada grupo.
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Assim, entendemos que o currículo interfere na experiência didática do professor,
uma vez que, através do currículo, se mantém alguns mecanismos de seletividade, a partir
da ação dos envolvidos, os atos de currículo, conceito defendido por Macedo (2008, p.
25) quando ele afirma que “o currículo estabelece chegadas e caminhos a percorrer, que
são constantemente realimentados e reorientados pela ação dos atores/autores
educativos”.
O currículo é movimento, não são “grades”, o currículo é feito e vivido por
pessoas, “o currículo tem carne e alma, isto é, é movido concretamente por uma visão de
homem e de mundo, bem como auto-eco-organiza-se mediado por estas instâncias”
(Macedo, 2004, p. 258). Por isso, não concebemos estudar currículo apenas pelos
documentos oficiais, pelas matrizes curriculares ou pela fala de coordenadores ou
diretores.
Diante da natureza do objeto de estudo, a metodologia utilizada foi à abordagem
qualitativa, numa perspectiva fenomenológica, sendo desenvolvida a partir de uma
pesquisa do tipo etnográfico, assumindo, desde o início, a interação e o envolvimento
com a ambiência da pesquisa como pressuposto. Nesse sentido, optamos pela análise de
conteúdo de base hermenêutica, na tentativa de “entender os entendimentos” (Geertz,
1997).
Partimos da indagação de como as concepções de currículo dos docentes,
enquanto ato de currículo, implica na formação dos futuros professores de Matemática.
Além disso, nos propomos trazer ao debate questões como: Quais as concepções de
currículo e de formação em Matemática dos atores envolvidos? Quais as bases teóricas e
ideológicas do modelo curricular praticado? Como as diretrizes veiculadas por
documentos oficiais são traduzidos na prática curricular do curso? O presente currículo
do curso de Licenciatura em Matemática insere-se nas pautas formativas contemporâneas,
vinculados à formação do professor de Matemática?
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Como dispositivos para a construção dos dados, utilizamos o diário de campo, a
análise dos documentos curriculares oficiais, entrevistas semiestruturadas com os
docentes do curso, participação nas reuniões de colegiado e área, nas quais a reforma
curricular do curso era ponto de pauta. Além disso, participamos de algumas atividades
com os discentes, como aulas, bancas de trabalhos de conclusão de curso e eventos.
Ao observar as discussões sobre a reformulação curricular do curso de licenciatura
em Matemática da UESB, assim como as narrativas dos docentes, percebemos um
movimento, no qual suas visões, suas concepções, suas ideias, se entrelaçam, se ampliam
e permitem o surgimento de identidades outras, frutos dos acordos, das tensões,
contradições e legitimações. É sobre esses pontos que nos debruçamos neste artigo, no
qual apresentamos um recorte da referida pesquisa com as implicações ideológicas e
conceituais nas experiências curriculares dos professores envolvidos, buscando a reflexão
de como esse grupo tem feito o currículo num curso de licenciatura em Matemática e o
que esse currículo tem feito com os seus futuros professores da Educação Básica.
Implicações na formação dos professores de matemática
Conhecer os dispositivos legais que fundamentam uma proposta curricular, bem
como a trajetória percorrida para a construção desta proposta nos permitiu um olhar
interessante de como as escolhas e decisões do grupo foram sendo tecidas. O currículo
prescrito nos descreve as intenções e objetivos do grupo, o caminho traçado e as
estratégias escolhidas, mas não consegue nos mostrar os desdobramentos provocados
pelas ações individuais de cada sujeito envolvido no processo de colocar em prática as
prescrições.
Apresentamos situações presentes na proposta curricular do curso estudado, mas
que só emergiram nas narrativas dos entrevistados como noções subsunçoras. Como
afirma Josso (2004, p. 41), “a narrativa congrega e entrelaça experiências muito diversas,
é possível interrogarmo-nos sobre as escolhas, as inércias e as dinâmicas”. Além disso, a
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análise heurística das narrativas dos entrevistados nos revela situações não previstas nos
documentos oficiais, os atos curriculares produzidos por estes docentes, que interferem
na dinâmica do grupo, nas decisões tomadas e nos objetivos alcançados.
Segundo Macedo (2013, p. 22), podemos vislumbrar ações instituintes no
currículo acontecendo “nas experiências cotidianas miúdas, nas brechas, nas frestas e
fissuras, nas reexistências afirmativas, nas transgressões, nas rasuras, nas rebeldias e nas
traições cotidianas, nas opacidades, na clandestinidade, nas diversas micro-ousadias, nas
epifanias que irrompem”. Ele também destaca que
neste ínterim, muitas vezes em opacidade, visibiliza-se e empodera-se
nos contemporâneos atos de currículo como intensas heterogêneses
formativas, antes recalcadas e naturalizadas como epifenômenos
educacionais. Emergem etnométodos não instituídos que se autorizam
a ‘dizer’ da formação, instituí-la mesmo (ibid., p. 22-23, grifos do
autor).

Macedo (2013, p. 94) também nos faz refletir como na nossa história educacional
estão presentes experiências desautorizantes, que nos negaram o direito de voz nas
propostas curriculares legitimadas. Este contexto, além de gerar docentes dependentes e
sem autonomia, torna-se um círculo vicioso quando pensamos no processo de formação
de professores. Para Josso (2004, p. 41),
A formação descreve os processos que afetam as nossas identidades e a
nossa subjetividade. Ela indica, assim, um dos caminhos para que o
sujeito oriente, com lucidez, as próprias aprendizagens e o seu processo
de formação. Se a aprendizagem experiencial é um meio poderoso de
elaboração e de integração do saber-fazer e dos conhecimentos, o seu
domínio pode tornar-se um suporte eficaz de transformações.

Como afirma Macedo (2013, p. 15), os atos de currículo, enquanto dispositivo,
pode “irromper realizando mudanças, deslocamentos, interferências, protagonismos,
criando intensidades, mobilizações e olhares outros, práticas outras”. Por isso,
apresentamos as implicações ideológicas e conceituais que emergiram durante a análise
dos atos de currículo dos docentes.
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Implicações ideológicas
Pensar em ato é pensar no agir humano e seus sentidos. Macedo (2011) afirma
que se inspirou filosoficamente nas ideias de Bakhtin (2003) para a construção do
conceito de ato de currículo. Assim, quando falamos em ato, tratamos da inteireza da ação
e não apenas como um fim em si mesmo. Tratamos a experiência no mundo humano
como sempre mediada pelo agir situado e avaliado pelo sujeito.
Com isso, o papel desse sujeito em ato passa a ser questionado. Macedo (2011, p.
46) destaca que o autor recusa-se a aceitar um sujeito contrário à sua inserção social ou
um sujeito assujeitado. Ele afirma que “Bakhtin acredita num sujeito que, sendo um eu
para-si, condição de formação da identidade subjetiva, é também um eu para-o-outro” e
acrescenta “essa é uma filosofia que pode ser reconfigurada como uma filosofia curricular
fundamentalmente moral, pois, para Bakhtin, o ato está na base do Ser, tem nome próprio
e datas particulares da vida”.
Curiosamente, os docentes entrevistados identificam as interferências que a
participação de cada um ocasiona. As dificuldades em lidar com as questões que
envolvem o currículo do curso são muitas, mas as maiores dificuldades relatadas pelos
entrevistados dizem respeito às posturas individuais e às relações entre eles, como
podemos perceber em uma das falas,
o problema do nosso curso, antes do currículo, é a nossa postura
enquanto professor. De sentar, de discutir, de se traçar um objetivo geral
para o curso, objetivo único. Isso falta entre a gente, acho que nosso
problema maior não é currículo, mas, é a postura de nós professores,
nós todos. No sentido de que muita gente mora fora, alguns moram aqui,
mas, só vem dá sua aula e volta. Não há um compromisso nesse sentido
de você discutir o curso, de você ter um objetivo, o curso tem um
objetivo único, cada um bem vem aqui, cumpri seu trabalho, sua carga
horária, sem nenhuma conexão. Você não vê professores conversarem
entre professores, professores de calculo conversar sobre o quê está
usando, sobre o que ele vai usar, se precisa isso, ou seja, não há essa
relação entre professores, não há nem dentro da área de matemática,
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nem dentro da área de educação e nem entre as áreas, cada um dá sua
aula e volta para casa (Docente 1).

Questões como compromisso, conhecimento, dedicação, envolvimento, omissão,
entre outras, estão presentes nas narrativas dos docentes, quando questionados a respeito
dos desafios e demandas curriculares. Não são meras acusações ou busca de culpados
para os problemas, mas percebo que, no momento que são conduzidos a refletirem sobre
a proposta curricular construída pelo grupo, os atos de currículo começam a ficar em
evidência, principalmente diante da conflituosa relação entre os bacharéis e os
licenciados, na qual as relações de poder ficam evidentes.
Para Moreira e Silva (2006, p. 8-9), o currículo não é um elemento inocente e
neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social, ele está implicado em
relações de poder, transmite visões sociais particulares e interessadas, produz identidades
individuais e sociais. É por conta deste entendimento que “ideologia” tem sido um tema
ligado ao campo do currículo desde o início das discussões da teorização crítica. Eles
também afirmam que a ideologia é um dos modos pelos quais a linguagem produz o
mundo social, por conseguinte, poderíamos afirmar que a ideologia está presente nos atos
curriculares dos atores envolvidos, conscientes ou não disso. Esta percepção nos faz
ousadamente, afirmar que um ato de currículo também é um ato ideológico.
Gostaria de destacar uma estratégia ideológica utilizada pelo grupo pesquisado
que emergiu fortemente nas narrativas e observações: o silêncio, ou a falta de diálogo,
visto que percebi que, na verdade, este é um movimento constante entre um e outro. O
silêncio no grupo é uma peça-chave para entendermos algumas decisões tomadas. Além
do distanciamento declarado entre o grupo dos matemáticos e o grupo dos educadores
matemáticos, o grupo não tem o diálogo como uma estratégia para resolver seus conflitos,
como podemos perceber na fala de alguns dos entrevistados:
Agora os entraves como eu também falei anteriormente, é a questão
dessa falta de diálogo entre as áreas, que eu acho que deveria ser mais
intenso. Eu acho que para que chegue num denominador comum e,
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digamos assim, numa formação mais próxima do que a gente quer, esse
dialogo se faz muito necessário. É aquela questão do despir-se das
concepções enrijecidas, ser um pouquinho mais flexível, ai eu acho que
isso poderia influenciar bastante. Eu acho que o que falta é justamente
um pouquinho mais de flexibilidade, um pouquinho mais discussão.
Não é da minha área, mas mesmo assim vamos ouvir, vamos tentar
dentro do possível intermediar. Essas separações são vistas muito
amplamente até nas discussões colegiais. Ah isso ai é de determinada
área, isso é de outra área, então não há essas discussões. Certos méritos
podem ser específicos da área, mas, eles caminham como um todo
(Docente 2).
Eu não consigo me ver trabalhando sozinha. Eu trabalho sozinha, cada
um aqui faz o seu trabalho e pronto, entendeu? Não existe nenhuma
articulação, pelo o que eu pesquisei aqui ninguém trabalha específica
com pedagógica, cada um faz o seu trabalho (Docente 6).

Esta falta de diálogo não afeta apenas as relações do grupo, mas percebemos nas
falas uma preocupação com as consequências geradas por esta situação no que diz
respeito à gestão curricular, principalmente porque o grupo é composto por docentes de
diferentes departamentos, o que fragmenta ainda mais o trabalho. Esta é uma situação
relatada por alguns entrevistados,
Eu não posso dar minha opinião porque não estou participando do
processo de reformulação, mas eu já estive conversando separadamente
com algumas pessoas e falando dessa necessidade (Docente 3).
Como eu falei na primeira pergunta que a senhora me fez, eu conheço
pouco sobre o do curso, eu posso falar mais da minha disciplina. Então,
a gente tenta direcionar dentro da nossa disciplina uma amplitude para
se aplicar dentro da educação, em qualquer campo da educação onde
esse profissional estiver atuando. Eu não conheço quase nada do
currículo do curso de matemática, isso é verdade. É porque na UESB a
gente lida com vários cursos, então hoje eu estou no curso de farmácia,
curso de pedagogia, curso de sistema de informação, curso de
enfermagem e mais o curso de formação de professores e o único curso
que já me convidou para fazer parte de uma reformulação curricular foi
o curso de fisioterapia (Docente 4).
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O silêncio do grupo poderia ser apenas uma questão da gestão curricular, mas o
que percebi é que, para este grupo, o silêncio pode ser uma escolha, uma estratégia. No
silêncio não há confrontos, não há necessidade de posicionamentos, não há
comprometimentos. Ou será que o silêncio nasce pelo emudecimento diante da grandeza
dos desafios? Ou, quem sabe, o silêncio seja a representação da incredulidade na
educação, no próprio processo de reformulação curricular, na possibilidade de se fazer
diferente? O fato é que o grupo reconhece o silêncio como um entrave para as questões
curriculares. Vejamos uma das falas dos entrevistados:
O problema é que educação não quer se juntar com matemática e
matemática não quer se juntar com educação. A gente vive numa
relação muito boa, muito forte o diálogo entre os membros da área, mas
assim, você no seu mundo oriental e eu no meu lado ocidental e ai a
gente só atravessa o muro no dia de reunião. Ninguém se mete com
ninguém, mas ai deveria sentar para brigar um pouco, para discutir um
pouco o que a gente precisa o que a gente entende de cada um (Docente
1).

Macedo (2013, p. 69), ao discutir as questões relativas aos cenários curriculares,
afirma que, como todo processo de formação, não há neutralidade, é preciso exercitar a
suspensão dos nossos pré-conceitos e o movimento de implicação²/distanciação como
uma atividade necessária e fundamental a este processo. Para ele, é necessário que o outro
se subjetive para lidarmos com o sentido de maneira formativa. Além disso, destaca que
neste caminho
é preciso sair de nós mesmos, nos deslocarmos, irmos até o outro e
voltarmos outro, é um exercício importante de implicação/distanciação
para que a formação intercrítica seja possível, ou seja, a formação
pautada no aprender-com, no poder com, na relação com atos de
currículos outros (grifos do autor).

Este processo de implicação/distanciação, abordado por Macedo (2013), nos
remete a outro ponto que emergiu durante a pesquisa, que não deixa de ser ideológico: as
ações de protagonismo experenciadas por alguns docentes e como estes atos curriculares
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reverberam ou até extrapolam, as prescrições curriculares. Para Macedo (2013, p. 94) este
protagonismo seria um ato de “autorizar-se”, que pode ser entendido como uma
capacidade adquirida e conquistada de alguém se fazer a si mesmo autor. Segundo o autor,
“a autorização está ancorada na nossa condição de decidir sobre meios que dependem
efetivamente de nós”.
Durante o período de observação e diante das narrativas, tive a oportunidade de
conhecer situações nas quais docentes do curso se autorizam a produzirem atos de
currículo com seus etnométodos¹, fazendo grande diferença na formação dos futuros
professores de matemática. Algumas já foram até citadas anteriormente, mas destacamos
uma,
É, agora na educação de jovens e adultos teve um momento, que acho
que foi um momento bom da disciplina que a gente teve discussões com
três professores da área de matemática e eles puderam colocar como
que a gente poderia fazer exatamente essa relação. Vamos dizer assim,
interdisciplinar dentro da própria matemática e os alunos colocavam
que isso não aconteceu dentro do curso. O professor Pepeu, a professora
Joanice, e o professor André, que foi aluno do curso de matemática, ele
voltou aqui trabalhando com a gente. E foi bem interessante, que foi
assim: um trabalhou com a abordagem matemática da modelagem
matemática, outro trabalhou com a resolução de problemas e outro com
a etnomatemática. E ai, como que essas abordagens metodológicas
poderiam ser trabalhadas exatamente nessa questão dessa transposição
didática na educação de jovens e adultos. E ai eles pegaram os
conteúdos diferentes dentro da matemática e mostraram como que
assim uma interdisciplinaridade poderia ser feita ali. [...] E os alunos
eles focaram, eles nunca tinham pensando sobre isso. São alunos que já
estão no ultimo semestre, são alunos do sétimo, do oitavo, do quinto,
do sexto e que nunca tiveram oportunidade de perceber isso durante o
curso, é prova que isso não acontece (Docente 3).

As experiências formativas dos docentes são muito interessantes, mas o que mais
me chamou a atenção foi a fala de um dos entrevistados destacando o trabalho de um
grupo de docentes da área da educação matemática e sua visão do curso com o
afastamento dos referidos professores para doutoramento.
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O departamento de educação sempre vem ministrando aula no curso e
percebemos uma diferença entre o período de 2000 até 2010, do período
de 2010 até hoje, então tem uma diferença muito grande por que é o
período exatamente que os professores da educação matemática saem
para mestrado, doutorado e que o curso tem uma concentração muito
maior de professores da área de matemática pura. E ai o curso toma
outra cara e mesmo com o currículo que vinha antes e que já tinha
algumas questões, vamos colocar assim, algumas lacunas em termos da
licenciatura, mas esses professores tentavam dar a cara da licenciatura
e depois a gente vê que começa a ter cara muito mais de bacharelado do
que de licenciatura (Docente 3).

Este depoimento coaduna com a reflexão que tentamos tecer neste estudo. Para
além das questões burocráticas de um currículo, está a implicação dos seus atores. O
currículo prescrito apresenta as intenções do grupo, mas o conjunto de ações dos
atores/autores é que revela a verdadeira identidade do grupo.
Implicações conceituais
A dicotomia nas concepções dos docentes envolvidos no Curso de Licenciatura
em Matemática é o aspecto mais presente quando analisamos o currículo. A presença de
bacharéis e licenciados num mesmo corpo docente traz, historicamente, divergências
muito fortes nas concepções que envolvem os cursos de licenciatura em Matemática. Esta
também foi a realidade encontrada no Curso de Licenciatura em Matemática na UESB,
conforme fala de todos os entrevistados, dentre as quais, destacamos uma:
O que acontece é que a gente se respeita, mas eu acredito que quando
você concluir esta entrevista e fizer com dois professores, os
professores de matemática acham que precisão de mais disciplina de
matemática, os professores de educação acham que precisam de mais
disciplina de educação. A minha opinião particular é que pra você ser
um professor de matemática você deve aprender matemática e ai depois
você aprende como fazer isso. Primeiro você aprende o que você vai
ensinar depois você aprende como fazer. Aí essa disciplina pode ser
concomitante ou pode ser uma e depois a outra. Como pode ser feito
isso se é matemática antes e educação depois ou ao mesmo tempo, acho
que não tem problema, mas, eu acho que pra ser um bom professor de
matemática a gente tem que ser primeiro um bom matemático e aí ser
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matemático como as pessoas dizem nem sempre é fazer pesquisa. Ser
um bom matemático é você saber matemática, saber manipular a
matemática (Docente 1).

Alguns questionamentos tornam-se inevitáveis neste processo de análise: quais
conhecimentos são necessários ao futuro professor de Matemática? Quais disciplinas e
conteúdos devem estar presentes no currículo do Curso de Licenciatura em Matemática?
Qual carga horária deve ser estabelecida para cada disciplina? Os dispositivos legais
apresentam algumas diretrizes que devem ser consideradas ao responder a estes
questionamentos, mas o que percebemos é que as respostas que cada docente apresenta
revelam as suas concepções e se materializam nos seus atos de currículo.
Lee Shulman, psicólogo educacional americano, tem contribuições notáveis nos
estudos das áreas de medicina, ciências e matemática, pesquisa, desde a década de 80,
sobre os conhecimentos necessários a formação de professores, defendendo o que ele
chama de Base de Conhecimentos para o Ensino. Ele categoriza em três tipos de
conhecimentos necessários a este processo de formação: o conhecimento do conteúdo do
objeto de estudo, o conhecimento pedagógico do objeto de estudo e o conhecimento
curricular do objeto de estudo. Segundo Shulman (1986, p. 12), os professores
[...] não devem ser somente capazes de definir para os alunos as
verdades aceitas no âmbito da disciplina. Eles devem também explicar
porque uma particular afirmação dita é garantida, e porque vale a pena
saber e como isso se relaciona com outras afirmações. Tanto dentro da
disciplina e fora dela, tanto na teoria como na prática. [...] Além disso,
nós esperamos que professores entendam porque um dado tópico é
particularmente central para uma disciplina, ao mesmo tempo em que
um outro pode ser de alguma forma periférico.

As divergências no entendimento das necessidades destes tipos de conhecimento
é um dos pontos mais abordados nas falas dos nossos entrevistados. Para uns, “saber
matemática” é suficiente para ser um bom professor de matemática, outros já concordam
com a necessidade de “algo mais”. Destaco a fala de um deles:
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Então, assim, ele é um pouco equivocado. Eu acredito que ainda assim
até antes da entrada das disciplinas de projetos, pesquisa e prática de
ensino curricular a gente tinha um currículo melhor, mais voltado para
o ensino, mais voltado pra se aprender matemática. Isso é fato, porque
nosso ENADE, nosso provão, eles tinham notas melhores e até os
alunos. Da metade para o final do curso eles tinham um nível
matemático, digamos assim melhor, do que o que nós temos hoje. Não
sei também, se isso é um reflexo externo ou interno, mas é um fato.
Com a entrada dessas disciplinas, se você olhar a ementa, elas se
interceptam o tempo todo, é vago, isso não é um dado meu, eu não tenho
competência pra falar disso, mas é uma fala de outros professores que
chegam aqui (Docente 1).

As inquietações diante de demandas da contemporaneidade para a formação dos
futuros professores são latentes e ainda encontramos na maioria propostas de um currículo
moderno, ainda com influências das ideias do filósofo René Descartes, um dos grandes
representantes do período moderno no século XVIII.
Esta perspectiva moderna refletiu diretamente nas propostas curriculares da teoria
tradicional, produzindo currículos que priorizavam o ordenamento, o encadeamento
linear e a fragmentação do pensamento. Apesar do período histórico, esta concepção de
currículo ainda está muito presente nos cursos de licenciatura em matemática, inclusive
no grupo estudado, como podemos perceber na fala de um dos entrevistados:
[...] nós somos totalmente tradicionais, não transgredimos. Apesar de
que a matriz ela não tem, muitas disciplinas não têm pré-requisitos,
então o aluno não pode transgredir, nessa lógica, o que deixa os
professores um pouco, confuso, não é? Vamos dizer assim, um pouco
confuso, não é? Por exemplo, na nossa matriz o aluno pode no segundo
semestre pegar disciplina do oitavo semestre, no oitavo semestre
praticamente nenhuma disciplina tem pré-requisitos, então ele pode se
matricular e já teve aluno do terceiro se matriculando no oitavo. Apesar
da disciplina está no oitavo, sem pré-requisito, a lógica é que ele tenha
que ter uma maturidade, uma parte de matemática bem consolidada para
chegar ao oitavo semestre. Mas não se tem esse entendimento e permite,
mas quem decide aí no caso é o aluno. Para mim, em particular ele teria
que seguir essa lógica que está ai, mesmo que ele diga ou que pense que
saiba para poder pular ou transgredir ou reformular sua formação, ele
teria que seguir exatamente essa lógica (Docente 5).
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Diante deste contexto, Pires (2000, p. 66) defendia que duas ideias subjacentes à
organização curricular dos cursos de matemática persistem historicamente: a linearidade
e a acumulação. A linearidade seria “representada ora pela sucessão de conteúdos que
devem ser dados numa certa ordem, ora pela definição de pré-requisitos, ou seja,
informações/habilidades que precisam ser dominadas pelo aprendiz, antes de se lhe dê
acesso a outras ideias/conceitos”. Ela ainda afirmava que a ruptura desta cadeia ainda
parece ser algo fatal para a aprendizagem, já que os temas são fixados e devem ser
percorridos sequencialmente, num caminho sucessivo do mais simples ao mais complexo.
A autora também destacava que, para os professores de matemática, esta é uma
situação totalmente natural já que se trata de uma disciplina científica, mas o ponto crítico
é que esta suposta linearidade da aprendizagem acaba por descartar qualquer
possibilidade de um protagonismo do aluno. Este contexto conceitual fica muito claro na
fala dos docentes entrevistados, inclusive dos que já apresentam em seus discursos, nas
tentativas de transgressão desta lógica
A gente aqui trabalha justamente naquela concepção bem antiga do
professor, ele é o transmissor, não é o mediador. Não vejo professor
aqui com essa postura, são muitas listas de exercícios. Claro que podem
existir listas de exercícios, mas são listas intermináveis de exercícios,
são aquelas coisas assim, façam um modelo e repitam. Hoje existe
assim um disparate, algo assim bem contraditório, porque as matérias
de educação vêm falando que futuros professores deverão ensinar via
resolução de problemas. Quando a gente adentra as teorias cognitivas
sabe que o aluno aprende a partir da resolução de problemas, aprende
matemática a partir da interação dos conhecimentos prévios que ele tem
como conhecimento novo a gente vem com todo esse discurso. Aqui
dentro da Universidade ele não é ensinado assim, ele não é submetido
a essa forma de ensino, então é meio paradoxal isso, existe uma
dicotomia entre as matérias pedagógicas e as específicas (Docente 6).

O outro aspecto subjacente à organização curricular dos cursos de matemática
destacado por Pires (2000, p. 70) é o conceito de aprendizagem como acumulação de
conhecimentos. Apesar de todas as discussões promovidas a partir do Movimento da
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Matemática Moderna na década de 90, conforme discutimos na terceira seção, as ideias
behavioristas ainda prevalecem nas opções metodológicas dos professores e nas
concepções de como o aluno aprende. Vejamos a fala de um dos entrevistados:
No momento em que você estuda e tenta desenvolver a maneira mais
simples de ensinar o seu aluno você está mexendo com matemática,
você tem que conhecer matemática para fazer isso, você não pode
simplesmente ficar falando de coisas teóricas, da vivência do aluno, sei
lá, de uma serie de coisas que eu vejo o pessoal discuti, porque isso não
vai facilitar a vida do aluno no aprendizado de matemática. Quando
você tenta resolver um problema de matemática, para tornar ele mais
simples para o aluno, você se vê desenhando, fazendo suposições,
usando software, seja qual for o método, você tem que saber o que está
fazendo, você tem que saber matemática para mim isso é fato. A gente
tem cada dia mais diminuído essa quantidade de assuntos de
matemática, com a justificativa de que o curso é de licenciatura e aí,
quando isso acontece, a gente vai descendo ao nível técnico (Docente
1).

Esta concepção epistemológica behaviorista, na qual concebe o ensinar como
transmissão e o aprender como acúmulo de informações, interfere diretamente nos atos
curriculares e no processo de se pensar o currículo para o curso. No caso do grupo
estudado, como percebemos nas falas dos entrevistados, esta concepção prevalece, mas
gostaria de destacar o processo de avaliar o aluno como um ato de currículo que desnuda
esta concepção. Como pude perceber nas reuniões do colegiado e nas entrevistas, o alto
índice de reprovação nas disciplinas do curso, principalmente nas disciplinas de cálculos,
é um ponto crítico. Ficou claro, na fala dos professores, como a reprovação foi
naturalizada como um fator de qualidade do ensino, de um saber eletivo e do processo de
aprendizagem ser de total e exclusiva responsabilidade do aluno.
Acho que se o aluno quiser realmente estender a licenciatura ele pode
ir costurando essas disciplinas que são optativas. Mas ocorre outro
entrave, que esse aluno fica muito preso às disciplinas de Cálculos, o
índice de reprovação no curso de matemática é muito grande, então o
aluno deseja até fazer uma optativa dessa, mas a optativa é oferecida no
mesmo turno que ele tem que optar pela disciplina que é obrigatória e
se ele não fizer não vai alcançar no currículo e ai muitas vezes ele não
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faz. Ele não tem essa opção, a gente tem um índice de reprovação muito
grande no curso de matemática e eu acho que é um currículo que tem
que ser repensado, até por conta de alguns conteúdos que são eleitos
pela matemática pura, como eles chamam, para serem ensinados no
curso de matemática (Docente 3).

Apesar da preocupação com a nota e com o acúmulo de informações, também
encontramos tentativas de se fazer um ensino diferente, de apresentar uma matemática
diferente, principalmente nos princípios defendidos no movimento da educação
Matemática, “uma formação que leve realmente a reflexão dos alunos. Formação que leve
a um desenvolvimento assim, com uma reflexão crítica por parte dos alunos, tanto do
ensino, tanto dos conteúdos” (Docente 6).
Entretanto, um problema que percebi é que nunca existiu uma discussão a respeito
dos fundamentos teóricos e ideológicos do curso, nem aconteceu durante o período que
acompanhei o processo de reformulação curricular, o que nos remete a necessidade do
grupo enfrentar o desafio de questionar suas opções epistemológicas, metodológicas e
ideológicas deste processo de formação e, consequentemente, do seu respectivo currículo.
Considerações
As interpretações construídas, neste trabalho de pesquisa, revelam a necessidade
de o grupo discutir mais as suas concepções e aspirações teóricas, indo além dos tramites
burocráticos, ao incluir os discentes neste processo, já que eles também são atores ativos
e produzem os seus atos. Este, inclusive, é um aspecto que aponta para a possibilidade de
continuidade do referido estudo, visto que, como se tratava de uma pesquisa de mestrado,
não foi possível ampliarmos para ouvirmos as vozes dos discentes também. Além disso,
saliento a importância de novos estudos e pesquisas sobre a discussão das questões
curriculares para os cursos de licenciatura em Matemática.
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Esta falta de diálogo não afeta apenas as relações do grupo, mas percebemos nas
falas uma preocupação com as consequências geradas por esta situação no que diz
respeito à gestão curricular, principalmente porque o grupo é composto por docentes de
diferentes departamentos, o que fragmenta ainda mais o trabalho.
Identificamos que às mudanças ocasionadas pela adequação do currículo as
exigências da Resolução do CNE/CP nº 01 e 02 de 2002, que estabelece a ampliação da
carga horária dos estágios e inserção das disciplinas de prática pedagógica desde o início
do curso, gerou divergências no grupo. A tentativa de rompimento de uma proposta
curricular de licenciatura pautada na racionalidade técnica nos “modelos 3 + 1” trouxe
desconfortos e tensões conceituais.
Como os processos de reformulação curricular no Brasil sempre surpreenderam
os professores com determinações impostas, à situação não foi diferente com este grupo.
Percebemos, nos atos de currículo, as resistências e transgressões, que interpretamos
como uma necessidade de expor o que se pensa e o que se sabe, num movimento de
(re)existência. Também destacamos atos de currículo observados como tentativas de
transgressões da lógica disciplinar e de pensar a formação do professor de Matemática
numa perspectiva mais próxima do contexto escolar e tendo a pesquisa como fundamento.
Ardoino (2012: 92) defende a abordagem multirreferencial como uma
possibilidade para “sairmos dos descaminhos e impasses de um pensamento
simplificante, outra forma barbárie moderna”. Para ele, faz-se necessário assumir a
complexidade da realidade, através de uma leitura plural, num posicionamento
epistemológico que compreenda as diversas leituras presentes nos espaços de
aprendizagem e a multirreferencialidade possibilita,
[...] uma leitura plural de seus objetos (práticos ou teóricos), sob
diferentes pontos de vista, que implicam tanto visões específicas quanto
linguagens apropriadas às descrições exigidas, em função de sistemas
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de referenciais distintos, considerados, reconhecidos explicitamente
como não redutíveis uns aos outros, ou seja, heterogêneos (1998, p. 24).

Pensar numa abordagem multirreferencial é pensar na possibilidade de romper
com a ideia de um currículo linear, ordenado, acumulativo e fragmentado. Como afirma
Ardoino (2012, p. 87), é muito mais do que uma posição metodológica, é uma posição
epistemológica, uma epistemologia plural. E como posição epistemológica é realizada
por um conjunto de pessoas e de grupos em interações recíprocas, “as relações que tecem
o vivido coletivo. [...] Em uma tal comunidade os atores aspiram sempre, uns mais, outros
menos, tornar-se autores” (ibid., p.96).
A nossa história da educação é marcada por experiências curriculares
desautorizantes, que negaram o direito de voz aos seus atores sociais, principalmente na
construção dos seus currículos. Ao percebemos que os atos de currículo extrapolam as
prescrições curriculares, contemplamos possibilidades outras de estudarmos os
fenômenos educacionais, por isso esse estudo representa uma oportunidade nas tentativas
de entendimentos.

Notas
1. Macedo (2013, p. 14) nos explica que etnométodos é um conceito forjado pela
etnometodologia e define como os métodos que os atores sociais produzem ao
compreenderem e interferirem com suas ações nas realidades que habitam;
2. O termo implicação é construído etimologicamente a partir do prefixo in, do latim
plicare, significando dobrar, e a terminação cão, indicando um movimento, muito
mais do que um estado, bem como a inseparabilidade complexa do objeto
construído em relação ao construtor e seu campo fenomenológico (LEGRAND,
1993 apud MACEDO 2013, p. 67).
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Resumo: O presente trabalho analisou a consistência do Conceito Institucional, no
processo de formulação da nota atribuída à Instituição de Educação Superior no processo
de avaliação externa em instituições de ensino superior no Brasil, reguladas pelo Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior, sob a luz do instrumento de avaliação
institucional que subsidia os atos de autorização, credenciamento, recredenciamento e
transformação da organização acadêmica na modalidade do ensino presencial. O referido
documento de avaliação é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Anísio Teixeira, quando da visita, in loco, da comissão de avaliadores às
instituições, conforme preconiza o Ministério da Educação. O conceito atribuído à
instituição de ensino, ao final da visita da comissão de avaliação é baseado em indicadores
de desempenho, designado pelo instrumento de avaliação como indicadores de qualidade
da educação superior, pelos quais será constituído o conceito institucional da instituição
avaliada. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior analisa as instituições,
os cursos e o desempenho dos estudantes. O processo de avaliação leva em consideração
aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição
e corpo docente. O sistema, também, reúne informações do Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes e das avaliações institucionais e dos cursos. As informações
obtidas são utilizadas para orientação institucional dos estabelecimentos de ensino
superior, bem como para embasar políticas educacionais. Os dados também são úteis para
a sociedade, especialmente aos estudantes, como referência quanto às condições de
classificação de cursos e instituições de ensino. Devido às especificidades inerentes à
cada instituição, a percepção inicial é de que o instrumento de avaliação não é robusto o
bastante, a fim de minimizar o efeito da subjetividade (da comissão de avaliação e do
próprio instrumento) nos processos de avaliação institucional. Desta maneira, a fim de
verificar a consistência da formulação do conceito institucional, analisamos os
indicadores de qualidade das dimensões do instrumento de avaliação externa,
pertencentes às políticas de pessoal e de carreira do corpo docente lotadas no grupo da
titulação. Por meio do cálculo proposto pelas políticas de avaliação contidas no
instrumento de avaliação, proposta para as diferentes categorias das instituições de
educação profissional, os resultados nos remeteram à constatação sobre inconsistências
no resultado proposto pelo instrumento de avaliação externa. Neste sentido, aperfeiçoar
os instrumentos de avaliação, nortearão políticas educacionais mais embasadas para a
formação e/ou melhoria do Sistema Nacional de Educação, além de proporcionar um
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instrumento de avaliação mais justo no processo de regulação da educação superior no
Brasil.
Palavras-Chave: Gestão educacional; Políticas educacionais; Sinaes.
Introdução
Os processos avaliativos como incumbência do poder político e das instituições
de ensino superior se estruturam a partir da década de 1990, como registra a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei 9.394/9625 em seu artigo 9º.
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES26) surgiu por
meio da Lei nº 10.861 de 14 de Abril de 200427, que redefiniu artigos da Lei nº 9.131/9528,
com objetivo de promover a melhoria da qualidade do ensino e estabelecer o
compromisso das Instituições de Educação Superior (IES) com a responsabilidade social.
O Sinaes é composto por três dimensões: uma que avalia a Instituição de Educação
Superior (IES), outra que avalia os cursos destas instituições, e por fim, uma avalia o
desempenho dos estudantes, nos seguintes aspectos: ensino, pesquisa, extensão,
responsabilidade social, desempenho dos alunos, gestão da instituição, corpo docente,
instalações, dentre outros.
A AI é dividida em duas fases: Avaliação Institucional Interna (AII) e Avaliação
Institucional Externa (AIE). Cada uma dessas fases é operacionalizada por meio de
instrumentos de avaliação diferentes, cuja finalidade reside em prover de informações o
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Disponível em http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
O SINAES analisa as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes. O processo de avaliação
leva em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da
instituição e corpo docente. O SINAES reúne informações do Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (ENADE) e das avaliações institucionais e dos cursos. As informações obtidas são utilizadas
para orientação institucional de estabelecimentos de ensino superior e para embasar políticas públicas. Os
dados também são úteis para a sociedade, especialmente aos estudantes, como referência quanto às
condições de cursos e instituições. Os processos avaliativos do SINAES são coordenados e supervisionados
pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). A operacionalização é de
responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
27
Disponível em http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/leisinaes.pdf
28
Disponível em http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/l9131.pdf
26
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Censo da Educação Superior, o Cadastro de Cursos e Instituições e o Cadastro Nacional
de Docentes.
O foco deste trabalho é analisar o instrumento de AIE quanto aos seus indicadores
de desempenho contidos no Instrumento de Avaliação Institucional Externa (IAIE),
concentrando-se no indicador de titulação do corpo docente, a fim de compreender os
efeitos que esta regulação provoca na gestão de uma IES, haja visto que a gestão em
instituições de ensino é um processo complexo, dado ao grande número de variáveis que
compõem a sua realidade situacional.
As análises aqui elaboradas poderão contribuir para a avaliação do processo de
regulação implementado pelo Sinaes e para o fortalecimento da concepção de um modelo
avaliativo que leve em conta as idiossincrasias das IES, inseridas em uma realidade
regional própria, considerando a possibilidade efetiva de evolução do sistema avaliativo
da educação superior no Brasil.
Avaliação Institucional em IES
O termo Avaliação nos remete à estimativa do valor de alguma coisa ou de algum
trabalho. No âmbito acadêmico, percebemos que não existe uma única forma de avaliar,
podem existir várias, dependo da finalidade que se quer, do fundamento teórico no qual
a avaliação se contextualiza. A avaliação, pode estender-se às instituições, ao currículo,
aos docentes e à totalidade do sistema educativo.
Quando se avalia um produto, a ação do avaliador se limita ao testemunho da sua
qualidade ou não. Já, na avaliação de processo ou de acompanhamento, o ato de avaliar
necessita de um passo a mais, para além do diagnóstico. Como há uma ação em
andamento, há que se intervir na correção de rumos de ação para que os resultados
desejados e estabelecidos sejam atingidos (Luckesi, 2010). O gestor de uma instituição
ou de um projeto educacional terá que realizar avaliação de acompanhamento no tempo
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que sua instituição ou projeto se propuser existir, tendo em vista mantê-los em estado
satisfatório de funcionamento.
A teoria da Avaliação Educacional pode ressaltar diferentes aspectos, como a sua
relevância social, as questões técnicas relacionadas com diversos tipos de validade e a
importância da disseminação dos resultados e seus efeitos. Estas mesmas teorias, segundo
Fernandes (2006), são essencialmente prescritivas. Dispõem sobre o modo de fazer
avaliação, firmando um conjunto de regras, procedimentos e outras recomendações que
determinam o que é, supostamente, uma boa avaliação.
Segundo Sudbrack e Cocco (2014, p. 350 e 351), “Não cabe, aqui, desconsiderar
a importância da avaliação e dos resultados produzidos por ela; tais atributos, porém, não
podem prescindir de análise e reflexão para a tomada de decisões”. Internamente, as
instituições, via de regra, optam por procedimentos de gestão que levem ao resultado
almejado na avaliação externa. Dessa forma, o que deveria ser pensado como resposta,
passa a ser o “pano de fundo” para todas as ações internas. A instituição deixa de ter um
projeto pedagógico, que privilegie a educação de qualidade, para trabalhar na busca de
indicadores quantitativos que possam garantir mais recursos institucionais.
A avaliação, de acordo com Martins,
[...] envolve a área da organização e da gestão da instituição, a avaliação
institucional que, deste modo, se refere ao sistema e à organização escolar. A
avaliação abrange, também, a área da aprendizagem dos alunos, avaliação
realizada pelo professor. (MARTINS, 2006, p. 21)

A AI é um dos componentes do Sinaes e está relacionada à melhoria da qualidade
da educação superior, à orientação da expansão de sua oferta, ao aumento permanente da
sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e ao aprofundamento dos
compromissos e responsabilidades sociais das IES. Este fato decorre da valorização de
sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional.
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Subdivide-se em duas modalidades a AI: Avaliação Interna, também chamada de
Autoavaliação e Avaliação Externa. A Autoavaliação é coordenada pela CPA de cada
IES e é orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da AA institucional da Comissão Nacional
de Avaliação da Educação Superior (Conaes). AE é realizada por comissões designadas
pelo INEP, tendo como referência os padrões de qualidade para a educação superior
expressos nos instrumentos de avaliação e os relatórios das Avaliações Internas. O
processo de avaliação externa independente de sua abordagem se orienta por uma visão
multidimensional que busque integrar suas naturezas formativa e de regulação numa
perspectiva de globalidade.
Por conta desta regulação, as IES são submetidas aos processos avaliativos, em
que suas especificidades se perdem devido ao caráter único que a avaliação impõe a
qualquer tipo de instituição, gerando impactos no dia a dia das instituições educacionais,
precisamente, na sua gestão estratégica. O credenciamento junto ao MEC de uma IES
para que ela possa atuar no nível superior da educação brasileira, bem como a autorização
para o oferecimento de um determinado curso e o prosseguimento desta oferta, seguem
os ditames da regulação constante na LDB de 1996.
Sinaes
O Sinaes, instituído pela Lei n° 10.861 de 14 de abril de 2004, fundamenta-se na
necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da
expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua
efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos compromissos
e responsabilidades sociais. A concepção da avaliação institucional está organizada em
cinco eixos e contempla dez dimensões, conforme o quadro abaixo:
Quadro 1 – Dimensões e Eixos da Avaliação Institucional
DIMENSÕES

EIXOS
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01 - Missão e PDI.
01 – Planejamento e Avaliação
02 - Política para o ensino, a pesquisa, a pós graduação e a
Institucional.
extensão.
03 - Responsabilidade social da IES.
02 – Desenvolvimento Institucional.
04 - Comunicação com a sociedade.
05 - As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e
técnico-administrativo.
03 – Políticas Acadêmicas.
06 - Organização de gestão da IES.
07 - Infraestrutura física.
04 - Políticas de Gestão.
08 - Planejamento de avaliação.
09 - Políticas de atendimento aos estudantes.
05 – Infraestrutura.
10 - Sustentabilidade financeira.
Fonte: Elaboração do autor a partir do Instrumento de Avaliação do Sinaes. BRASIL (2014).

Conforme apresentado no quadro, podemos verificar o relacionamento das
dimensões com os eixos para a AI. No Eixo 01 é considerado também um Relato
Institucional (RI) que descreve e evidencia os principais elementos do seu processo
avaliativo (interno e externo) em relação ao PDI, incluindo os relatórios elaborados pela
CPA do período que constitui o objeto da avaliação.
O Sinaes, ainda, integra três modalidades principais de instrumentos de avaliação
(avaliação interna, avaliação externa e avaliação dos alunos), aplicados em diferentes
momentos, como podemos ver, esquematicamente, na figura que se segue:
Figura 1 – Instrumentos de Avaliação SINAES
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Fonte: Elaboração do autor.

Avaliação das Instituições de Educação Superior (Avalies) é o centro de referência
e articulação do sistema de avaliação que se desenvolve em duas etapas principais: a) AA,
coordenada pela CPA de cada IES, a partir de 1° de setembro de 2004; b) avaliação
externa, realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo diretrizes estabelecidas
pela Conaes.
A Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) avalia os cursos de graduação por
meio de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de comissões externas.
A periodicidade desta avaliação depende diretamente do processo de reconhecimento e
renovação de reconhecimento aos quais os cursos estão sujeitos.
A Avaliação do Desempenho dos Estudantes (Enade) aplica-se aos estudantes do
final do primeiro e do último ano do curso, estando prevista a utilização de procedimentos
amostrais. Anualmente, o Ministro da Educação, com base em indicação da Conaes,
definirá as áreas que participarão do Enade.
A Figura 2 nos mostra um processo educacional em que os alunos, ao ingressarem
na IES, passam pelo processo Ensinar-Aprender e saem, diferentes de quando entraram.
Como egressos, carregam as experiências vividas dentro da instituição, no
relacionamento que tiveram com a comunidade universitária.
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As Políticas Educacionais procuram garantir ao aluno um aprendizado dentro de
princípios éticos, morais, humanos e sociais. Para isto, lançam mão da avaliação, que no
caso brasileiro, está focada mais no controle e fiscalização das atividade educacionais.
E assim começa o sistema regulatório da educação do Sinaes que é executado pelo
INEP que deste modo regula a educação superior, conforme a figura abaixo:
Figura 2 – Representação esquemática do processo de AI.

Fonte: Elaboração do autor.

Em linhas gerais, a AI avalia a IES com processos independentes, porém,
complementares (AIE e AII), que influencia a IES como um todo. Os efeitos da AI
proporcionam o controle ou a fiscalização do processo Ensinar-Aprender.
O Sinaes está articulado em duas dimensões importantes: a) avaliação educativa,
propriamente dita, de natureza formativa, mais voltada à atribuições de juízos de valor e
mérito, a fim de aumentar a qualidade e as capacidades de emancipação; b) regulação, em
suas funções de supervisão, fiscalização, decisões concretas de autorização,
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credenciamento, recredenciamento, descredenciamento e transformação institucional,
funções próprias do Estado.
A avaliação das IES, por seu caráter formativo, visa ao aperfeiçoamento dos
agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um todo, quando conta com a
participação efetiva de toda a comunidade que a abriga. Assim, a instituição constrói, aos
poucos, uma cultura de avaliação que possibilita uma permanente atitude de tomada de
consciência sobre sua missão e finalidades acadêmica e social.
No processo de avaliação das instituições, além dos resultados dos outros
componentes do Sinaes (ACG e Enade), serão consideradas informações adicionais
oriundas do Censo da Educação Superior, do Cadastro da Educação Superior, dos
relatórios e conceitos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) para os cursos de Pós-Graduação, dos documentos de credenciamento e
recredenciamento da IES e outros considerados pertinentes pela Conaes.
Avaliação Externa
A avaliação externa é realizada por membros externos à instituição, pertencentes
à comunidade acadêmica e científica, reconhecidos pelas suas capacidades em suas áreas
e portadores de ampla compreensão das instituições universitárias. Estes membros
avaliadores são agrupados em comissões criadas exclusivamente para este fim, sendo que
a quantidade e o formato destas comissões depende do tamanho e dos perfis da
organização acadêmico-administrativa, a critério do Conaes.
O foco da AE centra-se no conjunto de análise, estudos, pesquisas, discussões,
informações, instalações, recursos humanos e materiais, elementos qualitativos e
quantitativos de cada área, faculdade, departamento e curso em seus aspectos particulares
e específicos, sempre relacionados com as estruturas acadêmico-científicas e
administrativas mais ampla das IES.
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O instrumento de Avaliação Externa
A consolidação do IAIE foi pautado conforme Parágrafo único do Art. 2º da Lei
n° 10.861, de 14 de abril de 2004, pelo respeito à abrangência e na flexibilização.
Destacam-se, na contextualização da IES, as informações sobre o número de docentes e
discentes; a quantidade de cursos oferecidos na graduação e na pós-graduação; a política
de atendimento para alunos estrangeiros; a quantidade de alunos e professores
estrangeiros na IES e disciplinas ofertadas em língua estrangeira; a existência de
programas de bolsas e financiamento estudantil e número de beneficiados; a existência
de projetos e ações para a promoção da sustentabilidade socioambiental na gestão da IES
e nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Importante ressaltar que o CI, resultado final deste instrumento, é calculado pela
média aritmética ponderada dos conceitos dos eixos, os quais são calculados pela média
aritmética simples dos seus indicadores. Caso o conceito final resulte um número
fracionado um arredondamento será feito, automaticamente, pelo sistema e-MEC.
Abaixo, podemos vislumbrar o quadro que relaciona os indicadores que serão alvo
da pontuação dos avaliadores quando da visita in loco na IES.
Quadro 6 – Indicadores do IAIE.
Eixo
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1

Descrição
Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação Institucional.
Indicador aplicado no Recredenciamento e Credenciamento para transformação de
Organização Acadêmica.
Projeto/processo de auto avaliação institucional.
Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica.
Indicador aplicado para fins de Recredenciamento e Credenciamento para transformação
de Organização Acadêmica.
Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos resultados.
Indicador aplicado para fins de Recredenciamento e Credenciamento para transformação
de Organização Acadêmica.
Elaboração do relatório de auto avaliação.
Indicador aplicado para fins de Recredenciamento e Credenciamento para transformação
de Organização Acadêmica.
Missão institucional, metas e objetivos do PDI.
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.1

Coerência entre o PDI e as atividades de ensino de graduação e de pós-graduação.
Coerência entre o PDI e as práticas de extensão.
Coerência entre o PDI e as atividades de pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística e
cultural.
Coerência entre o PDI e as ações institucionais no que se refere à diversidade, ao meio ambiente,
à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural.
Coerência entre o PDI e as ações institucionais voltadas para o desenvolvimento econômico e
social.
Coerência entre o PDI e ações de responsabilidade social: inclusão social.
Coerência entre o PDI e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e
igualdade étnico- racial.
Internacionalização: coerência entre o PDI e as ações institucionais.
Aplica-se quando previsto no PDI.
Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação.
Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-graduação stricto
sensu.
Aplica-se também às Faculdades e aos Centros Universitários, quando previstos no PDI.
Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-graduação lato
sensu.
Aplica-se quando previsto no PDI.
Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou iniciação
científica, tecnológica, artística e cultural.
Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão.
Políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas à difusão das produções acadêmicas:
científica, didático-pedagógica, tecnológica, artística e cultural.
Comunicação da IES com a comunidade externa.
Comunicação da IES com a comunidade interna.
Programas de atendimento aos estudantes.
Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à produção discente.
Política e ações de acompanhamento dos egressos.
Atuação dos egressos da IES no ambiente socioeconômico.
Inovação tecnológica e propriedade intelectual: coerência entre o PDI e as ações institucionais.
Aplica-se quando previsto no PDI.
Política de formação e capacitação docente.
Política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo.
Gestão institucional.
Sistema de registro acadêmico.
Sustentabilidade financeira.
Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a gestão institucional.
Coerência entre plano de carreira e a gestão do corpo docente.
Indicador aplicado para fins de Recredenciamento e Credenciamento para transformação
de Organização Acadêmica.
Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico-administrativo.
Indicador aplicado para fins de Recredenciamento e Credenciamento para transformação
de Organização Acadêmica.
Instalações administrativas.
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5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

Salas de aula.
Auditório(s).
Sala(s) de professores.
Espaços para atendimento aos alunos.
Infraestrutura para CPA.
Gabinetes/estações de trabalho para professores em Tempo Integral.
Instalações sanitárias.
Biblioteca: infraestrutura física.
Biblioteca: serviços e informatização.
Biblioteca: plano de atualização do acervo.
Sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente.
Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação.
Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física.
Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: serviços.
Espaços de convivência e de alimentação.
Fonte: Instrumento de Avaliação do Sinaes. BRASIL (2014).

Os requisitos legais e informativos, documentos essenciais, conforme dito
anteriormente, são de caráter obrigatório e a não apresentação do mesmo impede o
funcionamento da IES, portanto não fazendo parte da constituição do CI. São documentos
exigidos por entidades que atestam a possibilidade da IES exercer suas funções, dentro
dos parâmetros legais, de segurança, de respeito à vida, ao aprendizado e respeito também
à acessibilidade.
Ao final, o instrumento de avaliação, oferece aos avaliadores um campo para as
considerações que se fizerem necessárias, contempladas ou não na matriz de pontuação
para atribuição do conceito que formará o CI. Como o CI é formado pela média ponderada
de cada eixo, segue abaixo, a tabela dos respectivo pesos dos eixos, bem como o total de
indicadores.
Tabela 1 – Pesos dos Eixos por modalidade de avaliação.

Eixo

Proposta da
Comissão de
Credenciamento
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Proposta da
Comissão de
Recredenciamento e
Credenciamento
para a Mudança de

Número de
Indicadores

Organização
Acadêmica
1. Planejamento e Avaliação Institucional
10
10
2. Desenvolvimento Institucional
20
20
3. Políticas Acadêmicas
20
30
4. Políticas de Gestão
20
20
5. Infraestrutura
30
20
Total
100
100
Fonte: Instrumento de Avaliação do Sinaes. BRASIL (2014).

5
9
13
8
16
51

Constatamos na tabela, que para o credenciamento o peso dos eixos 3 e 5 são
diferentes. É atribuído mais peso (30) no Eixo 3 para o Recredenciamento e a
Transformação da Organização Acadêmica do que para o Credenciamento de IES,
enquanto que no Eixo 5, a situação é inversa. A infraestrutura contribui mais na atribuição
do CI, no momento do credenciamento, enquanto que o peso maior para o
recredenciamento e transformação da organização acadêmica, concentra-se mais nas
Políticas Acadêmicas.
A classificação da IES, segundo estes conceitos, impactam na gestão da
instituição. O CI 5 – Excelente, dispensa a IES de nova visita de recredenciamento. Esta
nota, certifica que a instituição desenvolve suas atividades de oferta de cursos de
graduação com a qualidade requerida pelo Sinaes.
Na situação de CI igual a 4, o desenvolvimento das atividades da IES configurase como Muito Bom, porém existe oportunidades de melhoria na sua gestão. A IES
continua recebendo a visita da comissão avaliadora do Inep, de acordo com os ciclos
avaliativos previstos.
Portanto, os conceitos 4 e 5, atestam que a instituição está acima da média,
segundo a classificação das IES no Brasil. Nesta condição, estes conceitos também
servem para que as IES façam seu marketing frente aos seus concorrentes.
No caso de CI igual a 3, a IES fica numa situação fragilizada e entra
automaticamente no próximo ciclo avaliativo do Inep. Caso seja constatado, nesta nova
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visita de avaliação, que não houveram melhorias nos indicadores que formam o CI, a IES
pode ser descredenciada no sentido de oferecer cursos de graduação. Nos conceitos
abaixo de 3, outras medidas, mais rigorosas são aplicadas à IES.
O conceito final atribuído a cada uma das dimensões do Sinaes é calculado em
duas etapas: 1) cálculo automático da média aritmética dos conceitos pertinentes àquela
dimensão, feito por programa de computador; 2) transformação da média aritmética em
um conceito na escala do Sinaes por meio de aproximações realizadas com a interferência
dos avaliadores. Essa interferência ocorre quando a média aritmética dos indicadores se
encontra em pontos intermediários entre dois valores inteiros (decimais 0,4 e 0,7), para
minimizar erros de aproximação feitos pelos programas computacionais e melhorar a
qualidade do processo de atribuição de conceitos. A transformação da média aritmética
dos indicadores em conceitos é realizada segundo a matriz de associação apresentada no
tabela 2.

Tabela 2 – Matriz de associação para atribuição de conceito
Média Aritimética dos Indicadores
(MAI)

Conceito da Dimensão

1,0 ≤ MAI ≤ 1,4

1

1,4 ≤ MAI ≤ 1,7

1 ou 2

1,7 ≤ MAI ≤ 2,4
2,4 ≤ MAI ≤ 2,7

2
2 ou 3

2,7 ≤ MAI ≤ 3,4
3,4 ≤ MAI ≤ 3,7

A critério dos avaliadores
3

3 ou 4

3,7 ≤ MAI ≤ 4,4
4,4 ≤ MAI ≤ 4,7

A critério dos avaliadores

A critério dos avaliadores
4

4 ou 5

4,7 ≤ MAI ≤ 5,0

A critério dos avaliadores
5

Fonte: Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior: Diretrizes e Instrumento – (2006)
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A atribuição do conceito final da avaliação externa para as IES em escala de 1 a 5
resulta da média ponderada das médias aritméticas, segundo os pesos das dimensões
descritos anteriormente. A transformação da média ponderada em conceitos ocorre por
meio de aproximações realizadas com a interferência dos avaliadores, que utilizam
sempre o modelo das matrizes de associação. Após a atribuição de um conceito global, o
avaliador apresenta uma análise geral e conclusiva, com a finalidade de identificar as
potencialidades e fragilidades da instituição avaliada e a proposição de recomendações
com vistas à melhoria da sua qualidade.
A atribuição de conceitos para os indicadores do grupo TRP foram automatizados
pelo Sinaes, a fim de subsidiar o trabalho dos avaliadores (Brasil, 2006, p. 83-99). O
cálculo proposto, no entanto, pode ser facilmente questionado quanto à consistência dos
resultados que ele produz. No caso específico da titulação do corpo docente, o indicador
é calculado a partir de uma fórmula que define o parâmetro MT, correspondente a um
tipo de média ponderada que envolve o número de doutores, mestres, especialistas e
graduados, atribuindo-se a cada categoria um peso que define graus de importância
distintos aos títulos correspondentes. Tem-se que:
, onde: Pe é o peso da especialização - 10; Ne é o número

𝑀𝑇 =

de docentes com especialização; Pm é o peso do mestrado - 30; Nm é o número de
docentes com mestrado; Pd é o peso do doutorado - 60; Nd é o número de docentes com
doutorado; D é o total dos docentes da instituição (graduados + especialistas + mestres +
doutores).
Considerando-se a exigência mínima para a titulação do corpo docente, a fórmula
é aplicada para estabelecer as faixas de valores dos conceitos do indicador, conforme a
matriz de associação apresentada na tabela a seguir.
Tabela 4 – Matriz de associação do conceito Titulação do corpo docente

335

Faixa de Valores

Conceito do
Indicador

Universidades

Centros Universitários

Faculdades

1

0 ≤ MT < 13

0 ≤ MT < 12

0 ≤ MT < 11

2

13 ≤ MT < 16,60

12 ≤ MT < 14

11 ≤ MT < 12

3

16,60 ≤ MT < 20

14 ≤ MT < 16,60

12 ≤ MT < 14

20 ≤ MT < 25
16,60 ≤ MT < 20
14 ≤ MT < 16
5
25 ≤ MT
20 ≤ MT
16 ≤ MT
Fonte: Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior: Diretrizes e Instrumento – 2006
4

Diante dos dados do corpo docente da instituição, o avaliador externo calcula o
valor do parâmetro MT pela fórmula, e atribui um conceito final para a titulação,
conforme as faixas dessa matriz de associação. O fato de se estar trabalhando com faixas
de valores baseadas em exigências mínimas para a titulação do corpo docente torna
justificável que um mesmo conceito possa ser atribuído a instituições com diferentes
proporções de doutores, mestres, especialistas e graduados em seus quadros.
No entanto, o processo de cálculo deveria apresentar maior consistência em
relação a tais proporções, pois suponha uma instituição genérica em que todos os docentes
tenham o título de mestre, condição em que as variáveis da fórmula para o cálculo de MT
valeriam: NE = 0, NM = D, ND = 0. Logo: 𝑴𝑻 =

𝟑𝟎 𝒙 𝟎 𝟑𝟎 𝒙 𝑫 𝟔𝟎 𝒙 𝟎
𝑫

= 𝟑𝟎, de forma que,

pela matriz de associação, o conceito da titulação dessa instituição seria igual a 5.
Supondo, agora, outra instituição em que todos os docentes sejam doutores. Tem-se: Ne
= 0, Nm = 0, Nd = D. Logo: 𝑴𝑻 =

𝟏𝟎 𝒙 𝟎 𝟑𝟎 𝒙 𝟎 𝟔𝟎 𝒙 𝑫
𝑫

= 𝟔𝟎; desse modo, o conceito da

titulação para essa instituição, a exemplo da anterior, também seria igual a 5.
Em razão desses resultados, pergunta-se: o conceito do indicador que exprime a
titulação para uma IES em que todos os docentes de seu quadro são doutores não deveria
ser maior do que quando todos os docentes são mestres? É razoável supor que a resposta
seja sim, mas, por outro lado, pode-se justificar o fato do conceito ser o mesmo porque o
cálculo se baseia em exigências mínimas para a titulação. Na legislação brasileira, a
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exigência para centros universitários é possuir percentual mínimo de 20% do corpo
docente com titulação acadêmica de mestrado ou de doutorado.
No caso das universidades essa exigência corresponde a um terço. Considerando
uma instituição genérica que apresente em seu quadro docente exatamente um terço de
𝟑

mestres, e o restante formado por especialistas. Nesse caso, tem-se: 𝑵𝒆 = 𝟐𝑫 , 𝑵𝒎 =
, 𝑵𝒅 = 𝟎. Logo: 𝑴𝑻 =

𝟐𝑫
𝒙 𝟏𝟎
𝟑

𝑫
𝒙 𝟑𝟎
𝟑

𝟎 𝒙 𝟔𝟎

𝑫

𝑫
𝟑

= 𝟏𝟔, 𝟔𝟎. Portanto, pela matriz de

associação, o conceito dessa instituição para a titulação seria igual a 3, se ela fosse uma
universidade, e igual a 4 se ela fosse um centro universitário.
Com esses exemplos, vê-se que a proporção da titulação dentro da exigência
mínima não constitui um critério preciso, pois quando todos os docentes são mestres ou
doutores, o conceito é o mesmo, tanto para as universidades quanto para os centros
universitários; porém, quando o quadro docente passa de um terço de mestres para um
terço de doutores, sem variar o número de especialistas, há a diferença de um ponto na
escala conceitual entre ambas as categorias administrativas. Pode-se inferir que o cálculo
proposto pelo Sinaes precisa ser revisto, para contemplar esta e outras situações que
suscitam resultados questionáveis à atribuição de conceitos para a titulação do corpo
docente.
Considerações
O termo Avaliação por muitas vezes se confunde com o termo Regulação, no
sentido de fiscalização. No entanto, os processos avaliativos e os processos regulatórios
são distintos, atendendo a interesses distintos, de diferentes grupos sociais.
Desta maneira, investigamos o tema Avaliação Institucional Externa, assumindo
o conceito de Avaliação no sentido de Regulação, visto que é o que está posto no
momento atual da educação brasileira. Assim, o nosso olhar focou no Instrumento de
Avaliação do Sinaes para o credenciamento, recredenciamento e transformação da
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organização acadêmica das IES, apesar de concebê-lo como um instrumento de
fiscalização, atendendo a regulação do MEC sobre as IES.
O documento norteador da AIE do Sinaes é formalmente um instrumento
fiscalizador que não possibilita à IES, a construção de um caminho próprio, baseado na
sua realidade local, dentro de princípios emancipatórios. Apesar do que preconiza o
Sinaes, quanto ao atendimento à diversidade do sistema educacional superior, no respeito
à identidade das IES e nas especificidades das diferentes organizações acadêmicas, o que
se apresenta no IAIE é uma forma de poder sobre as instituições de educação superior,
ou seja, uma forma de regular e fiscalizar as IES.
A quem interessa esse modelo regulatório? Para quem é prestado contas do
sistema educacional brasileiro? Estas, são questões de fundo que precisam ser
respondidas, a fim de se repensar o SNE que está, no momento atual, em construção.
Este modelo de avaliação do Sinaes, não dá margem para a autonomia de uma
IES. O mesmo instrumento de avaliação é utilizado para todos os tipos de organização
acadêmica. O instrumento não diferencia os tipos de organizações, dificultando, a busca
do próprio Sinaes em atender à diversidade do sistema de educação superior e respeitar a
identidade das instituições, conforme sua própria concepção.
Levando em conta que o instrumento de avaliação é centrado nas escolas públicas
e que a grande maioria de alunos concentra-se nas escolas privadas, nos parece um
contrassenso avaliar uma IES privada, com base nos mesmos critérios de uma IES
pública. Avaliar instituições com foco de atuação diferentes, pode levar a distorções de
resultados. Como outro exemplo, os objetivos, quanto à formação de pessoas, de uma IES
que se foca na graduação tecnológica é diferente dos objetivos que norteiam as que
ofertam cursos de licenciatura e bacharelado.
Quando se atribui uma ponderação, muito maior para a titulação de doutores, pode
ocasionar à determinada IES, um conceito baixo neste quesito, o que, invariavelmente
contribui para um CI, também mais baixo, neste processo de classificação. No entanto, o
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perfil de saída de um aluno cuja IES tenha um conceito baixo, pode ser melhor do que
outras que receberam conceito máximo na titulação do seu quadro de docentes.
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O BLOG COMO INSTRUMENTO EDUCACIONAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
Rodrigo Martins Bersi
José Carlos Miguel
UNESP, Marília
Resumo: Os usos das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC já são parte do
cotidiano e se tornaram imperativos para a comunidade escolar, que não pode ignorar
essas práticas culturais ao pensar as políticas educacionais, sob o risco, em última
instância, de transformar as tecnologias digitais em uma forma mais profunda de exclusão
social na Sociedade da Informação. Por outro lado, os documentos normativos acabam
por abordar as TIC predominantemente pelo viés técnico, enquanto ferramenta de
profissionalização e infraestrutura, como se nota pelos cursos profissionalizantes e pela
preocupação de inserir as tecnologias na escola através do suporte material, com
laboratórios de informática e acesso à internet, mas sem clareza sobre seus usos
pedagógicos. Abordamos na pesquisa a necessidade de se pensar as novas tecnologias
enquanto instrumentos de aprendizagem, incorporados ao cotidiano escolar, com a
finalidade de desenvolver os conteúdos de aprendizagem, favorecendo o diálogo e a
cooperação entre professores e alunos e com o objetivo de instrumentalizar os sujeitos
frente as demandas dessa nova sociedade, pautada nas tecnologias e no fluxo contínuo de
informações. A pesquisa se desenvolve no âmbito do Programa UNESP de Educação de
Jovens e Adultos - PEJA, pensando o contexto dos alunos-trabalhadores, que em muitos
casos não têm acesso a computadores e a internet fora do ambiente escolar, ou acabam
restritos a usos simplificados das tecnologias, não se apropriando efetivamente desses
saberes. Pensamos maneiras de inserir estes sujeitos na Sociedade da Informação, para
que utilizem as tecnologias digitais como instrumentos úteis para se apropriarem da
linguagem escrita e digital, possibilitando assim que ressignifiquem suas próprias visões
de mundo. A metodologia da pesquisa é qualitativa e trabalhamos a abordagem
pesquisador-participante, utilizando como fonte de informações inicialmente a
observação, depois a produção de textos (por alunos e professores) na plataforma do Blog
e por fim através de entrevistas com os sujeitos, investigando suas percepções.
Exploramos as possibilidades efetivas de integração entre os agentes escolares e as
tecnologias, para identificar as dinâmicas que favorecem a aprendizagem mediada pelas
TIC na EJA. Com essa finalidade, utilizamos a plataforma do Blog, hospedada em
wordpress.com, que é hoje uma das plataformas mais populares da web e que possibilita
a interação efetiva entre os sujeitos. Nossos objetivos situam-se na produção de subsídios
para a utilização das TIC no contexto educacional, em especial no ambiente da Educação
de Jovens e Adultos, investigando os temas geradores de aprendizagem e o campo de
tensões entre professores e alunos ao incluir as TIC no contexto escolar, investigando as
especificidades teóricas da modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos – EJA.
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Os primeiros resultados da etapa de observação apontam para uma abordagem específica
dos conteúdos, favorecendo a interação entre os jovens e adultos e a navegação na
internet. O Tutorial Digital para utilização do blog pelos sujeitos nas próximas etapas da
pesquisa já está em processo de produção, sendo que para os professores aborda-se a
instalação do blog e a interação com os alunos e o material dos alunos foca na navegação
na internet e na publicação de conteúdo.
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos; Tecnologias da Informação e
Comunicação; PEJA.
Introdução
As TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação modificam profundamente
as relações sociais e de aprendizagem dentro e fora da escola, permeia todas as esferas da
vida social e influencia o modo como a escola precisa formar seus alunos. Esperam-se
sujeitos dispostos a lidar com as novas tecnologias de maneira autônoma, capazes de se
adaptar às diversas situações na Sociedade da Informação, exigindo-se uma modificação
profunda das práticas escolares e da organização escolar.
Os conhecimentos historicamente construídos através do contato social e
mediados pela linguagem podem se favorecer da utilização das TIC no processo de ensino
e de aprendizagem estimulando a colaboração entre os sujeitos da aprendizagem em um
ambiente digital próprio desta nova cultura que se apresenta no século XXI. A escola
necessita de aproximar das novas práticas digitais para ser mais próxima das necessidades
e expectativas dos estudantes.
A utilização das TIC no processo formativo estimula o diálogo e a colaboração
entre os sujeitos e é pensada como um instrumento educacional eficaz para desenvolver
o letramento digital e o aprimoramento da leitura e da escrita. Aproximamos as atividades
escolares do ambiente digital onde professores e alunos podem pesquisar e utilizar as TIC
como instrumento para estimulo da autonomia e autoria, sendo os próprios estudantes
responsáveis por seu processo formativo.
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Os alunos da EJA – Educação de Jovens e Adultos podem se favorecer da
aprendizagem mediada pelas tecnologias, para além da educação à distância. Pensando
os alunos da EJA enquanto trabalhadores, que necessitam de horários mais flexíveis e
acolhimento pela comunidade escolar, o uso efetivo do Blog no cotidiano das práticas
pedagógicas possibilita um atendimento mais próximo dos alunos, estimula a criatividade
através da pesquisa e da autoria e possibilita o diálogo e colaboração entre todos os
sujeitos.
Optamos pelo Blog por uma série de questões. Primeiramente por ser uma das
ferramentas mais populares da internet e por ser um instrumento de fácil utilização,
também é eficaz no compartilhamento de conteúdo com diferentes plataformas e
comporta uma infinidade de mídias híbridas, tornando o trabalho pedagógico mais
dinâmico. O sistema utilizado é o WordPress.org, uma plataforma livre de gestão de
conteúdos em Blogs que possibilita a interação entre todos os sujeitos e a publicação de
conteúdos em conjunto ou individuais para ser acessível a toda a internet.
O Blog possibilita convergir diferentes TIC para o mesmo objetivo que é o
desenvolvimento da leitura e da escrita e a colaboração entre os sujeitos da aprendizagem,
além de possibilitar a vantagem de escrever para uma comunidade de internautas, não
sendo atividades de produção de textos que não serão lidos por ninguém além do
professor. A oportunidade de escrever para que outros leiam, o foco na autoria, a
colaboração, a possibilidade de serem ouvidos e reconhecidos como membros de uma
comunidade, são fatores que motivam a utilização do Blog como instrumento educacional
na EJA.
As limitações técnicas parecem menores que os desafios pedagógicos de
incorporação das TIC no ambiente da EJA, pois podem enfrentar resistência dos alunos,
mas principalmente de um corpo docente não habituado a estes recursos. Porém,
propomos reconhecer a exequibilidade da utilização do Blog tanto por promover a
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aprendizagem e o letramento em colaboração quanto por ser uma ferramenta gratuita de
simples utilização e muito popular na internet.
Histórico das TIC na Educação e a EJA
A história das tecnologias é permeada por variadas dimensões e propomos um
percurso de análise nessa nova área do conhecimento, iniciando por um panorama das
TIC no Brasil, sua inclusão na escola e a participação da EJA neste contexto e assim partir
para o plano conceitual das definições e limites do conceito de Sociedade da Informação
ao tratar das TIC na escolarização de jovens e adultos.
Abordamos as tecnologias pelo viés das mídias digitais híbridas, das novas
técnicas de conhecimento (LÉVY, 1993), das relações sociais no ambiente digital, da
aprendizagem colaborativa (GADOTTI, 2010), para discutir as TIC na escola como
instrumentos de alfabetização e estímulo à leitura e à escrita. Interpretamos o
conhecimento como historicamente construído, através de mediações intencionais pelo
trabalho do professor (VYGOTSKY, 2001), com conteúdos significativos, para que os
sujeitos da aprendizagem possam interpretar as situações-problemas a sua volta e se
identificarem emocionalmente com os saberes escolares (FREIRE, 2015).
A tentativa de incorporar as TIC no ambiente escolar surge desde a chegada delas
no país e não é uma pretensão própria da internet ou do computador, mas são precedidos
pelo rádio, pela televisão, pelos filmes educacionais, sendo um suporte material extra à
sala de aula e funcionando como ferramenta auxiliar na aprendizagem (NASCIMENTO,
2007, p. 15). Esperava-se que cada um destes suportes tecnológicos modificasse
drasticamente o ambiente escolar, mas nota-se que tais mudanças são mais profundas e
estruturais.
O computador mesmo não é uma exceção, muitas escolas têm laboratórios inteiros
com acesso à internet e ferramentas multimídia diversas, porém estes recursos não são
utilizados no cotidiano escolar, ficando muitas vezes trancadas, impossibilitando o uso e
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outras salas ainda apresentam problemas como falta de suporte técnico e equipamentos
quebrados. Na prática docente com as TIC encontramos limitadores quanto às
abordagens, pois os computadores são apresentados majoritariamente como uma
ferramenta onde os alunos aprendem uma função técnica específica ou uma atividade
profissionalizante, como aprender a trabalhar em um software.
Consolida-se, então, dupla característica técnica das TIC na educação, tanto na
perspectiva de estruturação material quanto pedagógica de profissionalização técnica dos
conhecimentos com informática, reflexo das políticas para as tecnologias na educação
(TAKAHASHI, 2000, p. 54). A priorização técnica e material do uso dos computadores
no ambiente escolar é notada na implementação de cursos técnicos e cursos à distância,
sendo hoje o mais difundido método de utilização das TIC na educação, ficando sem uso
pelos alunos da educação básica e sem fazer parte do cotidiano escolar além do uso
administrativo da secretaria.
Em 1997 foi criado o ProInfo – Programa Nacional de Informática Educativa, com
o objetivo de promover o uso das TIC nas redes públicas de educação básica, vinculado
à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do
Ministério da Educação. Normatizada pelo Decreto 6300/07, a proposta é de disseminar
as tecnologias na educação básica através do acesso a equipamentos, promover o uso
pedagógico desses recursos e fomentar melhorias no processo de ensino e aprendizagem.
Sobre os usos dados às TIC nas práticas escolares, podemos destacar o crescimento de
cursos à distância e a utilização destes recursos como material de apoio pedagógico.
Desde a década de 60 vemos políticas nacionais e internacionais voltadas a
informatização da educação, com destaque à implementação de cursos técnicos
principalmente em informática e eletrônica (TAKAHASHI, 2000, p.47). Temos neste
contexto escolas muito bem equipadas, com foco na formação técnica e profissional,
dispondo de suporte técnico e bons equipamentos, além da produção de softwares
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específicos para o trabalho pedagógico e a gestão da vida acadêmica dos alunos, mas essa
situação é diferente em boa parte das escolas públicas.
A educação à distância tornou-se uma via de disseminar o acesso às TIC e de certa
forma baratear a formação. Tentativas como o Telecurso 2000 demonstram que a proposta
de educação à distância também não é própria da internet e do computador, mas neste
caso, tais recursos facilitaram muito a implementação desta modalidade de ensino. É
possível encontrar cursos totalmente à distância e outros parciais, tendo aulas ou provas
presenciais, também instituições voltadas a essa modalidade de ensino como
Universidade Aberta do Brasil e a Rede e-Tec Brasil.
O Decreto 9057/17 normatiza a educação à distância e atribui a estados,
municípios e distritos a autorização para o funcionamento de cursos dessa modalidade,
com destaque aos ensinos profissional, técnico, educação especial e EJA, que na lei
11741/08 tentou-se atrelar ao ensino profissional. Vemos, portanto, a possibilidade de
ofertar o curso da EJA na modalidade à distância, em consonância com a proposta de
gratuidade do ensino e de flexibilização da jornada escolar, sendo esta a principal
proposta de uso das TIC para a escolarização de jovens e adultos.
Porém, a proposta de uso das TIC na modalidade da educação à distância na EJA,
utilizando o ambiente escolar somente para avaliação, não facilita a reinserção do
educando na cultura escolar e afasta o aluno-trabalhador do aprendizado de diversos
conteúdos e discussões escolares, pois estes sujeitos além de trabalhar deverão aprender
por meio de vídeo-aulas e exercícios, por conta própria, fora da escola, além de
permanecerem afastados da comunidade escolar e não manterem proximidade com o
professor ou outros sujeitos de aprendizagem.
As perspectivas atuais da educação propõem que os alunos devem ser autônomos
e capazes de lidar com a Sociedade da Informação (GADOTTI, 2010, p.7) e para alcançar
estes objetivos o acolhimento aos sujeitos apresenta-se como forte ferramenta de
aproximação da comunidade escolar com os alunos-trabalhadores. O perfil dos sujeitos
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da EJA é diferente em relação ao público da educação básica regular, pois o público da
EJA é em sua maioria composto por pessoas com mais de 35 anos, principalmente
vendedores ambulantes, donas de casa e trabalhadores rurais (LIMA, 2016, p.20).
A pesquisa do INAF – Indicador de Alfabetismo Funcional, também aponta que
cerca de 27% da população brasileira está na condição de analfabeta ou analfabeta
funcional, tendo mais de 18 anos e inclusas ou não no processo de escolarização, sendo
portanto o público alvo da EJA. No âmbito da UNESP, o PEJA – Programa UNESP de
Educação de Jovens e Adultos, surge em Marília em 2001, por iniciativa da instituição,
visando desenvolver o processo de escolarização de jovens e adultos excluídos desse
processo, com perspectiva de desenvolver o pensamento autônomo, articulando teoria e
prática (MIGUEL, 2009, p. 76).
Nota-se também em outras instituições iniciativas deste tipo, com a preocupação
de incrementar a relação de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
universitária, tendo como metas a minimização do problema do analfabetismo e a
ampliação do alcance da formação de educadores.
A educação de jovens e adultos possui especificidades próprias, começando pelo
perfil já apresentado de seus sujeitos e pela flexibilização da jornada escolar, com
destaque para a flexibilidade de horários e para as salas multisseriadas, medidas
necessárias para evitar uma nova evasão escolar e a situação desses alunos-trabalhadores.
Os objetivos pedagógicos também devem visar a permanência estudantil, favorecendo a
participação e a colaboração entre os sujeitos, para através da prática educativa promover
o acolhimento dos alunos da EJA como membros da comunidade escolar.
Todas as ações na EJA devem voltar-se ao acolhimento e ao desenvolvimento do
pensamento autônomo, atribuindo aos sujeitos o poder de decisão não somente de seu
trajeto de aprendizagem, quanto de suas próprias capacidades de se inserir na Sociedade
da Informação (VARGAS, 2013, p. 458). Já se vive em uma comunidade mundial, onde
torna-se possível se deslocar ao redor do planeta com uma velocidade nunca imaginada
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há pouco tempo atrás, as informações circulam o globo em questão de segundos ou
menos.
Uma pesquisa divulgada pelo SPC Brasil - Serviço de Proteção ao Crédito e pela
CNDL - Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em Setembro de 2016, aponta que
46,3% dos aposentados retornaram ao mercado de trabalho, para poder complementar a
renda. As TIC por sua vez, modificam as relações de trabalho, todo o controle sobre o
contrato de serviço está informatizado, temos computadores fazendo tarefas antes
dedicadas a humanos e a necessidade do trabalhador de lidar com essas tecnologias no
ambiente de trabalho.
As relações sociais também se modificam e não ficam restritas a espaços
geográficos e temporais delimitados, pois existem espaços digitais de socialização
diversos, como as redes sociais e os aplicativos de celular. As interações sociais através
das TIC, com diversas plataformas e mídias híbridas, são uma maneira de se
reconhecerem como membros destes grupos digitais, sujeitos importantes e com voz ativa
em uma sociedade digital. Porém, a realidade na EJA não caminha no mesmo sentido.
Parte dos sujeitos não tem ou tem pouco acesso às TIC para uso profissional e recreativo,
além da necessidade de superar o analfabetismo ou o analfabetismo funcional da escrita
na condição de aluno-trabalhador e aprender a lidar com uma sociedade bastante
modificada.
A Sociedade da Informação não se distribui de maneira homogênea na sociedade
contemporânea e este é um fator que não deve escapar à leitura. Existem escolas e
indivíduos que estão imersos neste ambiente digital, tendo contato com aparelhos e
softwares cada vez mais cedo, com propostas pedagógicas bem formuladas, já outros
indivíduos estão afastados destes recursos e não estão incluídos nesta sociedade, pois não
compartilham dos recursos, da linguagem, da cultura, nem dos mesmos ambientes
digitais.
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Na chamada “sociedade da informação”, o papel social da escola foi
consideravelmente ampliado. É uma escola presente na cidade, no
município, criando novos conhecimentos, relações sociais e humanas, sem
abrir mão do conhecimento historicamente produzido pela humanidade,
uma escola científica e transformadora (GADOTTI, 2010, p. 8)

Pensamos a convergência das mídias digitais na educação para o desenvolvimento
da leitura, da escrita e da autonomia dos sujeitos, através de interações e colaborações na
plataforma do Blog, uma das ferramentas mais populares e eficientes da internet de
compartilhamento de conteúdo, muito utilizados por indivíduos para compartilhamento
de conteúdo particular e por empresas para divulgação de informações e produção de
conteúdo, visto sua grande eficiência e facilidade em incorporar diversas TIC em um
mesmo espaço de trabalho.
Abordamos o Blog como um instrumento educacional, capaz de convergir as
diversas mídias e os conteúdos híbridos da internet, para o desenvolvimento da leitura e
da escrita, também promover o acolhimento dos sujeitos da EJA na comunidade escolar,
a inclusão destes na Sociedade da Informação enquanto membros com voz ativa no
ambiente digital. Lidamos com as TIC enquanto instrumentos educacionais úteis para
aproximar professores e alunos, além de promover o acolhimento e o desenvolvimento
da autonomia do educando.
Objetivos, Abordagens e Metodologias
Lançamos uma nova ótica sobre as TIC no contexto educacional para além da
instrumentalização técnica das novas tecnologias. Abordamos esses recursos como
elementos importantes para a formação cidadã, habilitando os sujeitos a se inserir nesta
nova sociedade, chamada por alguns autores como Sociedade da Informação, pautada na
transmissão de informações.
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Preocupamos-nos em instrumentalizar os sujeitos da EJA para que possam se
apropriar das TIC e reorganizar suas visões de mundo. Propomos diminuir a distância
criada entre os alunos-trabalhadores da EJA e os grandes avanços técnicos das novas
tecnologias digitais. Não trabalhamos estes elementos como antagônicos, mas
complementares para o pleno desenvolvimento do indivíduo, para a formação cidadã e
para o acolhimento na escola.
Produzir subsídios suficientes para favorecer o acolhimento dos jovens e adultos
na escolarização e principalmente para o desenvolvimento da aprendizagem através da
pesquisa e da produção de textos de pesquisa e autoria. Propomos superar as tensões entre
professores e alunos na incorporação das TIC no cotidiano escolar, trazendo essas
ferramentas para favorecer a aprendizagem.
Buscamos priorizar a autonomia, o aluno protagonista de seu processo de
aprendizagem, motivando o potencial criativo dos alunos através de pesquisas e
publicações, estimulando a leitura e a escrita autoral, favorecendo a aprendizagem para
que o aluno se sinta competente para produzir conteúdos, aprendendo a aprender, sabendo
se organizar em meio às informações e valorizar a colaboração entre os sujeitos e o
impacto das produções na comunidade escolar e para a sociedade em geral através da
divulgação na internet.
Trata-se de possibilitar o uso pleno de diferentes mídias no ambiente digital pelos
sujeitos, de modo que possam participar do cenário da internet e se incluir nesta sociedade
pautada na informação e nas novas tecnologias, de modo que os sujeitos se reconheçam
como parte desta sociedade e capaz de fazer a leitura deste mundo.
Dentre as preocupações do projeto destacamos o foco na aprendizagem da leitura
e da escrita, na colaboração entre professores e alunos, na continuidade do uso didático
do Blog independente da participação do pesquisador e no acolhimento dos sujeitos da
EJA no ambiente escolar. Por estes motivos, a metodologia de pesquisa selecionada
reflete essas questões.
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Optamos pela pesquisa qualitativa (LÜDKE, 1986), organizando a investigação
pela abordagem pesquisador-participante. Sistematizamos em momentos distintos de
observação, participação e revisão/entrevistas. O primeiro momento, chamado aqui de
observação, foca na produção dos materiais para utilização da plataforma e observação
dos sujeitos na escola, pensando o seu acolhimento no ambiente escolar através da
utilização das TIC como instrumento educacional.
Como o público da EJA é em grande parte composto por pessoas com mais de 35
anos e que muitas não tem afinidade com as novas tecnologias, alguns cuidados foram
pensados na produção destes materiais, como a inclusão de elementos gráficos, que
auxiliam o leitor e tornam a leitura mais dinâmica e agradável, se assemelhando muito a
um material didático ou revista, também a utilização de um vocabulário apropriado e de
quadros com glossário e sugestões ao longo do documento.
A organização dos conteúdos do tutorial também foi pensada de forma a garantir
o bom envolvimento dos sujeitos da EJA com as TIC de uma maneira geral, trazendo
conceituações sobre o ambiente digital da internet como site, portais, fóruns e blogs,
instruções de pesquisa na internet e ambientalização com a plataforma digital de
educação. Para os professores foram pensadas as funções de moderação e interação com
os alunos, também sugestões para favorecer o envolvimento com as atividades e a
visibilidade das publicações.
Todo o envolvimento com o projeto acontece no ambiente digital. Desta maneira,
o tutorial de utilização foi pensado no formado *.pdf sendo um e-book ou tutorial digital,
formatado e diagramado para a utilização direta na tela do computador, celular ou tablet.
A preocupação principal deste primeiro momento da pesquisa é aproximar de forma
agradável os sujeitos da EJA com o ambiente digital de aprendizagem no Blog.
O segundo momento da pesquisa, denominado participação, trata da utilização
direta dos tutoriais digitais nas atividades escolares, com a participação dos sujeitos e do
pesquisador na publicação de textos, imagens e vídeos. Esta etapa conta com a
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colaboração do pesquisador, de bolsistas de extensão universitária vinculados ao projeto
PEJA – Programa UNESP de Educação de Jovens e Adultos e se estende a toda
comunidade escolar do CEEJA – Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, que
podem declarar interesse em participar a qualquer momento.
Objetivamos o desenvolvimento da pesquisa, da leitura e da escrita destes sujeitos,
a aproximação com as novas tecnologias digitais e o acolhimento destes jovens e adultos
na comunidade escolar com ajuda das TIC. Focamos na produção individual e coletiva,
na valorização dos conhecimentos prévios, da história de vida dos sujeitos e na produção
de textos de autoria e pesquisa. A dinâmica das publicações se assemelha muito às
interações que acontecem nos Blogs profissionais que utilizam a mesma plataforma para
o gerenciamento de conteúdos.
Todas as produções e interações acontecem e são registradas na plataforma, sendo
uma fonte importante de informações, demonstrando os avanços e dificuldades de se
utilizar um sistema digital de publicação de conteúdos no contexto educacional. Podem
ser quantificadas as publicações e as interações decorrentes das atividades, gerando
gráficos de produções sobre assuntos, colaborações e visibilidade dos conteúdos
produzidos.
Tomando como referência os avanços e dificuldades registradas na segunda etapa
da pesquisa, tratamos do terceiro momento, chamado aqui de revisão/entrevistas. Nesta
fase são exploradas as tensões notadas através da utilização da plataforma entre
professores e alunos. Os tutoriais devem ser revisados com vista a favorecer a utilização
agradável deste sistema pelos sujeitos escolares.
Com base das produções registradas na plataforma podemos delimitar as
limitações e dificuldades de utilizar o Blog como um instrumento educacional na EJA,
assim como registrar as principais queixas tanto de professores quanto alunos dos
envolvidos na pesquisa. Faz parte desta etapa também o afastamento gradual do
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pesquisador das atividades didáticas com o Blog, possibilitando a observação das
interações entre os sujeitos sem mais intervenções.
Espera-se encontrar ao final a forma mais agradável de participação e colaboração
entre os sujeitos utilizando as novas tecnologias como instrumento didático de aprender
a ler e escrever, proporcionando visibilidade e valorização das publicações dos sujeitos
através da divulgação na internet.
Centramos também a questão da motivação, pois muitos Blogs de cunho
educacional acabam por “morrer” após pouco tempo de utilização, pois seus autores
acabam perdendo motivação por falta de acessos, poucos conteúdos híbridos e pouca
participação dos sujeitos. Por estes motivos, o tutorial traz orientações específicas. As
postagens devem ser distribuídas uniformemente ao longo do tempo, para que sempre os
internautas encontrem novos conteúdos a cada visita ao Blog, os conteúdos devem ser
híbridos e os sujeitos precisam de liberdade para escrever e dar um toque pessoal ao texto.
A motivação está bastante associada a visibilidade, principalmente pelas questões
de autoria e acesso de internautas as postagem. Portanto, o Blog deve ser configurado
para a vinculação e publicação automática das postagens nas redes sociais. Durante a
última etapa da pesquisa, ainda orientada para a revisão dos tutoriais, colhemos
entrevistas e estudos sobre as dinâmicas adotadas até então. As entrevistas servem para
registrar a percepção dos sujeitos sobre os avanços e dificuldades na utilização do Blog
na escola como instrumento de aprendizagem e acolhimento.
Considerações
A pesquisa se encontra em sua primeira fase, de observação dos sujeitos e
preparação dos tutoriais digitais de utilização do Blog, o objetivo é preparar os guias para
utilização ampla entre os sujeitos no segundo momento da pesquisa. Foram estruturados
dois tutoriais, o dos professores e o dos alunos. O tutorial dos professores está montado
com instruções de instalação do Blog na escola e orientações de administração da
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plataforma, além de sugestões didáticas de abordagens das TIC para o objetivo de
letramento dos jovens e adultos.
O guia dos alunos é mais prático e orienta as ações com o sistema. Trazemos
orientações de boa navegação na internet, com sugestões e conceituações simples sobre
o ambiente digital que ajudam a se reconhecer como parte integrante e membro desta
sociedade. As interações com a plataforma e toda a ajuda para arrumar os conteúdos para
a publicação no Blog. A linguagem utilizada nos tutoriais é mais simples, se
assemelhando aos termos utilizados pelos materiais didáticos já em circulação na área.
Com vista a facilitar a interação com os tutoriais, estamos preparando ilustrações
que devem interagir com o leitor, além da inclusão de links externos a vídeos,
aproveitando que o tutorial está sendo pensado no formato digital em *.pdf, facilitando a
leitura pois trata-se de um formato de arquivo que pode ser acessado de qualquer
equipamento como computador, televisão com entrada USB, celulares e tablets, além de
não precisar de internet, com exceção dos links externos para mídias.
A preparação dos tutoriais está acontecendo no CEEJA – Centro Estadual de
Educação de Jovens e Adultos em contato direto com os sujeitos que irão participar
ativamente da segunda e terceira etapas da pesquisa. Esta abordagem visa incentivar a
aproximação e a legitimidade dos tutoriais na utilização escolar pelos jovens e adultos
com o objetivo de promover a leitura e a escrita com vistas ao desenvolvimento individual
e coletivo em colaboração.
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O CUIDAR DE SI E AS INFLUÊNCIAS NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO
ENFERMEIRO EDUCADOR
Larissa Vinhas Timóteo
Carlos Roberto da Silveira
(USF- Itatiba - SP)
Resumo: Esta pesquisa é parte de uma dissertação de mestrado que está em andamento.
Sabe-se que o enfermeiro é um profissional de extrema importância no processo de
educar, podendo então afirmar que a enfermagem e a educação estão inter-relacionadas e
interdependentes, e isto independe se o enfermeiro pertence a um quadro de prática
assistencial ou mesmo de docência. Quanto à prática assistencial, esta ocorre direcionada
para a equipe de enfermagem através da educação permanente, podendo esta ser
preventiva, quando exercida antes de ocorrer uma prática indesejada, ou pela educação
corretiva, com a finalidade de sanar dúvidas e promover conhecimentos. A educação por
parte do enfermeiro, enquanto assistencial, atinge também os pacientes que
constantemente são ensinados quanto ao processo do cuidado. Se focarmos no enfermeiro
docente, a prática da educação se faz presente durante as aulas ministradas, aulas estas
que sempre são direcionadas pelas práticas pedagógicas, e é sob este aspecto de ser
enfermeiro docente, que trataremos neste estudo. Assim, sabendo da importância das
funções educativas exercidas pelo enfermeiro, não podemos ignorar que estes também se
deparam com a multiplicidade de tarefas cotidianas, inúmeras transições e divisões entre
o campo profissional e pessoal, os mais diversos aspectos ideológicos e isto reflete na
maneira do “cuidado de si”, no governo de si tratado por Michel Foucault. Assim sendo,
seu modo de vida pode consequentemente influenciar em suas práticas pedagógicas.
Portanto, o estudo levará em consideração os conceitos de “cuidado de si” através das
obras, sabendo que, o modo do cuidar de si dos docentes em geral, neste caso, o do
enfermeiro educador, pode influenciar as suas práticas pedagógicas, ou seja, no cuidado
com o outro. Partindo disto, emergiu o principal objetivo do estudo, que visa conhecer e
analisar as práticas pedagógicas da Diretriz Curricular do Curso de Graduação em
Enfermagem. O método que foi utilizado no transcorrer do estudo possui característica
qualitativa, tendo como instrumento a Análise Discursiva, através do referencial da linha
francesa foucaultiana. Por objeto de estudo, foi analisada a resolução CNES/CES Nº3, de
7 de Novembro de 2001, na qual instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação em Enfermagem. Ao findar do estudo, obtivemos considerações
importantes frente à política analisada discursivamente, em momento algum é tratado a
respeito do cuidado de si, do enfermeiro educador, em suas práticas pedagógicas,
desconsiderando que o cuidar do outro somente se torna efetivo com o adequado cuidar
de si.
Palavras-Chave: Enfermagem; Práticas Educativas; Cuidado de si.
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Introdução
O termo “cuidado” se torna necessário partir de um ponto crucial, o de que ele é
a base da existência humana e deve anteceder qualquer atitude diante um fato. O cuidado
é voltado para com seres vivos e não vivos, por exemplo, para preservação de rochas,
para o ar, os minerais, dentre outros (STAMM, 2002).
A autora declara que o cuidado está presente em todas as circunstâncias da vida,
desde o cuidado para com o jardim, com as flores, como também para uma existência
humana, pois tudo precisa de cuidado, mas este se distingue em cada um deles, cada um
com seu nível de necessidade, mas nunca com desmazelo por uma ou por outra. “Então o
jardineiro cuida do jardim, o padeiro cuida da massa [...]. O cuidado, neste prisma, serve
como alerta, como prevenção, promoção, ajuda no desenvolvimento de qualquer ser vivo,
e mesmo para preservar objetos inanimados” (STAMM, 2002).
O cuidado atravessa todo conhecimento científico (foco da pesquisa), mas não
podemos negar que ele compreende também o campo dos conhecimentos populares. O
cuidado está integrado às inúmeras culturas, onde cada uma delas estabelecem seus
conceitos de cuidado (SALBEGO; et al, 2013).
Esta condição é confirmada, por exemplo, ao depararmos com a cultura indígena,
cujos costumes são únicos. O índio tem consigo uma condição muito forte em suas
crenças, em suas raízes históricas e culturais, opta, muitas vezes, pelo cuidado
homeopático, através de chás, uso de plantas seguidas por rituais. Ao contrário de uma
pessoa que vive em condição urbana, esta possui acesso aos serviços de saúde e
medicamentos (RISSARDO; et al, 2013) Baseando nestas condições, podemos afirmar
que o cuidado é uma condição multicultural e flexível, mas sempre presente nas diversas
culturas e situações.
O cuidado é, portanto, de acordo com (SALBEGO; et al, 2013):
[...] uma ação subjetiva compreendida universalmente, por se encontrar presente em
todas as culturas, sendo, porém, definido em cada meio de maneira diversificada, pois
reflete os valores e as práticas socioculturais específicas de determinado grupo social
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e não meramente execução de procedimentos e técnicas ou como ofício de uma
profissão.

Na Antiguidade grega, em especial com Sócrates, o termo “cuidado de si”,
somente ocorreria se partisse do conhecimento de si, para assim cuidar do outro. Aqui,
pretendemos fazer a menção da enfermagem neste cenário. Profissão, cujo objeto de
trabalho é justamente, o cuidado consigo e com o outro. O cuidado de si, o do profissional
da enfermagem é uma consequência do conhecimento de si. O docente na busca do
conhecimento de si realiza o cuidado de si que resulta no cuidado com o outro, o discente.
Em outras palavras, o cuidar de si é efetivamente proporcional ao adequado cuidado
outro.
O processo educacional, o ato de educar, pode ser compreendido como um modo
de cuidar do outro, nesta condição emerge a questão das práticas pedagógicas que são um
meio de se atingir o conhecimento, mas existe um meio facilitador do conhecimento?
O cotidiano na escola possui suas variáveis atividades e acontecimentos, podendo
tornar dificultoso as decisões diante das situações, principalmente frente ao processo de
ensinar e aprender.
Dizer que a dinâmica da sala de aula é complexa, sintetiza de uma certa maneira este
quadro, entretanto, nada explica sobre os modos como, no interior dessa dinâmica, se
produz a aprendizagem e se constrói o conhecimento. Todavia, destacar a
complexidade da sala de aula, faz emergir um conjunto de problemas sobre o
funcionamento do ensino e da aprendizagem [...]. Ainda, esta reflexão somente se
torna possível se considerarmos as condições concretas que se desenvolve a prática
pedagógica, e principalmente, se centrarmos o eixo da reflexão no professor
(SMOLKA; LAPLANE, P. 79, 1993).

Podemos afirmar então que a teoria e a prática, muitas vezes, não são realizadas
de maneira clara e objetiva, o que determina essa relação são as condições cotidianas, na
qual o professor está inserido. Em favor disto, sabemos também de que as ações adotadas
em salas de aula, frente as mais variáveis complexidades, o processo de educar e/ou cuidar
do outro, são diretamente proporcionais ao contexto na qual o professor se constitui como
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ser, levando em consideração sua história, seus valores, princípios, dentre outros.
Entretanto, é válido salientar que uma pessoa não se constitui isoladamente “O olhar do
professor não é só dele, uma vez que é marcado pelo movimento das ideias, pelas questões
e debates relevantes em um dado momento histórico” (SMOLKA; LAPLANE, P.80,
1993), ou seja, sua interação com o outro no contexto histórico, se constitui e assim reflete

para si.
A prática pedagógica de um educador, não deve ter uma constituição do ideal em
si, pois mesmo o considerado “dever ser”, se torna totalmente flexível e mutável,
constantemente. Desta maneira, suas práticas se norteiam pelos seus próprios valores, sua
ética e o modo de se relacionar consigo e com o outro.
Existem as mais diversas maneiras da atuação frente às práticas pedagógicas, mas
todas elas devem corresponder às multiplicidades dos acadêmicos/alunos, este fato tornaa complexa, proporcionando um confronto entre o saber e as mais variáveis culturas
dentro de uma sala de aula. Não existe uma constituição de ser ideal, em modo geral,
frente às práticas pedagógicas, pois estas são compartilhadas no âmbito social, de modo
individual e particular.
O enfermeiro educador é figura central no ensinamento do cuidar do outro, mas
muitas vezes, não exerce o cuidado de si neste processo, podendo ocasionar déficits no
processo de educação, além do mais, não proporciona subsídios de reflexão, para que os
futuros profissionais passem a cuidar de si, para então, cuidar do outro.
Este fato vai de encontro, não somente ao pensamento, mas também através dos
atos. Retomemos Sócrates o caçador de si:
Tal caçada era o que o impulsionava, a busca da sabedoria, a verdade, o falar a verdade
(parrhesía) e, como Educador, cabia-lhe o oficio de despertar os homens, conforme
inscrição délfica do “Conhece-te a ti mesmo” (gnôthi seautón), para depois, no “Cuidado
de si” (epiméleia heautoú) dedicar-se ao cuidado com o outro (SILVEIRA, P.116, 2014).

O importante é este mesmo intuito, o de um Sócrates educador, e que este esteja
presente nos docentes de enfermagem, que exerçam o cuidado de si, mas sempre com a
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certeza de que seu modo de relacionar consigo, pode influenciar no modo de educar o
outro, o cuidar do outro.
Partindo desta discussão ocorrerá o desenvolvimento do estudo, que fará uma
articulação entre o cuidar de si, o conhecimento de si, o cuidar com o outro e as práticas
pedagógicas do enfermeiro educador, abordando conceituações de Foucault.
O cuidado de si, somente parte do pressuposto do conhecimento de si, este que se
compreende em seu sentido mais amplo e profundo, conhecimento de alma, de
potencialidades e déficits diante da vida.
Partindo desta concepção de que, para se ter o cuidado de si, é necessário que
ocorra o adequado conhecimento de si, consideremos o individuo, como um ser ímpar,
que se constitui através de seus discursos e que para Foucault, essa condição se refere a
“ontogênese”, ou seja, a subjetividade do sujeito (FOUCAULT, 1984).
Esta subjetividade do sujeito, que o insere na sociedade, e ao compreendemos os
atos que nos singularizam, os mais profundos, atingimos o conhecimento de si, onde se
inter-relaciona dai ao cuidar de si. O cuidar do outro se insere neste contexto, do cuidado,
sob duas perspectivas, a primeira é de que o cuidar do outro somente é possível ao cuidar
de si; e a segunda, ocorre de modo espontâneo e instantâneo, o cuidar do outro é entendido
como um modo de cuidar de si (FOUCAULT, 1984).
O cuidar de si é ético em si mesmo; porém implica relações complexas com os outros,
uma vez que esse êthos da liberdade é também uma maneira de cuidar do outro; por
isso é importante, para um homem ser livre que se conduz adequadamente [...] Nisto
também reside a arte de governar. O êthos também implica uma relação com os outros,
já que o cuidado de si permite ocupar na cidade, na comunidade [...] Além disso, o
cuidado de si implica também uma relação com um outro (FOUCAULT, P. 264,

1984).
Sendo o objeto de trabalho do enfermeiro o cuidado, o educador enfermeiro neste
contexto é o responsável pelo processo educacional frente aos ensinamentos do cuidar do
outro, ou seja, ele ensina o outro a cuidar, cuidando; pois nesta pesquisa compreendemos
o processo de educar, como um modo de cuidado.
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Diante desta afirmação, emergem duas indagações cruciais. A primeira relacionase a uma reflexão sobre o educador que ensina o futuro profissional a cuidar do outro,
sendo: quando o educador enfermeiro realiza o cuidado de si? O cuidado de si é abordado
nas políticas de práticas pedagógicas do CNES? Pois consideramos que o processo
educacional, o cuidar do outro, pode ser influenciado pelas práticas do cuidado de si. a
possível influência ou não, do cuidado de si, frente a sua prática educacional, ou seja: até
que ponto o déficit do cuidado de si, enquanto processo de educar, pode comprometer a
qualidade do cuidado do outro?
Torna-se evidente a importância do equilíbrio entre o cuidar de si e o cuidar do
outro no campo educacional, o que visa tanto à qualidade de vida do educador, quanto o
desenvolvimento de seu trabalho na arte do educar.
Foucault compreendia o ambiente escolar, não como um mero estabelecimento de
reprodução de saberes, mas sim como um lugar que possui a capacidade de gerar uma
relação de poder/saber e assim, produzir conhecimentos, tendo as variáveis disciplinas e
métodos como meios propícios para tal (FERREIRA, 2016).
“Pensar a Educação em termos foucaultianos significa “descolonizar o pensamento”,
arrebatar toda a ortodoxia doutrinária do conjunto das práticas pedagógicas, constitui
a reflexão e a emergência de novas formas de se repensar a educação fora do bojo
ortodoxicos de determinados domínios epistemiológicos, domínios e ético-estéticos
(FERREIRA, 2016 APUD VEIGA-NETO, 2003)”.

Metodologia

O método que foi utilizado no transcorrer do estudo possui característica
qualitativa tendo como instrumento a Análise Discursiva, através do referencial da linha
Francesa. Por objeto de estudo, será analisada a resolução CNES/CES Nº3, de 7 de
Novembro de 2001, na qual institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Enfermagem. Utilizando de conceitos de Foucault, no que se refere as
bases conceituais, da ética, estética de si, do cuidar de si, o conhecimento de si e o cuidar
do outro;
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Análise discursiva sob o referencial
O objeto de estudo terá como centro, a resolução CNES/CES Nº3, de 7 de
Novembro de 2001, na qual institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Enfermagem. O objetivo é investigar e analisar as práticas pedagógicas e
o que se trata a respeito da educação na Diretriz Curricular do Curso de Graduação em
Enfermagem. Levando em consideração os princípios Foucaultianos sobre o cuidado de
si e do outro.
A resolução foi instituída para nortear as práticas pedagógicas nas instituições de
ensino superior em enfermagem, isso através de “princípios, fundamentos, condições e
procedimentos estabelecidos pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional
de Educação” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001), com a finalidade de
organizar o desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos cursos superiores de
enfermagem.
Este documento é subdividido em artigos que tratam a respeito da capacitação
profissional, o mercado de trabalho para qual o enfermeiro será preparado para atuar. Em
especial, o art. 4º discorre sobre as habilidades e competências que o enfermeiro deve
dispor ao findar a graduação, estando estas atravessadas diretamente pelas práticas
pedagógicas no discorrer da graduação, sendo elas, ainda de acordo com o Conselho
Nacional de Educação de 2001:
1. Possuir Atenção à saúde: do individuo, da população, família e comunidade.
2. Possuir tomada de decisão: frente às inúmeras circunstâncias delegadas.
3. Possuir habilidade de comunicação: sendo ela verbal ou não verbal.
4. Possuir Liderança: liderança de equipe multiprofissional.
5. Possuir capacitação de administração e gerenciamento: Neste contexto, se insere
o estar capacitado, para resolução de problemas de recursos material, financeiro
e humano.

362

6. Possuir capacidade para a Educação permanente: estudos para fortificação, assim
como estar apto para sanar déficits, frente aos conhecimentos da profissão.
Estas habilidades e competências supracitadas são consideradas como gerais, no
transcorrer do documento, partindo do art. 5º, as específicas, são tratadas em seguida,
A questão a se considerar, frente a essa lista de habilidades e competências nas
quais o enfermeiro deve estar completamente apto a desenvolver nas suas práticas
enquanto profissional é trabalhada no curso de graduação de enfermagem, através de
práticas pedagógicas, que visam tais objetivos. Daí emerge uma dúvida: Todos os
enfermeiros estão incluídos neste padrão estabelecido, como ideal?
Mais adiante, no art. 6º está incluso os conteúdos essenciais a serem trabalhados
para se atingir o “Padrão ideal de profissional”. Importante frisar de que embora seja
necessário possuir habilidades e competências estas não possuem um fim em si mesmo,
ou seja, cada ser humano ao seu tempo dispõe e constrói condições necessárias para o
exercício profissional.
Avançando, neste mesmo artigo supracitado temos o § 1º, na qual se refere na
íntegra:
Os conteúdos curriculares, as competências e as habilidades a serem assimilados e
adquiridos no nível de graduação do enfermeiro devem conferir-lhe terminalidade e
capacidade acadêmica e/ou profissional, considerando as demandas e necessidades
prevalentes e prioritárias da população conforme o quadro epidemiológico do
país/região.

O que gostaríamos de destacar, se enquadra na citação em especial: “capacidade
acadêmica e/ou profissional, considerando as demandas e necessidades prevalentes e
prioritárias da população conforme o quadro epidemiológico do país/região”. Em
hipótese alguma, desprezamos a importância da capacidade do profissional para atender
a população, pois a enfermagem é uma profissão cuja ciência é o cuidar, o cuidar do outro.
Entretanto, cabe aqui estabelecer uma crítica, a de que se considera o cuidar do outro,
acima do cuidar de si, pois a resolução a desconsidera, partindo desta afirmação
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supracitada, e de certa maneira, também prejudica o cuidado com o outro, sabendo que o

cuidar de si e o cuidar do outro, estão inter-relacionados. Assim como, ocorre essa
interrelação, o cuidar de si, somente é possível, partindo do conhecimento de si, fato que
não é estimulado no documento analisado.
Sob as concepções foucaultianas, o cuidar de si possui origem socrática e
platônica, ele é compreendido como arte da existência, o epimeleisthau sautou, desta
forma o cuidar de si, seria o ocupar de si, contemplar a si (SILVA, 2009). O que a política
realiza é a valorização do outro, acima do si, da ética de si, sendo que, sob concepções
foucaultianas, a relação deveria ser inversa.
O cuidar de si interdepende do conhecimento de si, ou seja, para que haja o
cuidado de si é necessário que tenha o conhecimento de si, sua apropriação, seu domínio,
e até mesmo uma preocupação de si. Foucault (2014) cita que, para Diógenes, a
preparação diante do logos, da vida, é necessário ocupar-se de si mesmo, conhecer e
contemplar sua própria alma, para somente assim estar preparado para o cuidado de si.
Outra concepção refere-se ao de Laques, para este, a busca do conhecimento em prol de
si, era primordial, para somente assim haver o cuidar de si, assumir desta maneira, sua
posição de aceitação em prol de suas verdades, diante da própria vida.
Ou seja, são condições que deveriam ser exaltadas na resolução analisada,
sabendo que o enfermeiro educador realiza constantemente o cuidar com o outro nas
salas de aula, através das práticas pedagógicas, e o cuidar de si inadequado pode resultar
em um não cuidar do outro, ou seja, um déficit no processo educacional e de
aprendizagem.
O art. 8 diz que:
O Curso de Graduação em Enfermagem deve ter um projeto pedagógico,
construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e
apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.
Este projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do estudante
através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência.
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Neste artigo, fica evidente que os projetos pedagógicos são construídos
coletivamente, centrado no aluno, ou seja, tendo ele como o foco, mas não temos um
projeto pedagógico construído com eles, eis mais uma crítica, pois é necessário fazer uma
educação para todos, isso com a participação dos sujeitos em questão, os acadêmicos.
Perfeitamente podemos mais uma vez citar os escritos de Foucault (1978), sobre
o poder que nem sempre é um mal, e que ser desenvolve na microfísica, ou seja, a grande
força está na base da pirâmide, e não em seu topo. Afirmação que transpassa o meio
acadêmico, onde ainda segundo o autor anteriormente citado no parágrafo, P.62:
A disciplina implica um registro contínuo. Anotação do indivíduo e transferência da
informação de baixo para cima, de modo que, no cume da pirâmide disciplinar,
nenhum detalhe, acontecimento ou elemento disciplinar escape a esse saber.

As práticas pedagógicas devem sim, abranger os conhecimentos científicos em
prol da ciência, em nosso caso, a enfermagem, mas considerar os processos de
subjetivação dos indivíduos, de onde eles falam, em sua microfísica de poder, garantiria
um melhor aprendizado, e desta maneira um efetivo cuidar de si e cuidar do outro.
Por fim, no art. 15 § 2º dispõe:
O Curso de Graduação em Enfermagem deverá utilizar metodologias e critérios para
acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso,
em consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos
pela IES à qual pertence.

Mais uma vez, o documento faz referência sobre a importância das práticas
pedagógicas estarem consonantes às dinâmicas curriculares dos cursos de graduação, e
não levando em consideração a voz dos acadêmicos, em seu meio, sua e sua subjetivação.
O professor, assim, além de ser aquele que tem o poder de transmitir conhecimentos,
dado seu saber acumulado, é também aquele que tem o poder de cobrar dos alunos o
conhecimento que lhes foi transmitido, tornando o seu poder muito mais “visível”,
muito mais palpável e menos abstrato, pois sua é também a mão que pune, através do
castigo físico ou simplesmente através da nota e das complicações na vida acadêmica,
no caso de o aluno não ser bem sucedido no exame. A Pedagogia enquanto ciência,
materializada na instituição escolar, está na base daquilo que Foucault chamou de
sociedade disciplinar, base do mundo ocidental contemporâneo. As sociedades
disciplinares foram as responsáveis pela individualização do poder, pelo processo de
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subjetivação que, ao mesmo tempo, permitiu a autotematização do humano, com o
aparecimento das ciências humanas, e o estabelecimento de novas formas de convívio
social e de relações de poder, onde a dominação é introjetada por cada indivíduo
(GALLO, 2004).

Mas o que seria essa dinâmica curricular estabelecida pela IES? No que ela se
constitui? Qual seria esse processo de avaliação? É realmente definido pela IES, ou já é
previamente definida pelo CNE?
Trata-se de questionamentos, que poderão nortear futuras pesquisas na área, que
não serão facilmente compreendidas, sabendo que estamos contextualizados em uma
sociedade atravessada pelas condições de saber/poder constantemente.
Os jogos de poder não se constituem somente no campo politico, mas em todas as
relações na sociedade, necessário é adotar práticas de liberdade, que vão de encontro com
a ética de si, estabelecer as condições do jogo para si, considerando a libertação, ou seja,
as regras que a sociedade impõe. “Sendo desta forma e geral, recuso-me a responder à
questão que às vezes me propõem: “Ora, se o poder está por todo lado, então não há
liberdade”. Respondo: se há relações de poder em todo campo social, é porque há
liberdade por todo lado” (FOUCAULT, 1984).
Considerações
Em suma, ao analisarmos discursivamente o documento que trata a respeito das
práticas pedagógicas de enfermagem, instituída pela a resolução CNES/CES Nº3, de 7 de
Novembro de 2001, confirmamos que em momento algum os estabelecimentos das
práticas pedagógicas nas instituições de ensino superior em enfermagem, levam em
consideração o ser docente, em seu cuidado de si, desconhecem que o cuidado do outro é
dependente do cuidado de si. Além de que, é necessário que tenha uma mobilização dos
docentes sobre seu conhecimento de si, este contemplando seu sentido mais profundo e
amplo de sua alma, como já debatido no estudo, pois desta forma, se relaciona diretamente
ao cuidado de si, que é um movimento ético, estético de si. Isso forma o ciclo interligado
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que resulta em uma melhora no cuidado do outro, ou seja, no processo de educação do
enfermeiro educador.
As políticas públicas educacionais não abordam a saúde do enfermeiro educador
nas relações de ensino aprendizagem. Menos ainda, consideram a sua subjetivação e a do
acadêmico de enfermagem, como autor de sua construção de seus conhecimentos.
Suscita-se questionamentos no abranger das políticas públicas, frente às práticas
pedagógicas, neste caso, quanto ao curso de graduação em enfermagem. O que fazer para
que estas sejam realizadas/elaboradas para atender as necessidades do acadêmico de
enfermagem? Por que não realiza-las partindo do pressuposto do conhecimento já
estabelecido por eles, considerando seu contexto, mas não abandonando o saber
científico?
Outro fato é de que as políticas públicas não são elaboradas considerando o
contexto nas quais os acadêmicos se inserem e suas condições subjetivas, isto pode
ocasionar em uma falha no resultado final, que é o conhecimento, que por sua vez é
transpassado pelas práticas pedagógicas, isso nada tem a ver, com não trabalhar cientifico,
pelo contrário, é construir conhecimentos com os próprios acadêmicos e não somente para
eles, levando também em consideração a perspectiva do enfermeiro educador, frente ao
seu cuidar de si, que influencia de modo direto no cuidar do outro, ou seja, em suas
práticas pedagógicas.
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O INICIO À DOCÊNCIA DE EGRESSOS DO CEAD-UFPI: ENTRE POIÉSIS E PRÁXIS
Zilda Tizziana Santos Araújo
Maria Suely Alves Feitosa
Antonia Dalva França-Carvalho
UFPI
Resumo: Os primeiros anos de atuação mostram ao professor iniciante como a escola e
a sala de aula são realmente, nelas ele terá o desafio de construir sua prática docente frente
aos dilemas e dificuldades que surgem. Contudo, é também neste período que poderá
descobrir o prazer em ser professor. Assim, faz-se necessário investigar a docência
iniciante a partir da contribuições da formação inicial. O curso de Licenciatura em
Pedagogia do Centro de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal do Piauí
- CEAD/UFPI- objetiva formar professores qualificados para a Educação Básica. A
presente pesquisa surge da problemática: como os professores iniciantes egressos do
curso de Pedagogia CEAD-UFPI estão constituindo suas práticas docentes na escola
contemporânea? Objetiva: compreender o processo de constituição da prática docente de
professores iniciantes Licenciados em Pedagogia pelo CEAD-UFPI. Trata-se de um
estudo bibliográfico e empírico sobre a formação inicial no contexto da Educação a
Distância: Pomnitz (2015) e Brasil (2013); seus contributos para os primeiros anos da
docência Shulman (2014), Huberman (1992), Nono (2011) e, por fim, traz uma
abordagem da ação docente mediada pela reflexividade e intencionalidade Franco (2016),
Tardif (2014) e Tardif e Lessard (2014). A metodologia pauta-se em Minayo (2011),
sendo de natureza qualitativa e enfoque etnometodológico (COULON,1995), os dados
foram produzidos a partir de entrevistas semiestruturadas com três professores iniciantes,
egressos de Pedagogia CEAD-UFPI, com experiência docente inferior a 05 anos em
escolas da rede pública do Piauí. A análise de conteúdo (BARDIN, 2009) pauta-se nas
categorias: Formação inicial; inquietações e dilemas iniciais da prática docente; e
aprendizagem dos saberes da docência contemporânea. Os resultados apontam as
dificuldades sentidas pelos neófitos: pouca autonomia na gestão da sala de aula, dilemas
na mobilização dos saberes, e ensinar considerando a heterogeneidade discente. E
evidenciam uma contribuição da formação inicial, na modalidade à distância, para o início
da docência, mas, revelam algumas fragilidades do curso. Compreendemos, portanto, que
o início da prática docente de egressos do CEAD-UFPI é permeado por inquietações
comuns a este período de iniciação profissional (GARCIA 2010; BROSTOLIN &
OLIVEIRA, 2013) onde a aprendizagem da docência acontece gradualmente a partir da
articulação dos saberes da formação inicial com àqueles construídos no chão da escola.
Palavras-chave: Professor iniciante; Egressos; CEAD; Prática Docente
Introdução
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Discussões sobre a formação inicial de professores vêm sendo realizadas com
maior intensidade desde a década de 1980 e, na década seguinte, com a promulgação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96 (LDB), os debates, proposições e
adequações estruturais e curriculares foram se intensificando com vistas à ampliação e
redemocratização do ensino superior no Brasil. Neste cenário, institucionaliza-se a
Educação a Distância como modalidade de ensino, possibilitando, sobretudo a partir da
primeira década do século XXI, o acesso de um maior número de pessoas aos cursos de
licenciatura com a implantação da Universidade Aberta do Brasil (UAB).
O curso de Pedagogia, ofertado pela UAB através do Centro de Educação Aberta
e a Distância da Universidade Federal do Piauí - CEAD/UFPI - objetiva formar
professores qualificados para a Educação Básica. Partindo deste objetivo espera-se que
professores iniciantes egressos desse curso tenham adquirido o repertório de saberes
indispensáveis à prática docente, pois, ser professor iniciante é estar frente ao espelho
chamado prática docente e enxergar nele dilemas a resolver e descobrir o prazer, o
encantamento e as dificuldades em ser professor pois, uma das possibilidades de
superação das dificuldades iniciais é a tomada de consciência da sua prática enquanto ato
intencional e que requer, por isso, uma reflexão constante.
Considerando o contexto anteriormente apresentado, esta pesquisa partiu das
questões norteadoras: Quais as contribuições da formação inicial, na modalidade a
distância, para os primeiros anos da docência? Como os egressos do curso de PedagogiaCEAD/UFPI estão constituindo suas práticas docentes? Quais as principais dificuldades
enfrentadas por eles? Qual a perspectiva que possuem sobre suas práticas docentes:
poiésis ou práxis?
Estas perguntas iniciais levaram à questão central deste estudo empírico: como os
professores iniciantes egressos do curso de Pedagogia CEAD-UFPI estão constituindo
suas práticas docentes na escola contemporânea? Tendo como objetivo: compreender o
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processo de constituição da prática docente de professores iniciantes Licenciados em
Pedagogia pelo CEAD-UFPI.
Incialmente discutiremos sobre a formação inicial na modalidade a distância. Em
seguida trataremos sobre o início da docência. E, por fim, sobre a prática docente
enquanto poiésis ou práxis a partir de Franco (2016), Nono (2011) e Garcia (2010)
esperando, assim, contribuir com as discussões já existentes sobre esta temática.
1. A formação inicial de professores na modalidade a distância: aprendizagem
inicial da docência
A Educação a Distância (EAD) no Brasil tem atualmente 1.341.842 alunos
matriculados, número este que representa 17,1% do total das matrículas em instituições
de ensino superior no país (INEP, 2016). A partir destes dados podemos constatar que a
EAD vem conquistando um lugar de destaque nas universidades brasileiras,
principalmente por suprir demandas formativas de um público que não pode frequentar
as salas de aula do ensino superior regular (POMNITZ, 2015).
Segundo Grumbach (2006) este crescimento vem sendo observado desde o final
do século XX com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 9394/1996
(LDB), que legitimou a Educação a distância como modalidade de ensino inserindo-a na
tarefa de democratização e universalização. A autora cita, ainda, o Plano Nacional de
Educação - Lei nº 10.172/2001-, a Portaria 4.059 de 2004 e o Decreto 5.622/2005 como
fundamentais à institucionalização da EAD, pois, reestabeleceram suas finalidades,
características, formas de organização dos tempos, espaços e atividades a serem
promovidas.
Em 2007 o documento atualizado dos Referenciais de Qualidade para a Educação
Superior a Distância foi publicado pelo Ministério da Educação (MEC), em
complementação às leis, portarias e decreto anteriormente citados. Desta forma, o Ensino
Superior na modalidade EAD passou a ser balizado por todos esses documentos que,
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juntos, organizaram os princípios e critérios de qualidade, bem como regulamentaram o
sistema de educação com vista a elevar o nível de qualidade do ensino por ele ofertado.
A aprendizagem na EAD deve acontecer através da mediação entre professores,
tutores e acadêmicos, nos ambientes virtual e presencial, através das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC’s) “[...] para dar conta de sua principal característica: a
distância física entre professor e aluno.” (GRUMBACH, 2006, p. 44). Nesta perspectiva,
o ensino deve ser ofertado com qualidade equivalente ao dos cursos presenciais, por meio
da mediação tecnológica, aproximando docentes e acadêmicos, por isso, interessa-nos
saber como professores iniciantes, egressos do curso de Pedagogia do CEAD-UFPI, estão
constituindo suas práticas a partir das aprendizagens oriundas dos saberes de formação
inicial.
O CEAD-UFPI oferta, atualmente, 15 cursos de graduação sendo 12 licenciaturas
e 3 cursos de bacharelado, distribuídos em 39 municípios piauienses e 2 municípios da
Bahia, totalizando 12.923 alunos matriculados. Dentre os cursos ofertados destaca-se a
Licenciatura em Pedagogia, por estar presente em 18 polos de apoio presencial do CEADUFPI, com 1094 alunos matriculados, isto representa um percentual de 8,4% do total de
matrículas dos cursos ofertados e, mais especificadamente, 11% do total de matrículas
das licenciaturas que juntas têm 9.937 alunos.
2. Professor iniciante
Os primeiros anos de atuação mostram ao professor iniciante como a escola e a
sala de aula são realmente, nelas ele terá o desafio de construir sua prática docente frente
aos dilemas e dificuldades do fazer pedagógico contemporâneo. Contudo, é também neste
período que ele poderá descobrir o prazer em ser professor. (HUBERMAN, 1992;
IMBERNÓN, 2011; NONO, 2011)
Huberman (1992) concebe o professor iniciante como aquele que ainda não
concluiu cinco anos em sua profissão. Soares (2004, p.84) complementa afirmando que
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esta fase é encarada “[...] como um momento de aprendizagem das exigências
profissionais e, consequentemente de uma grande mobilização do repertório adquirido
durante a formação inicial”.
Pesquisas recentes sobre o início da docência (BROSTOLIN & OLIVEIRA, 2013;
ZURLO, 2015) comprovam o estudo dos autores supracitados ao destacarem que os
primeiros anos da docência são decisivos para a aprendizagem profissional e constituição
de um repertório de saberes da prática associados aos saberes de formação.
Segundo Nono (2011, p.16) é com o “choque de realidade, com o embate inicial
com a complexidade e a imprevisibilidade que caracterizam a sala de aula, com a
discrepância entre os ideais educacionais e a vida cotidiana [...]” que ele vai constituindose e efetivando sua prática em um movimento que vai da tentativa de sobrevivência
enquanto professor até o prazer da descoberta do seu eu docente.
Neste veio, Garcia (2010, p.28) concebe a inserção profissional docente como
uma etapa de transição, pois os primeiros anos na profissão são caracterizado por “[...]
tensões e aprendizagens intensivas em contextos geralmente desconhecidos e durante o
qual os professores iniciantes devem adquirir conhecimento profissional além de
conseguirem manter certo equilíbrio pessoal”. Percebe-se que o autor traz uma concepção
de início da docência como um momento de transição e de confronto com a realidade,
onde o professor terá que familiarizar-se com a escola, alunos, colegas de carreira e com
sua sala de aula, esse momento requer equilíbrio pessoal e a aquisição do conhecimento
profissional, pois, ele terá diariamente que sobreviver à tensão de superar desafios como:
adaptar-se ao contexto escolar, descobrir estratégias para ensinar.
Em vista disso, para a aprendizagem e constituição da sua prática docente
(FRANCO, 2016) os professores em início de atuação devem desenvolver a capacidade
de interação, ou seja, a socialização com os demais colegas de profissão, pois, “as
variáveis que condicionam a socialização dos professores iniciantes vão da biografia
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pessoal destes aos fatores relacionados à trajetória de sua formação inicial até a fase de
iniciação profissional” (SOARES, 2004, p.89).
Assim, percebemos que os anos iniciais da docência não são fáceis para os
professores recém-formados. O longo caminho a ser percorrido poderá ser tortuoso,
com encontros e desencontros, mas, caberá a eles a grande tarefa aprender como se
ensina.

1. A prática docente do professor iniciante na escola contemporânea: entre práxis
e poiésis
Vimos anteriormente que os professores iniciantes possuem inquietações sobre o
ser, o estar, o pensar e o fazer-se docente sendo imprescindível a aquisição de um
repertório plural e heterogêneo de saberes profissionais, disciplinares, curriculares e da
experiência (TARDIF, 2014).
Com base nessa assertiva, muito já se discutiu sobre a prática docente para além
da racionalidade técnica (CARVALHO, 2007) tendo em vista que o intento da formação
inicial de professores “[...] não é doutrinar ou treinar professores para se comportar de
maneira prescrita, mas sim educar professores para refletir em profundidade sobre o
próprio ensino, assim como para ter um bom desempenho docente.” (SHULMAN, 2014,
p. 214)
Por isso, a defesa que se faz aqui é por uma racionalidade pedagógica críticoreflexiva, ou seja, crítico-emancipatória (FRANCO, 2016) que possibilite aos egressos
das licenciaturas uma capacidade de problematização e reflexão coletiva das experiências
vivenciadas no cotidiano escolar levando-os a uma compreensão crítica dos problemas,
conflitos e contradições que forem surgindo em sua prática docente.
Contudo, alguns modelos formativos “[...] não condizem com as transformações
sociais ocorridas, levando o professor a desenvolver velhas práticas, e ultrapassadas, em

374

um contexto novo e, constantemente, mutável.” (AMORIM 2016, p. 22). Assim, entre
práticas docentes instrumentais e práticas docentes dinâmicas, o professor iniciante segue
um caminho onde terá que fazer escolhas, planejar, sistematizar e, ainda, em alguns
momentos, agir na imprevisibilidade e com criatividade para conseguir fazer a gestão da
sala de aula com toda a sua complexidade (TARDIF; LESSARD, 2014; TARDIF, 2014).
Neste aspecto, Franco (2016) aborda as diferenças entre a prática docente
enquanto poiésis e enquanto práxis:
[...] a primeira é uma forma de saber fazer não reflexivo, ao contrário
da última, que é eminentemente, uma ação reflexiva. Nesta perspectiva,
a prática docente não se fará inteligível como forma de poiesis, ou seja,
como ação regida por fins prefixados e governada por regras
predeterminadas. (FRANCO, 2016, p. 535)

Sendo possível entendermos, com isso, que a distinção nítida entre poiésis e práxis
está, justamente, no caráter técnico-instrumental da primeira e intencional-reflexivo da
segunda. Esta diferença vai caracterizando, respectivamente, as práticas docentes como:
desprovidas do teor pedagógico crítico-reflexivo sendo apenas poiésis, ou, então,
desenvolvidas intencionalmente a partir da reflexão na ação tornando-se, assim, uma
práxis docente.
Portanto, intencionalidade e reflexão são os fios condutores da prática docente,
pois permitem uma compreensão multidimensional das especificidades que a configuram.
Por esta razão é preciso que os professores ultrapassem as limitações poiéticas da
racionalidade técnica e encontrem as pistas que os levarão a uma ação práxica.
2. Caminhos metodológicos da pesquisa
Ao se pensar em conhecer o novo e buscar respostas para nossas inquietações fazse necessário refletir sobre a forma de como se chega e anuncia essas descobertas, é nesse
intuito, e com esse papel que surge o que chamamos de pesquisa, ou seja, a “pesquisa
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apresenta-se como a instrumentação teórico-metodológico para construir conhecimento”
(DEMO, 1997, p.33). Esse conhecimento é fundamental para o ser humano enquanto
sujeito que transforma, constrói e reconstrói conceitos durante toda sua vida.
Compartilhando desse pensamento e com o objetivo de compreender o processo
de constituição da prática docente de professores iniciantes Licenciados em Pedagogia
pelo CEAD-UFPI, utilizamos a pesquisa do tipo qualitativa, pois, “[...] ela trabalha com
o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que
não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.” (MINAYO, 2011, p.21).
Assim, salientamos que a pesquisa qualitativa objetiva entender e compreender a
natureza de um fenômeno social, envolvendo a descrição de dados obtidos pelo
pesquisador com o contato direto com a situação investigada através da observação.
Para contemplar o estudo, optamos pela abordagem etnometodológica, pois, a
mesma busca compreender o raciocínio sociológico prático, empregado pelos membros
da sociedade, observado na gestão de seus negócios cotidianos, nesse caso os egressos.
Para Coulon (1995, p. 30) “A etonometodologia é a pesquisa empírica dos métodos que
os indivíduos utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo realizar as suas ações de todos
os dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar”. Por isso, sua extrema importância na
pesquisa em questão.
O instrumento utilizado para a produção dos dados, foi a entrevista
semiestrututrada buscando responder ao problema da pesquisa e alcançar o objetivo
proposto na mesma, pois segundo (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 80), “a entrevista é
um encontro entre duas pessoas, para que uma delas obtenha informações a respeito de
um determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”. Nesse
sentido, a entrevista torna-se para os pesquisadores uma técnica importante para atingir
seus objetivos durante a realização da pesquisa de modo a manter uma determinada
proximidade com seus participantes
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Também, no sentido de traçar o perfil dos participantes, utilizamos o questionário
que para Richardson, (2012, p.189) “[...] tem por objetivo descrever as características e
medir determinadas variáveis de um grupo social”. Dessa forma, esse instrumento nos
possibilitou conhecer o perfil dos participantes.
Para o desenvolvimento da pesquisa optamos pela Análise de Conteúdo. Bardin
(2009, p. 38) nos diz que a análise de conteúdo é um “conjunto de técnicas de análise das
comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do
conteúdo das mensagens”. Diante disto, a análise de conteúdo é uma técnica onde o
pesquisador utiliza para analisar sistematicamente os dados produzidos, neste caso, com
a aplicação da entrevista semiestruturada e questionário.
Os participantes foram três egressos de Pedagogia do CEAD-UFPI, dois do sexo
feminino e um do sexo masculino, com experiência docente inferior a 05 anos e em
atividades na rede pública municipal de Teresina (PI), assim, os mesmos foram
denominados como PE (Professor Egresso) PE 01, PE 02 e PE 03 para manter suas
identidades em sigilo.
Os dados a seguir foram produzidos e organizados em categorias seguimos
orientações metodológicas de Bardin (2009) para realizar a análise dos dados dos
participantes entrevistados.
3. Discussão dos resultados
Os quadros a baixo trazem os principais achados da pesquisa e apontam para uma
necessária reflexão sobre o início da docência, bem como da formação inicial na
modalidade a Distância. O quadro 01 traz a categoria de análise Formação Inicial, o
quadro 02 apresenta os Dilemas iniciais da prática docente e o quadro 03 aborda a
aprendizagem dos saberes da docência contemporânea. Todos relacionam-se ao objetivo:
compreender o processo de constituição da prática docente de professores iniciantes
Licenciados em Pedagogia pelo CEAD-UFPI. Assim, apresentamos as categorias
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utilizadas como elementos de compreensão e interpretação dos dados, produzidos no
campo empírico.
Quadro 01: Categoria – Formação Inicial
O QUE DIZEM OS PROFESSORES INICIANTES
EGRESSO DO CEAD-UFPI?
 Com certeza a minha formação inicial é muito importante para
que eu possa atuar como docente. O curso a distância contribui
muito por exemplo com a disponibilidade de tempo. (PE-1)
Contribuições da
 Sim .(PE-2)
formação inicial para a
 A graduação em Pedagogia pela EAD me ajudou a perceber que
prática docente
ser professor é um trabalho muito difícil, e a contribuição para
a prática foi porque aprendi estratégias e teorias que tento
colocar em prática todos os dias em minha sala de aula .(PE-3)
 Quanto a fragilidade existe algumas como por exemplo a
disponibilidade de professores em caso das dúvidas dos
conteúdos, acredito que é isso que diferencia do curso
presencial, mas o aluno do EAD quando decide fazer o curso já
sabe muito bem disso e cabe a cada aluno buscar e estudar
Fragilidades do curso
muito para conseguir concluir o curso desejado. (PE-1).
de pedagogia na
 O curso na modalidade EAD é ótimo, porém... vem deixando a
modalidade a distância
desejar principalmente quanto se trata da disponibilidade do
professor para com o polo. (PE-2)
 Para mim, os pontos negativos do curso foram as poucas
atividades práticas que realizamos nas escolas e, em algumas
disciplinas, os professores que não demonstravam interesse em
nos ajudar e até mesmo em tirar nossas dúvidas. (PE - 3)
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

SUBCATEGORIAS:

Analisando as falas dos participantes, fica evidenciado que a formação inicial na
modalidade a distância trouxe contribuições para o início da docência como explica o PE
-3 “[...] aprendi estratégias e teorias que tento colocar em prática todos os dias em minha
sala de aula”, porém, apontam fragilidades, a serem discutidas e refletidas no interior do
próprio curso, como bem ressalta uma das participantes: “a disponibilidade dos
professores”(PE-1) em acompanhar o processo de aprendizagem inicial da docência
durante a graduação.
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Segundo os Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância (BRASIL,
2007) é engano considerar como desnecessário o papel docente nesta modalidade de
ensino, ao contrário, o professor tem uma importante função, como por exemplo: a
mediação pedagógica. O mesmo documento, ainda enfatiza, “[...] em uma instituição de
ensino superior que promova cursos a distância, os professores devem ser capazes de: [...]
- realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em particular motivar,
orientar, acompanhar e avaliar os estudantes;” (BRASIL, 2007, p. 20). Assim, é
necessário que os professores do curso de Pedagogia do CEAD-UFPI reflitam sobre o seu
fazer docente enquanto agentes formadores de professores.
Colaborando com o mesmo pensamento, Zurlo (2015, p. 33), destaca que “[...] a
formação inicial implica em desenvolver agentes socais, com habilidades e
conhecimentos, valores e atitudes que permitam a permanente construção de saberes a
partir dos desafios que o ensino exige na prática [...]” daí ser importante e necessária a
aproximação entre professores –tutores e licenciandos tornando possível a aquisição de
um repertório de competências, habilidades e saberes imprescindíveis à atuação
profissional dos futuros professores.
Quadro 03: Categoria - Inquietações e dilemas iniciais da prática docente
SUBCATEGORIAS:

Desafios de ser professor
iniciante na sociedade
contemporânea

O QUE DIZEM OS PROFESSORES INICIANTES
EGRESSO DO CEAD-UFPI?
 Acredito que desafios sempre vão existir, na sociedade em
que vivemos é muito importante a busca pelo
conhecimento, pois essa é a melhor forma de interação
professor-aluno. (PE-1)
 Os maiores desafios são está buscando sempre novas
técnicas para serem aplicadas. ( PE-2)
 Não é fácil ser professor hoje porque nós, que estamos
começando, não somos reconhecidos e valorizados na
escola. E na sala de aula além de ter que saber o que e como
ensinar, temos também que resolver problemas de falta de
respeito e cooperação entre os alunos. Temos que ter
autonomia e segurança. ( PE-3)
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Estratégias para superar
os desafios encontrados

 Buscando novas experiências, e aperfeiçoamento
profissional. (PE -1)
 Sempre buscar novos conhecimentos seja através de
cursos, ou, de trocas de informações com outras pessoas
que atuam na área. (PE-2)
 Tento desenvolver minha prática com responsabilidade e
sempre que posso estou fazendo cursos e oficinas para
ampliar meu conhecimento. E sobre os problemas que
ocorrem entre os alunos vou resolvendo com eles em sala
de aula conversando e refletindo com os alunos (PE)

Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Nas falas da PE -1 e do PE-3, fica evidente a grande importância atribuída à busca
pelo conhecimento e da interação entre o professor e aluno, uma vez que se trata de uma
ferramenta fundamental para a formação do sujeito, pois, para Freire (1996, p. 47), “saber
que ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua
própria produção ou a sua construção”. Portanto, é necessária a parceria do professor para
superar desafios como estes evidenciados pelas participantes.
Ainda para Shulman (2014) existe um conjunto de conhecimentos que serve de
base para o ensino: do conteúdo, didático geral, do currículo, conhecimento didático do
conteúdo, dos alunos e suas características, dos contextos e fins educativos, o autor
destaca ainda que todos os professores precisam ter domínio sobre tais conhecimentos
para conseguirem fazer uma boa gestão do conteúdo e da sala de aula.
Já a P2 menciona como desafios a busca por novas técnicas, como a mesma deixa
claro em seu depoimento “está buscando sempre novas técnicas para serem aplicadas”.
Nessa perspectiva Morin (2001, p. 21) destaca que:
[...] o educador do nosso tempo tem um compromisso com a construção
das competências sociais, pessoais e tecnológicas dos seus alunos.
Precisa criar as condições de conhecimento, consciência e capacidade
de pensar que os coloque frente aos desafios da vida, prontos para
decidir de modo complexo, ou seja, pensando em seus interesses
imediatos, futuros e também nos interesses coletivo e comunitários.
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Por isso, o professor deve buscar estratégias e saberes para desenvolver sua prática
docente, principalmente quando está no início de carreira, esses saberes serão as bases
fundamentais para seu trabalho, principalmente porque a escola contemporânea requer
desse profissional domínio de técnicas, habilidades e competências mas, também, que
seja criativo, crítico e reflexivo (IMBERNÓN, 2011).
No que se refere às estratégias de superação dos desafios encontrados na docência
inciante, os participantes deixam evidenciado que o “aperfeiçoamento profissional” a
“busca por novos conhecimentos [...]” e “trocas de informações com outras pessoas que
atuam na área” são cruciais para a aprendizagem contínua da docência . Neste sentido,
Imbernón (2011) defende: uma formação de professores dentro da profissão e com seus
pares, sobretudo com a comunidade.
É importante destacar que muitos serão os desafios enfrentados para os
professores que estão começando sua carreira, porém, esses são importantes para sua
efetivação enquanto profissional.
Na próxima categoria apresentamos as falas dos participantes e refletimos sobre o
que elas nos relevaram quando foram questionados se a formação inicial seria o único
lócus de aprendizagem da docência, e sobre a possibilidade de estender esta aprendizagem
à prática.
Quadro 04 – Categoria: Aprendizagem dos saberes da docência.
SUBCATEGORIAS:
Formação inicial como
único espaço de
aprendizagem da
docência?

O QUE DIZEM OS PROFESSORES INICIANTES
EGRESSO DO CEAD-UFPI?
 Acredito que não, pois vivemos em uma sociedade
inovadora e que vive em transformação, sendo assim o
aprendizado do docente é continuo. (PE-1)
 Não. A formação inicial é fundamental, é tipo o engate
mas deve-se buscar sempre novos métodos para se usar
em sala de aula. Buscar sempre novos conhecimentos,
afinal, a educação não para. (PE- 2)
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 Não. Até porque em quatro anos não é possível
aprendermos tudo o que devemos saber para ser
professor. ( PE-3)
 A cada dia é uma experiência nova e você vai se
identificando e descobrindo se é essa profissão que você
realmente quer para você, no meu caso me apaixonei mais
Aprendizagem na
ainda pois amo minha profissão. (PE-1)
prática
 A prática é a peça chave do dia a dia do professor [...] é
um ensinamento e uma aprendizagem do que foi visto nos
livros na graduação. (PE-2)
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Analisando as falas dos participantes percebe-se uma unanimidade ao afirmarem
que a formação inicial “não” é o único espaço para aprendizagem da docência,
consequentemente os mesmo demonstram terem consciência de que a graduação não
consegue formar plenamente para a prática, dado o contexto complexo e imprevisível no
qual esta se desenvolve (TARDIF; LESSARD, 2015). Percebemos também que a busca
por conhecimento é uma constante nas falas, busca esta justificada pelo caráter contínuo
e dinâmico do processo de ensino aprendizagem.
Quando se referem à aprendizagem na prática os participantes citam que “você
vai se identificando e descobrindo” (PE-1), “A prática é a peça chave do dia a dia do
professor” (PE-2) e que “Tenho aprendido muito com minhas experiências em sala de
aula” por isso possível compreendermos que os mesmos a compreendem como sendo:
momento de descobertas e aprendizagem do fazer pedagógico. Tais falas remetem à
concepção “[...] é no exercício da docência que se aprende, em parte, a ser professor”
(PENNA, 2014, p. 45).
A

partir das

falas

analisadas

percebemos

um

forte

sentimento

de

comprometimento e dos participantes em relação à profissão, bem como uma vontade
expressa em ampliarem os seus repertórios de saberes com vistas à superar os desafios
iniciais que surgem em suas práticas, sobretudo aqueles que são reflexo das fragilidades
da formação inicial.
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Logo, compreendemos que a formação e a prática docente são concebidas, pelos
participantes, como eixos (trans)formadores, ou seja, são uma via de mão dupla onde há
sempre o ir e vir de novas experiências, aprendizagens e conhecimentos.
Portanto, entendemos que a prática docente desses professores caminha rumo à
práxis, e não à poiesis, pois está alicerçada na reflexão, na busca constante pelo
aprimoramento do conhecimento profissional e no sentimento de pertencimento à
profissão.

4. Considerações
Quando adentramos no universo da aprendizagem inicial da docência percebemos
que a formação inicial é a base desta aprendizagem, contudo, não pode ser estanque e
fragmentada, pois, perpassa os anos iniciais de formação e consolida-se ao longo da
prática docente que é complexa, requer reflexões e tomada de ação consciente, haja vista
suas imbricações com o contexto social, político, econômico e principalmente
educacional.
Os achados da pesquisa apontam as dificuldades sentidas pelos neófitos: pouca
autonomia na gestão da sala de aula, dilemas na mobilização dos saberes, e ensinar
considerando a heterogeneidade discente. Também, evidenciam uma contribuição da
formação inicial, na modalidade a distância, para o início da docência, mas, revelam
algumas fragilidades do curso.
Compreendemos, portanto, que o início da prática docente de egressos do CEADUFPI é permeado por inquietações comuns a este período de iniciação profissional
(GARCIA 2010; BROSTOLIN E OLIVEIRA, 2013) considerando que é na prática que
a aprendizagem da docência acontece gradualmente a partir da articulação dos saberes da
formação inicial com aqueles construídos no chão da escola, percebemos o desejo dos
professores egressos desenvolverem uma práxis mais reflexiva, consciente.
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O LESSON STUDY E SUAS POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
MATEMÁTICA
Jenny Patricia Acevedo Rincón
Dario Fiorentini
UNICAMP
Resumo: Desde o ano 2006, o grupo de pesquisa Práticas Pedagógicas em Matemática
(PraPeM) da Faculdade de Educação propôs a inserção no currículo obrigatório da
Licenciatura em Matemática o curso Práticas Pedagógicas em Matemática. No presente
artigo serão descritas e analisadas as reflexões e aprendizagens de dois grupos de
estudantes da Licenciatura em Matemática que cursaram a disciplina Práticas
Pedagógicas em Matemática (PPM). Cumprindo com o objetivo da disciplina de
problematizar as práticas de ensinaraprender na escola, foram desenvolvidos os
conteúdos curriculares. O trabalho prático da disciplina foi desenvolvido sob a
metodologia de Lesson Study, o qual consistiu na análise e problematização das práticas
pedagógicas em matemática desenvolvidas nas escolas. Sob a perspectiva de Lesson
Study existem múltiplas pesquisas desenvolvidas em diferentes países, principalmente
como parte da formação continuada do professor, não unicamente de matemática, assim
como o propõe desde os primeiros estudos de Lesson Study em Japão, aludindo a seu
slogan “professores aprendendo juntos”. Os grupos desenvolveram o Lesson Study a
partir da escolha de um tema de interesse para cada grupo e pertinente ao currículo
escolar, planejamento conjunto da aula, o compartilhamento e discussão das propostas de
aula, implementação do plano de aula, análise da aula e a apresentação de resultados,
culminando com a escrita de um artigo. Foram seis grupos que elaboraram sua própria
versão do Lesson Study, mas apresentaremos somente o caso de dois grupos de estudantes
de licenciatura no qual desenvolvem atividades exploratório-investigativas que
trabalharam temas próprios da geometria. Como conclusão, podemos ressaltar as
oportunidades contínuas de aprendizagem que tiveram os estudantes aa professor, ao
participarem reflexivamente das práticas de ensinaraprender na escola básica.
Palavras-chave: Educação Matemática; Lesson Study; Formação de Professores.
Introdução
Desde o ano 2006, o grupo de pesquisa Práticas Pedagógicas em Matemática
(PraPeM/Unicamp) da Faculdade de Educação propôs a inserção do curso Práticas
Pedagógicas em Matemática no currículo obrigatório da Licenciatura em Matemática. O
curso é oferecido semestralmente para os alunos de últimos semestres da Licenciatura. É
considerado um curso que procura se (re)configurar a cada semestre em que é oferecido.
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Particularmente no segundo semestre do ano 2016, o Curso desenvolveu-se com carga de
30 horas distribuídas em quinze aulas de duas horas semanais. O curso, que durou
aproximadamente quatro meses, desenvolveu-se com vinte e três alunos do Instituto de
Matemática da Unicamp (IMECC/Unicamp), alguns da Licenciatura e outros do
Bacharelado. Procurou-se promover estudos e investigações da atividade pedagógica em
matemática na escola, isto é, as aulas da disciplina foram desenvolvidas sob três
perspectivas: i) acadêmica, a qual referia estudos teóricos e epistemológicos produzidos
a partir de pesquisas de/em sala de aula de matemáticas, ou concepções de aprendizagem
em sala de aula; ii) profissional, no qual propôs-se o uso de narrativas
reflexivas/investigativas escritas por professores em exercício e que foram trazidas para
análise dos estudantes no desenvolvimento do curso; e, iii) prática escolar, mediante a
participação, observação, registro e análise das aulas de ensino-aprendizagem da
matemática. Estas três perspectivas ajudaram a analisar a aula de matemática
considerando, principalmente, os conceitos de Aprendizagem Situada e o Lesson Study.
A proposta do Curso para o ano 2016 procurou pela adoção da metodologia de
ensino japonesa Lesson Study, a qual apresenta múltiplas vantagens na formação de
professores e para a pesquisa baseada nas inquietações dos professores, desde o quê
planejar. Sob a perspectiva de Lesson Study existem múltiplas pesquisas desenvolvidas
em diferentes países, principalmente como parte da formação continuada do professor,
não unicamente de matemática, como tem sido proposto desde os primeiros estudos de
Lesson Study no Japão, aludindo ao seu slogan “professores aprendendo juntos”. Além
disso, muitos destes estudos apresentam os resultados favoráveis do uso desta
metodologia, sendo somente pesquisadores, ou também atuando como formadores nas
aulas que pesquisavam.
Neste artigo, procuramos apresentar o caso no qual os autores têm o duplo objetivo
de ser formadores do curso e também analisar os resultados de implementar um curso sob
a metodologia de Lesson Study. Isto é, ser pesquisadores do Curso e ser formadores no
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Curso. No decorrer deste artigo, serão apresentadas as bases teóricas do Lesson Study
japonês, alguns estudos desenvolvidos em formação de professores de matemática, e,
posteriormente, sua implementação no desenvolvimento da disciplina Práticas
Pedagógicas em Matemática. Posteriormente, serão descritas e analisadas as reflexões e
aprendizagens dos grupos de estudantes da Licenciatura em Matemática no PPM.
O Lesson Study nas Práticas Pedagógicas Matemáticas
Em Educação Matemática existe uma grande produção de pesquisa frente ao
ensino e aprendizagem. Entretanto, alguns dos mapeamentos como os apresentados por
Jaworski (2003), Arbaugh (2003), White et. al. (2012), e Bjuland e Mosvold (2015)
identificam as potencialidades do trabalho colaborativo e/ou do Lesson Study no
desenvolvimento profissional (ensino e aprendizagem) do Professor de Matemática. O
Lesson Study é uma metodologia de ensino japonesa com resultados favoráveis no
ensino, particularmente da matemática. Diferentes fatores fazem com que o Lesson Study
seja uma metodologia bem-sucedida, pois parte do reconhecimento das dificuldades do
ensino, mas também da importância de um bom planejamento prévio às lições, tal como
o reconhece Lewis (2002, p.12): “Lesson study reconhece a importância e dificuldade
central de Ensino […] Lesson Study investe tempo e recursos em planejamento, estudo e
redefinição do que sucede atualmente na sala de aula”. Neste sentido, o ensino pressupõe
a razão do estudo do Lesson Study de forma que um conjunto de professores trabalhem
juntos pelo aprendizado do aluno e desenvolvimento a longo prazo. Professores que
planejam juntos, também são convidados a discutir e refletir juntos após a aplicação do
planejamento da lição. Considerando que as lições são a peça central no modelo Lesson
Study.
Uma das propostas de abordagem do curso Práticas Pedagógicas em Matemáticas
(PPM) é o Lesson Study japonês. Esta proposta tem se consolidado desde os anos noventa
em Educação Matemática, porque “provê um processo colaborativo para os professores
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desenvolver objetivos do sentido educacional e dos estândares e os traz para a vida
escolar” (LEWIS, 2002, p. 8). Porém, a proposta tem se adaptado às condições de cada
país, de cada região, e, inclusive, de cada escola, tentando sempre manter os princípios
do Lesson Study de “Aprendizagem conjunto” ou “fazendo juntos”. Portanto, no Lesson
Study, as aprendizagens se desenvolvem e consolidam nas práticas de ser professor. Deste
modo, o Lesson Study, na formação inicial dos futuros professores, permite promover
aprendizagem profissional docente ao professor de Matemática no sentido de Shulman
(1987), Ball (1996) e Carrillo (2013), não apenas para uma prática futura, mas já situada
na prática escolar e mediada pela investigação da prática (LAVE & WENGER, 1991;
COCHRAN-SMITH & LYTLE 1999). Da mesma maneira, o Lesson Study, em cada um
dos momentos pelos quais transita, permite também se preparar para as práticas docentes
de ensinaraprender29, desde o estudo inicial de tarefas/atividades exploratórioinvestigativas da matemática escolar, passando pelo processo de problematização e
desconstrução do paradigma do exercício (SKOVSMOSE, 2000, p. 66), os prospective
teachers chegam até processos de análise e reflexão bastante interessantes.
O curso Práticas Pedagógicas em Matemática foi desenvolvido durante o segundo
semestre do ano 2016. Vinte três alunos do Instituto de Matemática da Universidade
Estatal de Campinas (IMECC/Unicamp) participaram do curso, tendo como formadores
os dois autores do artigo. Embora deva ser ministrado no oitavo semestre da Licenciatura,
este curso não tem pré-requisitos, de modo que alunos de diferentes semestres podem
fazê-lo. No caso particular desta turma, contamos com alunos de sexto, sétimo e oitavo
semestres, tanto da Licenciatura em Matemática quanto do Bacharelado em Matemática
do IMECC.

29

Carvalho e Fiorentini (2013, p. 11) reconhecem o termo composto ensinaraprender na escola básica
usado comumente no Grupo de Sábado (GdS), para expressar a inter-relação entre o ensinar e o
aprender.
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O curso tinha por objetivo principal promover estudos e investigações da atividade
pedagógica em matemática na escola, em sala de aula de matemática. Deste subjazem
dois objetivos secundários. O primeiro deles está relacionado com o reconhecimento das
particularidades das Práticas Pedagógicas em Matemática, pelo que se propôs a descrever
e problematizar as diferentes práticas pedagógicas em matemática e analisar as possíveis
aprendizagens (do professor e dos alunos) que essas práticas podem promover. O segundo
objetivo consistia em analisar e compreender a prática pedagógica em matemática como
processo complexo e composto por ensinaraprender matemática em sala de aula de
escolar regular.
Neste sentido, podemos afirmar que o desenvolvimento do curso Práticas
Pedagógicas em Matemática, usou um ciclo colaborativo Lesson Study ‘Global’, com
base nos modelos propostos por Lewis (2002), Fernández e Yoshida (2002) e Fujii (2014),
mas adaptado às condições de ensino para o Programa de Licenciatura, e compatível à
carga horária do Curso. Na figura 1, apresentamos os diferentes momentos do ciclo do
Lesson Study Glocal, adotado pelo Curso.
Figura 1. O processo de Lesson Study no PPM
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Fonte: construção da autora
Na Figura 1, destacam-se, em cor azul e localizados no exterior do diagrama, os
aspectos que foram desenvolvidos no/com o grupo dos 23 futuros professores, tais como:
estudos preliminares, e os momentos de discussão (Discussão Pré-Lição, Discussão EmLição e Discussão Pós-Lição). Também, no interior da figura e em cor rosa, encontramse os momentos em que cada um dos seis subgrupos participou, os quais correspondem
às etapas próprias do modelo japonês de Lesson Study: problema/objetivo da Lição,
planejamento da Lição, execução da Lição e reflexão e sistematização.

A seguir,

descreveremos cada um dos momentos do PPM desenvolvidos ao longo de quinze aulas.
No total foram trinta (30) horas usadas para as 15 aulas dentro do semestre
acadêmico. Porém, foi necessário os alunos fazerem atividades extra-escolares no
planejamento das suas atividades. Por exemplo, a atividade de planejamento conjunto foi
começada em sala de aula da Unicamp, mas foram necessárias mais de 4 horas para
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completar os planejamentos. E, além dos temas para o planejamento da Lição de
aprendizagem dos alunos, que foi escolhido de forma colaborativa e negociada, como
apresentado na Tabela 1, começaram a procurar materiais didáticos e curriculares para
planejar de maneira detalhada a aplicação da lição.
Tabela 1. Grupos dentro do curso PPM
Grupo

1

2

3

4

5

6

Tema para aprendizagem do aluno

Título do planejamento e artigo

Área, perímetro e volume em

Estudo de figuras geométricas planas, área e

sólidos geométricos construídos

perímetro e relação de Euler de sólidos

com origami

geométricos

Área e perímetro usando

Compreensão de Geometria através de Atividades

recobrimento com triângulos.

Exploratório-Investigativas.

Experimentos para probabilidade

“Experimentando” o conceito de probabilidade:

de eventos

Uma atividade exploratório-investigativa.

Área e perímetro em

Aprendizagem situada na prática exploratório-

circunferência.

investigativa da circunferência.

Relações trigonométricas em
triângulos retângulos semelhantes

Análise Combinatória

Série Escolar

7º ano

9º ano

Cursinho

9º ano

Relações trigonométricas em triângulos
retângulos semelhantes: atividade exploratório-

9º ano

investigativa.
Aprendendo Análise Combinatória através da

Aulas de

aula Exploratório-Investigativa

reforço

Fonte: Síntese construída pela autora
O fato de que três dos grupos eram do nono ano do Ensino Fundamental, tornou
interessante a participação do grupo, durante as apresentações dos episódios.
Posterior ao momento de planejamento e execução das lições, emergiram muitas
perguntas, inquietações e problematizações, inclusive sobre ensinaraprender matemática
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na escola, sobretudo a respeito da etapa seguinte: planejamento da Lição. Os futuros
professores relataram também condições diferenciadas de suas aulas nas escolas, trazendo
inquietações e preocupações relativas aos tempos e às condições para a aplicação da lição
na Escola. Em geral, a Pré-Lição converteu-se em um momento em que as contribuições
dos colegas, a participação ativa da turma e as problematizações e sugestões dos
formadores fizeram com que as lições fossem pensadas de maneira colaborativa, e que,
no sentido Wenger (1998), negociassem o significado do planejamento de aulas de
matemática e da observação-participação nessas aulas. Para este momento, alguns
materiais (livros de texto ou artigos) foram levados para sala de aula com algumas
sugestões de tarefas que poderiam ser adaptadas para tornarem-se exploratórioinvestigativas.
Discussão
O desenvolvimento do Curso Práticas Pedagógicas em Matemática procurou pelas
aprendizagens situadas nos cenários da escola e da universidade. Neste sentido, o Lesson
Study foi um convite para os futuros professores problematizarem diferentes práticas
pedagógicas em matemática e, também, analisarem os possíveis aprendizados (do futuro
professor e dos alunos) que essas práticas poderiam promover nos cenários da escola e da
universidade. Como resultado da aplicação do Lesson Study do tipo Glocal nas aulas de
PPM, encontramos diferentes reações futuros professores para analisar de maneira crítica
os diferentes momentos do desenvolvimento do Curso. Na Tabela 2 são apresentadas
algumas das reflexões e análises das práticas pedagógicas sob o Lesson Study, feitas pelos
futuros professores e que foram extraídas dos artigos finais escritos pelos subgrupos.
Tabela 2. Reflexões finais no curso
Processos

Reações, reflexões e análises
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 “A preparação da aula (Planejamento) é de grande importância. Deve-se
dedicar tempo e pesquisa para pensar em uma tarefa/atividade que se
encaixe na proposta que está sendo ensinada, e pensar na possível reação dos
Planejamento

alunos. Todo esse investimento traz um grande retorno na aula que se torna
muito mais rica”.
 “A fase de Lesson Study que mais tivemos falhas foi no planejamento, por não
termos antecipado as possíveis reações dos alunos e não termos
sistematizado tal etapa”.
 “Discutindo entre nós frente às informações obtidas nas discussões, execução
e resultado final da atividade realizada, chegamos à conclusão de que aulas
exploratórias-investigativas contribuem ricamente para a formação dos
alunos, pois agem como investigadores e descobridores da matemática”.
 “Foi a falta de conhecimento das dificuldades dos alunos que fez com que uma
tarefa aparentemente simples fracassasse. Frente a isso, o grupo 6 conseguiu

Execução da
Lição

enxergar onde houve a falha e reformular a tarefa pensando nos alunos, dessa
vez já conhecendo e considerando suas limitações.
 “Enquanto elaborávamos as atividades, não pensamos muito nos obstáculos
que poderiam surgir em sala. Contudo, com a adaptação que fizemos perdeuse um pouco a parte da investigação da atividade, os alunos ainda deveriam
interagir e utilizar seus próprios modos para identificar e organizar as
características dos sólidos geométricos, porém não trabalharam a ligação
entre as informações. O que fez com que a atividade perdesse parte de sua
riqueza”.

Discussão PósLição

“Consideramos que atingimos o objetivo da atividade proposta na escola visto
que os alunos se envolveram na busca das relações que estávamos propondo.
Por outro lado, também tivemos uma postura investigativa sobre nossa própria
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prática proporcionando uma vasta percepção de aspectos antes durante e após
a aplicação que contribuíram para a nossa percepção como futuros professores.
Acreditamos que as atividades e abordagens sobre as próprias práticas
utilizadas são meios bastante eficientes para enriquecer a formação profissional
de estudantes da licenciatura”.
“A execução de atividades exploratórias requer um esforço maior dos
aplicadores e uma postura diferente do que se está acostumado em sala.
Os professores que não estão acostumados com este tipo de abordagem devem
se policiar bastante no começo para não dar respostas imediatas e se treinar
dessa forma a criar maneiras de levar os alunos às respostas”.
A atividade se mostrou uma base forte, para os alunos, uma vez que quando
apresentamos os resultados que obtivemos para a turma de EL883, e discutimos
estes com a turma, concluímos que deveríamos voltar para a sala de aula e
apresentar para os alunos outros experimentos.
“Para nós, futuros professores, a atividade foi muito importante. Ela nos
Reflexões

mostrou a importância de um bom preparo de aula, e a relevância de aulas

(sistematização

exploratório-investigativas na motivação, na participação e no desempenho dos

da experiência)

alunos”.
“Você aprende quando coloca a mão na massa. Fica só escutando teoria,
teoria... Bom até pode ser, mas não resolve. Tem que ter teoria e prática
juntas”.
“Não basta eu saber fazer e resolver exercícios e problemas. Para saber ensinar
eu preciso mais que isso”

Discussão
Final

“Conseguimos realizar as etapas colaborativamente de planejamento e análise
de atividade no contexto da comunidade de Práticas pedagógicas em
matemática e até mesmo também durante a aplicação na comunidade de
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prática daquele 9º ano; a professora da escola estava bem envolvida com a
atividade e gostou do aspecto exploratório-investigativo, e se propôs a aplicar a
atividade em outra turma. Misturamos, dessa forma, dois contextos diferentes
nas etapas do Lesson Study, o escolar e o acadêmico”.
“Sobre nossas aprendizagens, podemos dizer que, para nós a atividade foi
extremamente importante pois como futuros professores de matemática
pudemos confirmar o valor de um bom planejamento para as aulas, e além
disso, o quanto atividades de natureza exploratória-investigativas são
enriquecedoras no ponto que podemos aplicar uma aula e ver nossos pontos
fortes e fracos durante o decorrer da atividade e consequentemente melhorálos, organizar um cronograma e ter um contato com os alunos afim de observar
suas dúvidas, seus comportamentos e ter contanto com um professor de
matemática que pode passar um pouco de sua experiência em sala de aula”.
“O Lesson Study também nos dá grandes contribuições ao propor um maior
planejamento e análises das atividades, uma visão investigativa para as próprias
práticas e a construção colaborativa das atividades. Tomamos alguns elementos
dessa metodologia, como o planejamento e problematização pós-aula, mas
claro, num aspecto particular, visto que esses passos foram tomados entre
quatro aplicadores da atividade no contexto acadêmico, e não com o professor
da escola”.

Fonte: registros dos futuros professores no PPM (2016)
Nas diferentes falas apresentadas na Tabela 2 podemos evidenciar a forma em que
foi desenvolvida a disciplina. Os futuros professores foram afetados positivamente, no
sentido de que desenvolveram atividades que não tinham visto em outros cursos da
Licenciatura, além de dar aulas como estagiários, professores particulares ou como
estudantes de Iniciação científica. Isto é, o Curso superou as expectativas dos futuros

396

professores, e podemos afirmar que eles tiveram ricas aprendizagens individuais e
coletivas, tais como:
•

Conhecimento do conteúdo para a sala de aula;

•

Outra leitura da sala de aula na identificação de necessidades de ensino;

•

Uso de formato de planejamento para o planejamento;

•

Tomada de decisões favoráveis para o desenvolvimento da Lição;

•

Reconhecimento da atuação profissional do professor;

•

Mediação de alunos durante a execução da Lição;

•

Envolvimento dos alunos com atividades exploratório-investigativas;

•

Colaboração dos formadores e dos colegas de turma;

•

Pesquisa junto com a prática escolar;

•

E, finalmente, a escrita de um artigo.

A proposta do Lesson Study foi aplicada durante o 2º semestre de 2016, mas o
trabalho terminou com a Discussão Final. É um trabalho que pode e precisa continuar,
principalmente se houver colaboração entre os professores do Instituto de Matemática e
os da Faculdade de Educação da Universidade, pois, por enquanto, essa colaboração não
acontece. Neste sentido, esta proposta é diferente do Lesson Study japonês original.
Finalmente, na avaliação do curso PPM, os futuros professores destacaram a
necessidade de incluir mais atividades formativas deste tipo nas disciplinas da
Licenciatura:
“Deveria ter mais disciplinas como essa. Onde podemos colocar nossas
ideias sem o receio de sermos reprimidos. Eu acho que isso ajuda a ser
um bom professor. Professor não é só conteúdo, precisa conhecer mais
a matéria e saber expressar esse conteúdo” (Voz de um futuro professor,
Discussão final, 2016).

Porém, o tempo que foi investido presencialmente na disciplina e nos encontros
dos subgrupos merece mais do que 2 créditos na carga curricular, porque estes cursos
devem ter a mesma importância de outros do Instituto de Matemática.
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Conclusões
O Lesson Study baseia-se em um modelo de trabalho contínuo e de formação
docente a longo prazo e a partir da prática, sendo esta uma condição para a melhoria do
ensino e da aprendizagem nas escolas. Tal como afirma Slavit e Nelson (2010), as
interações entre professores servem para ajuda-los na negociação de significados ao
interior de práticas coletivas. Este artigo tenta esclarecer o processo ‘Glocal’ do
planejamento e o papel e função do Lesson Study, baseando-nos em estudos de caso das
práticas pedagógicas matemáticas no Brasil.
O Lesson Study é um processo que pressupõe uma aprendizagem conjunta dos
futuros professores mediante um processo de participação em atividades próprias do
ensino, mediado pela reflexão e investigação das mesmas. Neste sentido, o Lesson Study
ajuda a desenvolver uma aprendizagem da, na e para a prática professional do professor
de matemáticas, no sentido de Cochran-Smith & Lytle (1999). Mas esse é um processo
longo e demorado de aprendizagem docente e de desenvolvimento professional. Em
consequência, os professores aprendem juntos desde suas ações, interações e reflexões no
processo de construção da lição (WHITE, et. al. 2013).

Porém, consistente de

constituição de uma profissionalidade docente embasada em estudo e pesquisa em
comunidades docentes, com necessidades reais.
O professor, assim, desenvolve sua autonomia e autoria profissionais, sendo
capaz de produzir continuamente a melhoria de sua prática e de sua comunidade e
atualizar o currículo escolar, conectado com outras comunidades, como, por exemplo, a
acadêmica (FIORENTINI, 2013). Nesse sentido, o “Lesson Study pode prover processos
que habilita e encoraja a aprendizagem professional e compartilhamento entre professores
e educação de professores de matemáticas” (WHITE, et. al., 2013).
Por último, podemos reconhecer a riqueza de cada um dos momentos pretendidos
no Lesson Study desde a inquietação inicial, a problematização das práticas, até chegar à
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escrita das observações, discussões e reflexões. Observação, reflexão, registro e análise
das situações de ensinaraprender em sala de aula da escola básica foram importantes para
a dinâmica e o desenvolvimento do Curso. Ressaltamos aqui a importância dos quatro
momentos de Discussão e a participação conjunta e colaborativa dos futuros professores,
tanto do subgrupo quanto do grupo relativo ao curso PPM. Dessa maneira, podemos
identificar a Discussão como espaços de aprendendo juntos, à medida que outras vozes,
no sentido Bakhtin (2003), contribuíram na problematização das práticas de
ensinaraprender na escola básica; além de mobilizar diálogos na constituição dos grupos
e identificar necessidades comuns, as quais refletiram na construção da problematização
de uma situação comum nas escolas de campo dos futuros professores. A aprendizagem
se consolidou desde a perspectiva da aprendizagem situada, nas práticas de ensino (na
escola), como também de aprendizagem (no curso PPM), tal como afirmam ACEVEDO
e FIORENTINI (2016), os professores aprendem a ensinar muito mais na prática e com
outros professores nas escolas do que nos cursos de formação inicial e continuada
ministrados por professores universitários.
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O MITO DA HORIZONTALIDADE NA GESTÃO DEMOCRÁTICA PÚBLICA: ENTRE O
IDEAL E O REAL
Cátia Franciele dos Santos Vieira
Joana Marcon
Júlio Cesar Machado
Janaina Boniatti Bolson
Faculdade Ideau
Resumo: Este artigo tem o intuito de analisar o mito30 da horizontalidade31 na gestão
democrática, baseando-se nas observações de um projeto político pedagógico da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Fioravante Webber do município de Caxias do Sul.
Quando se analisa a gestão da educação, pressupõe-se que haja uma reflexão sobre as
políticas educacionais, porque há uma ligação entre elas, na medida em que a gestão
transforma metas e objetivos em ações, dando concretude às direções traçadas pelas
políticas. Nesse sentido, é importante ressaltar que apesar do presente texto ter a gestão
dos sistemas municipais de ensino e da escola como foco privilegiado, políticas de
educação surgem naturalmente como suporte às reflexões apresentadas. A partir destas
reflexões, questiona-se se o princípio da horizontalidade se efetiva na gestão democrática
das escolas públicas municipais e buscam-se respostas para esta questão. Com
fundamento na metodologia da pesquisa de análise documental, procurou-se identificar
se os princípios de participação e horizontalidade previstos no Projeto Político
Pedagógico da escola citada se aplicam no cotidiano da gestão escolar democrática. Nos
espaços escolares, gestão envolve a administração de recursos materiais, financeiros e
humanos que precisam ser organizados em prol do êxito dos processos e dos resultados
que são relacionados à melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem de todos os
alunos. Entretanto, esse processo não se desenvolve de forma isolada, mas em três
grandes áreas de atuação que devem funcionar interligadas e integradas: gestão
pedagógica, gestão financeira e gestão administrativa. Cada uma delas tem características
específicas que se manifestam em diferentes ações e atribuições. O objetivo dessa
pesquisa deu-se pela busca de elementos que demonstrassem que os princípios da gestão
30 O conceito de mito é utilizado em referência às crenças comuns que não tem fundamento objetivo ou
científico. Quando, na Antiguidade, as explicações científicas começaram a competir com as míticas, o
termo mito adquiriu um contexto pejorativo, passando a ser utilizado como sinônimo de uma crença
ampliada, embora falsa, ou de uma inverdade.
31 O conceito de horizontalidade pressupõe a eliminação da hierarquia e da atribuição engessada de cargos
burocráticos entre os membros de uma instituição. Presume que todos os membros da gestão têm o mesmo
direito de participação e de crítica, que crítica é participação e que nenhum membro é superior ao outro
politicamente.
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escolar se concretizam na prática escolar. Acredita-se que a aproximação da teoria com
a prática poderá acontecer desde que a comunidade atue na escola através de uma ação
política, e para isso é necessário ter o conhecimento, a competência técnica aliada ao
compromisso político da transformação social. A efetivação das transformações
desejadas no âmbito da implantação de ações democráticas nas escolas deve contar com
a instrumentalização dos sujeitos através da ressignificação das relações entre escola e
comunidade interna e externa. Assim sendo, concluiu-se que nos trechos analisados do
documento, percebe-se que há coerência no que está posto pelos referenciais teóricos
estudados para a escrita do presente artigo e o projeto pedagógico da escola pesquisada.
O que instiga ainda no processo de pesquisa é problematizar a complexidade da gestão
democrática no dia-a-dia do contexto escolar. Nesse sentido, menciona-se o quão esse
aspecto se caracteriza por uma equação que nem sempre é de fácil resolução, pois gestar
um universo plural e diverso é uma tarefa que exige conhecimento sobre o processo de
gestão e olhar atento para executar essa tarefa.
Palavras-Chave: Gestão democrática; Mito da horizontalidade; Projeto político
pedagógico.
Introdução
Considerando que nascemos para aprender tanto quanto a vida nos permita, o
papel estratégico na promoção da aprendizagem é reservado à gestão educacional e
escolar. Longe de ser empreendimento simples, o desafio se move; seja qual for o
contexto, quanto mais se aprende, mais há por aprender (VIEIRA, 2009, p. 166).
A Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 205 que a educação no Brasil
é responsabilidade da família e dever do Estado: “A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2004).
Salienta-se, entretanto, que a Constituição não traz, em sua essência, somente o
ingresso universal à escola e o pleno desenvolvimento dos sujeitos a partir da educação.
O mesmo documento, no artigo 206, inciso VII, menciona a “[...] garantia de padrão de
qualidade” do ensino através de alguns pressupostos por meio dos quais o direito à
educação deverá ser pautado e ministrado. São eles:
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e
o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da
lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos, aos das redes públicas;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação
escolar pública, nos termos de lei federal.

Ainda sobre a educação, no Artigo 23, inciso V, a Constituição Federal determina
que “é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa
e à inovação” (BRASIL, 2004). Desta forma, divide a responsabilidade do acesso à
educação entre os municípios, que devem essencialmente priorizar o Ensino Fundamental
e a Educação Infantil; Os Estados, que necessariamente são responsáveis pela demanda
do Ensino Médio; e, finalmente, a União, que se incumbe do Ensino Superior e Técnico.
Embora a garantia do acesso à educação de qualidade esteja assegurada no maior
dispositivo legal do país como um direito civil e social, é inegável que a educação no
Brasil não é prioridade. Neste contexto tão eclético, confuso e complexo, ainda se
acrescentam os interesses e as historicidades dos sujeitos, o que torna a educação um
grande quebra-cabeças. O debate acerca da eficiência do ensino é tão antigo quanto
inacabado e estas especificidades se devem à multiplicidade de relações possíveis para
que o processo de ensino e aprendizagem se efetive, juntamente com os muitos
envolvidos nesse processo, sejam eles o poder público, a comunidade, os educadores, os
estudantes ou as famílias.
Assim como a própria Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB (Lei 9.394/96) determina os princípios que devem reger o ensino. O art.
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3º inciso VIII estabelece que um deles seja a gestão democrática, que tem por finalidade
envolver toda a comunidade na construção de propostas coletivas para uma educação de
qualidade e adequada à sua realidade. Mais adiante, no art. 14, define que os sistemas de
ensino devem estabelecer as normas para o desenvolvimento desta gestão democrática
nas escolas públicas de educação básica e que essas normas devem, primeiro, estar de
acordo com as suas peculiaridades e, segundo, garantir a “participação dos profissionais
da educação na elaboração da Proposta Pedagógica da escola”, e a “participação das
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”.
Um modo democrático de gestão envolve o exercício do poder, incluindo os
processos de planejamento, a tomada de decisões e a avaliação dos resultados alcançados,
fortalecendo procedimentos de participação da comunidade escolar (alunos, pais,
professores, funcionários) e membros da comunidade local no governo da escola,
descentralizando os processos de decisão e dividindo responsabilidades. A gestão
democrática é um processo participativo em construção permanente, no qual há respeito
às diferenças e aos conflitos sociais, observando as diretrizes legais e a ética social,
destacando os processos de gestão da escola e o envolvimento de ações que procuram
estimular a participação de diferentes pessoas, articulando os aspectos financeiro,
pedagógico e administrativo, com vistas à promoção de educação de qualidade.
Quando se analisa a gestão da educação, pressupõe-se que haja uma reflexão sobre
as políticas educacionais, porque há uma ligação entre elas, na medida em que a gestão
transforma metas e objetivos em ações, dando concretude às direções traçadas pelas
políticas. Nesse sentido, é importante ressaltar que apesar do presente texto ter a gestão
dos sistemas municipais de ensino e da escola como foco privilegiado, políticas de
educação surgem naturalmente como suporte às reflexões apresentadas. A partir destas
reflexões, questiona-se se o princípio da horizontalidade se efetiva na gestão democrática
das escolas públicas municipais e busca-se respostas para esta questão.
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Gestão na educação: por quê?
Gestão é o ato ou efeito de gerir, gerência, administração. Podemos então
subentender que a gestão é um ato administrativo na unidade escolar, cargo
que exige capacidade de liderança organizacional para que todas as tarefas
sejam cumpridas rigorosamente em tempo e modo necessários (RIOS, 2010,
p. 266).

No cenário da contemporaneidade, tornou-se cada vez mais frequente a utilização
do termo gestão para definir o gerenciamento e organização de diferentes situações e
procedimentos. O termo é originário do latim gestio-õnis, e significa gerir, gerência,
administração. Relaciona-se, portanto, à tomada de decisão, organização, direção.
Diante da definição do termo gestão, surge a necessidade de conceituar o que é a
gestão escolar. Menezes e Santos (2001) apud Oliveira (2008) definem este tipo de gestão,
particular das instituições de ensino, como:
[...] relacionada à atuação que objetiva promover a organização, a mobilização
e a articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias para
garantir o avanço dos processos socioeducacionais dos estabelecimentos de
ensino orientados para a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos.

Nos espaços escolares, gestão envolve a administração de recursos materiais,
financeiros e humanos que precisam ser organizados em prol do êxito dos processos e dos
resultados que são relacionados à melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem de
todos os alunos. Entretanto, esse processo não se desenvolve de forma isolada, mas em
três grandes áreas de atuação que devem funcionar interligadas e integradas: gestão
pedagógica, gestão financeira e gestão administrativa. Cada uma delas tem características
específicas que se manifestam em diferentes ações e atribuições.
A gestão pedagógica é o principal vértice da gestão da instituição de ensino e deve
ter como objetivo e compromisso o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Suas
ações visam o gerenciamento do trabalho educativo desenvolvido, sempre em
concordância com o estabelecido no projeto político-pedagógico, no regimento escolar e
na legislação vigente (LÜCK, 2006).
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A gestão financeira se caracteriza pela administração dos recursos de que a escola
necessita para atingir seus fins educacionais e para planejar suas ações a partir de
prioridades estabelecidas. Para tanto, a eficaz administração dos recursos financeiros que
são repassados pelo poder público é fundamental, além das verbas próprias, que são
arrecadadas por meio de festas, bazares, rifas ou doações. A utilização desse dinheiro
exige que o gestor aja em acordo com as normas e diretrizes, sempre em prol da melhoria
do trabalho pedagógico.
A gestão administrativa está relacionada à orientação e monitoramento de
processos, recursos e profissionais, na busca de atingir os melhores resultados. Além dos
processos pedagógicos, envolve também a administração das atividades de apoio como
secretaria, serviços gerais, atividades de limpeza e de manutenção da estrutura física e
material.
Desta forma, compreender o significado do conceito de gestão no âmbito escolar
é imprescindível, pois as ações e os procedimentos que dela decorrem, estão diretamente
relacionados aos compromissos e responsabilidades da instituição de ensino e de seus
profissionais, sempre em prol do desenvolvimento de uma prática pedagógica que resulte
na formação integral dos educandos, tornando-os capazes de enfrentar os desafios da
sociedade.
O sucesso ou o fracasso de uma gestão está, entre outros fatores, em compreender
alguns princípios que são determinantes no desenvolvimento e gerenciamento dos
processos característicos da escola. Inicialmente, é preciso ter muito claro que essa é uma
função característica de um líder, desenvolvida na coletividade, na condução de um
grupo. Daí a importância de que as propostas e ações realizadas sejam motivadoras,
provocadoras e com compromisso social, propiciando confiança e segurança e,
fundamentalmente, despertando o apoio e a participação de toda a comunidade.
Caracteriza-se, então, a gestão democrática. Para se efetivar este tipo de gestão na
instituição escolar é necessário garantir que todos compreendam sua responsabilidade
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nesse processo. Isso resulta da efetivação de práticas que favorecem o desenvolvimento
da cidadania e o exercício da democracia previstos em legislação como o Plano Nacional
de Educação, em sua meta 19:
Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática
da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública
à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico
da União para tanto (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, BRASIL, 2014).
É sabido que o Brasil é abundante em legislações nos mais diversos âmbitos e que
este fato não é diferente na área educacional. É assegurado na Constituição Federal o
direito de participar dos processos decisórios que definem os rumos da Nação. Na esfera
educacional é dado ao cidadão o direito de ser protagonista da ação educativa através da
sua participação nas instâncias de poder dentro das instituições escolares. Desta forma, é
dado a ele o poder de decidir o próprio destino e dos demais envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem. Através dos dispositivos constitucionais e das normas emanadas
do sistema, os sujeitos são chamados a uma participação que pode ser efetivada de
maneira qualificada, dialógica e crítico/construtiva ou não. A gestão democrática na
escola pública se encontra entre os dois pilares: o da escola sonhada, idealizada e o da
escola real, concreta, com todos os seus entraves, conflitos, divergências.
Uma sociedade não é democrática apenas pela simples afirmação de valores, mas
também e, principalmente, pela construção e prática cotidiana dos mesmos, pelos
processos que os instauram e reafirmam. Segundo dados da UNESCO (2000), a
construção da democracia muito decorre do trabalho realizado pela escola.
Em se tratando de um espaço de construção do conhecimento, a escola deve ser um
ambiente onde o diálogo exista e, a partir daí, se construam alternativas conjuntas,
conforme Freire (2013) cita em A Pedagogia da Autonomia:
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O bom seria se experimentássemos o confronto realmente tenso em que
autoridade de um lado e a liberdade do outro, medindo-se, se avaliassem e
fossem aprendendo a ser ou a estar sendo elas mesmas, na produção de
situações dialógicas (FREIRE, 2013, p. 100).

Esta é uma compreensão recente, embora, ao longo do tempo, filósofos, cientistas,
políticos e educadores tenham se manifestado a respeito desta ideia, comprovando o papel
primordial da educação na e para a democracia. Essa conscientização vem aumentando e
se disseminando na sociedade, que está reconhecendo a importância da educação para o
desenvolvimento econômico do país, para a promoção da paz, para o respeito aos direitos
humanos e, principalmente, para a construção de uma sociedade mais justa e democrática
(SAVIANI, 1983).
Enquanto princípio constitucional, a gestão democrática do ensino público traduz
a participação ativa e cidadã da comunidade escolar e local na condução da escola, pois,
no contexto escolar, a gestão é um ato político32 que implica na tomada de decisões que
não podem ser individuais, mas coletivas. No entanto, para que a gestão democrática se
concretize é essencial o desenvolvimento de ações – pedagógicas e administrativas –
pautadas nos princípios de autonomia e de interculturalismo e em processos de
participação e de cooperação (PARO, 2000).
Destaca-se, assim, o processo de ensino e aprendizagem, pois, por meio de
práticas democráticas desenvolvidas dentro da sala de aula se vivencia e se aprende, além
dos temas educacionais, o respeito às diferenças e a resolução positiva de conflitos.
Portanto, se a escola busca desenvolver valores democráticos como o respeito, a justiça,
a liberdade, a solidariedade, deve, necessariamente, democratizar os métodos e os
processos pedagógicos e, fundamentalmente, o relacionamento entre professor e aluno,
pois, docentes que estabelecem relações horizontais com seus alunos, propiciando o
diálogo sobre conteúdos e vivências, conseguem concretizar intervenções que atendem
32 O conceito de educar como ato político está amplamente difundido na obra de Paulo Freire.
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às questões individuais e coletivas. Essa atitude, além de respeitar as condições e
possibilidades de cada um, contribui para a concretização de uma sociedade mais justa.
Agir com autonomia não significa apenas agir segundo vontade própria, apesar de
estar relacionada ao conceito de autogoverno33. É um princípio que deve,
necessariamente, ser desenvolvido de forma positiva por todos os profissionais da escola
e pela comunidade, exigindo uma responsabilização competente, que não permite o
espontaneísmo e a anarquia. Nas instituições escolares, o exercício da autonomia se dá
pela construção de um ambiente propício à participação da comunidade escolar nas
decisões locais, buscando soluções responsáveis e criativas, por meio de um processo de
negociação rumo à efetivação dos objetivos estabelecidos. Todavia, é necessário agir
sempre em acordo com as normatizações e diretrizes emanadas pela legislação vigente.
Assim, autonomia da escola não significa independência, mas sim interdependência.
Nesse sentido, a LDB/96 nos artigos 14 e 15 destaca que:
Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme
alguns princípios como: a participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola; participação da comunidade
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1998, p. 17).

O envolvimento de todos é condição essencial para a gestão democrática. No
contexto escolar, a participação efetiva da comunidade no desenvolvimento do trabalho
pedagógico pressupõe transparência nas decisões e representatividade de todos os
segmentos, pois, se a escola tem como um de seus principais objetivos propiciar uma
educação que conduza à cidadania deve se organizar de forma a desenvolver relações
horizontais de cooperação e de solidariedade entre todos os envolvidos no processo
pedagógico. É com essa compreensão que Sales destaca:

33 O conceito de autogoverno se refere a um povo ou grupo apto a exercer todas as funções necessárias do
poder sem intervenção de qualquer autoridade que eles mesmos não possam alterar sendo um dos princípios
fundamentais do governo republicano e da democracia, bem como do nacionalismo (BOBBIO, 1992).
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Participar é ter o poder de definir os fins e os meios de uma prática social,
poder que pode ser exercido diretamente ou por meio de mandatos, delegações
ou representações. Como, entretanto, no Brasil, não se tem muita tradição de
vivência democrática nas diferentes instâncias (famílias, repartições, igrejas,
cooperativas, partidos, cidade, utilização e preservação do meio ambiente), a
participação seria mais bem traduzida como uma estratégia/pedagogia de
aprender a ter poder, a se fazer tomar em consideração, a fazer valer a
importância econômica, política e cultural das pessoas, categorias ou classes
que estejam participando de um determinado processo social. Nesse sentido, a
participação é ir definindo e redefinindo permanentemente os fins e os meios
das práticas que estejam sendo desenvolvidas. Participação, portanto, é a
aprendizagem do poder em todos os momentos e lugares em que se esteja
vivendo e atuando (SALES, 2004, p. 27).

Disso decorre a importância de a instituição escolar garantir espaço para que a
diversidade e o pluralismo de ideias se manifestem, possibilitando que os diferentes
segmentos da comunidade reflitam e participem das decisões em prol da melhor formação
possível para todos os estudantes. Um exemplo dessa participação se dá por meio da
construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico, bem como, as contínuas reflexões
sobre o processo ensino-aprendizagem.
Metodologia
Com fundamento na metodologia da pesquisa de análise documental, procurou-se
identificar se os princípios de participação e horizontalidade previstos no Projeto Político
Pedagógico de determinada escola pública municipal de Caxias do Sul se aplicam no
cotidiano da gestão escolar democrática.
A metodologia na qual se apoia o presente artigo é a pesquisa de análise de
conteúdo. A análise de conteúdo é para Bravo (1991) a técnica mais elaborada e de maior
prestígio no campo da observação documental e se constitui como um meio para estudar
as comunicações entre os homens enfatizando o conteúdo das mensagens por eles
emitidas. Segundo Bravo:
São documentos todas as realizações produzidas pelo homem que se mostram
como indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias, opiniões e formas
de atuar e viver. Nesta concepção é possível apontar vários tipos de
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documentos: os escritos; os numéricos ou estatísticos; os de reprodução de som
e imagem; e os documentos-objeto (BRAVO, 1991, s/d).

Nesta perspectiva, a pesquisa documental permite a investigação de determinada
problemática não em sua interação imediata, mas de forma indireta, por meio do estudo
dos documentos que são produzidos pelo homem e por isso revelam o seu modo de ser,
viver e compreender um fato social. Estudar documentos implica fazê-lo a partir do ponto
de vista de quem os produziu, isso requer cuidado e perícia por parte do pesquisador para
não comprometer a validade do seu estudo.
Tendo em vista este modelo de análise de discussão aqui apresentada, analisamse dados das informações que podem ser geradas a partir de um olhar cuidadoso e crítico
das fontes documentais de um Projeto Político e Pedagógico da Escola Municipal
Fioravante Webber, situada na cidade de Caxias do Sul. A escolha desta instituição se
deu pela proximidade de um dos autores com a coordenadora pedagógica e o documento
foi captado através de consulta eletrônica no site da Prefeitura Municipal de Caxias do
Sul, no qual documentos semelhantes de todas as escolas deste município estão
disponíveis para consulta.
Projeto político pedagógico: uma instância da gestão democrática
O projeto pedagógico não é uma peça burocrática e sim um instrumento de
gestão e de compromisso político e pedagógico coletivo. Não é feito para ser
mandado para alguém ou algum setor, mas sim para ser usado como referência
para as lutas da escola. É um resumo das condições e funcionamento da escola
e ao mesmo tempo um diagnóstico seguido de compromissos aceitos firmados
pela escola consigo mesma – sob o olhar atento do poder público (FREITAS
et al., 2004, p. 69).

Um projeto é um plano para realizar algo, que demanda planejamento para definir
as estratégias e os caminhos a serem seguidos. No âmbito escolar não é diferente. Toda
escola precisa ter clareza de seu projeto educacional que diz de sua responsabilidade e
contribuição com o desenvolvimento integral e formação cidadã dos estudantes.
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O ápice da prática pedagógico-administrativa pautada na participação, a
construção da Proposta Pedagógica, quando construída de forma participativa “passa a
ser o local de morada do poder, pois os dirigentes e participantes do projeto se regem
pelos princípios e orientações contidas no projeto. Todos os participantes exercem poder”
(BENICÁ, 1995, p.18).
Participação e aprendizagem devem andar juntas, isto é, quando realmente
acontece a participação dos membros escolares não há a fragmentação dos saberes da
educação, esta participação deve ser oriunda da preocupação com a efetivação do
processo, pois, demanda espaços sociais específicos para sua concretização, tendo como
primeiro intuito a formação do cidadão e a efetivação de uma escola verdadeiramente
democrática.
Escola Municipal de Ensino Fundamental34 Fioravante Webber atende a
Educação Infantil, o Ensino Fundamental com duração de nove anos e a modalidade da
Educação Especial e está situada no bairro Pioneiro, na cidade de Caxias do Sul. O PPP
traz, em sua escrita, como objetivo da instituição:
Oportunizar situações que possibilitem aos estudantes a construção e a
produção dos conhecimentos científicos, culturais, artísticos e técnicos
através da reflexão crítica do seu agir, contribuindo para a transformação da
realidade, assumindo uma postura ativa, coerente, justa e responsável, com
base nos princípios da coletividade, objetivando a formação e a ação
permanente na inclusão social e cidadania para todos (PPP EMEF Fioravante
Webber, 2017, p. 10).

Analisando este trecho do documento, foi possível constatar que esta Escola está
comprometida com a formação de alunos que sejam cidadãos e conscientes de seus
deveres e direitos perante a sociedade. Observou-se que a escola cultiva a cidadania, está
inserida na realidade universal, atenta às transformações sociais, num ambiente acolhedor
que oferece espaço para o crescimento, para a promoção da vida e para a dignidade,
voltada para a formação integral do ser humano. Verificou-se que a instituição ressalta a
34 Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF
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importância da vivência da democracia em todos os ítens do documento. Deste modo, o
planejamento das atividades está descrito nas Concepções da Proposta Pedagógica e deve
estar assentado na realidade social e cultural em que a escola está inserida. Desta forma,
presume-se que o projeto deve conter além da realidade, utopias que deverão ser
alcançadas através da gestão democrática. Nesse sentido, Gonçalves e Abdulmassih:
A construção do projeto político pedagógico é a forma subjetiva de a escola
dar sentido ao seu saber fazer enquanto instituição escolar: é a realização
concreta de seus sonhos, onde ações são desconstruídas e reconstruídas de
forma dinâmica e histórica; é a revelação de seus compromissos, sua
intencionalidade e principalmente a identidade de seus membros
(GONÇALVES E ABDULMASSIH, 2001, p.2).

O corpo discente é constituído pelo alunado da escola e os direitos e deveres
constam no Plano Global da escola. O aluno deve ser crítico e criativo, buscar no processo
ensino-aprendizagem, o caminho para o crescimento e a valorização das diferenças
individuais, respeitando o seu próximo e, com união e solidariedade, vencer os obstáculos
sociais.
Quanto à gestão, a escola se organiza conforme dispõe a legislação vigente,
contando com Conselho Escolar, Equipe Diretiva, Círculo de Pais e Mestres
e Grêmio Estudantil, “visando organizar o funcionamento da Escola por meio
da gestão democrática, tornando este um espaço permanente de experiências
e práticas democráticas por meio da participação coletiva e do
comprometimento de todos nas decisões” (PPP EMEF Fioravante Webber,
2017, p. 38).

A equipe diretiva (o diretor e o vice-diretor) é eleita pela comunidade escolar:
pais, alunos, professores e funcionários, a cada três anos, podendo ser reconduzido a mais
um mandato por reeleição. A coordenação pedagógica é exercida por professores com
formação adequada a sua função, escolhido pelo grupo ou indicados pela direção. Assim,
essa comunidade escolar tem o direito de reivindicar quando lhe for necessário, pois a
diretoria escolar foi eleita com seu voto, podendo até mesmo protestar. A orientação
educacional é exercida pelos profissionais com formação adequada e por concurso
público municipal. Os integrantes da assistência ao aluno e professores são professores
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da escola escolhidos ou indicados pela direção. Faz-se importante destacar alguns
conceitos que fazem parte do cotidiano escolar que são muito usados por todos e devem
ter um melhor entendimento.
No PPP da Escola, encontram-se também alguns conceitos que se tornam de
fundamental importância para o processo educacional. São eles: a) Educação: é um
processo inerente ao ser humano e um direito essencial para sua realização e felicidade.
Ela é um fator determinante da socialização, da integração das pessoas em seus mundos
de vida social cotidiana; b) Conhecimento e aprendizagem: a aprendizagem deve ser
significativa e depende de uma motivação, isto é, o ser humano precisa tornar para si a
necessidade e a vontade de aprender. O conhecimento é um processo que se constrói e
reconstrói permanentemente, fruto da ação individual e coletiva do sujeito. Essa
concepção contrapõe-se, portanto, à concepção de conhecimento pronto e acabado.
Portanto, nos trechos analisados do documento, pode-se perceber que há coerência
no que está posto pelos referenciais teóricos estudados para a escrita do presente artigo e
o projeto pedagógico da escola pesquisada. O que instiga ainda no processo de pesquisa,
e que nesse momento pouco se fez, é problematizar a complexidade da gestão
democrática no dia-a-dia do contexto escolar. Nesse sentido, menciona-se o quão esse
aspecto se caracteriza por uma equação que nem sempre é de fácil resolução, pois gestar
um universo plural e diverso é uma tarefa que exige conhecimento sobre o processo de
gestão e olhar atento para executar essa tarefa.
Considerações
Mais do que uma exigência legal, a gestão democrática é uma necessidade de uma
sociedade múltipla e plural. A escola pública é um local que apresenta questões
complexas, que, de uma certa forma, refletem a complexidade da vida social. É preciso
entender a interconectividade sistêmica dos desafios enfrentados pela escola, tais como
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planejamento, currículo, integração, complexidade da prática educativa, entre outros, e
abordá-los de forma ampla e integrada, e não de maneira fragmentada e isolada.
No mesmo sentido, os problemas enfrentados pela escola pública, como
infrequência, evasão, atos infracionais, vulnerabilidade, vitimização, violência, entre
tantos outros, são questões multicausais, com diversas variáveis, que exigem diagnósticos
e intervenções através de processos amplos, participativos e intersetoriais. Daí decorre a
importância da participação colaborativa na escola, dos alunos, família, comunidade e
toda a rede protetiva. Além dos investimentos e recursos financeiros para a melhoria da
qualidade da educação, esses desafios demandam também olhares abrangentes e formas
criativas do agir frente à realidade.
A implantação de um ambiente democrático na escola se reveste de inúmeros
obstáculos que limitam a efetivação do processo, como a ausência de esforço coletivo e
a falta de definição dos objetivos pedagógicos a serem alcançados. A verdadeira ideia de
gestão democrática, muitas vezes, não é trabalhada na prática com os integrantes da escola
e a questão é tratada somente no plano teórico, sendo efetivado apenas no papel e não
tendo a participação ativa das pessoas envolvidas na prática das ações, que acabam por
não saber como se envolver.
A democratização da escola não é tarefa simples: há que se contar com
multiplicidade de interesses dos envolvidos no processo educativo. Tais constatações,
entretanto, não devem servir de justificativa para não impulsionar as práticas
democráticas na escola. Acreditando na gestão democrática como uma condição de
construção coletiva de qualidade para a educação, que implica em nova cultura de
organização, busca-se na união entre teoria e prática, entre o ideal e o real, a possibilidade
de melhoras na escola pública. Paro argumenta sobre as barreiras na implantação da
gestão democrática “se pretendemos agir na escola, como de resto em qualquer instância
na sociedade com vistas à transformação social, não podemos acreditar que estejam já
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presentes condições ideais que só poderão existir como decorrência dessa transformação”
(PARO, 2005, p. 162).
Não se pode negar que nas últimas décadas a caminhada em direção a uma Gestão
Democrática da escola púbica deu passos relevantes. Contudo, a distância entre o que se
propõe na teoria para essa democratização ainda está longe de se efetivar na prática. Essa
constatação assegura que a escola cada vez mais deve se preocupar em ser um local onde
o diálogo, a participação sejam constantes e subjetivos, para que a escola possa ser na
prática o que tanto se propõe na teoria.
A aproximação da teoria com a prática poderá acontecer desde que a comunidade
atue na escola através de uma ação política, e para isso é necessário ter o conhecimento,
a competência técnica aliada ao compromisso político da transformação social. A
efetivação das transformações desejadas no âmbito da implantação de ações democráticas
nas escolas deve contar com a instrumentalização dos sujeitos através da ressignificação
das relações entre escola e comunidade interna e externa.
Para uma escola efetivamente participativa é necessário criar espaços propícios às
suas relações internas. É preciso que a escola tenha a capacidade de produzir diálogo,
uma ferramenta tão antiga quanto a vida em sociedade, mas ainda desafiadora nas
relações humanas e sociais. O PPP analisado idealiza as formas de como acontecer o
processo de ensino e busca por uma escola ideal, democrática e humana. Sabe-se, porém,
que as dificuldades encontradas para que isso se concretize são várias e já citadas neste
texto, o que acaba por destruir o ideal utópico6 encontrado no documento. Também se
ressalta que a comunidade escolar é múltipla e repleta de divergências e, sendo assim, é
incerto que todos os interesses sejam contemplados em sua totalidade.
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PENSAMENTO ÁLGEBRICO NA RESOLUÇÃO DE TAREFAS MATEMÁTICAS
Anie Caroline Gonçalves Paixão
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Universidade Estadual De Londrina/ UEL
Resumo: Este estudo apresenta um breve histórico do desenvolvimento da Álgebra e suas
implicações no ensino e aprendizagem do conteúdo de padrões e regularidades. A
realização de tarefas que abordem o conceito de padrões poderá colaborar para que o
aluno entenda o sentido da incógnita/variável sem ser uma coisa desconecta com a
realidade e sendo abordada somente nas aulas de Matemática, procurando perceber
relações que podem ser próximas (diretas) com relações distantes (indiretas), mobilizando
o pensamento algébrico, sem necessariamente ficar preso a uma fórmula ou método de
resolução. O ensino de Álgebra é desenvolvido muitas vezes, em caráter reprodutivo, sem
clareza, lidando somente com a manipulação de símbolos, equações, não fazendo sentido
para o estudante. Buscamos realizar um estudo que desfigure essa realidade com
apresentação de algumas tarefas que potencializam o pensamento algébrico na busca de
essas tarefas foram aplicadas com alunos do 9º ano de uma escola pública do município
de Presidente Prudente, a produção escrita desses alunos foram analisadas na tentativa de
reconhecer elementos que caracterizam o pensamento algébrico. Com o objetivo de
apresentar uma reflexão em relação as tarefas aplicadas numa turma de 9º ano do Ensino
Fundamental, para o desenvolvimento do pensamento algébrico e de sua linguagem,
utilizamos alguns problemas que envolvem padrões e regularidades. Buscamos
compreender se a atividade proposta oportunizou empregar o pensamento algébrico para
responder as questões, que abordou os conceitos matemáticos comparação,
reversibilidade, transposição, regularidades, padrões, generalização, relações e o
reconhecimento do algoritmo. O tempo estimado para aplicação da tarefa fora de 2 horas
aulas, no período da manhã, no espaço sala de aula.
A tarefa foi aplicada os três blocos, o primeiro bloco intitulado padrões de ponto,
apresenta o padrão V analogamente semelhante ao voo de aves, a relação de pontos da
figura com a posição da figura poderá permiti que os alunos observem a regularidade, a
medida que o número da posição da figura aumenta, cresce a quantidade de ponto. Inicia
com a relação número da figura e a quantidade de pontos, em seguida trabalha a percepção
da mudança da posição da figura, com a quantidade de pontos das figuras trabalhando o
pensamento reversivo, relação, padronização, focando a generalização, permitindo ao
aluno ver a tarefa de diferentes formas: pela geometria, pela aritmética e pela álgebra. O
desenvolvimento da linguagem auxilia na construção dos signos socialmente construídos
e desenvolvidos, o modo como o professor lida com as tarefas em sala de aula ajuda na
construção dos símbolos matemáticos, que irá influenciar diretamente no ensino de
Álgebra, por isso a importância do cuidado com a linguagem matemática. As produções
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dos alunos permitiram notar que alguns alunos pensam predominantemente de modo
visual, as produções apresentam indícios de que os alunos percebem padrões e fazes
generalizações, algumas vezes de forma informal, ou seja, sem utilizar linguagem
algébrica.
Palavras-Chave: Pensamento Algébrico; Padrões; Educação Matemática.
Introdução
A realização de tarefas que abordem o conceito de padrões poderá colaborar para
que o aluno entenda o sentido da incógnita/variável sem ser uma coisa desconecta com a
realidade, procurando perceber relações que podem ser próximas (diretas) com relações
distantes (indiretas), mobilizando o pensamento algébrico, sem necessariamente ficar
preso a uma fórmula ou método de resolução.
O ensino de Álgebra é desenvolvido muitas vezes, em caráter reprodutivo, sem
clareza, lidando somente com a manipulação de símbolos, equações, não fazendo sentido
para o estudante. Esse fato pode ser observado no estudo dos diversos períodos de
desenvolvimento da álgebra, em especial quando trata de suas concepções e abordagem
ao ensino na história de Álgebra.
Ao propor o trabalho com atividades de padrão entendemos que elas permitirão
ao aluno conhecer caminhos que contribuem no desenvolvimento do pensamento
algébrico, realizando algo que faz sentido e que possibilita a conexão com elementos
exterior aos do espaço escolar.
Apresentamos um breve histórico em relação ao desenvolvimento da Álgebra,
algumas concepções de Álgebra e de Educação Álgebra, tentando compreender o reflexo
delas nos encaminhamentos geralmente dados pelos professores ao trabalhar com Álgebra
em sala de aula.
Na sequência descrevemos a forma como os alunos do 9º ano de uma escola
pública do município de Presidente Prudente resolveram uma tarefa. O objetivo foi
observar indício do pensamento algébrico presente no modo como realizaram a tarefa, se
nesses indícios contemplam regularidades, padrões, correspondências, reversibilidades.
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Finalmente apresentamos algumas reflexões com base no estudo teórico realizado
e do material colhido pelos alunos.
Fundamentação teórica breve retrato histórico da álgebra escolar
Na trajetória escolar, aprender álgebra foi, e ainda é, marcado por dificuldades no
processo de ensino e de aprendizagem, propagando, muitas vezes, apenas técnicas, sem
compreensão. Bonadiman (2005) retrata essas dificuldades,
Desde 1799, momento em que a Álgebra passa a fazer parte do currículo
no Brasil, até início da década de 1960, prevaleceu um ensino de caráter
reprodutivo, sem clareza, em que tudo era essencial. A matemática
escolar apresentava-se dividida em compartimentos estanques.
Primeiro estudava-se a aritmética, depois a Álgebra e, em seguida, a
geometria. (FIORENTINI; MIORIM; MIGUEL, 1993, apud
BONADIMAN, 2005, p.2).

A Álgebra foi dividida, historicamente, em Álgebra Clássica ou Elementar,
Álgebra Moderna ou Abstrata, na primeira concepção (Clássica ou Elementar) a Álgebra
era vista como Aritmética universal, uma tendência tradicional e na segunda como um
sistema de símbolos e regras postulacionais, com ênfase nos mecanismos operatórios.
De acordo com Fiorentini; Miorim; Miguel (1993), o desenvolvimento da
linguagem algébrica pode ser dividido em que três fases evolutivas:


“retórica ou verbal que corresponde à fase em que não se fazia uso de

símbolos nem de abreviações para expressar o pensamento algébrico” (FIORENTINI;
MIORIM; MIGUEL 1993, p. 79), a linguagem adotada era corrente, tanto para equações
como números;


a sincopada que foi marcada pelo surgimento do símbolo para representar

a incógnita, no primeiro momento introduzido pela letra grega sigma e utilizaram um
modo mais abreviado para representar a equação;
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a fase simbólica que “corresponde ao momento em que as ideias algébricas

passam a ser expressas somente através de símbolos, sem recorrer ao uso de palavras”
(FIORENTINI; MIORIM; MIGUEL 1993, p. 80). Neste momento foram introduzidos os
símbolos “+ e -”, vogais para representar quantidades constantes e para representar
incógnitas utilizou-se consoantes (x, y, z,...) de forma mais simples ao que atualmente é
adotado.
Estes períodos históricos da Álgebra influenciaram o que entendemos e
conhecemos desta área da Matemática hoje.
Bonadiman (2005) apresenta três concepções sobre Educação Algébrica
propagada pelos professores de matemática. No primeiro momento a Letrista, que foca o
cálculo com letras, o professor apresenta o algoritmo (técnica) em seguida exercícios
(prática), sem propor uma reflexão sobre significados de signos algébricos, entre outros
recursos algébricos. Em segundo momento a letrista-facilitadora, que “é assumida por
professores que acreditam que certa estrutura é formalizada após a abstração realizada
pela utilização de situações concretas. Ainda seguem uma linha letrista, mas apresentam
alguns elementos facilitadores como situações concretas ou material concreto,
geralmente, associando Álgebra à Geometria” (2005, p.6). A última concepção é a
modelagem, utiliza o concreto, as atividades partem de situações reais tendo a álgebra
como instrumento para resolver os problemas propostos. As duas primeiras abordagens,
segundo a autora, são as mais comuns nas salas de aulas e presentes em livros didáticos.
Estas concepções de Educação Algébrica limitam a álgebra a forma de escrever
(sintaxe) e a linguagem, deixando de lado o desenvolvimento do pensamento algébrico.
“Tradicionalmente o ensino da álgebra se sustenta na crença de que o pensamento
algébrico só se manifesta e se desenvolve a partir do cálculo literal ou através da
manipulação da linguagem simbólica da álgebra” (FIORENTINI; FERNANDES;
CRISTOVÃO, 2005, p.4).
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Historicamente a álgebra escolar foi vinculada a utilização de procedimentos e
técnicas, sem realizar um percurso significativo para o aluno, sem contextualizar a
linguagem algébrica, o que dificulta a compreensão dos alunos. Trabalhar para que o
pensamento algébrico seja desenvolvido nos alunos pode ser um dos caminhos para que
os alunos compreendam e tenham sucesso no processo de aprender Álgebra.
Para Fiorentini; Fernandes; Cristovão (2005, p.5), o pensamento algébrico se
caracteriza quando
[...] a criança estabelece relações/comparações entre expressões
numéricas ou padrões geométricos [...] percebe e tenta expressar as
estruturas aritméticas de uma situação-problema; produz mais de um
modelo aritmético para uma mesma situação-problema; ou,
reciprocamente, produz vários significados para uma mesma expressão
numérica; interpreta uma igualdade como equivalência entre duas
grandezas ou entre duas expressões numéricas; transforma uma
expressão aritmética em outra mais simples; desenvolve algum tipo de
processo de generalização; percebe e tenta expressar regularidades ou
invarianças; desenvolve/cria uma linguagem mais concisa ou sincopada
ao expressar-se matematicamente...

O pensamento algébrico é uma das competências necessária para o aluno
mobilizar conhecimentos matemáticos no ambiente escolar e na vida, permitindo ao
sujeito realizar relações que apresente padrões, regularidades.
Bonadiman (2005, p.10) faz uma sugestão de um caminho de como as tarefas
escolares podem ser direcionadas para desenvolver o pensamento algébrico “[...] o ensino
da Álgebra de maneira significativa, conectando os novos conhecimentos aos
conhecimentos prévios que os alunos já possuem [...]”, a efetivação desta concepção de
conectar a bagagem de conhecimento anterior do aluno com um novo conceito pode
contribuir na construção do conhecimento.
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A priorização de técnicas e procedimentos no ensino escolar da Álgebra, sem
promover um significado é um fato histórico no país, o que trouxe prejuízo para o ensino
escolar e uma concepção de que “ninguém” consegue entender.
Para Lins e Gimenez (1997) o pensamento algébrico possui três aspectos que
caracterizam um, mas não o único, modo de produzir significado para a Álgebra.
- Pensar aritmeticamente: os objetos que se lidam são números, operações
aritméticas e relações de igualdade.
- Pensar internamente: as propriedades destes objetos sustentam a lógica das
operações.
- Pensar algebricamente: o genérico é dado como específico.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os adolescentes
[...] desenvolvem de forma bastante significativa a habilidade de pensar
“abstratamente”, se lhes forem proporcionadas experiências variadas
envolvendo noções algébricas, a partir dos ciclos iniciais, de modo
informal, em um trabalho articulado com a Aritmética. Assim, os alunos
adquirem base para uma aprendizagem de Álgebra mais sólida e rica
em significados. (BRASIL, 1997, p. 117).

A importância de realizar a articulação entre a construção do pensamento abstrato
e concreto interfere no modo como o sujeito aprende, desenvolvem suas compreensões,
relações, ou seja, sua trajetória escolar e no dia a dia.
Pensamento Algébrico
É importante o professor mobilizar o conhecimento do aluno para contribuir com
ensino e a aprendizagem do aluno, quando possível realizando a aproximação da
linguagem formal da Álgebra com a linguagem do comum, “nunca perdendo de vista que
ensinar matemática envolve conseguir que os outros aprendam e façam matemática”
(VALE, 2012, p. 184).
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De acordo com Déchen (2008),
[...] o ensino de álgebra apresenta-se fragmentado, fazendo com que os
alunos sintam dificuldades em questões – em que estão presentes numa
variedade de representações simbólicas, algébricas, gráficas e
geométricas – que envolvam relações e dependências entre variáveis,
padrões e regularidades [...] (p. 42).

A linguagem algébrica possui características particulares exigindo abstração do
modo de pensar do aluno, o distanciamento dessa linguagem com a linguagem quotidiana
causa estranheza para os escolares. Pouco se desenvolve com os alunos a linguagem
simbólica. Outro aspecto seria as várias mudanças históricas da Álgebra, influenciada por
diversas concepções, buscando “uma linguagem única – o uso de fórmulas – que pudesse
ser usadas por todos nas diferentes áreas de conhecimento, por isso se tornou ‘poderosa’
como pensamento científico”. (DÉCHEN 2008, p 43 grifo do autor), a generalização
exigida para o pensamento algébrico quando utilizadas fórmulas nem sempre tem
significado para o aluno. A fórmula sintetiza uma ideia, exigindo o desenvolvimento da
capacidade de generalização do pensamento algébrico.
Ao trabalhar com tarefas que abordem padrões pode-se apresentar a oportunidade
para realizar a construção do pensamento algébrico, os alunos iniciam com formas de
pensar mais simples e seguem com estratégias mais aprimoradas até ser possível, muitas
vezes, chegar à lei de formação.
A utilização de tarefas que envolvam o estudo de padrões é um
excelente meio para trabalhar a generalização, dando forma e
significado aos símbolos algébricos, ensinando os alunos a resolver
equações, a compreender funções, a modelar (BORRALHO;
BARBOSA, 2009, p.2).
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Este tipo de atividade vai além de uma atividade decorada, com elas o aluno pode
compreender o modo de pensar em um problema, conseguindo abstrair para outras
situações, desenvolvendo o raciocínio, o pensamento reflexivo e a curiosidade.
A linguagem algébrica possui características particulares, com certo rigor, que ao
serem trabalhadas nas aulas de matemática podem ser vistas em cálculos algébricos,
resolução de problemas, funções, entre outros, quando inspirada por padrões e
regularidades facilita o desenvolvendo para as conexões do pensamento algébrico.
Para PIRES (2006, p. 105), “no processo de ensino-aprendizagem de Álgebra, o
professor deveria propor atividades que permitissem ao aluno registrar seu pensamento
algébrico utilizando-se das características”, a ação pedagógica do professor em suas aulas
pode incentivar o aluno a buscar o desenvolvimento do pensamento matemático sem estar
preso a fórmulas, métodos ou técnicas, mas ao movimento do pensar algebricamente.
O domínio do pensamento abstrato e concreto permitirá ao aluno perceber
padrões, regularidades, sequências em atividades propostas.
Ferrini-Mundy, Lappan& Phillips (1996) defendem que o
conhecimento matemático pode ser desenvolvido através de problemas
que envolvam a descoberta de padrões e que através destes surge a
álgebra como um modo de generalizar e representar esse conhecimento
(VALE, 2011, p.2).

A generalização de padrões é um veículo com potencialidades para fazer a
transição do pensamento numérico para o algébrico porque permite dar significado à
generalização sem ter de recorrer obrigatoriamente as variáveis e as fórmulas, e por outro
lado os padrões visuais/figurativos podem ser uma ferramenta para chegar a expressões
numéricas que os estudantes compreendam e não sejam uma mera manipulação de
símbolos sem significado (e.g. Rivera & Becker, 2005).
Procedimentos metodológicos
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Consideramos que tarefas de Resolução de Problemas podem apresentar
potencialidades pedagógicas do desenvolvimento do pensamento algébrico. Com o
objetivo de apresentar uma reflexão em relação as tarefas aplicadas numa turma de 9º ano
do Ensino Fundamental, para o desenvolvimento do pensamento algébrico e de sua
linguagem, utilizamos alguns problemas que envolvem padrões e regularidades.
Para esse artigo, abordaremos apenas uma delas. É preciso esclarecer que optamos
por aplicar tarefas retiradas de um material holandês. Este material foi conseguido num
curso de verão realizado pela segunda autora desse trabalho numa viagem para Holanda
em um congresso acadêmico no ano de 2013, a proposta didática trabalha com o
raciocínio algébrico, regularidades, a busca pelo algoritmo e refinamento do conceito.
Buscamos compreender se a atividade proposta oportunizou empregar o
pensamento algébrico para responder as questões, que abordou os conceitos: comparação,
reversibilidade, transposição, regularidades, padrões, generalização, relações e o
reconhecimento do algoritmo.
O tempo estimado para aplicação da tarefa foi de 2 horas aulas, no período da
manhã, no espaço sala de aula.
A professora se apresentou para turma, explicou como seria a dinâmica da
atividade, propôs para os alunos sentarem em duplas com o colega que escolhesse.
Apresentação da tarefa
Déchen (2008) aponta olhar as tarefas com o pensamento em movimento,
pensando nas regularidades num processo que não está parado, nem mesmo solto do
restante, mas identificar as representações diretas e indiretas podendo perceber as
generalizações.
A tarefa PADRÕES DE PONTOS apresenta o padrão V analogamente semelhante
ao voo de aves, a relação de pontos da figura com a posição da figura poderá permiti que
os alunos observem a regularidade, a medida que o número da posição da figura aumenta,

428

cresce a quantidade de ponto. Inicia com a relação número da figura e a quantidade de
pontos, em seguida trabalha a percepção da mudança da posição da figura, com a
quantidade

de

pontos

das

figuras

trabalhando

o

pensamento

reversivo,

relação,padronização, focando a generalização, permitindo ao aluno ver a tarefa de
diferentes formas: pela geometria, pela aritmética e pela álgebra.

Apresentação e discussão do material coletado
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Algumas resoluções são apresentadas a seguir.
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A primeira pergunta da tarefa foi respondida por todos os alunos, sem muitas
dificuldades, na maioria dos casos não há indicações do modo como eles chegaram à
resolução. O aluno Thales35 continua a sequência a partir da última representação da
figura exposto na tarefa, fornece indicativos que para chegar à resolução continuou
representando o padrão da figura aumentando a cada posição duas bolinhas e escrevendo
a posição da figura logo abaixo.

O aluno Samuel apresenta mais de uma justificativa para a resposta, monta uma
conta de adição para verificar a quantidade de pontos, somando duas vezes 85 e mais 1,
ao encontrar a resolução argumenta explicando o que pensou, demonstrando com a
representação da figura, e ainda explica por escrito porque somou 85 com 85 com 1. O
aluno indicou compreensão de correspondência, relação entre figura e número de pontos,

35

O nome dos alunos apresentados nesse artigo foram trocados para que não fossem identificados.
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realizando a associação da diagonal com a posição da figura mostrando o motivo que
levou a somar 85 duas vezes. A frase: Conclui que o número de pontos na diagonal
sempre corresponde ao nº da figura, mostra a percepção da generalidade, que o padrão
se repete nas demais figuras, e que o “1” representa o “pontinho central”, essa ideia é o
encaminhamento para a solução da questão 5.
A maioria dos alunos apenas apresentaram 171 como resposta, sem justificar
como chegaram a esse valor.

Na questão 3 Samuel apresenta o pensamento de reversibilidade, começa
subtraindo um e, em seguida, divide o resultado por dois, indicando o pensamento de
simetria, correspondência visual do que viu nas questões anteriores com o modo de
resolver o exercício.
Muitos alunos escreveram que a posição da figura seria 17 888, sem justificar, um
dos alunos escreve: aproximadamente 17 888, talvez por ter considerado um número
muito “grande”.
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Carlitos indica domínio na resolução da questão 4, ao expor um exemplo, justifica
sua forma de pensar e mostra a habilidade de generalização e abstração.

Márcia apresenta o exemplo de duas posições (5 e 10), e depois explicita
utilizando a figura de posição 6. Neste caso também fica claro que ela compreende a
regularidade e faz a generalização para várias posições.

A resposta anterior sugere que o aluno compreende como as figuras são formadas,
porém ele não consegue explicitar que o que escreveu tem relação com a figura anterior.
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A compreensão da generalização esta presente na solução apresentada
anteriormente, ao colocar o n escrevendo o número da figura entre parentes, mostrar
perceber a respondência com a quantidade de pontos de cada lado, menos um ponto,
separado pelo traço, o aluno utiliza a representação visual.

Alguns alunos responderam a questão (4) e (5) juntas, escrevendo a fórmula
encontrada.

Considerações Finais
A ação pedagógica durante a aula algumas vezes promove um ensino de caráter
reprodutivo, sem clareza. Em se tratando da Álgebra, muitas vezes a intensidade do
caráter reprodutivo é maior.
As divisões da Álgebra ao longo da história e as concepções dela foram mudando
ao longo do tempo. Estas várias concepções históricas de Álgebra, foram de alguma forma
vinculada ao ensino, influenciando atualmente na crença, valores e concepção do
professor escolar. Este caráter de ser utilizada para procedimentos e técnicas, sem
promover um caminho significativo para o aluno, sem contextualizar a linguagem
algébrica, no emprego de incógnita/variável está ligada a estes momentos históricos.
Percebe-se a importância de conhecer esses fatos para melhor compreender e
desenvolver a álgebra na escola.
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Muitas pesquisas contribuíram para reflexões e provocaram algumas mudanças na
organização e disposição curricular da Álgebra. No decorrer da história a Educação
Álgebra foi pensada em alguns momentos como instrumento para resolução de
problemas, em outro momento o transformismo algébrico como o grande marco para
empregar no ensino, e outra ideia foi a abordagem geométrica, estas concepções
permearam o ensino de Álgebra.
A dificuldade para a compreensão da Álgebra pode estar na falta de trabalhar com
tarefas que oportunize as relações, comparação entre expressões numéricas ou padrões
geométricos, expressar com vários recursos de linguagem desenvolver o pensamento do
processo de generalização.
A forma como o professor compreende as concepções e mudanças históricas da
álgebra influencia na sua ação pedagógica em sala, a percepção com relação à
Matemática, suas crenças e valores contribuem para aproximar ou afastar os alunos da
Álgebra.
Ao analisar as produções dos alunos nas tarefas propostas pode-se perceber que
os alunos constroem relações com variáveis, padrões e regularidades ao mesmo tempo.
O pensamento de generalização poderá ser contemplado, dando sentido ao
simbolismo algébrico e sem muito rigor na linguagem.
A relação do pensamento algébrico e aritmético são formas de pensar e analisar,
ao serem trabalhadas juntas podem contribuir com o modo de pensar do aluno, não
precisando perpetuar a ideia de ver a Álgebra desconectada e sem sentido, porém são
modos de pensar que precisam ser construídos nas aulas.
Entendemos que o pensamento algébrico é uma forma de pensamento especial,
que contribui na forma de ver o mundo, pensar ciclicamente, olhar além do que está
diretamente escrito, contribuindo para resolução de situações-problemas no cotidiano da
vida.
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As produções dos alunos, apresentadas nesse trabalho permitiram notar que alguns
alunos pensam predominantemente de modo visual em algumas tarefas, representaram a
forma de pensar com figuras, reprodução da imagem dada, porém outros mostrar enxergar
os padrões utilizando aritmética e até mesmo álgebra.
Ao inventarem e descreverem os próprios padrões, os alunos buscaram variadas e
criativas formas geométricas, as representaram e escreveram fórmulas diferenciadas.
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PEDAGOGIA: PRÁTICA FORMATIVA NO ENSINO DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA E
CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS
Thais Angela Cavalheiro de Azevedo
Andrea Coelho Lastória
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
Universidade de São Paulo
Resumo: Neste trabalho apresentamos uma prática formativa desenvolvida no curso de
Licenciatura Plena em Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto, na Universidade de São Paulo. Realizada no componente curricular denominado
Ação Pedagógica Integrada que contempla aspectos teórico-metodológicos e estágios
supervisionados referentes ao ensino de História, Geografia e Ciências. A prática
envolveu levantamentos, análises e relatos de dados coletados em escolas públicas de um
município paulista. Foi solicitado que os professores em formação observassem quais
materiais didáticos eram utilizados pelos professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental em suas aulas de História, Geografia e Ciências. A presença de livros
didáticos e apostilas do programa “Ler e Escrever” foi relatada como dominante em
detrimento a outros materiais didáticos, como por exemplo, Atlas, livros paradidáticos,
jogos, dentre outros. As reflexões realizadas envolveram críticas a respeito da atual
configuração curricular implementada pela Secretaria de Estado de Educação de São
Paulo que diminuiu ou extinguiu a carga horária de História, Geografia e Ciências nos
Anos Iniciais. Os professores em formação relataram que as aulas desses componentes
curriculares são menos priorizadas ou não acontecem nos períodos que antecedem
avaliações externas de larga escala, como os exames do SARESP e da Prova Brasil. Outra
crítica relatada foi a respeito do material didático apostilado da rede pública paulista que
inviabiliza a utilização dos livros didáticos enviados pelo PNLD, caracterizando assim,
um desperdício de verba pública. Os professores em formação dividiram-se em grupos
com o intuito de analisar e elaborar questionamentos a respeito de livros didáticos e
apostilas selecionadas. Foram abordados temas sobre quais noções e conteúdos
apresentavam, sobre como as atividades eram expostas, sobre a presença ou ausência de
elementos da localidade e do cotidiano, dentre outros. A ausência de atividades que
envolvem a localidade e o cotidiano dos alunos chamou a atenção tendo em vista os
princípios gerais expostos pelas políticas públicas de ensino de São Paulo que explicitam
o desenvolvimento de práticas pedagógicas que contemplem o entorno do aluno,
colaborando para a leitura e compreensão do mundo. Nas apostilas encontraram uma
presença notável de atividades tradicionais e “mecanizadas”, como recortar e colar, e/ou,
pintar mapas. A questão da autonomia docente foi refletida tendo em vista a imposição
da utilização de um único material didático que impossibilita ou inviabiliza práticas
pedagógicas que envolvam os alunos em suas respectivas localidades, cotidianos e
vivências. Questionamentos a respeito da formação inicial e continuada dos docentes
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também foram discutidos uma vez que os processos formativos precisam ser
compreendidos como complementares. Entendemos que tal prática, apesar de seus
limites, possibilitou com a reflexão dos pedagogos em formação, no sentido de ampliar a
reflexão sobre as atuais políticas públicas curriculares paulista, o papel que os materiais
didáticos possuem nos anos iniciais do Ensino Fundamental e, ainda, sobre a os processos
formativos de professores para atuarem no ensino de História, Geografia e Ciências.
Palavras-Chave: Prática formativa; materiais curriculares; ensino de História, Geografia
e Ciências.
Introdução
Relatamos neste trabalho uma prática educativa desenvolvida no âmbito do ensino
superior, mais precisamente no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Tal
prática pertence às atividades educativas desenvolvidas no componente curricular
denominado Ação Pedagógica Integrada, que contempla aspectos teórico-metodológicos
e estágios supervisionados referentes ao ensino de História, Geografia e Ciências.
Durante o desenvolvimento do referido componente curricular, realizamos
levantamentos, análises e relatos de dados coletados em escolas públicas de um município
paulista. Solicitamos que os professores em formação inicial observassem quais materiais
didáticos eram utilizados pelos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental nas
aulas de História, Geografia e Ciências. Tais observações ocorreram nos estágios
supervisionados, realizados pelos estudantes do curso de Pedagogia. Entendemos que o
estágio supervisionado é um espaço formativo essencial para a construção de uma ampla
formação docente.
Após as observações realizadas, os estudantes relataram uma presença dominante
de livros didáticos e apostilas do programa “Ler e Escrever”, em detrimento a outros
materiais didáticos, como por exemplo, Atlas e jogos paradidáticos. Entendemos que a
diversidade e qualidade dos materiais didáticos, podem colaborar para que estudantes dos
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anos iniciais do Ensino Fundamental leiam, interpretem e compreendam o seu entorno e
o seu cotidiano.
Tendo em vista a referida prática educativa, construímos reflexões e
questionamentos, que serão abordados neste trabalho, como os relacionados à formação
e prática docente, aos materiais didáticos presentes nas salas de aula do Ensino
Fundamental, ao currículo educacional paulista, entre outros temas.
Apontamentos a respeito da formação inicial de pedagogos
O principal objetivo dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em relação à
aquisição do conhecimento, é construir conceitos estruturantes de todas as áreas do
conhecimento. Nessa etapa do ensino, o professor não é especialista em um componente
curricular específico, é um pedagogo. Trata-se de um docente que deve conhecer e
desenvolver as diferentes áreas do conhecimento, dentre elas Artes, Ciências, Geografia,
História, Língua Portuguesa e Matemática. Nesse contexto, consideramos que, a
variedade de componentes curriculares, provenientes das distintas áreas do
conhecimento, impõe ao pedagogo um complexo trabalho educativo. Ressaltamos,
portanto, a complexidade existente nos cursos de Licenciatura Plena em Pedagogia, pois
tal curso envolve o estudante em uma ampla gama de noções e conceitos oriundos de
áreas específicas do conhecimento e da área educacional. A referida licenciatura, na
maioria dos casos, também reflete com os futuros professores a respeito dos mais variados
repertórios e contextos educativos, dentre outros. Salientamos que o pedagogo, em sua
vida profissional, vai se deparar com desafios relacionados às políticas públicas de ensino.
Tais políticas, de forma recorrente, alteram, dentre outros, os currículos, as rotinas, os
materiais didáticos, nas diversas instituições de ensino. As exigências em relação às
modificações nas práticas educativas também impõem constantes reflexões sobre as
práticas formativas e investigativas dos próprios docentes. Convivemos com políticas
curriculares educacionais, no Estado de São Paulo, que priorizam os processos de
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alfabetização e de compreensão dos conhecimentos matemáticos, em detrimento aos
demais processos de ensino-aprendizagem, que envolvem outras áreas do conhecimento
escolar, que deveriam ser constante e igualmente valorizados nos anos iniciais do Ensino
Fundamental.
Entendemos que o ensino de Geografia é (ou deveria ser) imprescindível para a
formação de um aluno autor, autônomo e reflexivo, assim como afirmam Pontuschka,
Paganelli e Cacete (2009, p.38) “A Geografia, como disciplina escolar, oferece sua
contribuição para que alunos e professores enriqueçam suas representações sociais e seu
conhecimento sobre as múltiplas dimensões da realidade social, natural e histórica,
entendendo melhor o mundo em seu processo ininterrupto de transformação, o momento
atual da chamada mundialização da economia.”.
Tendo em vista a formação inicial de professores, destacamos alguns saberes
docentes, que consideramos centrais para tal formação. Apresentamos, os “saberes
docentes” que são definidos como um “saber plural, formado de diversos saberes
provenientes das instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e da
prática cotidiana” (TARDIF, 2002, p.54). Tais saberes são apresentados como os saberes
disciplinares, os saberes curriculares e os saberes experienciais. Tardif (2002, p.33)
afirma que: “o saber docente se compõe, na verdade, de vários saberes provenientes de
diferentes fontes. Esses saberes são os saberes disciplinares, curriculares, profissionais
(incluindo os das ciências da educação e da pedagogia) e experiências.”. Os saberes
docentes são definidos, pelo referido autor, como pilares para a formação de professores.
Na universidade é possível oportunizar, ao professor em formação inicial, o
envolvimento com investigações educacionais. Tal envolvimento pode contribuir de
maneira intensa para a formação docente. Assim como afirma Perrounoud (1993, p.133),
diante da seguinte questão: a participação na investigação educacional contribui para a
formação? A resposta é sim, na condição de: - saber bem o que se está a fazer, não se
contentar com palavras, renunciar aos simulacros; - privilegiar a lógica didática, ‘fazendo
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batota’, se for necessário, com a lógica ‘cientifica’; - não esperar efeitos maciços e
miraculosos de uma iniciação condenada a um papel marginal no plano de estudos; recorrer paralelamente (e talvez prioritariamente) a outras modalidades ativas de
formação, melhor adaptadas a certos objetivos; - não dar a essa iniciação mais
importância do que a que merece.
Outro importante pilar na formação docente são os estágios supervisionados. O
saber experiencial poderá ser contemplado, desde o momento da formação inicial
docente, ao serem desenvolvidos os estágios supervisionados. A respeito dos estágios
supervisionados, Pimenta e Lima (2011, p.16), afirmam que, tal atividade “pode permitir
a

compreensão

e

problematização

das

situações

educacionais

observadas”.

Acrescentamos, ainda, que a investigação educacional e os estágios supervisionados,
podem estar unidos. A atividade de estágio pode desenvolver a postura e as habilidades
de pesquisador, através da elaboração de projetos, que lhe permitam refletir sobre as
situações que observam (PIMENTA; LIMA, 2011). Silva e Lastória (2013, p.93)
valorizam a possibilidade do desenvolvimento de pesquisas, durante a experiência de
estágio, e acrescentam que: Particularmente, essa compreensão acerca do estágio pode
conduzir o estudante-estagiário a reconhecer que toda e qualquer situação vivenciada,
quando devidamente refletida e problematizada, representa (ou pode representar) novo
conhecimento a ser construído em sala de aula. Isso porque as experiências são
regularmente únicas e genuínas e sempre postas à prova pela revisitação da teoria e da
reflexão para embasá-la. Segundo Perrenoud (1993, p. 200), pensar a prática não é
somente pensar a ação pedagógica na sala de aula, nem mesmo a colaboração didática
com os colegas. É pensar a profissão, a carreira, as relações de trabalho e de poder nas
organizações escolares, a parte de autonomia e de responsabilidade conferida aos
professores, individual ou coletivamente. Outro aspecto que deve ser considerado, ao
refletirmos a respeito da formação docente é o currículo. Para que tais pontos sejam
contemplados e as diversas áreas do conhecimento estejam presentes na formação
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docente, entendemos que as reflexões sobre currículo são imprescindíveis. Passemos a
refletir diretamente sobre currículo educacional.
As dimensões do currículo e o currículo educacional paulista
Entendemos que as reflexões que envolvem a construção curricular são centrais
para Educação, pois assim como afirma Perrenoud (1993, p.26) “cada reforma do
currículo, cada debate sobre as estruturas ou sobre a democratização, aviva os confrontos
sobre o que deveria ser a definição institucional do sucesso escolar”.
Apresentamos alguns apontamentos e concepções de currículo. Iniciamos por
Sacristán (1995) que afirma que o currículo pode ser compreendido como cultura real e
que surge a partir de diversos processos educacionais. Ressalta, ainda, que os currículos
vão além de “um objeto delimitado e estático que se pode planejar e depois implantar”
(p.16). O mesmo autor afirma, além disso, que “o currículo expressa também o equilíbrio
de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo em determinada
circunstância/ocasião e, por meio dele, realizam-se os fins da educação no ensino
escolarizado” (SACRISTÁN, 1998, p.16).
O autor explicita que as escolhas realizadas em torno do currículo estão
relacionadas às relações de poder presentes no contexto educacional. Sacristán (1998,
p.108) afirma que “a prescrição curricular é uma forma de controlar um sistema que é
grandemente complexo, tendo por finalidade promover a manutenção da educação como
sistema ideológico. Este processo se dá pela tecnificação do currículo pela
administração.”.
Tendo em vista esta primeira concepção apresentada, salientamos a afirmação a
respeito da possibilidade do currículo estar em constante transformação. Entendemos que
as transformações curriculares estão relacionadas às mudanças do contexto escolareducativo e tais transformações são contínuas e inerentes ao processo educativo.
Caminhando nesta mesma concepção Sacristán (2000, p.15-16), aponta que:
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O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um
modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias
das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte explicita do
projeto de socialização cultural nas escolas. É uma prática, expressão,
da função socializadora e cultural que determinada instituição tem, que
reagrupa em torno dele uma série de subsistemas ou práticas diversas,
entre as quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida em
instituições escolares que comumente chamamos de ensino. O currículo
é uma prática na qual se estabelece diálogo, por assim dizer, entre
agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele,
professores que o modelam.

Na concepção apresentada por Sacristán (2000), os professores tem um papel
central na elaboração e desenvolvimento dos currículos. Os autores Moreira e Candau
(2007, p.19) também destacam este papel do professor quando afirmam que “o currículo
é o coração da escola, visto que o professor tem papel fundamental para sua
concretização. Faz-se necessária às discussões sobre currículo escolar, pois o professor é
um grande artífice que se materializa na prática da sala de aula.”.
Destacamos, também, a concepção de Cavalcanti (2011, p.26), que afirma que o
currículo educacional envolve aspectos de ordem teórica e prática que se referem à
Educação formal e estão relacionados ao “processo de ensino-aprendizagem, ao
conhecimento escolar e a vivência da escolarização”.
Outro autor que realiza apontamentos e apresenta concepções em torno do
currículo educacional é Pacheco (2002, p.57) que afirma que o currículo é: “um projeto,
cujo processo de construção e desenvolvimento é interativo, que implica unidade,
continuidade e interdependência entre o que se decide ao nível do plano normativo e o
processo de ensino e aprendizagem”.
Ao abordarmos a concepção de currículo não temos a intenção de classificar ou
aprofundar o tema, pois como aponta Hypolito (2012, p. 534):
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Na história recente da educação, séculos XIX e XX, até os dias de hoje,
muitos sentidos foram dados a palavra currículo, sempre associada a
uma teoria educacional e curricular, a uma compreensão de escola e a
um modo de ensinar, o que invariavelmente esteve relacionado com
políticas educativas em torno do que deveria ser ensinado e de como
deveria ser ensinado. De forma mais precisa, os conceitos de currículo
variam de acordo com a forma e organização escolar dos conteúdos e
da formação docente.

As duas últimas concepções apresentadas, Cavalvanti (2011) e Pacheco (2002),
ressaltam o caráter oficial do currículo educacional. Entendemos que, a construção
curricular está inserida no processo de Educação formal, porém não podemos desvincular
tal processo de um contexto sócio-cultural mais amplo, assim como afirma Apple (2006,
p. 105) “é preciso considerar, assim, todo um contexto externo à escola que interfere em
suas atividades, decisões, e, consequentemente, no currículo.”.
O âmbito formal é um dos níveis do currículo. Segundo Libâneo (2001, p. 99)
“O currículo formal ou oficial é aquele conjunto de diretrizes normativas prescritas
institucionalmente.”. Porém, este não é o único âmbito, outros dois níveis estão presentes
na construção curricular educacional.
Libâneo, Oliveira e Tochi (2003, p.363) conceituam os três níveis de currículo:
O currículo formal, ou oficial é aquele estabelecido pelos sistemas de
ensino, expresso em diretrizes curriculares, nos objetivos e nos
conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. […] O currículo real é
aquele que, de fato, acontece na sala de aula, em decorrência de um
projeto pedagógico e dos planos de ensino. É tanto o que sai das ideias
e da prática dos professores, da percepção e do uso que eles fazem do
currículo formal, como o que fica na percepção dos alunos. […] O
currículo oculto refere-se àquelas influências que afetam a
aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores e são
provenientes da experiência cultural, dos valores e dos significados
trazidos de seu meio social de origem e vivenciados no ambiente escolar
– ou seja, das práticas e das e experiências compartilhadas em sala e
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aula. É chamado de oculto porque não se manifesta claramente, não é
prescrito, não aparece no planejamento, embora constitua importante
fator de aprendizagem.

Com a definição de Libâneo, Oliveira e Tochi (2003), discutimos os três níveis
de currículo, que sob nossa ótica, caminham unidos.
O currículo real envolve a autonomia do professor. Valorizamos tal autonomia,
por acreditarmos que o professor compreende, com profundidade, as necessidades e
especificidades dos seus alunos, e com isso, pode desenvolver conhecimentos
contextualizados e pertinentes ao grupo de alunos.
O currículo oculto não consta no planejamento educacional ou em qualquer
documento formal que irá nortear o desenvolvimento das aulas. Esta esfera do currículo
envolve aspectos relacionados à cultura dos alunos e professores, ao meio social em que
convivem, às tradições do ambiente escolar, dentre outros. Ele não se manifesta
claramente, mas tem grande influencia no aprendizado e significação dos conteúdos
trabalhados.
Entendemos que os professores poderão observar aspectos relacionados ao
currículo oculto, durante o desenvolvimento de suas práticas educativas. Tais observações
podem envolver os apontamentos dos alunos, questionamentos realizados por eles e até
as reações faciais. Entendemos que, estas percepções poderão subsidiar futuros
planejamentos educacionais.
Ressaltamos que a construção do currículo não ocorre de forma neutra.
Entendemos que o cenário social, histórico e econômico podem influenciar as escolhas
para essa organização. Além disso, destacamos que os sujeitos autores dos currículos
podem envolver suas subjetividades, seus ideais e os seus interesses pessoais, em tal
construção. Diante de tal pressuposto Sacristan (2013, p.1) aponta que:
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[...] o currículo é algo evidente que está aí, não importa como o
denominamos. É aquilo que um aluno estuda. Por outro lado, quando
começamos a desvelar suas origens, suas implicações, e os agentes
envolvidos, os aspectos que o currículo condiciona e aqueles que por
ele são condicionados, damo-nos conta de que nesse conceito se cruzam
muitas dimensões que envolvem dilemas e situações perante os quais
somos obrigados a nos posicionar.

O currículo do Estado de São Paulo é desenvolvido, obrigatoriamente, nas escolas
estaduais paulistas. Destacamos tal fato, para esclarecer, que as demais escolas, presentes
no Estado, não tem obrigatoriedade de realizar tal currículo. Por exemplo, as instituições
de ensino municipais e a rede privada de ensino, tem autonomia para desenvolver seus
próprios currículos educacionais. A autonomia municipal é estabelecida pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação de 1996, em seus artigos 11 e 12.
Art. 11º. Os Municípios incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos
seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos
educacionais
da
União
e
dos
Estados;
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu
sistema
de
ensino;
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis
de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as
necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos
percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à
manutenção e desenvolvimento do ensino.
Art. 12º. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns
e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica.
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Conforme é exposto em tal legislação, os municípios “terão a incumbência de:
Elaborar e executar sua proposta pedagógica”, ou seja, os municípios têm a autonomia
para regimentar e conduzir as instituições de ensino municipais. Estas não utilizarão,
necessariamente, o currículo e a proposta pedagógica das escolas estaduais.
A Geografia Escolar, assim como a História, as Ciências, as Artes e a Educação
Física estão relegadas a um segundo plano nos currículos dos anos iniciais. No mesmo
Estado o ensino de Geografia, de História e de Ciências foi abolido dos três primeiros
anos de ensino fundamental pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo
(SEE/SP), na Resolução n.º 81, de 16/12/2011. Em 2014, na Resolução de n.°3, expedida
pela mesma secretaria, os referidos componentes curriculares, retornaram aos três
primeiros anos do Ensino Fundamental, do currículo paulista. A carga horária, entretanto,
continua reduzida em relação à Língua Portuguesa e Matemática. Consideramos que o
ensino de Geografia, História e Ciências vem sendo desvalorizado pelos currículos
educacionais paulistas. Esta situação não está de acordo com a formação que
consideramos ideal para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim como afirma
Callai (2005, p.246) “a geografia, nos anos iniciais da escolarização, pode, e muito,
contribuir com o aprendizado [...] uma vez que encaminha para aprender a ler o mundo.”.
Nos posicionamos em defesa do ensino de Geografia, História e Ciências desde
os anos iniciais do Ensino Fundamental. Consideramos que tais conhecimentos
colaboram na construção de uma leitura autônoma do mundo. Tais conhecimentos,
também, são fundamentais para o desenvolvimento de práticas educativas voltadas para
a cidadania.

O desenvolvimento das práticas educativas que envolvem o ensino de Geografia,
História e Ciências
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Salientamos a relevância da construção de práticas educativas, voltadas para o
ensino de Geografia, História e Ciências, que envolvam a localidade e o cotidiano do
estudante. Entendemos que as práticas educativas, que envolvem a localidade do
educando, podem colaborar com o desenvolvimento de um ensino mais significativo e
contextualizado.
A presença da localidade é valorizada por Oliveira (2009, p.174), quando afirma
que no processo de ensino e formação é importante considerar a localidade e a cidade
como objetos de ensino que podem se tornar propostas concretas e ao mesmo tempo
singulares, pois permitem operar com a complexidade que é o lugar e o cotidiano, temas
centrais de caráter geográfico, histórico e social que são reais, concretos e tangíveis.
A produção de práticas educativas singulares e voltadas para a localidade do
educando colabora com a construção da leitura de mundo e com a reflexão sobre a
realidade que o cerca, pois assim como afirma Almeida (1991, p.34) “o aluno deve partir
da identificação dos elementos observados, assim poderá, depois, questionar a ocorrência
desses elementos em sua localidade.”. Entendemos que, ao observar, questionar e refletir
a respeito dos elementos, presentes em sua realidade, o estudante estará construindo sua
leitura de mundo. Kaercher (1998, p.14) aponta que “é preciso exercitar nossos alunos a
escreverem, lerem e dizerem as suas palavras em sala de aula e nas aulas de Geografia.
[...] Falo de ler o mundo, a partir de suas realidades”.
Ao trabalharmos de maneira contextualizada, podemos instrumentar os estudantes
para a compreensão da realidade que os cerca. Consideramos que as práticas que
envolvem a localidade proporcionam subsídios para o desenvolvimento da leitura do
mundo e para o desenvolvimento de práticas voltadas para a cidadania. Segundo Callai
(2005, p.228) “a leitura do mundo é fundamental para que todos nós, que vivemos em
sociedade, possamos exercitar nossa cidadania”. Entendemos que ler o mundo “significa
compreender aquelas informações que estão no cotidiano das pessoas, entendendo o
significado das formas que desenham as paisagens.” (CALLAI, 2013, p.14). As práticas
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educativas, que contemplam o ensino de Geografia, História e Ciências e que envolvem
a localidade do educando, podem colaborar, ainda, para que o estudante compreenda a
realidade que o cerca, Straforini (2004, p.29) acrescenta que “compreender a realidade
significa pensar criticamente sobre ela.”. Segundo Callai (2005, p.228) a construção da
leitura do mundo, pode ser considerada como o papel central da Geografia na escola. Ler
o mundo da vida, ler o espaço e compreender que as paisagens que podemos ver são
resultado da vida em sociedade, dos homens na busca da sua sobrevivência e da satisfação
das suas necessidades.
Ao desenvolver práticas educativas inovadoras e criativas, o professor poderá
construir reflexões que irão contribuir para uma formação ampla, assim, como afirma
Guimarães (2009, p.327), é por meio de uma prática criativa com as diferentes linguagens,
o professor pode contribuir para que o aluno se aproprie de bens culturais essenciais para
a sua formação.
A respeito das diferentes linguagens, podemos destacar a linguagem cartográfica.
Entendemos que a Cartografia Escolar, compreendida como linguagem, poderá estar
presente nas práticas, que denominamos inovadoras e criativas. A Cartografia Escolar
poderá voltar-se para a localidade do estudante, por exemplo, em uma proposta de oficina
de mapas do bairro. Com o desenvolvimento desta oficina diversas reflexões poderão ser
construídas, como as que envolvem o tema da coleta seletiva, da arborização, dos rios que
perpassam o bairro, dentre outras. Segundo Almeida e Passini (1999, p.14) o processo de
aquisição da linguagem cartográfica é um “meio de se instrumentalizar o sujeito para
desvendar o mundo.”. Consideramos a Cartografia Escolar como uma linguagem, não
apenas como uma técnica ou conteúdo específico. Cavalcanti (2010, p.9) aponta que “No
processo de alfabetização cartográfica, a cartografia aparece não apenas como técnica ou
tópico de conteúdo, mas como linguagem, com códigos, símbolos e signos. Essa
linguagem precisa ser aprendida pelo aluno para que ele possa se inserir no processo de
comunicação.”. A Cartografia Escolar, também, enfrenta desafios, como o de ter que
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superar as concepções educacionais voltadas para a mecanização e memorização. Pois,
assim como afirma Oliveira (2011, p.14) “o ensino da linguagem cartográfica na escola
limita-se muitas vezes em atividades de pintar, colorir, copiar, decalcar mapas, muito
distante da possibilidade de transformar os mapas escolares num instrumento para a
construção de conhecimentos.”. Ressaltamos que, o desenvolvimento da linguagem
cartográfica, pode ser fundamental para a superação das práticas educativas, mecânicas e
descontextualizadas. Tais práticas podem colaborar para que o estudante compreenda a
realidade de maneira ampla e em suas múltiplas dimensões, como a ambiental, política e
socioeconômica.
Temos como objetivo formar estudantes capazes compreender a realidade que os
cerca, em suas múltiplas dimensões. Entendemos que tal compreensão está intimamente
ligada à uma formação crítica. O estudante deve ser capaz de refletir criticamente a
respeito do seu entorno, das relações ali presentes, enfim, realizar uma leitura plena do
mundo.
Para que o professor planeje e desenvolva práticas educativas que envolvam a
História, Geografia e as Ciências, a partir dos ideais apresentados, é necessário que ele
possa contar com uma formação que contemple tais aspectos. Ao desenvolvermos
práticas educativas reflexivas no ensino superior pretendemos colaborar para uma ampla
formação docente. Partindo desses pressupostos, apresentamos o desenvolvimento da
prática desenvolvida no curso de Licenciatura em Pedagogia.
O desenvolvimento da prática
Nesta secção descreveremos o desenvolvimento da prática educativa
desenvolvida no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto. A referida ação educativa foi realizada no
componente curricular denominado Ação Pedagógica Integrada que contempla aspectos
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teórico-metodológicos e estágios supervisionados referentes ao ensino de História,
Geografia e Ciências
No primeiro momento os professores em formação dividiram-se em grupos com
o intuito de analisar e elaborar questionamentos a respeito de livros didáticos e apostilas
selecionadas. Selecionamos Livros didáticos pertencentes ao programa PNLD (Programa
Nacional do Livro Didático). Esses materiais estão disponíveis para as escolas públicas
estaduais e municipais.
Os estudantes refletiram sobre quais noções e conteúdos eram abordados e quais
atividades eram expostas. Ao refletirem a respeito de tais elementos os estudantes foram
orientados a relacionar tais conteúdos aos expostos nos Parâmetros Curriculares
Nacionais. Os conteúdos encontrados mostraram-se pertinentes aos objetivos
educacionais dos anos iniciais do Ensino Fundamental, porém notaram uma presença
grande de atividades tradicionais e “mecanizadas”, como recortar e colar, e/ou, pintar
mapas.
Outro aspecto que refletimos com os estudantes de Pedagogia foi a presença ou
ausência de elementos da localidade e do cotidiano, dentre outros. A ausência de
atividades que envolvem a localidade e o cotidiano dos alunos chamou a atenção tendo
em vista os princípios gerais expostos pelas políticas públicas de ensino de São Paulo que
explicitam o desenvolvimento de práticas pedagógicas que contemplem o entorno do
aluno, colaborando para a leitura e compreensão do mundo.
Juntamente com estes aspectos, a questão da autonomia docente também foi
refletida tendo em vista a imposição da utilização de um único material didático que
impossibilita ou inviabiliza práticas pedagógicas que envolvam os alunos em suas
respectivas localidades, cotidianos e vivências.
Realizamos, com o coletivo de estudantes, questionamentos a respeito da
formação inicial e continuada dos docentes, uma vez que os processos formativos
precisam ser compreendidos como complementares. A formação docente foi destacada
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por ser compreendida como essencial para que as práticas mecanizadas fossem superadas
e para que a localidade do aluno fosse contemplada. O professor em seu cotidiano tem
que lidar com imposições de materiais didáticos, por parte da gestão escolar. É preciso
que o docente busque desenvolver ações educativas inovadoras e que contemplem a
realidade do aluno.
Considerações
Neste trabalho realizamos apontamentos a respeito da formação inicial de
docentes, mais precisamente dos Pedagogos. Destacamos aspectos relacionados ao
currículo educacional, tendo em vista as atuais políticas públicas educacionais do Estado
de São Paulo e os desafios que impõem à prática educacional nos anos iniciais do Ensino
Fundamental.
Refletimos também a respeito da importância do desenvolvimento de práticas
educativas que contemplem o ensino de História, Geografia e Ciências. Com isso,
destacamos que tais ações educativas podem colaborar para uma ampla formação do
estudante e para a leitura e compreensão do mundo.
Tendo em vista o papel central do professor em tal desenvolvimento, descrevemos
uma prática educativa realizada no ensino superior, em um curso de Licenciatura Plena
em Pedagogia.
Entendemos que a referida prática educativa no ensino superior, apesar de seus
limites, possibilitou com a reflexão dos pedagogos em formação, no sentido de ampliar a
reflexão sobre as atuais políticas públicas curriculares paulistas, o papel que os materiais
didáticos possuem nos anos iniciais do Ensino Fundamental e, ainda, sobre a os processos
formativos de professores para atuarem no ensino de História, Geografia e Ciências.
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA JUVENTUDE NO ANO DE 2017
José Gonzaga Teixeira de Camargo
Marcos Pereira de Santana Santos
PUC-Campinas
Resumo: Os acidentes de trânsito e a violência em geral constituem uma verdadeira e
urgente questão de Saúde Pública atual, tanto por sua extensão quanto consequências para
o indivíduo, família e sociedade. O número de pessoas que morrem a cada ano vítimas de
acidentes de trânsito, segundo a OMS, é estimado em cerca de 1,2 milhões. A faixa etária
mais acometida nesse tipo de acidente é a dos jovens. Sendo que o consumo excessivo de
álcool é responsável por grande parcela desses acidentes. O trabalho tem como objetivo
analisar os resultados obtidos durante o Programa P.A.R.T.Y. (Prevenção do Risco de
Trauma Relacionado ao Uso de Álcool na Juventude), o qual desenvolve atividades
socioeducativas com alunos do ensino médio e professores de escolas públicas da região
metropolitana de Campinas, em relação às ações de prevenção aos acidentes de trânsito,
demonstrando a relação entre os fatores de risco, em especial álcool e drogas, à alta
incidência de acidentes automobilísticos. O método consistiu em visita às escolas públicas
da região, visita dos alunos à enfermaria de cirurgia e de ortopedia e ao pronto-socorro
do Hospital e Maternidade Celso Pierro, palestras abordando fatores de risco e prevenção
de acidentes e sistematização dos dados através de pré-testes e pós-testes. O projeto
contou com a participação de 94 estudantes do ensino médio no ano de 2017. Entre os
alunos, 18,09% (16) apresentaram idade superior a 18 anos e 35,10% (33) eram do sexo
masculino. Do total de participantes, 36,17% (34) já dirigiram, porém 81,91% (77) não
tinham idade superior a 18 anos. Com relação ao uso do cinto de segurança, cerca de
56,38% (53) sempre utilizam cinto de segurança no banco da frente e 18,09% sempre
utilizam o cinto no banco de trás. Além disso, quando perguntado aos participantes com
que frequência, nos últimos dois meses, utilizaram capacete para andar de motocicleta,
41,49% (39) afirmaram nunca ter andado de motocicleta e 39,36% (37) sempre utilizaram
capacete. Inicialmente 79,78% (75) apresentavam conhecimento acerca dos efeitos do
álcool no organismo frente a 78,72% (74) no pós-teste. 39,36% (37) reconheciam
inicialmente o trauma como a maior causa de morte entre jovens, frente a 55,32% (52)
após as palestras e visitas. 78,72% (74) sabiam inicialmente quem chamar em caso de
acidentes, comparado com 91,49% (86) no pós-teste. Sobre conhecer situações de risco
ao trauma, no pré-teste 87,23% (82) sabiam, em comparação com 90,42% (85) no pósteste. Por fim, 93,62% acreditam que as aulas e palestras serviram para evitar que eles se
envolvam em um trauma. Nesse sentido, conclui-se que o projeto obteve êxito em seus
objetivos de capacitação de jovens para identificação dos fatores de risco para acidentes
automobilísticos e escolha de atitudes seguras no trânsito.
Palavras-Chave: vulnerabilidade social; estudantes; Ensino Médio
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Introdução
O trauma é líder em causas de mortes no Brasil, onde cerca de 150 mil pessoas morrem
anualmente vítimas de traumas. Esse número equivale a uma morte a cada quatro minutos. De
acordo com as estatísticas do Ministério da Saúde, outras 400 mil pessoas por ano, vítimas do
trauma, ficam incapacitadas, temporariamente ou definitivamente. De acordo com o Ministério
da Saúde, 30% do orçamento do SUS é gasto no tratamento de traumatismos no Brasil e 90%
deles poderiam ser evitados por meio de atitudes preventivas.
O Brasil aparece em 5º lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito. Além
disso, os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de
idade, e, segundo Ministério da Saúde, 21% dos acidentes de trânsito estão relacionados ao uso
de álcool. Os dados epidemiológicos do trauma no Brasil diferem um pouco dos dados dos demais
países membros da Organização Mundial de Saúde (OMS), onde 51% das mortes por causas
externas foram suicídios. Em 2007 o Brasil apresentou 67% das mortes por ferimento decorrentes
de causas externas, com 38.419 ferimentos e mortes relacionadas ao trânsito. Em 2007, a taxa de
homicídios por de 26,8 por 100.000 pessoas e a mortalidade relacionada ao trânsito foi de 23,5
por 100.000 pessoas. Com o aumento do número de motocicletas no país, o número de mortes e
lesões incapacitantes tem aumentado muito. Na última década, a mortalidade de motociclistas
aumentou mais de 300%, passando de 1,5 por 100.000 habitantes em 2000 para 4,7 por 100.000
em 2008.
A informação vem de um estudo global sobre óbito de adolescentes , publicado nesta
terça-feira (16). A OMS estima que 1,2 milhão de adolescentes morrem por ano no mundo - três
mil por dia.
De acordo com a entidade, as principais causas de mortes entre adolescentes brasileiros
de 10 a 15 anos são, nesta ordem: violência interpessoal, acidentes de trânsito, afogamento,
leucemia e infecções respiratórias.
Já jovens na faixa de 15 a 19 anos morrem em decorrência de violência interpessoal,
acidentes de trânsito, suicídio, afogamento e infecções respiratórias.
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No resto do mundo, as cinco principais causas de morte entre jovens de ambos os
sexos, de 10 e 19 anos são: acidentes de trânsito, infecções respiratórias (pneumonia),
suicídio, infecções intestinais (diarreia) e afogamentos.
Mais de dois terços dessas mortes ocorrem em países em desenvolvimento,
segundo dados de 2015 da OMS.
Dividindo por sexo, a estimativa aponta que, no mundo todo, meninos de 10 a 19
anos morrem principalmente por acidentes de trânsito, violência interpessoal,
afogamento, infecção do sistema respiratório e suicídio.
As meninas da mesma faixa-etária têm mortes atribuídas a infecções do sistema
respiratório, suicídio, infecções intestinais, problemas relacionados à maternidade e
acidentes de trânsito.
Essas tragédias poderiam ser evitadas se os países investissem mais em educação,
serviços de saúde e apoio social, diz a OMS.
O documento aponta ainda soluções que podem ajudar a evitar essas mortes
precoces. São sugestões de políticas públicas que podem ter grande impacto nas
estatísticas. Um exemplo é a recomendações da implementação de leis e campanhas de
conscientização pelo uso do cinto de segurança. Em 2015, acidentes de trânsito mataram
115 mil jovens de 10 a 19 anos no mundo todo.
Entre as políticas básicas que os países devem tentar implementar para diminuir o risco
de mortes precoces estão: programas de orientação sexual na escola, aumento da idade mínima
para consumo de álcool, obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nos automóveis e de
capacetes para ciclistas e motociclistas; redução do acesso a armas de fogo, aumento da qualidade
da água e melhoria da infra-estrutura sanitária.
Campinas é a terceira cidade mais populosa do Estado de São Paulo, e a 14a do Brasil,
com mais de 1,1 milhão de habitantes. A cidade de Campinas possui um veículo para cada 1,31
habitantes, é uma das cidades com mais alta taxa de motorização do Brasil. Dados da Empresa
Municipal de Desenvolvimento (Emdec) de Campinas (SP) mostram que 48,8% das mortes
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registradas em acidentes de trânsito na cidade em 2014 tiveram relação com o consumo de álcool.
Depois das quedas, os acidentes de transporte são as maiores causas de atendimento nos serviços
de Urgência e Emergência do município. Sobre a natureza dos acidentes fatais, o atropelamento
com 35%, seguido de choque com 23% e depois abalroamento com 18%estão entre as causas
principais. O sexo das vítimas dos acidentes fatais se dividem em 89% do sexo masculino. Em
relação aos que estavam ocupando veículos, 94% eram do sexo masculino e quanto aos pedestres,
78% eram homens.
No caso dos motociclistas, muitas vezes pensamos que os acidentes ocorrem porque há
um abuso no memento em que estão trabalhando, porém esses mesmos dados de 2014 mostram
que os acidentes fatais ocorreram no momento de lazer em 44%, seguido de trabalho com 24% e
em ida/volta do trabalho em 12%. As faixas etárias mais acometidas nesses casos de óbito foram
mais altas dos 18 – 23 anos (23%), seguida de 30 – 35 anos (20,5%). No caso dos motociclistas,
todos eram do sexo masculino.
O uso do celular enviando mensagens aumenta em 400% o risco de acidentes. Cinquenta
e um por cento dos acidentes co ferimentos são causados pelo uso de celulares * Conselho
Nacional de Segurança dos Estados Unidos 2014, Organização das nações Unidas 2010.
Em Campinas, segundo dados de 2014, os dias da semana em que isso mais ocorre sã na
terça e no sábado.
Quanto a dosagem alcoólica no sangue, 48,9% das pessoas que faleceram nos acidentes
com veículos apresentavam dosagem proibitiva de álcool no sangue. Dos condutores de
motocicletas, 48% a apresentava, assim como 70% dos que conduziam outros veículos. Já os
pedestres somavam 30%.
A maioria dos traumas poderiam ser evitados por meio de escolhas conscientes, e muitas
vezes as escolhas influenciam a vida de muitas outras pessoas – do pedestre, dos outros
motoristas, e dos seus familiares e pessoas que o amam. Assim, este projeto pretende conscientizar
os professores, pais e alunos adolescentes que as ocorrências de trânsito não são “acidentes” ou
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coisas que acontecem ao acaso e sim, eventos cuja ocorrência está sob o nosso controle, sendo
previsíveis e evitáveis.

Trauma é uma lesão causada por agente externo. É um acontecimento não previsto
e indesejável, de forma violenta em menor ou maior intensidade, que produz dano ou
lesão nas pessoas. As causas dos traumas são diversas e as principais são: acidentes com
veículos automotores, agressões, quedas, armas de fogos e queimaduras.
Segundo pesquisas, cerca de 90% dos casos de traumas podem ser evitados, por meio de
escolhas seguras, evitando fatores de riscos, como abuso de álcool, drogas, excesso de velocidade,
desatenção (como o uso de telefones celulares ao volante), inexperiência e a não utilização de
equipamentos de proteção, como o cinto de segurança.
Assim, é preciso sensibilizar os jovens, fazendo com que reflitam antes de tomar decisões
arriscadas, como dirigir embriagados.
Em 1986, no Hospital Sunnybrook, Ontario – Toronto (Canadá) foi criado um programa
que se chama Prevent Alchool and Risk-Related Trauma in Youth, cuja sigla é P.A.R.T.Y., e se
espalhou pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos, Japão e Austrália. No Brasil sob a
coordenação da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT), o
projeto foi implantado em 2008 em Ribeirão Preto e posteriormente, em Campinas em 2010 na
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Na Pontifícia Universidade Católica de
Campinas iniciou-se o projeto em 2015. Os dados apresentados aqui representam os dados
referentes aos meses de abril a setembro de 2017, quando escolhemos apenas escolas públicas
para participar do mesmo.

Objetivo
O objetivo é ode desenvolver atividades educativas, de conscientização dos professores e
pais de alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio de Escolas Públicas e Privadas da região
Metropolitana de Campinas, além dos alunos ingressantes da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas sobre prevenção de acidentes de trânsito, por meio do desenvolvimento de atividades
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que alertam sobre os riscos que a imprudência no trânsito gerada pela ingestão de bebidas pode
causar sobre a saúde dos cidadãos, a partir de visitas aos usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS), atendidos no HMCP da PUC-Campinas, proporcionando também aos alunos do Curso de
Medicina a oportunidade de vivenciar a Extensão Universitária e assim contribuindo, para a
formação cidadã do Médico, conforme disposto no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina.

Objetivos Específicos
Auxiliar na promoção da saúde por meio de medidas de prevenção. Atualmente as
medidas de suporte básico e avançado de vida como o treinamento dos agentes promotores de
saúde, aquisição de veículos para transporte com segurança, medidas para garantir a chegada do
paciente com vida ao hospital, ente outros já foram exaustivamente realizados. Porém, as taxas
de acidentes com veículos automotores aumentou nos últimos anos, com as decorrentes mortes e
incapacitações subindo, também, de maneira exponencial. Assim, que a única forma de evitar-se
que essa verdadeira epidemia continue será lançando mão de medidas educacionais. E a
Universidade pode, através de seus programas de Extensão, auxiliar nisso.
Também há o objetivo de contribuir para a redução dos índices de acidentes de trânsito
na região metropolitana de Campinas, decorrente desse trabalho, poderá promover pessoas
empoderadas que serão agentes multiplicadores das ideias contidas nesse projeto.
E, assim, como objetivo final, contribuir para o cumprimento da Missão da PUCCampinas, na formação integral da pessoa humana e na construção de uma sociedade justa e
solidária Consolidar a parceria entre a PUC-Campinas e as Instituições Públicas e Privadas de
Ensino Médio da Região Metropolitana de Campinas.

Método
A conscientização dos participantes se faz através de uma visita ao Hospital e
Maternidade Celso Pierro, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
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A primeira parte do projeto consiste em uma visita organizada na escola escolhida para
sensibilização de pais, professores e alunos que irão participar do projeto. Nesse encontro, haverá
a exposição dos objetivos, a metodologia empregada e as atividades que serão desenvolvidas
nesse dia. É nesse momento que as dúvidas e as considerações são levantadas, o que contribui
para que as atividades ocorram com maior aproveitamento.
Na segunda parte do projeto, os alunos são recebidos e um questionário é aplicado sobre
o conhecimento do aluno sobre os efeitos do álcool no organismo, seus conhecimentos sobre o
trauma, quem chamar caso se depare com um acidente, direção e consumo de bebidas alcoólicas
ou drogas ilícitas alucinógenas, cinto de segurança (como utiliza-lo), capacete em motocicletas e
situações em que esteve em um veículo conduzido por alguém embriagado. Esse questionário é
anotado e colocado numa planilha para posterior análise. Esse questionário é respondido
anonimamente.
Após responderem os questionários, são ministradas palestras com os integrantes
parceiros do projeto que são a EMDEC (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas
que responde pelas áreas de planejamento da circulação; gerenciamento do transporte coletivo e
de outras modalidades de interesse público, como táxi, escolar e fretamento; e pela gestão do
trânsito, com os Agentes da Mobilidade Urbana, com a operação semafórica e de sinalização,
além de manter os programas de educação dos condutores e pedestres), por integrantes do SAMU
Campinas (O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que tem como objetivo chegar
precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência de natureza
clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa levar a
sofrimento, a sequelas ou mesmo a morte. Trata-se de um serviço pré-hospitalar, que visa
conectar as vítimas aos recursos que elas necessitam e com a maior brevidade possível, é um
serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio da prestação de orientações e do envio de
veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número "192" e acionado por uma
Central de Regulação das Urgências. O SAMU realiza os atendimentos em qualquer lugar:
residências, locais de trabalho e vias públicas, e conta com equipes que reúne médicos,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas), um voluntário (um paciente que
foi vítima de acidente com veículo automotor e apresenta sequelas e dá seu depoimento de como
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sua vida mudou, suas limitações, o problema imposto a sua família) e o docente responsável pelo
projeto que explica as razões, custos, efeitos do álcool e das drogas no organismo e na percepção
do ser humano. Também assistem a vídeos relacionados aos riscos, escolhas e consequências
relativas ao trauma.

Depois os alunos são divididos em dois grupos e são encaminhados para as visitas
interativas hospitalares, sendo um grupo conduzido ao Pronto-Socorro e outro às
enfermarias de Cirurgia de Urgência e Trauma e de Ortopedia. Essas visitas são sempre
acompanhadas pelo docente responsável pelo projeto e por alunos extencionistas.
Na visita ao Pronto-Socorro, o objetivo é que o estudante de segundo grau entre
em contato com a realidade de um local de atendimento a Urgência e Trauma, perdendo,
assim, a ideia vigente do glamour que o cinema ou a televisão colocam, como se o local
fosse um ambiente tranquilo, agradável, com pessoas dispostas e em número suficiente
para dar conforto e tranquilidade à vítima. O objetivo é que nessa imersão de realidade o
aluno perceba que o ambiente é estressante, com os hospitais atendendo além do limite
de suas capacidades, com pessoas se desdobrando para socorrerem os pacientes que
chegam, muitas vezes, ao mesmo tempo; que o local de atendimento é sufocante e
opressor; que muitas vezes o local onde os procedimentos são realizados já está ocupado
por pacientes da emergência que não se consegue fazer um tratamento individualizado e
também que não há separação de sexo no atendimento, já que na sala de emergência
pacientes de ambos os sexos ficam lado a lado.
Nas enfermarias de Cirurgia de Urgência e Trauma e Ortopedia, os estudantes de
segundo grau tem a possibilidade de conversar com os doentes (essas vítimas de trauma
foram previamente selecionadas e a elas foi explicado o objetivo do projeto e há a
concordância do mesmo e de seus familiares nessa participação) sobre os motivos que
causaram o trauma, podem ver e avaliar os ferimentos e sequelas possíveis, e os
problemas outros (financeiros, sociais e familiares) que esse evento ocasionou.
Depois, os estudantes recebem um segundo questionário (também respondido
anonimamente), para a avaliação da efetividade das atividades. Nesse segundo
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questionário, pergunta-se sobre direção alcoolizado, o que é trauma, quem chamar em
caso de acidentes, efeitos do álcool, escolhas seguras, fatores que influenciam as escolhas
no trânsito, impacto da prevenção na diminuição de acidentes, sobre o que acharam das
aulas do dia, perguntas sobre se houveram dificuldades de entendimento das atividades e
por último, o que eles mais gostaram. Há também espaço para sugestões e críticas.
Resultados
De abril a setembro do ano de 2017, 94 estudantes de ensino médio participaram
do projeto na PUC-Campinas. Esses estudantes provinham das escolas Estaduais
Professora Glória Aparecida Rosa Viana, Ruy Rodriguez e Jardim Rossim. A média de
alunos atendidos por visita era de 30 alunos (o contato individualizado é muito
importante, tendo em vista que o impacto é grande nesses adolescentes, além do fato que
o controle sobre um grupo de pessoas nessa idade deve ser bem atento).
Quanto ao sexo, 64,9% eram do sexo feminino e 35,1% masculino; 81,9% tinham
idade inferior a 18 anos e 18,1 % superior 18 anos. Dessa amostra, 36,17% dos estudantes
já dirigiram veículos automotores, 56,38% sempre utilizam cinto de segurança no banco
da frente, porém apenas 18,09% o utilizam no banco de trás do automóvel.
Nas perguntas que comparam o pré e o pós-teste, há que se destacar que 39,36%
dos estudantes sabiam, inicialmente, que o trauma é a maior causa de morte entre os
jovens. No pós- teste essa taxa subiu para 55,32%. Vinte e um por cento dos alunos não
sabiam quem chamar em caso de acidentes, e essa taxa caiu para 8,51%. Algumas taxas
mantiveram-se estáveis, como sobre o conhecimento acerca dos efeitos do álcool no
organismo (79,78% versus 78,72%), conhecimento dos problemas em dirigir após
ingestão de bebidas alcoólicas (90,45% versus 94,68%), conhecer situações de risco ao
trauma (87,23% versus 90,42%) e conhecimento do que pode acontecer se beber e dirigir
( 64,89% versus 63,83%). Além disso, quando perguntado aos participantes com que
frequência, nos últimos dois meses, utilizaram capacete para andar de motocicleta,
41,49% afirmaram nunca ter andado de motocicleta e 39,36% (37) sempre utilizaram
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capacete. Do total de participantes, 36,17% já dirigiram, porém 81,91% não tinham idade
superior a 18 anos. Dos participantes, 93,62% acreditam que as aulas e palestras serviram
para evitar que eles se envolvam em um trauma.
Considerações
Em 1998, o Código Nacional de Trânsito determinou o limite legal de 0,6 g/l de álcool
no sangue assim como a obrigatoriedade do cinto de segurança. Em 2008, a Lei 11.705, chamada
de “Lei Seca” foi aprovada, reduzindo o limite de álcool no sangue para zero. Após um sucesso
inicial, as taxas de mortalidade voltaram a subir, especialmente devido a dificuldade de
fiscalização e punição aos motoristas infratores.
Um projeto como esse implantado em Ribeirão Preto em 2008, sendo o pioneiro no Brasil.
Em Campinas na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) iniciou o projeto em 2010,
atendendo em média 800 alunos por ano. Aqui na Pontifícia Universidade Católica de Campinas
atendemos em média 100 a 120 alunos por ano. É uma parcela muito pequena dos jovens que são
expostos aos riscos da epidemia do trauma, porém há que se dizer que o que pode-se formar
multiplicadores que disseminarão a ideia para seus pares. Porém, os resultados com a diminuição
da mortalidade e sequelas causadas pelos acidentes de trânsito somente serão sentidas em longo
prazo.
Banfield, et al, considerando 1281 estudantes que foram aleatoriamente combinados com
controles, notou que houve menos acidentes de trânsito entre jovens participantes (43,3% versus
47,4%; p=0,02; OR, 1.22; 95%CI, 1.03 – 1,45), mais notadamente em mulheres ((44,4% versus
49,0% p=0,04). Também ajudou os participantes a se manterem livres de ferimentos por mais
tempo que o grupo controle (p<0,0001), e os ferimentos dos participantes do projeto P.A.R.T.Y.
foram significativamente menores que o do grupo controle.
Os alunos extencionistas da graduação participantes do projeto muito auxiliam no contato
com os estudantes de segundo grau. Se por um lado ainda não estão completamente formados na
faculdade, por outro a linguagem utilizada por eles auxilia na compreensão dos tópicos a serem
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abordados. A proximidade de idade entre eles auxilia, e muito, na identificação por parte do
público alvo. Para o aluno que participa é uma oportunidade, também de sedimentar os
conhecimentos e transmiti-los aos seus pares, estudantes da Universidade, pois o risco de ingestão
de bebidas alcoólicas e direção ocorre com frequência nas festas de confraternização que eles
frequentam. Também ficam cientes de seu papel como promotores de conhecimento e
responsabilidade para com os outros.
A participação dos parceiros do projeto EMDEC e SAMU auxiliam a sedimentar os
conhecimentos compartilhados, dando a visão mais dinâmica e abrangente do problema, tendo
em vista que a diminuição dos acidentes automobilísticos passará, sem a menor sombra de dúvida,
por um melhor estudo da logística do trânsito e suas variáveis, dados que a EMDEC nos fornece
de forma competente. A participação do SAMU dá a dimensão das dificuldades do atendimento
cotidiano, mostrando em números as dificuldades logísticas e materiais de atender-se a uma
cidade do tamanho de Campinas com os recursos sempre insuficientes destinados a essa atividade.
Também alerta para os trotes a esse serviço, mostrando os efeitos deletérios desse tipo de
atividade. O SAMU explica e orienta a melhor forma de como comunicar um acidente, como dar
as coordenadas de onde houve a ocorrência, entre outras informações práticas que dificilmente
um leigo obteria sem ter tido contato com esses profissionais.
Os voluntários auxiliam dando suas dolorosas experiências de vida. Uma delas conta
como ficou paraplégica após se formar em enfermagem, e como isso afetou sua vida. Conta que
foi andar de bicicleta cansada (após plantões e entrega de trabalhos para a conclusão de curso), e
que perdeu os sentidos e caiu num barranco. Conta a trajetória do transporte, do socorro
desastrado, da perda da movimentação de membros, da recuperação em Brasília, da perda do
namorado, do retorno às atividades laborais de uma forma diferente daquela a qual havia se
programado, além do impacto do acidente em sua família. Outro voluntário conta que após uma
escolha errada (estava sem documentos da motocicleta durante uma blitz policial) e por isso
colidiu sua moto num poste, quando seu primo faleceu e ele foi levado ao hospital. Conta suas
cirurgias, tempo de internação na Unidade de Terapia Intensiva, as re-operações, o risco de
problemas por conta de suas lesões ainda presentes e de como isso afetou sua vida e a de seus
amigos e familiares. Essa parte da dinâmica é uma das mais emocionantes e consegue transportar
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os estudantes para uma realidade palpável, longe dos vídeos, do realidade alternativa ou do
história contada, já que os personagens são reais.
Nas visitas os participantes são divididos em grupos de sete por local, tendo em vista que
cuidados devem ser tomados nos ambientes das enfermarias de Cirurgia de Urgência e Trauma e
Ortopedia, além do Pronto Socorro do hospital. Nas enfermarias eles podem conversar com as
vítimas previamente selecionadas e que se dispuseram a dar seu depoimento. Há que se notar que
essas vítimas tem uma atitude solícita em auxiliar no projeto, tendo consciência de que estão
formando jovens que evitarão acidentes no futuro. Em geral há sempre um familiar (as atividades
são noturnas, fora do horário de trabalho desses familiares, o que faz com que estejam presentes
no momento da visita guiada, e portanto podem colaborar contando a experiência vivida) também
contatado previamente e que concordou em auxiliar dando seu testemunho. Essas vítimas contam
em detalhes a importância dos segundos de decisão que mudaram seu destino, de como se
arrependem de um ato às vezes leviano, das inseguranças e incertezas quanto ao futuro, e de como
farão para se adaptarem a nova vida.
Sobre os resultados, há que se destacar que inicialmente 39,36% dos estudantes sabiam
que o trauma é a maior causa de morte entre os jovens, porém essa taxa subiu para 55,32%., assim
como 21% dos alunos não sabiam quem chamar em caso de acidentes, e essa taxa caiu para 8,51%.
Pra 93,62% deles, as aulas e palestras serviram para evitar que eles se envolvam em um trauma,
o que mostra a eficácia desse programa na prevenção de acidentes.
Mesmo com dados tão positivos, estamos longe de alcançar um cenário ideal, tendo em
vista que poucas cidades possuem um programa como esse. E mesmo na que tem, deveríamos
aumentar e desenvolver programas de educação seriada para que essas mensagens pudessem ser
sedimentadas, aumentado a segurança e evitando-se mais essa causa de mortalidade e morbidade
em nossa sociedade.
Conclusão
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Conclui-se que o projeto obteve êxito em seus objetivos de capacitação de jovens para
identificação dos fatores de risco para acidentes automobilísticos e escolha de atitudes seguras
no trânsito.
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PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI): PESQUISA EM BIBLIOTECAS
DIGITAIS
Pedro Guilherme Santos Borges
André Pires
PUC-Campinas
Resumo: O Prouni – Programa Universidade para Todos – foi instituído em 2005 e visa
conceder bolsas em universidades particulares de 25% a 100%, o ingresso no programa é
feito pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Esta pesquisa tem como metodologia o
estado da arte, visa compreender como se apresenta a produção científica qualificada em
relação ao tema Prouni. Assim como caracterizar do conjunto dessa produção, os
trabalhos que estabelecem conexão entre o Prouni e os estudantes com casos de
vulnerabilidade social. Levantamentos na biblioteca eletrônica Scielo, na Biblioteca
Brasileira de Teses e Dissertações e outras bases, realizados em 2015 e 2016, indicou que
existem 35 artigos, teses ou dissertações cadastrados nessas bases com o descritor Prouni
entre 2005 a 2014. Espera-se que esta investigação possa contribuir para uma melhor
compreensão da produção científica qualificada sobre o Prouni, suas análises e
percepções nesses dez anos de existência.
Palavras-Chave: PROUNI; Educação; Políticas Públicas.
Introdução
O Prouni – Programa Universidade para Todos – foi instituído em 13 de Janeiro
de 2005 pela LEI N° 11.096 e visa conceder bolsas em universidades particulares de 25%
a 100% de acordo com a renda familiar mensal per capita. O meio de entrada ao programa
é o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Os estudantes que pretendem obter bolsas
precisam ter mais de 45% de acertos nas provas objetivas e não "zerar" a prova discursiva
do ENEM. Os candidatos que obtiverem esse desempenho e se enquadrarem nos
requisitos do programa passam para a segunda etapa que consiste na solicitação de
matrícula em uma das Instituições de Ensino Superior (IES) participantes.
Uma vez que o Prouni se destina a garantir o acesso e a permanência de indivíduos
com baixa renda per capita familiar ao ensino superior, torna-se importante relacioná-lo
com outra política dirigida aos mais pobres, o Programa Bolsa Família, o qual vincula o
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recebimento de benefício monetário a crianças e jovens até 17 anos, desde que os mesmos
cumpram frequência escolar mínima estabelecida pelo programa. Em relação ao
Programa Bolsa Família, lançado em 2003 e instituído pela Lei 10.836 de janeiro de 2014,
os destinatários desta política de transferência de renda são as famílias pobres, definidas
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Ministério do
Desenvolvimento Social, 2012) como aquelas que possuem renda de até R$ 140,00
mensais por pessoa. Na saúde (BRASIL, 2004) são exigidos acompanhamento pré-natal
e pós-natal para mães e nutricional e de vacinação para as crianças. Na educação, exigese frequência escolar mínima de 85% para crianças entre 6 e 15 anos e de 75% para jovens
entre 16 e 17 anos. O acompanhamento e controle da frequência escolar são de
responsabilidade do Ministério da Educação, feitos em parceria com demais entes
federativos. Bimestralmente, as escolas devem reportar a frequência dos alunos que
recebem o benefício às prefeituras, que se encarregam de enviá-las ao Ministério da
Educação por meio do Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar.
O objetivo inicial da pesquisa que originou este artigo foi analisar a produção
qualificada sobre o Programa Universidade para Todos (PROUNI) através de
levantamentos bibliográficos na Biblioteca Eletrônica Scielo (www.scielo.br) e na
Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (http://bdtd.ibict.br/) com o descritor Prouni
entre 2005 e 2015 e, a partir deste levantamento, analisar quais dessas produções
estabeleciam uma conexão com programas de transferências de renda, mais
especificamente o programa Bolsa Família.
A escolha do período deu-se em função de que o PROUNI existe desde 2005.
Assim, buscamos analisar a produção qualificada sobre o Programa (artigos, teses ou
dissertações) dos primeiros 10 anos de existência do PROUNI. A preferência pelas bases
ocorreu pelo livre acesso as publicações que essas plataformas permitem.
Os levantamentos de dados nas bibliotecas foram realizados entre Outubro de
2015 e Abril de 2016. Tal busca indicou que existem 22 artigos e 83 teses e dissertações
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com o descritor PROUNI. A partir do procedimento de análise dos resumos dos artigos,
teses e dissertações foi realizada uma seleção dessas produções para que se encontrassem
aquelas que mais se aproximavam com os objetivos deste trabalho.
Dentro do universo dos 22 artigos e 83 teses e dissertações, foi constatado que o
objetivo inicial da pesquisa, que era analisar relações tendo por base a produção
qualificada de teses, dissertações e artigos entre o PROUNI e os programas de
transferência de renda se mostraram incipientes, tendo em vista que não foi encontrada
nenhuma tese, dissertação ou artigo que estabelecesse a conexão direta entre o Programa
Universidade para Todos e o programa de transferência de renda Bolsa Família. Sendo
assim, a investigação empreendeu um novo rumo.
Do conjunto da produção selecionada sobre o PROUNI, foi possível verificar
diferenças em relação aos métodos e técnicas de pesquisas empregadas. Há um
contingente de trabalhos que busca compreender o programa a partir de análises
documentais e estatísticas e, a partir dessas análises, evidenciar possíveis efeitos da
participação no programa junto ao público beneficiário. A título de ilustração, podemos
mencionar nesse subconjunto pesquisas que se utilizaram das bases de dados do Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), exame realizado junto a concluintes
de cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e
competências adquiridas em sua formação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), disponibiliza em sua página da internet
(http://portal.inep.gov.br/enade) informações socioeconômicas dos alunos que realizaram
o exame, as quais permitem selecionar os alunos prounistas.
Há também um conjunto de produções que buscou analisar o perfil deste novo
estudante do ensino superior e utilizou como método principal coleta de informação a
partir de entrevistas, questionários, estudos de caso, observação participante etc. junto aos
próprios beneficiários ou ex-beneficiários do PROUNI. Optamos por selecionar para
análise essas últimas produções. Fundamentou esta escolha o interesse em compreender
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formas de vivenciar a pobreza, a experiência de cursar curso de graduação considerando
os pontos de vista dos próprios beneficiários.
Através da leitura dos resumos de todos os artigos, teses ou dissertações, foram
selecionadas 31 produções que de fato priorizavam os pontos de vistas dos alunos de
baixa renda em relação à inserção no ensino superior, suas dificuldades, trajetórias e
percepções em relação ao Programa Universidade para Todos. A seguir apresentamos
alguns títulos das produções selecionadas: “Alunos do ProUni da Universidade de Passo
Fundo: trajetórias, percepções/sentimentos e aproveitamento acadêmico - Maria
Aparecida Tagliari Estacia”, “Consciência dos prounistas sobre sua inserção no ensino
superior - Flávia de Mendonça Ribeiro”, “Aluno ProUni: impacto na instituição de
educação superior e na sociedade - Vera Lucia Felicetti, Alberto F. Cabrera e Marilia
Costa Morosini”. Foram desconsiderados, portanto, trabalhos que não abordavam a visão
dos próprios estudantes bolsistas sobre o programa.
A análise baseou-se na leitura de todos os trabalhos a partir de fichas de leituras
com roteiros pré-estabelecidos, assim como na classificação por área do conhecimento,
método de pesquisa para que houvesse uma melhor compreensão do acervo encontrado.
Os principais resultados do trabalho durante o período da pesquisa foram para
além do simples levantamento das produções existentes na Biblioteca Eletrônica Scielo e
na Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações com o descritor PROUNI, através do
recorte utilizado que buscou selecionar pesquisas que fizessem do beneficiário do
programa um agente da pesquisa. As pesquisas que fazem parte do escopo do trabalho
não são aquelas que tratam o programa de uma forma pragmática, mas sim de uma forma
subjetiva sob a ótica daquele que de fato usufrui do PROUNI e de tudo o que ele tem para
oferecer ou não. Assim como, através da definição das 31 produções escolhidas, foi
possível analisar e quantificar as regularidades e diferenças entre as produções.
Método
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O método da pesquisa é o que se denomina do tipo estado da arte, método que
busca estabelecer o estado atual do conhecimento sobre determinado assunto e é orientado
majoritariamente pelo levantamento bibliográfico, no caso desta pesquisa, junto as bases
Biblioteca Eletrônica Scielo e Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações.
Os estudos do tipo “estado da arte” constituem pesquisas bibliográficas sobre um
determinado tema e/ou área do conhecimento. Colaboram para que os pesquisadores
construam o que poderia intitular-se um inventário analítico da produção acadêmicocientífica. O desconhecimento quanto a totalidade ou parcialidade de produções
acadêmicas num determinado campo e a análise do crescimento quantitativo e/ou
qualitativo de produções num determinado período se apresentam como fortes
estimulantes para a realização de estudos de tipo “estado da arte”. (Romanowiski; Ens,
2006; Ferreira, 2002).
Levantamentos de dados na biblioteca eletrônica Scielo (www.scielo.br) e na
Brasileira de Teses e Dissertações (http://bdtd.ibict.br/), realizados ente Outubro de 2015
e Abril de 2016, buscou através do descritor Prouni identificar produções que
relacionassem o Programa Universidade para Todos com programas de transferência de
renda, em especial o programa Bolsa Família. Como já mencionado na introdução,
durante as buscas foram identificadas 105 produções com o descritor Prouni dentro das
duas bases entre 2005 e 2015. A partir do procedimento de análise dos artigos, teses e
dissertações foi realizada uma seleção dessas produções para que se encontrassem aquelas
que mais se aproximavam com os programas de transferência de renda.
Através da leitura dos resumos de todos os artigos, teses ou dissertações
encontradas através do descritor, verificou-se que não foi encontrado nenhum artigo, tese
ou dissertação que propusesse a conexão direta entre o PROUNI com programas de
transferências de renda. Sendo assim, escolheu-se outro caminho para selecionar as
produções que fariam parte do corpo da pesquisa, então foram selecionados trabalhos que
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privilegiassem o método qualitativo, com entrevistas e/ou questionários com estudantes
bolsistas do programa.
Foram selecionadas trinta e uma produções que trabalhavam o sentido social do
PROUNI sob a visão dos próprios beneficiários, dentro deste universo pesquisas que
buscavam mostrar a realidade dos jovens dentro das IES, suas percepções sobre o
programa, a universidade, além de pesquisas que almejaram mostrar se de fato o programa
constrói uma democracia no ensino superior, se ele promove ascensão social e cultural.
Não foram selecionados, por exemplo, trabalhos que tratavam o PROUNI somente
enquanto programa de ação afirmativa sem dar voz ao público que utiliza o programa, ou
trabalhos que buscavam apenas analisar o processo de criação do programa e de outras
políticas públicas educacionais.
A seleção dos trinta e um textos que compuseram o escopo desta pesquisa foi feita
pela leitura dos resumos, introduções e considerações finais, quando estas se mostravam
pouco detalhadas realizou-se a leitura das produções por completo. Essas análises foram
guiadas por uma ficha de leitura para que se pudessem extrair as informações mais
pertinentes para a pesquisa de cada produção, as fichas de leituras continham roteiros
instituídos pelo orientador desta pesquisa que eram no caso das teses ou dissertações:
Título, autor, orientador, localização, programa, área de conhecimento, data, título do
grupo ou linha de pesquisa, autores citados, PROUNI como tema central da pesquisa,
aspectos negativos e positivos do programa, comentários. Já no caso dos artigos o roteiro
era: Título, título da revista, autor, data, localização, método, autores citados, PROUNI
como tema principal, aspectos positivos e negativos do programa, comentários.
Resultados
Ao passo que a pesquisa foi se incorporando e ganhando forma, verificou-se
através da leitura dos textos levantados que não foi encontrado nenhum artigo, tese ou
dissertação que propusesse a conexão entre o PROUNI com programas de transferências
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de renda. Portanto, a pesquisa fugiu do que foi proposto inicialmente, já que as produções
se mostraram incipientes no assunto pré-determinado. A partir de então foram selecionados
31 textos que ao invés de relacionarem o PROUNI com programas de transferências de
renda fizessem a análise do programa através de seu sentido social para a sociedade e esses
novos estudantes, assim como aqueles trabalhos que analisam o programa sob a ótica dos
próprios beneficiários através de uma metodologia qualitativa.
Dentro destas 31 pesquisas selecionadas verifica-se número considerável de
produções que tinham como foco estudos de casos. Esse método foi utilizado pelos autores
das pesquisas dentro de IES específicas, selecionando grupos de alunos por ano de
entrada, por cursos, por modalidade do curso ou até mesmo alunos egressos.
Vejamos como Gil interpreta o que é um estudo de caso

“O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas
ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um
ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo de detalhado
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos
já considerados.” (GIL, 2002, p. 54).

No âmbito das ciências sociais, como é o caso das pesquisas que foram utilizadas
para elaboração deste projeto, a crescente utilização do estudo de caso ocorre, pois permite
que a pesquisa explore situações da vida real cujos limites não estão claramente
determinados. Além disso, o estudo de caso ajuda na elaboração de hipóteses e/ou a
desenvolver teorias, assim como descrever a situação do contexto em que a investigação
está sendo feita e explicar as variáveis causais de certo fenômeno em situações muito
complexas onde não se encaixa a utilização de levantamentos e experimentos. No caso do
PROUNI, a técnica do estudo de caso auxilia para que se possa perceber através dos
próprios agentes (alunos e egressos) as percepções que eles têm sobre o programa, sua
funcionalidade e as trajetórias que o PROUNI permitiu que pudessem ser exploradas
durante e depois da graduação.
Posteriormente foi realizado um agrupamento do material coletado e, tendo como
base as fichas de leituras já realizadas, foram feitas análises por área de conhecimento em
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relação às teses e dissertações e quanto aos artigos essa análise foi realizada pelas técnicas
de pesquisa exploradas.
Ao agrupar as teses e dissertações por área de conhecimento denotou-se uma
predominância maior nas produções na área da Educação, um total de 16 produções das
31 selecionadas, já em relação ao agrupamento escolhido para os artigos a técnica de
pesquisa foi a empírica está em comunhão com o recorte escolhido para esta pesquisa.
Durante a leitura das produções foi possível extrair uma relação de autores que
apareceram com determinada frequência nas teses, dissertações e artigos, esses autores
destacados foram citados desde os trabalhos que utilizaram a metodologia qualitativa tanto
naqueles que não fizeram deste método o norteador da pesquisa. Abaixo segue a lista de
autores que se sobressaíram perante as pesquisas selecionadas:

Tabela 1: distribuição dos principais autores por principal técnica de pesquisa
utilizada nas produções.

Autores

Questionários

Entrevistas Mistas Total

Pierre Bourdieu

1

8

5

Afrânio Mendes Catani

3

7

5

15

Vera Lúcia Felicetti

2

1

1

4

1

5

4

10

1

1

1

3

Luiz Antônio Cunha

3

3

6

Carlos Benedito Martins

3

2

5

2

3

Cristina Helena
Carvalho

de

14

Almeida

Fernando Haddad

Eunice R Durham

1
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Fonte: Biblioteca eletrônica Scielo (www.scielo.br) e na Brasileira de Teses e
Dissertações (http://bdtd.ibict.br/). Elaboração dos autores
Podem-se extrair durante a leitura das produções algumas similaridades e
diferenças sobre o Programa Universidade para Todos, denotou-se que algumas pesquisas
colocam o PROUNI como um programa de caráter democrático em relação ao ensino
superior no Brasil, o PROUNI segundo pesquisas como: “Prouni: uma política de
democratização do ensino superior? - Maria das Graças Marcelo Ribeiro” e “Os herdeiros
e os bolsistas do prouni na cidade de São Paulo - Wilson Mesquita de Almeida” apontam
que de fato o programa permite a inserção de alunos baixa renda no ensino superior, ou
seja, a proposta do programa é satisfatória nesta questão. Ao lerem-se os relatos dos alunos
em pesquisas como: “Programa Universidade para Todos (PROUNI): Satisfação,
expectativa, evasão e permanência de bolsistas em uma faculdade particular de Presidente
Prudente-SP”, denota-se que os problemas do programa acontecem durante a assistência
e permanência deste aluno durante sua trajetória na vida acadêmica, já que o programa
oferece apenas a bolsa de estudos e não um auxílio para que o beneficiário possa se manter
na universidade, visto que os estudantes que utilizam o programa pertencem a uma classe
social baixa e muitas vezes necessitam trabalhar para poder manter-se estudando, o que
muitos dizem nas entrevistas que prejudica o rendimento na graduação.
Uma produção que apresentou uma diferença em relação às outras em seu texto
foi a “Prouni: uma política de democratização do ensino superior”? - Maria das Graças
Marcelo Ribeiro, pesquisa tal que buscou salientar que o PROUNI não promove uma
democratização total, a pesquisa apresenta as dificuldades enfrentadas pelos bolsistas em
diversas esferas, desde financeiras até acadêmicas. O trabalho aponta que a
democratização do ensino não se concretiza através do PROUNI, isso ocorre apenas em
caráter quantitativo, como oportunidade de acesso e não de permanência.
Outra similaridade apontada nas pesquisas é a de que o PROUNI através de sua
inclusão universitária promove aos estudantes uma inserção social maior, ampliando o
espaço cultural e a vida econômica dos beneficiários, visto que a universidade é um setor
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privilegiado em nossa sociedade e onde esses jovens bolsistas tem a oportunidade de
conhecer um mundo novo que até então era muito distante de tudo aquilo que eles tinham
vivido.
É notório a partir da leitura dos trabalhos que o programa promove nos usuários
aquilo que nas Ciências Sociais chamamos de valor social do diploma, ou valor simbólico.
Para o autor Pierre Bourdieu, o diploma tem caráter “universalizador” já que o ensino,
neste caso o ensino superior exerce uma grande força social. O diploma é a certificação
para o acesso desses alunos baixa renda no mercado de trabalho, mais para os beneficiários
o diploma carrega consigo um valor maior que o simples fato de permitir uma inserção no
mercado de trabalho. Muitos desses estudantes foram/são os primeiros de suas famílias a
conseguirem ingressar no ensino superior e consequentemente a conquistar um diploma,
sob a ótica de Bourdieu podemos dizer que o valor do diploma se incorpora ao capital
cultural e ao capital social.
Em relação à região geográfica, dos trintas e um trabalhos que compõem o escopo
desta pesquisa verifica-se, pelas informações do gráfico abaixo, a prevalência da região
sudeste como local de origem da produção selecionada.

Gráfico 1: Distribuição da produção por região
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N° de produções por região geográfica
20
18
16
14
12
10
8
6
4
Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Fonte: Biblioteca eletrônica Scielo (www.scielo.br) e na Brasileira de Teses e
Dissertações (http://bdtd.ibict.br/). Elaboração dos autores

Pode observar-se também a data temporal das publicações, visto que a critério
temporal usado para a pesquisa foi entre o ano de 2005 e 2015 por se tratar do tempo de
existência do Programa Universidade para Todos. Nas bases utilizadas para esta pesquisa
bibliográfica as publicações encontradas através do descritor PROUNI e que foram
selecionadas para a pesquisa não apareceram publicações sobre o tema a partir do seu ano
de lançamento, as pesquisas aqui incluídas datam inicialmente do ano de 2008.
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Gráfico 2: Distribuição da produção por data publicação ou defesa

Data temporal
10
9
8
7
6
5
4
3
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: Biblioteca eletrônica Scielo (www.scielo.br) e na Brasileira de Teses e
Dissertações (http://bdtd.ibict.br/). Elaboração dos autores
Considerações
Podemos perceber através da leitura das produções que fizeram parte do escopo
desta pesquisa sobre o Programa Universidade para Todos que de fato as produções
selecionadas indicam que o programa vem obtendo resultados positivos. Todos os
trabalhos apontam o Prouni como um programa de ação afirmativa que insere o aluno
baixa renda no ensino superior, portanto, tanto na visão dos autores como dos alunos
beneficiários do programa a criação e manutenção do PROUNI é positiva. Um fato
bastante importante que alguns trabalhos fizeram questão de destacar é sobre a influência
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que o programa causou, em alguns casos fazendo com que o interesse pelos estudos
despertasse e fosse para além da graduação, ou seja, muitos alunos favorecidos pelo
PROUNI após a graduação buscaram seguir a carreira acadêmica, o que é um grande
avanço já que alguns textos apontam que muitos estudantes baixa renda buscam cursos
que tenham maiores oportunidades no mercado de trabalho.
Em contrapartida o que se destaca como aspecto negativo nos trabalhos é que o
programa se preocupa apenas com a inserção deste aluno dentro das IES em detrimento
de analisar a permanência e assistência estudantil que este aluno necessitará durante seu
período de graduação.
Percebe-se que o PROUNI assim como qualquer outra política afirmativa tem seus
pós e contras, mas que como já disseram alguns autores é um programa paliativo que deve
ser mantido enquanto as estruturas de educação da sociedade brasileira não forem de fato
niveladas para que todos tenham as mesmas oportunidades de acesso ao ensino superior
de qualidade.
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PROPOSTAS PARA OTIMIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES DO CEAD/UFPI
Ágata Laisa Laremberg Alves Cavalcanti
Antonia Dalva França-Carvalho
Resumo: A Educação a Distância (EaD), como modalidade de ensino, vêm se
consolidando no contexto educacional, principalmente, com o avanço das tecnologias
digitais e a disseminação da Internet. Nesse contexto, a formação de professores na EaD
ganhou um novo impulso possibilitando uma maior acessibilidade as informações,
solução de problemas relacionados com a democratização da educação, tanto na formação
inicial, quanto na formação continuada dos profissionais de diversas áreas do
conhecimento. Como na modalidade presencial, o Estágio Supervisionado na modalidade
a distância, também, surge como um importante momento da formação, que aproxima o
universo da escola com o contexto da sala de aula no Ensino Superior. No entanto,
diversos são os problemas que surgem nesse percurso. Sendo assim, o presente artigo
objetiva delinear propostas de otimização para o Estágio Supervisionado na formação de
professores a distância, do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD), da
Universidade Federal do Piauí. O aporte teórico da pesquisa está estruturado sob a luz das
concepções de Pimenta e Lima (2014), Carvalho (2012), Lei n. 11.788/2008, que
abordam sobre o Estágio Supervisionado, os saberes e a formação docente. Acerca da
Educação a Distância, utilizamos Moran (2007), Prado (2006), além da LDB n.
9.394/1996 e o Decreto n. 5.622/2005. O panorama metodológico da pesquisa tem como
aporte as concepções de Gil (2008) e Oliveira (2012). A pesquisa é de natureza
qualitativa, com abordagem etnometodológica (COULON, 1995). Lançamos nosso olhar
para o Estágio Supervisionado nos cursos de licenciatura em: Ciências Biológicas,
Filosofia, Matemática e Pedagogia, do CEAD/UFPI, a fim de, delinearmos propostas de
otimização para esse momento formativo na EaD. Os participantes da pesquisa foram os
coordenadores de Estágio, os professores da disciplina de Estágio, professores-tutores e
alunos estagiários dos referidos cursos, totalizando 14 (quatorze) participantes. Para a
coleta de dados, realizamos entrevistas, do tipo semiestruturada com os participantes. Os
dados foram organizados, categorizados e analisados com base na análise de conteúdo
proposto por Bardin (1977) e interpretados através do método hermenêuticointerpretativo proposto por Minayo (2006). Dentre as propostas apontadas para
otimização do Estágio na formação de professores do CEAD/UFPI destacamos o
acompanhamento dos alunos tanto pelos professores das disciplinas, quanto pelos
próprios professores-tutores presenciais, mais disciplinas voltadas para a formação
teórica; aumento do número de tutores presenciais, uma maior preparação didática para o
Estágio, além, de mais encontros presenciais para discussão do desenvolvimento do
Estágio e do andamento das atividades que os alunos estão desempenhando na prática.
Essas propostas servem como sugestões que poderão ser implementadas pelas
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coordenações dos cursos de formação de professores, na busca da qualidade do Estágio
Supervisionado desenvolvido atualmente na EaD. Para finalizar, ressaltamos que estudar
sobre a formação de professores, na modalidade a distância, requer o entendimento de
diversos fatores, dado a complexidade deste campo e desta modalidade de ensino. Por
isso, fica o espaço para a realização de outros estudos sobre os demais elementos desta
formação.
Palavras-Chave: Estágio Supervisionado; Formação de professores; Educação a
Distância.
1 Introdução
A Educação a Distância (EaD), como modalidade de ensino, vêm se consolidando
no contexto educacional, principalmente, com o avanço das tecnologias digitais e a
disseminação da Internet. Na modalidade à distância, professores e alunos são separados
fisicamente no espaço e/ou no tempo. Esta modalidade de educação é efetivada através
do intenso uso de tecnologias de informação e comunicação, podendo ou não apresentar
momentos presenciais (MORAN, 2007). Ou seja, apesar dessa não requerer contato físico
entre professora/aluno, não significa que eles não interajam entre si, através das
tecnologias digitais que superam esse contato.
No que tange a formação de professores e mais especificamente, ao Estágio, a Lei
n. 9.394/96 (LDB) define no seu Art. 82, que os sistemas de ensino deverão estabelecer
“normas para realização dos Estágios dos alunos regularmente matriculados no ensino
médio ou superior em sua jurisdição” (BRASIL, 1996).
Conforme consta no Art. 1º, parágrafo 2º, da referida lei, o Estágio é um momento
importante para a vida do estudante de licenciatura, pois promove o aprendizado de
competências da atividade profissional, além da contextualização curricular, com o
objetivo de desenvolver o educando para a vida cidadã e para o trabalho (BRASIL, 2008).
O Estágio conforme define na Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, no seu
Art. 1º, consiste no ato educativo escolar supervisionado, com vistas à preparação para o
trabalho produtivo de educandos cursando o ensino regular nas Instituições de Educação
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Superior (IES), de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos
anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e
adultos (BRASIL, 2008).
Nos cursos de graduação presenciais e a distância, o Estágio é um componente
curricular obrigatório, definido no Projeto Político Pedagógico (PPP) e, conforme a Lei
n. 11.788/2008, a carga horária é requisito indispensável para aprovação e obtenção de
diploma. Por isso, se torna tão importante a execução deste no currículo dos cursos de
licenciatura.
As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior, instituída pela Resolução n. 02/2015, traz o Estágio Curricular Supervisionado
como componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo uma
atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades
de trabalho acadêmico. Ela dispõe que 400 (quatrocentas) horas sejam dedicadas ao
Estágio Supervisionado, “na área de formação e atuação na educação básica,
contemplando, também, outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de
curso da instituição” (BRASIL, 2015, p.11).
Nesse contexto, a formação de professores na EaD ganhou um novo impulso
possibilitando uma maior acessibilidade as informações, solução de problemas
relacionados com a democratização da educação, tanto na formação inicial, quanto na
formação continuada dos profissionais de diversas áreas do conhecimento.
Como na modalidade presencial, o Estágio Supervisionado na modalidade a
distância, também, surge como um importante momento da formação, que aproxima o
universo da escola com o contexto da sala de aula no Ensino Superior. No entanto,
diversos são os problemas que surgem nesse percurso. Sendo assim, o presente artigo
objetiva delinear propostas de otimização para o Estágio Supervisionado na formação de
professores a distância, do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD/UFPI).
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Propostas essas, necessárias, para a melhoria da qualidade dos cursos de formação de
professores do CEAD/UFPI.
O aporte teórico da pesquisa está estruturado sob a luz das concepções de Pimenta
(2014), Lei n. 11.788/2008, Pimenta e Lima (2004), que abordam sobre o Estágio
Supervisionado, os saberes e a formação docente. Acerca da Educação a Distância,
utilizamos Moran (2007), Prado (2006), além da LDB n. 9.394/1996 e o Decreto n.
5.622/2005. O panorama metodológico da pesquisa tem como aporte as concepções de
Gil (2008) e Oliveira (2012). A pesquisa é de natureza qualitativa, com abordagem
etnometodológica (COULON, 1995).
Dentre as propostas apontadas para otimização do Estágio na formação de
professores do CEAD/UFPI destacamos o acompanhamento dos alunos tanto pelos
professores das disciplinas, quanto pelos próprios professores-tutores presenciais, mais
disciplinas voltadas para a formação teórica; aumento do número de tutores presenciais,
uma maior preparação didática para o Estágio, além, de mais encontros presenciais para
discussão do desenvolvimento do Estágio e do andamento das atividades que os alunos
estão desempenhando na prática.
Essas propostas servem como sugestões que poderão ser implementadas pelas
coordenações dos cursos de formação de professores, na busca da qualidade do Estágio
Supervisionado desenvolvido atualmente na EaD. Para finalizar, ressaltamos que estudar
sobre a formação de professores, na modalidade a distância, requer o entendimento de
diversos fatores, dado a complexidade deste campo e desta modalidade de ensino. Por
isso, fica o espaço para a realização de outros estudos sobre os demais elementos desta
formação.
2 Percurso metodológico
O processo de pesquisar tem sua importância fundamental na elaboração de novas
formas de trabalho e compreensão do contexto social, na busca de respostas a problemas
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e desafios que permeiam uma determinada realidade. Nesse contexto, Gil (2008, p.43)
reafirma esta concepção abordando que “[...] o objetivo fundamental da pesquisa é
descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”.
Daí a importância da metodologia científica para obtenção de novos conhecimentos, para
conhecer a realidade.
Diante disso, para tornar possível a efetivação deste estudo, optamos pela pesquisa
de natureza qualitativa. A escolha por esse tipo de pesquisa advém da necessidade de
trabalhar com a subjetividade e intensidade dos dados obtidos. Segundo Oliveira (2012,
p. 59), a pesquisa qualitativa é aquela que busca “[...] explicar em profundidade o
significado e as características do resultado das informações obtidas através de entrevistas
ou questões abertas, sem a mensuração quantitativa de características ou
comportamentos”. Ou seja, é aquela que leva em consideração o ser social e seus atos,
através da interpretação de suas ações a partir de uma realidade vivida e partilhada,
preocupando-se com as singularidades que permeiam as relações constitutivas da
realidade.
Após a escolha do tema, que consiste no Estágio Supervisionado no curso de
formação de professores, demarcamos como objeto de estudo, o Estágio na formação
docente no âmbito da modalidade a distância na UFPI. A pesquisa possui abordagem
etnometodológica (COULON, 1995). O estado prático que caracteriza a pesquisa
etnometodológica, se concretiza através da descrição das situações pela fala das pessoas,
que descreve e ao mesmo tempo constitui a realidade social.
Lançamos nosso olhar para o Estágio Supervisionado nos cursos de licenciatura
em: Ciências Biológicas, Filosofia, Matemática e Pedagogia, do CEAD/UFPI, a fim de,
delinearmos propostas de otimização para esse momento formativo na EaD.
Os participantes da pesquisa foram os coordenadores de Estágio, os professores
da disciplina de Estágio, professores-tutores e alunos estagiários dos referidos cursos,
totalizando 14 (quatorze) participantes, ao qual chamamos: os coordenadores de C1, C2,
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C3 e C4; os professores de P1, P2, P3,P4; os alunos de A1, A2, A3 e A4 e por fim,
contamos com a participação de apenas dois tutores, T1 e T2. Para a coleta de dados,
realizamos entrevistas, do tipo semiestruturada com os participantes. Os dados foram
organizados, categorizados e analisados com base na análise de conteúdo proposto por
Bardin (1977) e interpretados através do método hermenêutico-interpretativo proposto
por Minayo (2006).
3 Resultados e discussão
A partir dos relatos dos nossos interlocutores, percebemos que a realização do
Estágio na EaD ainda apresenta certas dificuldades para seu desenvolvimento,
principalmente no que diz respeito a formação do futuro professor. Nesse sentido,
apresentamos a seguir, algumas ações que os participantes apontam como propostas para
otimização do Estágio na formação de professores do CEAD/UFPI.
Os coordenadores de Estágio já assinalam que é necessário um maior
acompanhamento dos alunos tanto pelos professores das disciplinas, quanto pelos
próprios professores-tutores presenciais, que encontram-se mais próximos dos alunos.
Eles justificam a necessidade de ações que promovam essa melhoria, destacando a importância
do professor-tutor no desenvolvimento do Estágio, a necessidade de mais viagens aos polos e um
melhor acompanhamento dos professores de disciplina nas turmas de Estágio.
Como podemos ver nas sequências de falas dos coordenadores C2 e C4:
Não existem, efetivamente, tutores presenciais suficientes para o
acompanhamento do Estágio. O ideal seria que tivesse um tutor
presencial exclusivo para a disciplina de Estágio, para que houvesse um
melhor acompanhamento dos estagiários nas escolas. Os tutores
presenciais no Estágio Supervisionado são importantes, pois eles são os
professores que acompanham, e avaliam a atuação dos estagiários nas
escolas, juntamente com o professor da disciplina. (C2)
Um dos pontos fundamentais de melhorias é o professor da disciplina
se envolver com o Estágio, se comprometer com aquele aluno e passar
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a enfrentar, a enxergar aquele aluno, não como uma pessoa que veio
fazer uma substituição, dá uma folga pra ele, mas como um aluno que
passou pelas mãos dele e que ele deu a contribuição a aquele sentido.
(C4)

Uma vez que o Estágio Supervisionado pode contribuir diretamente no processo
de formação dos educadores, pois através dele o futuro profissional tem a oportunidade
de entrar em contato com sua área de atuação, refletindo sobre a sua prática, na busca de
melhorias para o processo de ensino e aprendizagem.
Um ponto importante destacado por C2 consiste nos cursos de formação possuir
um tutor presencial exclusivo para a disciplina de Estágio Supervisionado, justamente,
para que os alunos tivessem um profissional para acompanha-los de perto na realização
do Estágio. No entanto, faz-se necessário, recursos financeiros para a seleção de novos
professores-tutores presenciais, para atuar apenas na disciplina de Estágio, o que gera
grandes custos ao CEAD/UFPI. O que acontece hoje, infelizmente, é que o professortutor presencial fica responsável tanto pela disciplina de Estágio, quanto pelas demais
disciplinas do período, sobrecarregado de atividades para corrigir na plataforma, que o
acompanhamento dos alunos no Estágio, acaba ficando comprometido. Por isso, a
necessidade de professores-tutores exclusivos para atuarem na disciplina de Estágio, a
fim de garantir a qualidade da formação dos futuros professores.
Acerca dos Estágios de regência, Carvalho (2012, p.65) afirma que eles devem
proporcionar ao aluno-estagiário, uma experimentação didática, dando condições para
que o aluno desenvolva um olhar investigativo, como “pesquisador de sua própria prática
pedagógica, testando as inovações e sendo um agente de mudança potencial.” E para isso,
é preciso que o aluno-estagiário conte com o apoio do professor supervisor da escola, que
o acompanha em sala de aula, para que este dê suporte didático e até mesmo para o aluno
se sentir segurança quando chega à escola.
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Face aos problemas encontrados nas escolas hoje, o professor precisa desenvolver
uma prática docente que possibilite ao alunado um desenvolvimento de habilidades que
contribuam de forma efetiva na construção do conhecimento. Por isso, uma formação que
ofereça subsídios que auxiliem o professor.
Os professores de disciplina acrescentam algumas melhorias necessárias para o
desenvolvimento do Estágio, conforme identificamos nas falas dos professores P1 e P2:

Eu acredito que o Estágio poderia ser iniciado um pouco antes, porque
é muito curto o tempo para o aluno ter embasamento teórico sobre o
Estágio e ir ao campo. Seria necessário ter uma disciplina antes de
começar o Estágio, voltada para essa parte teórica do Estágio, sobre o
que é o Estágio, a fundamentação legal, sobre o campo. (P1)
Eu acho que a universidade deveria ter mais responsabilidade com
relação a esses alunos, mesmo à distância. Aumentar o compromisso
com ele significa dá um acompanhamento mais direto do professor que
realiza o planejamento. (P2)

Os professores de disciplina da EaD destacam como propostas para otimizar o
Estágio ações voltadas tanto para a reformulação da matriz curricular, com a inserção de
mais uma disciplina que anteceda o Estágio; melhor acompanhamento dos alunos pela
instituição e pelos próprios professores; infraestrutura dos polos; capacitação de tutores,
mais encontros presenciais para a discussão do andamento do Estágio, enfim, são algumas
das possibilidade de melhorias que os professores apontam.
Na disciplina de Estágio os alunos veem primeiro uma parte teórica, antes de irem
para o campo, sendo esta repassada pelo professor-tutor e, posteriormente, vem à inserção
no campo. Tudo acontece em um mesmo período da disciplina. Para Freire (1996), a
teoria não se sustenta sem a prática e a prática não se sustenta sem a teoria, pois a prática
e a teoria são indissociáveis, representando a continuidade orgânica de um mesmo
processo.
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Nesse aspecto, a reflexão sobre a teoria abre lacunas no conhecimento e podem
retroalimenta as propostas curriculares, com a adoção de novas metodologias e
ferramentas didático-pedagógicas concebidas pela universidade, com a participação
efetiva dos educandos. Logo, o campo de atuação (escola), poderá se revelar como espaço
propício para a investigação da realidade.
Acerca das responsabilidades da IES com os alunos, em primeira instância temos
as coordenações dos cursos, que realizam esse acompanhamento dos alunos. No Estágio
na EaD, temos o coordenador de Estágio, que fica responsável pelo monitoramento das
atividades realizadas ao longo dos Estágios nos cursos.
No entanto, sabemos que a demanda é grande, por isso, esse acompanhamento é
realizado mais de perto pelos professores-tutores presenciais, que estão mais próximos
dos alunos e conhecem sua realidade. E como sugere o professor P2, seria necessário que
a universidade aumentasse as oportunidades de acompanhamento para o professor da
UFPI, como disponibilizar recursos financeiros para viagens, aumentar o número de
docentes responsáveis pelo Estágio, são algumas melhorias que podem ser apresentadas.
Ressaltamos aqui um ponto levantado pelo professor P4, que é a questão da fraude
na comprovação da realização do Estágio. Os alunos acabam ficando “soltos”, sem um
acompanhamento efetivo do professor da disciplina ou professor-tutor para a garantia
dessa documentação. O professor-tutor apenas recebe a documentação do aluno, com os
dados das escolas e repassa a coordenação do curso, para a efetivação do Estágio daquele
aluno. Ora, essa sistemática gera abertura para fraude por parte dos alunos, pois não há
um rigor na fiscalização. Por isso, mais uma vez, ressaltamos a importância do papel do
professor da disciplina e do professor-tutor presencial em realizar um acompanhamento
desses alunos no Estágio e garantir que este seja, de fato, realizado.
Outro ponto destacado é a preparação dos tutores, sendo necessário um tempo
maior para reuniões e capacitações com eles. Segundo a coordenação dos cursos, ao
iniciar o período, cada curso realiza um encontro com os tutores (presenciais e a distância)
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e professores das disciplinas, onde são apresentadas as disciplinas e repassados os
materiais. No entanto, nem sempre há a presença de todos os tutores, devido a distância
que residem.
A realização de capacitações com os professores-tutores são essenciais para a
qualidade do processo de ensino e aprendizagem, uma vez que, eles estão mais próximos
dos alunos, interagindo com eles no AVA, quanto no polo, nos encontros presenciais.
Esse momento de formação é essencial, pois o professor e o tutor tem a oportunidade de
compartilhar o planejamento das disciplinas, as atividades propostas e até dirimir
possíveis dúvidas. Para Prado (2012) o tutor tem papel fundamental na EAD, pois garante
a inter-relação personalizada e contínua do aluno no sistema e viabiliza a articulação
necessária entre os elementos do processo e execução dos objetivos propostos. Por isso,
o tutor possui um papel de facilitador desse processo de ensino e aprendizagem, ao
acompanhar a trajetória do aluno no AVA.
O autor destaca a importância do professor-tutor, como sendo um facilitador da
aprendizagem e que possibilita a mediação entre o professor da disciplina, o aluno, o
material didático do curso e as atividades práticas. Daí a necessidade de capacitações e
encontros dos professores de disciplina com os professores-tutores, para garantir a
qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
Além dos professores, destacamos os relatos de alguns alunos (A2) e das
professoras-tutoras (T2), que apontam algumas propostas para otimização do Estágio, a
partir de suas vivências.
Destaco a presença do professor. Acho que no nosso caso, só o
acompanhamento mesmo do professor, porque foi o que fez muita falta
para todos. A presença do professor é importante. Se a gente errou, se
acertou, não poderíamos detectar qual foi o erro, qual foi o acerto,
porque não tinha o professor com a gente. (A2)
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Ter mais encontros presenciais, com momentos de discussão sobre as
atividades que os alunos estão desenvolvendo no Estágio, com a
presença do professor da disciplina nesse momento. Seria necessário,
também, mais tutores presenciais para acompanhar os alunos, dando um
suporte melhor durante o Estágio. (T2)

Os alunos destacam a necessidade do acompanhamento do professor,
principalmente na escola, em sala de aula, pois na EaD, não há esse professor orientador
que o realizasse esse acompanhamento na escola. Essas falas corroboram com o problema
da ausência do professor orientador, também, percebida no ensino presencial. Ora se esse
problema é recorrente no na modalidade presencial, no ensino a distância ele se
intensifica, devido as dificuldades que a EaD enfrenta para realização desse Estágio,
como mencionamos anteriormente: número reduzido de escolas, distância entre as escolas
e os polos, falta de professores-tutores para acompanhamento do aluno etc.
Temos o professor supervisor, que é o próprio professor da escola e no polo o
professor-tutor presencial. Por isso, os alunos sentem essa necessidade desse
acompanhamento, pois a prática exercida por eles requer a orientação de um profissional
experiente, que ensine as teorias, passando informações e relatando exemplos da prática.
Como afirma Schön (2000, p.40), os professores orientadores têm um papel de
instrutores, "cujas atividades principais são demonstrar, aconselhar, questionar e criticar".
O certo é que dificilmente, aprendemos a prática por conta própria. O alunoestagiário, seja no ensino presencial ou à distância, está exposto às situações reais de
prática e ao trabalho. No entanto, a realidade encontrada envolve um universo de pressões
por um bom desempenho, tempo e erros. Por isso, é preciso que os alunos sejam
preparados para essas situações, através das práticas de ensino, como coloca o aluno A3,
“focar mais a prática de ensino, a postura do professor e o relacionamento com os gestores
e educadores”. E que as disciplinas da didática tenham o foco nessas práticas de ensino.
Segundo Pimenta e Lima (2004), em sua ação docente, o professor precisa dos
conhecimentos específicos da sua formação, mas também, dos conhecimentos
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pedagógicos, além do conhecimento do sentido e significado da educação na formação
humana. A mobilização desses saberes acontece no contexto das experiências que ele
acumula durante sua formação, como professor aprendiz, como aluno, o que contribui
para a formação da sua identidade docente.
As professoras-tutoras destacam ainda que é preciso distribuir melhor os alunos,
ter mais encontros presenciais e mais tutores presenciais para a qualidade do processo
formativo no Estágio Supervisionado. Segundo Schlosser (2010, p.7), “[...] a função do
tutor seria de assessorar grupos de alunos, de modo individualizado, cuidando de seu
comportamento e de seus estudos, sempre sobre a coordenação do professor titular”.
É notório, na modalidade à distância, o papel do professor-tutor, pois este dialoga
entre o que o curso e o professor da disciplina propõem e, isso reflete na formação do
aluno. Por isso, para que ele desempenhe seu trabalho com qualidade, a instituição deve
dar suporte, com turmas menores, distribuindo os alunos com mais de um tutor presencial,
para que seu trabalho seja desempenhado efetivamente.
Nesse contexto, como garantir a qualidade da formação de professores na
modalidade à distância? Como realizar um acompanhamento efetivo desse aluno no
Estágio Supervisionado, nas diversas escolas do Estado do Piauí? Essas indagações nos
levam a pensar no modelo de ensino adotado pelo CEAD/UFPI e seus mecanismos de
operacionalização do Estágio.
Sendo assim, as contribuições dos participantes são relevantes para contribuir com
propostas de otimização dos Estágios Supervisionados, realizados no âmbito dos cursos
de formação de professores do CEAD/UFPI. Essas medidas apresentadas poderão ser
utilizadas como propostas a serem implementadas pelas coordenações dos cursos de
formação de professores, na busca da qualidade do Estágio Supervisionado desenvolvido
atualmente.
5 Conclusões
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Nosso estudo nos permitiu delinear propostas de otimização para o Estágio
Supervisionado na formação de professores a distância, do Centro de Educação Aberta e
a Distância (CEAD/UFPI). Dentre as propostas apontadas para otimização do Estágio na
formação de professores do CEAD/UFPI destacamos o acompanhamento dos alunos
tanto pelos professores das disciplinas, quanto pelos próprios professores-tutores
presenciais, mais disciplinas voltadas para a formação teórica no Estágio; ter mais tutores
presenciais, uma maior preparação didática na preparação para o Estágio, além de mais
encontros presenciais para discussão do desenvolvimento do Estágio e do andamento das
atividades que os alunos estão desempenhando na prática.
As análises obtidas nos permitiram, ainda, compreender que na modalidade à
distância, o Estágio apresenta, teoricamente, elementos diferentes do Estágio na
modalidade presencial, sobremodo, no que diz respeito à presença de um professor
orientador, que o acompanhe na escola.
Infelizmente na EaD, o aluno-estagiário é “assistido” apenas pelo professor-tutor
presencial e pelo professor supervisor da escola-campo. Porém, falta um professor
orientador, que possa dirimir suas dúvidas nesse momento da prática, que é permeada de
incertezas. Ora, se as críticas lançadas sobre o estágio no ensino presencial denunciam a
deficiência do acompanhamento do professor orientador nas atividades dos alunos na
escola, no ensino a distância essa situação se agrava.
A ausência do professor da disciplina que acompanhe esse aluno, a pouca oferta
de tutores presenciais nos polos, a realização dos Estágios serem em cidades distantes da
cidade polo, caracterizam as dificuldades sentidas pelo aluno, que fica “largado” durante
a realização do Estágio. Isso significa que, neste contexto, assim como no presencial, o
aluno vive um solilóquio sobre o seu fazer de aprendiz de professor. Este quadro necessita
ser modificado para aproximar o professor do aluno, para que ele possa se sentir
amparado, nesse momento de dúvida e insegurança que o Estágio traz.
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Nessa proposta de formação a distância, a prática apresenta-se como fonte de
conhecimento através da experimentação e reflexão, uma vez que o professor orientador
desempenha três funções essenciais: abordagem dos problemas que a tarefa lhe apresenta,
escolha das estratégias formativas que melhor se adéquam as necessidades dos alunos e
possibilidade de estabelecer com eles uma relação favorável para a aprendizagem.
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PROVA CAMPINAS 2016: CORREÇÃO DAS QUESTÕES, EXPRESSÃO E DISCUSSÃO
DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ESCOLARES
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Resumo
Em contraponto a avaliação de desempenho pautada na lógica mercadológica onde se
prioriza o resultado em detrimento do processo, elaborou-se a Prova Campinas com o
propósito de avaliar as práticas escolares que vêm sendo realizadas nos anos iniciais da
Rede Municipal de Ensino de Campinas (RMEC). Visando a produção de uma base
analítica de informações de como os alunos lidam com diferentes configurações de textos
que mobilizam as práticas escolares, formou-se um grupo de trabalho, coordenado pelo
Núcleo de Avaliação Institucional Participativa (AIP) para posterior análise e reflexão da
equipe educativa. Optou-se por uma metodologia de abordagem qualitativa com questões
dissertativas elaboradas por professores que atuam nos anos iniciais do Ensino
Fundamental da RMEC. Sendo assim, foi de fundamental importância a participação e
envolvimento dos professores em todo processo que compôs a prova Campinas, desde a
sua aplicação, discussão do gabarito, correção e análise de dados. De fato, ocorreu a
discussão e aprimoramento do gabarito com e no coletivo de docentes de modo interativo.
Atualmente está sendo efetuada a correção das provas buscando desvelar as práticas sobre
como os alunos lidam com diferentes configurações de textos. Concomitantemente, foram
considerados os conhecimentos adquiridos pelos participantes dos grupos e as possíveis
propostas de mudanças no processo de ensino aprendizagem das crianças. Após
corrigidas as provas, será produzido pelos mesmos atores que atuam no âmbito da escola
um relatório específico com a análise das práticas pedagógicas, do próprio instrumento
avaliativo e sugestões de encaminhamentos possíveis para futuras formações.
Palavras-chave: Prova Campinas; Práticas escolares; Avaliação Participativa.

Introdução
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A Prova Campinas tem como propósito avaliar as práticas escolares que vêm
sendo realizadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de
Campinas, sendo assim não pretende avaliar a capacidade individual de memorização de
conteúdos disciplinares por parte dos alunos, pois concentra-se no levantamento de como
os alunos lidam com diferentes configurações de textos que mobilizam as práticas
escolares referentes aos conhecimentos envolvidos na atividade humana, para posterior
análise e reflexão da equipe educativa.
Nesta perspectiva, os resultados produzidos não devem visar à classificação e
hierarquização dos níveis de desempenho individuais, mas ao planejamento e realização
de ações transformadoras no próprio sistema, isto é, à produção de políticas públicas
pautadas em um padrão de qualidade explícito, atualizado, inclusivo e negociado.
Em vista do exposto, consideramos de fundamental importância que as equipes
das unidades escolares participem e envolvam-se em todo processo que compõe a prova
Campinas, isto é, elaboração do instrumento, aplicação da prova, discussão do gabarito,
correção e análise de dados.
A participação na elaboração dos instrumentos foi garantida pelo movimento de pesquisa
e coleta de questões praticadas nos coletivos escolares, pelas discussões do grupo que selecionou
e elaborou o instrumento e pelo gabarito formatado por um grupo de estudos que se reuniu ao
longo de todo o segundo semestre de 2016.
Já as ações de correção e análise de dados precisaram de um planejamento visando um
grupo maior, buscando adequar-se ao volume de trabalho. Para tanto, elaboramos o projeto,

intitulado "Prova Campinas 2016: correção das questões, expressão e discussão das
práticas pedagógicas escolares".
O projeto previu a participação de um professor referência, por escola, para compor

o grupo

no trabalho de correção das questões, expressão e discussão das práticas
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pedagógicas escolares, bem como coordenar esta construção de saberes e novos fazeres,
pois "ao reconhecermos a circularidade dos saberes como importantes contributos para a
produção de conhecimento admitimos que esta é sobretudo derivada de processos sociais,
coletivos, dialógicos e plurais" (SORDI, 2009, p. 32). A mesma autora nos remete a
refletir que,
(...) para esta construção é preciso recuperar a confiança dos
professores e seus saberes de modo a que se sintam fortalecidos para o
uso da palavra, dos argumentos que decidem trazer à tona para que
outras perguntas possam ser formuladas (...) (SORDI, 2009, p. 31)

Cabe destacar que este grupo de trabalho, coordenado pelo núcleo de avaliação
institucional, visa a produção de uma base analítica de informações e recomendações, que
possa subsidiar a transformação das práticas escolares e das políticas educativas de
qualificação profissional, no sentido de uma melhoria da qualidade de ensino. Assim,
(...) os profissionais da educação precisam se fortalecer, teórica e
eticamente, para discutir com lucidez as relações macro e microssociais
que afetam as escolas, (...) este processo só se sustenta pela inserção
dos múltiplos atores sociais envolvidos com a escola e seu projeto.
(SORDI, 2009, p. 31-32)

O presente trabalho é um recorte deste projeto que tem como objetivos: i) Rever
e problematizar os gabaritos elaborados à luz dos Princípios e Conceitos da Prova
Campinas e dos documentos curriculares da RMEC; ii) Efetuar a correção das questões;
iii) Analisar os dados levantados; iv) Discutir as práticas e conhecimentos produzidos no
interior da escola com e no coletivo de atores que atuam neste âmbito.

Metodologia
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Em continuidade ao processo de discussão e aprimoramento do gabarito de modo
interativo, propõe-se a continuidade dos trabalhos desenvolvidos por Orientadores Pedagógicos
e Professores que participaram do GT da Prova Campinas, ocorrido no ano de 2016.

Optou-se por uma metodologia de abordagem qualitativa e, nesta perspectiva,
elaborou-se nesse grupo um gabarito de modo interativo possibilitando a discussão coletiva

para aprimoramento do mesmo. Assim percorremos o seguintes caminhos metodológicos:
1) Discussão e aprimoramento do gabarito de modo interativo.
Coordenado pelo Núcleo de Avaliação Institucional Participativa do ensino
fundamental – NAIP e composto por vinte e seis Professores Corretores de Referência
das Unidades Escolares, variando em número ao longo do processo. Para o aprimoramento
do gabarito foram revistas dezesseis questões dissertativas interdisciplinares, divididas
entre o Caderno 1: composto de oito questões, com dezessete itens e o Caderno 2: sete
questões com vinte itens.
Esta fase ocorreu em dois encontros coordenados pelo NAIP e, o produto desta
fase foi a finalização da produção dos gabaritos que serviram como base para a correção
das provas. As provas de 2.160 alunos de quarenta Escolas Municipais do Ensino
Fundamental – EMEFs cursando o 5º ano da Rede Municipal de ensino Campinas
(RMEC), passaram então por processo de correção tendo como referência o gabarito elaborado
e revisado pelos profissionais que fizeram parte dos dois grupos de trabalho

Cabe destacar, que na RMEC, os alunos encontram-se distribuídos entre os cinco
Núcleos de Ações Educativas Descentralizadas - NAEDs: Sul – 529, Noroeste – 432,
Norte – 425, Sudoeste – 402 e Leste – 372, perfazendo um total de 4.320 avaliações
aplicadas .
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2) Instrumento de coleta de dados: a partir das respostas das questões
provenientes da prova, foi elaborada planilha específica36 no programa Excel para
organização dos dados qualitativos e quantitativos.
3) Análise e discussão das práticas pedagógicas.
Frente aos resultados produzidos sobre como os alunos lidam com diferentes
configurações de textos está ocorrendo a análise e discussão dos dados levantados no
primeiro semestre de 2017 contando com a participação de professores referência das
unidades escolares. Um dos objetivos do projeto é fomentar as interações nas unidades em
reuniões coletivas que devem ocorrer a partir da correção das questões. O olhar analítico e

atento aos dados produzidos na correção pode evidenciar as práticas e conhecimentos
produzidos no interior da escola.
Considerando este processo correção e problematização constante entre o Núcleo
de Avaliação Institucional e os professores referência das escolas e frente aos relatórios
produzidos em edições anteriores da Prova Campinas, os critérios de avaliação que servirão
de subsídio para avaliar as etapas do Projeto considerarão os aspectos técnicos do processo,
os conhecimentos adquiridos pelos participantes dos grupos organizados nas três etapas
e as possíveis propostas de mudanças no processo de ensino aprendizagem das crianças,
considerando sugestões de alterações curriculares, metodológicas, bem como de práticas

pedagógicas, visando sempre a garantia de aprendizagem das crianças e adolescentes que
frequentam as escolas da Rede Municipal de Educação de Campinas.

36

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y4Ky7TmJVgDvc1lM-

Epe7KwLbbUtH7FVw54JwnWnoPQ/edit#gid=63273573)
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Isto posto, os instrumentos a serem utilizados serão os registros produzidos,
reuniões de avaliação, relatórios elaborados pelas Unidades Escolares considerando os
critérios acima.

Refletindo sobre as práticas pedagógicas escolares com o coletivo de professores

Neste movimento/processo de correção das provas busca-se desvelar as práticas
sobre como os alunos lidam com diferentes configurações de textos.
Uma prova é uma situação comunicativa que envolve muito claramente, no
mínimo dois participantes (examinador e examinado) em papéis bastante
definidos. O que se “pergunta” e o que se “responde” integram um evento
discursivo complexo modelado por imagens, representações, expectativas em
circulação (MIGUEL, et al., 2015 p. 73).

Concomitantemente, foram considerados os conhecimentos adquiridos pelos
participantes dos grupos e as possíveis propostas de mudanças no processo de ensino
aprendizagem das crianças.
[…] o exercício de leitura e a análise de estatísticas exigem um olhar
interpretativo que vai além do adequado e inadequado, que extrapola a
verificação de uma confiabilidade do conteúdo, que retira do sujeito (aluno
individual) daquilo que diz a responsabilidade exclusiva pela resposta dada.
Trata-se de um jogo de cena, do qual participam elementos que extrapolam
aquela situação, mas que é habitada por eles (MIGUEL, et al., 2015 p. 73).

Nesse sentido, após corrigidas as provas, será produzido um relatório específico
com a análise das práticas pedagógicas, do próprio instrumento avaliativo e sugestões de
encaminhamentos possíveis para futuras formações pelo grupo de profissionais que faz
parte do GT de análise de dados.
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Cabe destacar que além de tabular as respostas adequadas, parcialmente
adequadas, inadequadas, em branco e ilegível, a intenção era de registrar as respostas
inusitadas das crianças, bem como trazer a percepção do professor corretor. Foram
efetuados também registros fotográficos visando retratar com fidedignidade as respostas
inusitadas, bem como comentá-las.
Discutir as práticas e conhecimentos produzidos no cotidiano da escola, à partir e
com os múltiplos atores que atuam neste âmbito, é um desafio que se apresenta. Desta
forma, objetiva-se problematizar à luz dos princípios e conceitos da Prova Campinas,
práticas escolares significativas e significadas a partir dos profissionais que atuam
diretamente com a as crianças e adolescentes..
Pensar a escola a partir da própria escola é recolocar seus atores em situação de
protagonismo, assumir sua condição cidadã de posicionamento no processo
decisório que afeta a vida da instituição, dar-lhes fala governante sobre seus
processos e contextos. (SORDI, 2009, p. 4)

A autora ainda nos alerta que o professor é fundamental no processo de mudança
na escola. Neste sentido, compreendemos que cabe aos docentes, a partir das condições
objetivas de cada Unidade Escolar, mais do que reproduzir as práticas, reinventá-las.
Neste percurso de formação dos docentes, selecionamos questões que
consideramos representativas do processo e com potencial que consideramos relevante
para desencadear a reflexão.
Para ilustrar, trazemos o exemplo de uma questão da Prova Campinas 2016,
retirada do texto 5, bloco1.
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O objetivo desta questão, de apresentar elementos que evidenciem que houve
observação por parte dos alunos acerca das obras, bem como comparação em termos de
semelhanças e diferenças entre elas, pudemos refletir sobre as práticas envolvidas, o que
nos possibilitou detectar as percepções dos alunos acerca das semelhanças e diferenças

(cores, formas, temas e gestos), entre as três obras. Além disso contribuiu de maneira
significativa para reflexão coletiva, sobre as práticas cotidianas, especificamente à
apreciação de obra de arte, desenvolvimento do senso estético e comparação entre obras.
Há de se destacar que estas problematizações iniciais pautaram o debate acerca da
necessidade da ressignificação de algumas práticas escolares dos sujeitos envolvidos no
processo de correção das questões, bem como incitaram a realização de ampliação desta
debate, estendendo-o para o âmbito das escolas de origem.
A intenção é que este processo se solidifique e fortaleça cada vez mais as ações
do próprio sistema educacional de Campinas, isto é, na produção de políticas públicas
pautadas em um padrão de qualidade explícito, atualizado, inclusivo e negociado em
contraponto a classificação e hierarquização dos níveis de desempenho individuais.
Podemos afirmar que este processo da Prova Campinas 2016 desvela
possibilidades formativas em diversos aspectos, tais como:

i) trabalho coletivo em diversos contextos, isto é, houve a construção de um trabalho
conjunto realizado pelos participantes das escolas e da equipe técnica da REMEC, seja nos
diferentes espaços-tempos oportunizados nas U.E.s para reuniões coletivas e debates nas

reuniões de trabalho, seja nos espaços virtuais de comunicação como grupos nos celulares ou emails. Produzir dados de forma coletiva, debater o gabarito e os critérios de correção nas reuniões
mensais e nos espaços virtuais oportunizou situações de reflexão e de produção coletiva de
conhecimentos. Isso foi possível a partir da existência das relações sociais construtivas para
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alcançar o objetivo de desvelar as práticas pedagógicas envolvidas no processo de ensino
e aprendizagem dos alunos e professores.

ii) técnico/tecnológico. Os dados produzidos ao longo de todo o processo de correção, de
naturezas qualitativas e quantitativas, foram organizados e armazenados a partir de um
arquivo em ambiente virtual colaborativo promovendo a aprendizagem de mecanismos

técnicos específicos, tais como programas operacionais e preenchimento de planilhas
informatizadas. O uso de ambientes virtuais colaborativos também foi um importante aspecto
formativo evidenciado nesse processo. Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista
de comportamento em ambientes virtuais que organizam o trabalho em formato coletivo, foram
percebidos importantes processos reflexivos e de aprendizagem.

iii) didático metodológico. A análise dos resultados evidenciados pelas provas
possibilitou desencadear processos de reflexão metodológico de alguns pontos de vista.
Inicialmente foi possível pensar individualmente e coletivamente outras estratégias para

alcançar os objetivos de aprendizagem. Foi possível, ao nos debruçarmos sobre o instrumento,
observar as formas de construção dos enunciados das questões, como estão organizadas no espaço
da folha e ainda se há informações suficientes para que as crianças e adolescentes possam
responder ao que se pede. Além disso, os atores envolvidos neste processo de avaliação,

além de compreender e acompanhar a aprendizagem das crianças avaliaram o seu próprio
trabalho observando inclusive quais são os princípios dos instrumentos de avaliação, como esse
processo pode colaborar no para a aprendizagem efetiva das crianças e adolescentes e como isso
pode melhorar o formato da avaliação.

Vale lembrar que esta prova não tem como objetivo avaliar o certo ou errado,
pois as práticas não são produzidas exclusivamente pelos professores ou alunos enquanto
indivíduos, mas em decorrência das concepções e orientações que circulam na instituição
escolar, propostas pedagógicas e materiais de ensino, nas mentalidades, na tradição, etc.
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Assim, não se busca comparar melhores ou piores desempenhos entre alunos ou escolas
e, sim desvelar os sentidos e significados produzidos pelas crianças na elaboração das
respostas.
Nesta lógica, este trabalho formativo tem reafirmado a necessidade da importância
de ações formativas participativas contemplando diferentes atores, que atuam em
diferentes espaços institucionais, trazendo diferentes visões e percepções para a
construção de uma base analítica de informações e recomendações.
A transformação das práticas escolares é um aprendizado singular: é experiência
essencial para o desenvolvimento humano em prol da melhoria da qualidade do ensino da
escola pública municipal de Campinas.
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SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS – SRM: UM ESPAÇO DE POSSIBILIDADES
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Resumo: É histórica a exclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais –
NEE do contexto escolar, onde, eram vistas como incapazes de realizar qualquer tipo de
atividade, principalmente, acadêmicas. Porém, com o passar do tempo, surgiram políticas
nas quais lhes asseguravam o direito à educação e, consequentemente, um atendimento
que pudesse atender suas especificidades. Foi a partir de então que surgiu a ideia do
Atendimento Educacional especializado – AEE, no qual seria realizado na Sala de
Recursos Multifuncionais – SRM no contra turno da aula regular. Assim, buscou-se nesse
trabalho conhecer o espaço da Sala de Recursos Multifuncionais e, avaliar a importância
do mesmo no âmbito da escola e da família. A pesquisa foi realizada em uma escola
pública do município de Tauá – CE, na qual tem o acompanhamento de bolsistas de
iniciação à docência, pertencentes a Universidade Estadual do Ceará – UECE, campus do
Centro de Educação, Ciência e Tecnologia dos Inhamuns – CECITEC. A pesquisa deuse pela vertente qualitativa, a partir de estudo bibliográfico, entrevistas e observações na
sala comum e no AEE, caracterizando-se em estudo de campo. Na busca de compreender
o espaço da Sala de Recursos e perceber a sua importância, utilizamos do método da
entrevista no intuito de não apenas facilitar o trabalho, mas, almejando se aprofundar na
subjetividade das falas dos entrevistados. Então, abordamos os pontos principais e
relevantes das entrevistas realizadas, seguindo um breve questionário semi-estruturado.
Após as entrevistas, foram feitas observações tanto na sala regular como na SRM, com o
propósito de analisar se os discursos iam de encontro com o que foi relatado. Percebeuse mediante a metodologia utilizada a importância da SRM para a escola, e mesmo com
a sua inserção recente na instituição, nota-se um bom desempenho quanto as suas
atividades. Neste espaço as crianças se sentem mais a vontade e, são frequentemente
instigadas ao novo. O AEE proporciona para eles uma grande contribuição, não sendo um
reforço escolar, como muito vêem, mas sim, complementando e suplementando a
educação desses, que necessitam de uma atenção maior, pois, suas dificuldades de
aprendizagem, não podem ser vistas apenas como limites, mas, precisam-se buscar
sempre possibilidades para tais. A partir dessa experiência, pudemos perceber que ainda
há controvérsias, em que boa parte dos professores até então, estão acomodados e não
buscam a SRM para auxiliá-los na sua prática. Não conseguem ver ainda a importância
desse espaço, talvez, por não terem dimensionamento da significância do AEE, ou pela
falta de formação continuada que tenha como foco o público alvo da educação especial.
Notou-se também falta de recursos aplicados na sala, em específico na escola pesquisada.
A relação entre professor do AEE e Núcleo Gestor é próxima, o que não se repete, em
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supremacia, na relação entre professor da sala regular e professor do AEE. A SRM
engendra um manancial de possibilidades para o desenvolvimento e melhoria da
educação especial, sobretudo na perspectiva inclusiva, mas, para isso, é necessário um
trabalho cada vez mais colaborativo.
Palavras-Chave: Sala de Recursos Multifuncionais; Família; Inclusão.
Introdução
A sociedade sempre exigiu dos indivíduos padrões a serem seguidos e, por
conseguinte, quem não estivesse nesse, seria marginalizado e excluído do todo. Assim,
para além dos excluídos pela caracterização socioeconômica, étnica, cultural e outrem, as
pessoas com necessidades especiais não se fazem distantes dessa realidade. Nesse
contexto, sempre foi difícil a inserção de alunos com Necessidade Educacionais Especiais
– NEE no ambiente escolar, haja vista estarem alheios aos padrões sociais e, mais ainda,
não serem vistos como produtivos e capazes.
Assim, surgiu a necessidade de um atendimento que contemplasse as crianças que
tivessem alguma NEE, porém, uma realidade que veio a tona após a Constituição Federal
de 1988. Antes, o poder público não demonstrava interesse nessa causa, ficando à
educação especial voltada as instituições privadas. Mesmo com o poder público
começando a ver com outros olhos a educação especial, presenciava-se ainda o caráter de
assistencialismo.
Após a Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996 a educação especial
começou a ter uma perspectiva mais inclusiva e menos integrativa. E a partir de então o
AEE começou a ter um destaque maior, melhor estruturado, pautado em políticas que
assegurava a sua inserção nas escolas. Outro documento norteador, preponderante para o
entendimento do AEE foi implementado em 2001, a Resolução CNE/CEB nº 02
(BRASIL, 2001), que segundo Mendes (2015, p. 26) enfatizava que o atendimento dos
alunos com NEE deve ter início na educação infantil, ou seja, nas creches e pré-escolas
garantindo a eles os serviços de Educação Especial.
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Segundo Mendes et al (2015, p. 27) somente nos anos 2000, os documentos
federais começaram a mencionar o AEE centrado nas Salas de Recursos Multifuncionais
– SRM, estes espaços já existiam com diferentes nomenclaturas em diferentes estados. E
em 2005 a Secretaria de Educação Especial (agora extinta) lançou o primeiro programa
de Implantação de SRM, com materiais pedagógicos de acessibilidade, para
complementar ou suplementar à escolarização de estudantes Público Alvo da Educação
Especial – PAEE (MENDES, 2015, p. 27).
A família tem papel fundamental quando se trata de integração de pessoas com
NEE à escola. Vale ressaltar que cabe a família, o aluno ou responsável decidir, se quer
ou não participar do atendimento educacional especializado, mesmo assim é dever do
Estado e da escola oferecer esse serviço.
Diante desse contexto, o presente trabalho teve como objetivo geral conhecer o
espaço da Sala de Recursos Multifuncionais e, avaliar a importância do mesmo no âmbito
da escola e da família. Por conseguinte, os objetivos específicos foram: 1) Analisar
mediante as observações o processo de ensino/aprendizagem dos alunos com NEE na
Sala de Recursos Multifuncionais; 2) Perceber se há autonomia dos alunos com NEE
neste espaço; 3) Observar as relações entre professor do AEE e aluno com NEE; entre
professores da sala comum e os alunos com NEE; entre o núcleo gestor da escola e o
AEE; entre os professores da sala comum e o professor do AEE; entre a família e a escola;
4) Identificar se a escola trata com sua devida importância a sala de recursos e suas
atividades.
Referencial teórico
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(MEC/2008) fundamentada nos princípios de igualdade de condições de acesso à
participação em um sistema educacional inclusivo define a Educação Especial como
modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, que
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disponibiliza recursos, serviços e o Atendimento Educacional Especializado – AEE, de
forma complementar ou suplementar, aos estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ensino regular. Ao estabelecer
as diretrizes para transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais
inclusivos, este documento determina a garantia de [...] acessibilidade urbanística,
arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e
informação; Em outros documentos como, na atual Política Nacional de Educação
Especial na perspectiva Inclusiva de janeiro de 2008 reafirma o direito de todos os alunos
à educação no ensino regular, recebendo, quando necessário, o Atendimento Educacional
Especializado.
O público alvo do AEE são os alunos com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação. Para cada tipo de necessidade há
uma metodologia, alguma delas é: O AEE para pessoas com deficiência física, visual e
auditiva: é realizado mediante a atuação de profissionais com conhecimentos específicos
no ensino de: LIBRAS, Língua Portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua
de pessoas com surdez; Sistema Braille, soroban, orientação e mobilidade, utilização de
recursos ópticos e não ópticos, atividades de vida autônoma, tecnologia assistiva,
desenvolvimento de processos mentais, adequação e produção de materiais didáticos e
pedagógicos e outros. Para os alunos com altas habilidades o AEE oferece programas de
enriquecimento curricular, desenvolvimento de processos mentais superiores e outros.
Assim, para a SRM atender seu público ela se divide em dois tipos, sendo a de
Tipo 1 e a de Tipo 2, nas quais se diferem porque na 2 há mais equipamentos e materiais
didáticos/pedagógicos voltados para alunos cegos, baixa visão ou deficientes visuais
(MENDES, 2015, p. 28).
Os equipamentos e materiais didáticos da SRM tipo 1 são: Equipamentos - 02
Microcomputadores, 01 Laptop, 01 Estabilizador, 01 Scanner, 01 Impressora laser, 01
Teclado com colmeia, 01 Acionador de pressão, 01 Mouse com entrada para acionador,
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Lupa eletrônica (Mobiliários: 01 Mesa redonda, 04 Cadeiras, 01 Mesa para impressora,
01 Armário, 01 Quadro branco, 02 mesas para computador, 02 Cadeiras); Materiais
didático/pedagógico - 01 Material Dourado, 01 Esquema Corporal, 01 Bandinha
Rítmica, 01 Memória de Numerais I, 01 Tapete Alfabético Encaixado, 01 Software
Comunicação Alternativa, 01 Sacolão Criativo Monta Tudo, 01 Quebra Cabeças –
sequência lógica, 01 Dominó de Associação de Ideias, 01 Dominó de Frases, 01 Dominó
de Animais em Libras, 01 Dominó de Frutas em Libras, 01 Dominó tátil, 01 Alfabeto
Braille, 01 Kit de lupas manuais, 01 Plano inclinado – suporte para leitura, 01 Memória
Tátil (BRASIL, 2010).
No que conserne a SRM de tipo 2 os equipamentos e materiais são:
Equipamentos e materiais didáticos/pedagógicos - 01 Impressora Braille – pequeno
porte, 01 Máquina de dilatografia Braille, 01 Reglete de Mesa, 01 Punsão, 01 Soroban,
01 Guia de Assinatura, 01 Kit de Desenho Geométrico, 01 Calculadora Sonora (BRASIL,
2010).
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(MEC/2008) enfatiza o papel do professor do AEE que atua na SRM, atribuindo-lhe a
função de identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de
acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos e, ainda
complementar ou suplementar os conteúdos do ensino regular. Ressalta que este trabalho
deve estar articulado com as ações do professor da sala regular, pedagogo, aluno, família
e as demais Instituições e setores municipais. O trabalho do AEE só será bem sucedido
com a articulação dessas facetas. De acordo com o Decreto nº 7611, de 17 de Novembro
de 2011 Art. 2º:
O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica
da escola, envolver a participação da família para garantir pleno acesso e
participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas
público alvo da educação especial, e ser realizado em articulação com as
demais políticas públicas. (BRASIL, Decreto nº 7611, de 17 de Novembro de
2011 Art. 2º)
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O AEE assim como outros projetos, enfrenta dificuldades financeiras para a
elaboração de ações ou na continuidade das que já estão sendo elaboradas. No entanto,
vale enaltecer a seriedade desse atendimento para os avanços na aprendizagem dos alunos
com deficiências na sala de ensino regular. Dessa forma, quanto mais o AEE acontecer
nas escolas regulares nas quais os alunos com deficiências estejam matriculados, mais
trará benefícios para os mesmos.
É importante destacar que as crianças com NEE têm direito a frequentar a escola
regular, bem como ao Atendimento Educacional Especializado – AEE no contra turno,
na Sala de Recursos Multifuncionais – SRM. Sendo este serviço de sublimar importância
para desenvolver as habilidades das crianças com NEE, que em supremacia, são vistos
como incapazes.
Metodologia
A pesquisa foi realizada na Escola de Ensino Fundamental e Médio Dondon
Feitosa situada na Rua Jornalista Helder Feitosa, no bairro Tauazinho no município de
Tauá – CEP: 63660-000. Por mais que na sua nomenclatura possua o ensino médio, hoje
não é mais realidade da escola, tendo atualmente o funcionamento do ensino fundamental
II (6º ao 9º ano).
O desenvolvimento da pesquisa foi fundamentado metodologicamente na
abordagem qualitativa. Segundo Neves (1996):
[...] a pesquisa qualitativa costuma ser direcionada, ao longo do seu
desenvolvimento; além disso, não busca enumerar ou medir eventos e,
geralmente não emprega instrumental estatístico para análise dos dados; seu
foco de interesse é amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da adotada
pelos métodos quantitativos. (NEVES, 1996, p. 1)

Sendo assim, a pesquisa qualitativa tem caráter descritivo com enfoque indutivo
(NEVES, 1996, p. 1) e, permite ao pesquisador sua imersão no campo de pesquisa,
possibilitando uma maior compreensão sobre o espaço investigado. Nesse sentido o

516

trabalho realizado na Escola de Ensino Fundamental Dondon Feitosa é de cunho
qualitativo, através de estudo bibliográfico, entrevistas e observações.
A pesquisa foi fundamentada a partir de documentos norteadores da educação
especial, bem como a Constituição de 1988, a LDB de 1996, a Resolução CNE/CEB nº
02 de 2001, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (MEC/2008), o Decreto nº 7611, de 17 de Novembro de 2011 e também
mediante leitura de obras de pesquisadores da Educação Especial, principalmente na
perspectiva inclusiva.
Também foram analisados alguns documentos da unidade escolar, dentre eles o
Projeto Político Pedagógico – PPP e a Demanda dos alunos público alvo da educação
especial atendidos no AEE. Além disso, foram realizadas entrevistas com os pais dos
alunos com necessidades educacionais especiais, com professores da sala regular, com a
professora do AEE e com o Núcleo Gestor (Tabela 1). E por fim, houveram observações
feitas na sala de aula regular e na Sala de Recursos Multifuncionais (Tabela 2).
Tabela 1 – Caracterização dos sujeitos entrevistados:

QUAN

SUJEITO/FUNÇÃO/CARGO

T

SEXO

FORMAÇÃ
O INICIAL

FORMAÇÃO

CARGA

CONTINUAD

HORÁRI

A

A

Psicopedagogia
DIRETOR

1

Feminino

Pedagogia

e Gestão

200 Horas

Escolar
COOD.
PEDAGÓGIC

1

Feminino

História

1

Feminino

Pedagogia

O
PROFESSOR
DO AEE
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História e
Sociologia
Educação
Especial

200 Horas

200 Horas

Feminino

PROFESSOR
DA SALA

2

REGULAR

Masculin
o

História

Não tem

200 Horas

Português

Não tem

200 Horas

Não tem

----------

Não tem

----------

Ensino
Feminino

PAIS DOS
ALUNOS

I incompleto

2

COM NEE

fundamental
Ensino

Feminino

fundamental
completo

NASCIMENTO, 2017.

Tabela 2 – Aulas e atendimentos observados:
AULAS OBSERVADAS
DISCIPLINAS

TURMA

DIAS/HORÁRIOS

Português

6º ano “B”

Matemática

9º ano “A”

Segunda – 7h50min às 9h30min e Terça – 7h00min às 8h40min

Educação Física

9º ano “A”

Quinta – 9h50min às 11h30min

Terça – 13h00min às 14h40min e Quarta – 13h00min às
14h40min

ATENDIMENTOS OBSERVADOS
DIAS

HORÁRIOS

NEE

Terça

13h00min às 13h50min

Autismo

Terça

13h50min às 14h40min

TGD

Quinta

13h00min às 13h50min

Autismo

Sexta

13h00min às 13h50min

TGD
NASCIMENTO, 2017.

Análises e discussões
A sala de Recursos Multifuncionais – SRM na escola pesquisada
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A Sala de Recursos Multifuncionais deu início ao seu funcionamento no ano letivo
de 2017, pois nesse ano a escola conseguiu articular junto a Secretaria Municipal de
Educação de Tauá – SME o material para o funcionamento de uma Sala de Recursos
Multifuncionais – SRM. Anteriormente, o espaço era reservado à sala de multimeios que
foi utilizada até o ano letivo de 2016. Os alunos com Necessidades Educacionais
Especiais – NEE até o ano de 2016 eram atendidos na Escola de Ensino Infantil João
Firmino de Araújo, localizado ao lado da escola Dondon Feitosa, haja vista a grande
demanda de alunos com NEE. A Sala de Recursos atende atualmente cerca de 12 alunos,
dentre eles alguns que ainda estão em processo de análise, isto é, possuem uma hipótese
diagnóstica. Seus materiais se enquadram na sala de Tipo 2. Então, este espaço ainda está
em processo de construção, onde agora, há uma nova realidade, trazendo consigo novas
possibilidades e desafios a serem enfrentados. Mediante o aspecto de estar sendo
instalada, a sala ainda conta com poucos recursos, o que tem dificultado o trabalho da
professora, desde o momento do planejamento até a prática.
Além de estar recentemente instalada, infelizmente, a sala ainda não está
regularizada pelo Ministério da Educação – MEC, o que tem dificultado ainda mais o
trabalho tanto da professora do AEE como da escola em geral. Mesmo assim, percebe-se
um grande empenho por parte da unidade escolar em ajudar a professora do AEE nas suas
ações.
Entrevistas
Na busca de compreender o espaço da Sala de Recursos e perceber a sua
importância, utilizamos do método da entrevista no intuito de não apenas facilitar o
trabalho, mas, almejando se aprofundar na subjetividade das falas dos entrevistados.
Então, abordamos aqui os pontos principais e relevantes das entrevistas realizadas,
seguindo um breve questionário. As entrevistas são um instrumento muito importante
para alcançarmos alguns dos objetivos específicos do trabalho, bem como perceber a
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relação entre os professores da sala comum e o professor do AEE, entre a família e a
escola e identificar se a escola trata com sua devida importância a sala de recursos e suas
atividades.
Entrevista com a professora do AEE
Para a professora do AEE, a sala de SRM é uma ferramenta que veio para ajudar
aos alunos com NEE a partir do momento que ele esta inserido na sala de aula regular,
enaltecendo a sua sublimar importância para o desenvolvimento dessas crianças. Ela fala
também que um dos pontos primordiais para o bom desempenho da SRM é a contribuição
da família dos alunos públicos alvo da educação especial, nas quais devem estar sempre
presentes no processo de ensino/aprendizagem dos seus filhos.
Um dos entraves que a professora citou durante a entrevista acerca da relação entre
ela e os professores da sala regular foi o planejamento. Os planejamentos da SRM
acontecem todas as segundas, e os dos demais professores ocorrem durante a semana, o
que tem dificultado essa relação entre AEE e sala de aula regular. Entretanto, a maioria
dos professores busca fora dos seus planejamentos o apoio da Sala de Recursos, no
sentido de compreender a deficiência dos seus alunos especiais e a procura de sugestões
de atividades. E da mesma forma, a professora afirma que busca sempre manter esta
parceria Sala de Recursos/Sala Regular para que a educação inclusiva possa chegar um
dia em sua efetividade.
Quanto à relação da família com o AEE a professora relata que não se pode
generalizar o discurso que não há um apoio por parte dos pais, pois existe uma grande
diversidade entre as famílias, onde a maioria busca fazer parte do processo educativo de
seus filhos, porém, há também aqueles que não dão a devida credibilidade a SRM. Ela
citou exemplos de alunos que tanto não vão com frequência para a sala de aula regular
como não frequentam o AEE continuamente, e que por vezes é preciso ligar para os pais
dos alunos, no sentido de esclarecer os motivos e de conscientizar eles sobre a importância
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do AEE. Também há os alunos que tomam medicamentos e frequentam outros
atendimentos clínicos, o que faz com que eles se ausentem algumas vezes do atendimento,
mas os pais, na sua maioria, procuram justificar a professora do AEE o motivo,
demonstrando uma preocupação, e percebendo o quão é importante o atendimento para
as crianças. A professora do AEE ainda diz que na escola que ela trabalha, cerca de 90%
dos pais, são presentes no processo de ensino/aprendizagem dos seus filhos, buscando
estarem cientes do que o AEE pode proporcionar as crianças.
Sobre a relação do AEE e o Núcleo Gestor, a professora de prontidão disse que o
contato entre ambos é bem complacente e amistoso. É importante enfatizar que, tanto para
a professora quanto para o núcleo gestor, a SRM ainda é um grande desafio na escola,
haja vista ser os primeiros meses de atividade, então, é preciso que se tenha uma união
em todos os setores da unidade escolar para que ocorra de fato uma perspectiva inclusiva.
Entrevista com os professores da sala regular
Para os professores entrevistados, a SRM veio como um ponto de apoio
importante para fortalecer a relação entre o professor da sala comum e alunos com
necessidades especiais. É algo novo na escola, que surgiu em um momento importante,
onde a demanda de alunos com NEE tem aumentado constantemente e, a SRM tem sido
essencial para esclarecer as dúvidas em relação às necessidades educacionais de cada
aluno, melhorando assim o trabalho escolar com essa clientela.
Eles relataram acerca do apoio dos Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação a Docência – PIBID, coordenado pela professora Geandra Cláudia Silva
Santos e Manoel Sampaio da Silva – Professores da Universidade Estadual do Ceará –
UECE, com o subprojeto intitulado “Aprendiz da docência no contexto da educação
inclusiva”, que a partir das formações e ações realizadas pelos bolsistas, os professores
começaram a trabalhar com um plano mais voltado para os alunos com NEE, de forma a
interagir mais e propor atividades que esses alunos possam participar do processo de
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ensino/aprendizagem na sala de aula. Antes disso os professores disseram que não tinham
um plano de aula que atendesse essa demanda de alunos, ficavam apenas com a angústia
de não poder sensibilizá-los. Agora existe um planejamento articulado (em relação aos
dois professores entrevistados), onde os mesmos buscam sempre a sala de recursos
procurando levar atividades para serem trabalhadas dentro do assunto que está sendo
abordado em sala de aula.
Os professores da sala comum citam que a relação com a professora da sala de
recursos é

bem aprazível, mantendo sempre um diálogo aberto e flexível com a

professora do AEE, no intuito de compreender a educação especial e elaborarem
atividades adaptadas com a deficiência de cada aluno. E como a SRM é um espaço novo
na escola, os professores ressaltam que já perceberam uma mudança significativa nos
alunos público alvo da educação especial, onde agora eles se sentem mais a vontade,
participativos e integrados em todo o contexto, pois agora, estão realizando atividades e
não ficam mais tão dispersos como antes. Deixando nítido que realmente a sala de
recursos tem muito a contribuir para esses alunos. Os professores ainda dizem que, esse
mundo da educação especial, não era tão perceptível aos seus olhos como agora, diante
da inserção da SRM na escola. Os professores se sentem mais comprometidos com esses
alunos, trazendo sempre atividades, no sentido de incluí-los de forma integral no espaço
escolar.
Entrevista com o Núcleo Gestor
O núcleo gestor enaltece a importância da SRM afirmando que este espaço oferece
um rico manancial para o deleite e para o atendimento das crianças que por algum motivo
deixou de ter acesso à educação com os cuidados necessários que elas precisavam ter.
Para a gestão, a escola na maioria das vezes é destinada a um atendimento para os alunos
ditos “normais”, enquanto as crianças que necessitam de um cuidado maior não são
atendidas como as demais. A SRM vem como espaço para garantir uma educação de
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qualidade aos alunos com NEE, claro, algo ainda muito idealizado, mas que o fato da
escola está dispondo de uma sala de recursos já é um grande avanço.
O núcleo gestor diz ainda que a educação especial é um grande desafio na escola,
haja vista não terem muito entendimento sobre as especificidades de cada aluno. Isso não
remete apenas aos professores, mas sim, a todo corpo escolar. É um sonho para a escola
ver as crianças com NEE terem acesso a uma educação que realmente faça elas se
desenvolverem, deixando a perspectiva integrativa e de fato prosperando a inclusão.
A gestão menciona que ainda existem entraves com a inserção da SRM, pois a
mesma até então não é regulamentada pelo MEC e, por conseguinte, seus recursos são
limitados, dificultando o trabalho da professora do AEE. Entretanto, a escola continua
buscando junto à Secretaria Municipal da Educação de Tauá – SME a regulamentação da
SRM, para que enfim possa contar com todos os recursos necessários para que as
atividades possam ser realizadas de forma real.
As entrevistadas enaltecem também que o núcleo gestor trabalha numa
perspectiva muito unificada, com uma relação de reciprocidade entre parte pedagógica e
administração, de modo a elevar a qualidade da instituição, e tendo conhecimento do que
se passa na sala de recurso em específico e, da escola em geral. Entretanto, elas ressaltam
que por conta de outros afazeres dentro da própria instituição, esse espaço de atendimento
a alunos com NEE ainda não está da forma desejada.
A relação do núcleo gestor com a professora do AEE é muito produtiva e amistosa,
onde ambas sempre buscam interagir e dialogar sobre o que pode ser feito tanto na sala
de recursos como na sala regular, enaltecendo a boa atuação da professora do AEE.
A gestão terminou sua fala citando o grande desafio da educação especial no
contexto da inclusão, onde as entrevistadas citaram que, o maior entrave é que realmente
aconteça a inclusão, sendo ainda muito ideológico. Para elas o que ainda acontece, é a
integração, e o processo de inclusão ainda levará um bom tempo para que possa ser
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efetiva. A inclusão transcende a sala de aula, sendo ela de maior importância na sociedade
e, este ponto o núcleo gestor traz como questionamento.
Entrevista com os pais dos alunos com NEE
Como citado anteriormente, foram entrevistados duas mães de alunos com NEE
que estudam na escola Dondon Feitosa e que são atendidos na SRM. Trouxemos assim,
os relatos na íntegra, na busca de analisar a importância da sala Recursos e sua
credibilidade para a família.
A primeira mãe disse que vê como importante o atendimento educacional
especializado para seu filho, pois após o ingresso nesse espaço o mesmo se desenvolveu
bastante em vários aspectos (não especificado pela mãe). A mãe também relatou que
depois que seu filho começou a ser atendido na sala de recursos multifuncionais – SRM
notou que o mesmo evoluiu com uma pequena noção de escrita, por consequentemente,
já escreve seu próprio nome e o nome da escola que estuda, enaltecendo dessa maneira
um desenvolvimento, antes não visto.
A segunda mãe nos relata a suma importância em ver sua filha ser atendida na sala
de recursos, pois a mesma possui uma deficiência complexa (visual), e esses
acompanhamentos, influenciam muito na ajuda e no desenvolvimento na vida escolar e
pessoal. A aluna com NEE, já vem sendo acompanhada no atendimento há alguns anos
e, sua mãe enaltece também o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência –
PIBID nesse processo e, para a mãe tem sido um grande sucesso essa união entre PIBID
e AEE.
A mãe explana que após o ingresso de sua filha nesse espaço, notou-se uma maior
interação com outras pessoas, por conta dos projetos e dos acompanhamentos dos
bolsistas do PIBID. Antes não visto. A entrevistada relata que sua filha tem se entregado
bastante com o que para ela é oferecido, e ver como uma grande oportunidade o que sua
filha tem, pois a partir do atendimento, a criança faz varias ações no seu dia a dia que
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antes não era feito, principalmente sua timidez que foi deixada de lado. A entrevistada
diz que sua filha se sente a vontade, confiante e segura em ser atendida na sala de recursos
multifuncionais – SRM e pelo os bolsistas do PIBID.
Observações
Após as entrevistas, foram feitas observações tanto na sala regular como na SRM,
com o propósito de analisar se os discursos iam de encontro com o que foi relatado. Além
disso, as observações eram o meio de alcançarmos nossos objetivos específicos como
analisar processo de ensino/aprendizagem dos alunos com NEE na Sala de Recursos
Multifuncionais, perceber se há autonomia dos alunos com NEE neste espaço, observar
as relações entre professor do AEE e aluno com NEE e entre professores da sala comum
e os alunos com NEE.
Observações na sala regular
As observações na sala de aula foram feitas nas disciplinas de maior carga horária
e as quais são as mais cobradas principalmente nas avaliações externas, sendo elas,
português e matemática. Elas foram às escolhidas justamente por serem as matérias que
são a base, e vistas durante todo o processo educacional. Assim, observaríamos se os
alunos com NEE nas salas observadas teriam algum desempenho e, a relação do professor
com os alunos. Na sala de 9º ano a qual foi observada, o aluno com NEE tinha Transtornos
Globais do Desenvolvimento – TGD. Durante as observações, ficou notório que não havia
muita interação dele com o restante da sala e, as atividades as quais a professora levava
para o mesmo, eram sempre as mesmas: desenhar, contornar, pintar, cortar e recortar.
Em um das observações na aula de matemática, estava sendo aplicado um
simulado abordando os conteúdos tratados no bimestre e de caráter preparatório para as
avaliações externas, e assim, percebemos que o aluno, mesmo com muita dificuldade,
tentava ler todas as questões, mas que em virtude do tempo, teve que assinalar muitas
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respostas sem certeza, claro, cada aluno, seja ele deficiente ou não, tem um tempo
diferente tanto para aprender como para exercer atividades. Durante as demais
observações nas aulas de matemática, o aluno após realizar suas atividades diárias
(desenhar, pintar, cortar e contornar), se mostra atencioso ao conteúdo repassado pelo
professor, mas, sempre calado e sem interferir durante a aula. Outro fator negativo que
analisamos, é que os alunos que tinham alguma NEE, sempre se sentavam nas carteiras
do meio o do final da sala, e isso tudo já decretado pelo mapa de sala.
Já na aula de educação física, com ênfase na parte prática, o aluno não
demonstrava nenhum interesse em participar das atividades desenvolvidas, inclusive se
retirando da quadra. Essa falta de vontade, talvez se justificasse pela ausência de incentivo
por parte do professor para que o mesmo participasse de forma plena do que é repassado
durante as aulas.
Observamos as aulas de português na turma do 6º ano “B”, na qual tinha como
demanda do AEE um aluno com Autismo leve e, não muito diferente de matemática, o
aluno ficava calado. Como característico do autismo, o aluno ficava inquieto, sempre se
levantando da carteira e percorrendo toda a sala e, a professora, no intuito de entretê-lo,
levava em todas as aulas o mesmo recurso que a de matemática, isto é, atividades de corte
e recorte (as preferidas do aluno). Um aluno muito querido pela turma e, percebemos que
muito dos seus colegas os ajudava na realização de atividades, tanto nas individuais com
nas de grupo. Assim, ficou nítido uma boa relação entre a turma e o aluno, já entre
professor e o aluno, não há tanto empenho, mantendo a mesma metodologia de sempre,
sem instigar o aluno especial e sem inovar nos exercícios.
Observações no AEE
As observações no AEE foram preponderante para chegarmos aos objetivos do
trabalho, percebendo assim, se os alunos realmente se sentem bem no espaço da SRM. E
para isso, a equipe observou de forma atenta a interação da professora do AEE com o
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alunado. De fato, mesmo sendo um espaço novo, podemos perceber que os alunos se
sentem mais a vontade e conseguem desempenhar atividades na SRM que são muitas
vezes complexas para as suas especificidades.
O aluno com TGD, a priori, com a nossa presença no ambiente, demonstrou certa
timidez, algo que foi perdido com o passar das observações. Mesmo com a sua dificuldade
de ler e escrever, o aluno consegue de forma impressionante realizar atividades de
interpretação e leitura, exercício que ele não realiza em sala de aula regular, claro, por
não haver incentivo por parte do professor. Não diferente, o aluno com Autismo leve,
mesmo com sua inquietação, demonstra interesse nas atividades propostas pela professora
do AEE, mas é claro, que vez por outra, ele se dispersava dos exercícios (atitude
característica do autismo). Ele apresenta um nível de percepção muito eficaz, ao ponto de
realizar atividades como de associação, com enorme rapidez.
Considerações
As observações e entrevistas foram instrumentos de suma importância para que
alcançássemos nossos objetivos, desde o geral aos específicos. Conseguimos fazer uma
análise prévia, que merece maior aprofundamento sobre a importância da SRM para a
escola e para a família. A SRM é sem sombra de dúvidas um divisor de água para os
alunos com NEE. Neste espaço as crianças se sentem mais a vontade e, são
frequentemente instigadas ao novo. O AEE proporciona para eles uma grande
contribuição, não sendo um reforço escolar, como muito vêem, mas sim,
complementando e suplementando a educação desses, que necessitam de uma atenção
maior, pois, suas dificuldades de aprendizagem, não podem ser vistas apenas como
limites, mas, precisam-se buscar sempre possibilidades para tais.
Foram feitas observações e entrevistas a professores distintos, para assim
investigarmos se o que foi relatado nas entrevistas iam de acordo com o que vimos em
prática. A partir dessa experiência, pudemos perceber que ainda há controvérsias, em que
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boa parte dos professores até então, estão acomodados e não buscam a SRM para auxiliálos na sua prática. Não conseguem ver ainda a importância desse espaço, talvez, por não
terem dimensionamento da significância do AEE, ou pela falta de formação continuada
que tenha como foco o público alvo da educação especial. Tendo isso atrelado a falta de
recursos por parte do Poder Público e também pela falta de tempo, pois o professor na
maioria das vezes trabalha em mais de um ambiente escolar para assegurar uma melhor
renda, visto que sabemos que o magistério não tem seu devido valor reconhecido
financeiramente. A articulação entre professor do AEE e professor da sala regular, precisa
ser mais endógena e proximal, assim melhorando o planejamento de atividades que
possam atender as especificidades dos alunos com NEE. Constatamos que a relação da
diretoria e SRM é bem próxima, o que, mesmo diante da falta de recursos, tem ajudado o
trabalho da professora do AEE, e que sempre mostram empenho pela causa da educação
especial.
Outra relação importantíssima no processo de inclusão é o da família com a escola,
e mediante as entrevistas feitas, todos afirmam que na escola investigada, os pais dos
alunos com NEE são bem próximos ao AEE e, a grande maioria se mostra presente no
processo educacional dos seus filhos. A partir das falas dos pais, por mais que curtas e
sucintas, percebe-se que de fato eles vêem o AEE como importante e contribuinte para as
crianças, e alegam que após o ingresso na escola, eles mudaram muito em diversos
aspectos.
De fato, incluir não é uma tarefa fácil, principalmente no espaço escolar, que
padroniza tudo. E nesse sentido, a SRM é o espaço que pode mudar esta ideologia,
auxiliando os professores da sala regular, o núcleo gestor e toda unidade escolar no
processo de inclusão, sendo o AEE uma ferramenta capaz de desenvolver os aluno com
NEE e, para além disso, conscientizar toda a escola e os pais sobre a importância da
educação especial na perspectiva inclusiva. Portanto, a SRM é de fato, um espaço de
possibilidades.
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SOBREVIVENDO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: O RELATO DE UMA ADOLESCENTE E
OS “OLHARES” DA ESCOLA
Kátia Batista de Medeiros 37
Márcia Aparecida Amador Mascia38
Universidade São Francisco
Resumo: O século XXI se apresenta como uma era dos avanços da tecnologia, do acesso
à informação, até em tempo real, das mudanças de poder e regimes políticos. Contudo, a
infância e adolescência parecem estar longe dessa realidade no que tange à legitimação
de seus direitos, à proteção, à educação, à defesa, a não excisão, à tortura, à exploração,
ao espancamento, ao abuso, à negligência, ao abandono. Com o objetivo de analisar as
estratégias de sobrevivência que realizam para dar conta das situações extremas de
privação e violência que vivenciaram e discutir a importância do lócus escolar enquanto
espaço de representação, este trabalho pretende empreender uma análise discursiva,
partindo da psicanálise winnicottiana e da Análise de Discurso de linha francesa da fala
de uma adolescente, Cecília (nome fictício), vítima de violência doméstica e encaminhada
pela escola pública da cidade de São José dos Campos, SP. Para tanto, para auxiliar a
análise e discussão, se faz necessária a elaboração de uma linha do tempo, que parta da
Roda dos Expostos, passando pelo Código de Menores (1927) que estabelecia a distinção
entre “abandonados” e “vadios”, o Serviço de Assistência a Menores – SAM (1941) com
objetivos claros de extirpar a ameaça dos meninos “perigosos e suspeitos”, pela Fundação
Nacional do Bem-Estar do Menor – FUNABEM (1964) que estabeleceu um sistema de
combate à marginalidade, contribuindo para acentuar a exclusão social, chegando-se
finalmente ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990), considerado como um
marco na história da infância e adolescência no que se refere à busca pela proteção e
prevenção à violência. Todavia, os índices ainda são alarmantes nos anos de dois mil e
dez no que tange à ausência de proteção, à exploração sexual, ao abuso infantil, à
violência doméstica, à desistência da escola. A Justiça e a sociedade tentam de forma
muitas vezes ineficaz combater tal fenômeno. Um dos ambientes mais frequentados por
esses sujeitos é certamente a escola e é muitas vezes nesse espaço protetivo que esses
sujeitos, ao se sentirem resguardados e ouvidos, rompem o silêncio do circuito de
violência ao qual são submetidos. Seus relatos são o corpus de análise do presente estudo.
Ao lhes proporcionarem um espaço de voz e de representação e com um provável
empoderamento, eles podem conseguir resistir a partir de estratégias que realizam, com
as pessoas com quem convivem e nos espaços que frequentam. Quando ouvidos, tornam37
38
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se capazes de falar de sua dor, de reelaborá-la, e assim buscam sobreviver a um ambiente
que lhes fere. A escola, quando encaminha à rede de proteção esses sujeitos, realiza uma
ação protetiva. Seus relatórios, por vezes, denuncia uma situação que outros segmentos
não conseguiriam enxergar. Muitos conseguem sentir-se protegidos no ambiente escolar.
Conclui-se que esses sujeitos têm sua lucidez, infância, adolescência e humanidade
roubadas ou interrompidas pela violência. Mas, demonstram uma força interior
surpreendente, por conseguirem sorrir, fantasiar, sonhar e brincar, criando estratégias de
resistência e sobrevivência que devem ser mais bem entendidas pelos envolvidos no
ambiente escolar.
Palavras-Chave: violência; infância; educação.
Introdução
“É dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária.”
(Art. 4º, ECA, 2012)

O século XXI se apresenta em seu início, como o século de avanços, da pósmodernidade, da tecnologia, do “fast food39”, da proximidade virtual, do descartável, das
mudanças de poder e regimes políticos, da presença de mulheres e afrodescendentes em
posições de liderança.

39

Aqui o termo se aplica à dita “rapidez” – palavra de ordem para as decisões, informações, ações e claro,
refeições. “Fast-food significa comida rápida em inglês, e é um tipo de comida, geralmente lanches, para
as pessoas que muitas vezes não dispõem de muito tempo para fazer suas refeições acabam optando por
alimentos que fiquem prontos rapidamente, e na maioria das vezes são cheios de calorias.” Fonte:
http://www.significados.com.br/fast-food/
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Contudo, a infância e adolescência parecem estar longe desses avanços, no que
diz respeito à legitimação de seus direitos, à sua proteção, à sua defesa, a não excisão,
tortura, exploração, espancamento, abuso, etc.
Partindo da “Casa dos Expostos” e sua “Roda”40, passando pelo Código de
Menores (1927) onde se estabelecia a distinção entre “abandonados” e “vadios”, o
Serviço Nacional de Assistência aos Menores - SAM (1941) com objetivos claros de
extirpar a ameaça dos meninos “perigosos e suspeitos”, a Fundação Nacional do BemEstar do Menor - FUNABEM

(1964) que estabeleceu um sistema de combate à

marginalidade, mas que segundo Faleiros e Faleiros (2008), no período da ditadura,
conseguiu acentuar a exclusão social, a marginalização do menor pela pobreza de sua
família, pela exclusão da escola que frequentava, pela necessidade do trabalho, pela
situação de rua que, muitas vezes, expunha os menores a toda sorte de violência, chegase finalmente ao Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (1990), um marco na história
da infância e adolescência, que abandona o termo “menor” e que busca junto às
instituições de proteção o reconhecimento de “sujeito de direitos” a toda e qualquer
criança e adolescente brasileiro.
Todavia, os índices são alarmantes no que tange à ausência dessa proteção.
UNICEF, OMS, MEC realizam campanhas. Varas da Infância, Conselhos tutelares,
Escolas tentam muitas vezes de forma ineficaz combater tal fenômeno. A questão posta
é a de que a família está como uma das “instituições” que mais ferem esse “sujeito” 41.
As redes de proteção se multiplicam, na tentativa de através do trabalho multidisciplinar
40

Segundo Faleiros e Faleiros (2008, p.20): “Para atender à internação de crianças ilegítimas foi
implantada a Roda, um cilindro giratório na parede da Santa Casa que permitia que a criança fosse
colocada de fora sem que fosse vista de dentro, e, assim, recolhida pela Instituição que criou um local
denominado “Casa de Expostos”. O objetivo desse instrumento era esconder a origem ilegítima da criança
e salvar a honra das famílias. A grande maioria dessas crianças enjeitadas ou expostas era branca ou
parda, filhos de brancos ou de brancos e negros. A primeira roda, na Bahia, foi criada em 1726, e a última
só foi extinta nos anos cinquenta do século XX.”
41
Grifo meu.
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e seus diversos olhares, buscarem a emancipação, o desenvolvimento da resiliência e
finalmente o rompimento do círculo de violência.
Um dos ambientes mais frequentados pela criança e pelo adolescente é certamente
a escola. A realidade brasileira, em especial nas regiões sul e sudeste, demonstra que é
cada - vez maior o número de ingressantes em instituições de ensino infantis – creches e
escolas de educação infantil. O ensino fundamental ampliou seu tempo de permanência
de 8 para 9 anos.
O objetivo desse trabalho é analisar as possíveis estratégias de sobrevivência42
que crianças e adolescentes realizam para dar conta das situações extremas de privação e
violência doméstica. Além disso, discutir a importância do lócus escolar enquanto espaço
de representação infantil e juvenil, além de provocar debates e difusão de informações
sobre o fenômeno da violência.
Cada situação vivenciada, ainda que fora do espaço escolar, pode ecoar nesse
local. Crianças e adolescentes denunciam seus abusos de várias maneiras nesse “espaço
de proteção” que a escola significa. A ideia de haver pessoas capacitadas e preparadas
para auxiliar esses sujeitos no processo de denúncia, fortalece a própria escola, a
criança/adolescente e a sociedade como um todo na busca do enfrentamento da violência.
Assim, pais e educadores podem aguçar seus “olhares” e ampliar seu modo de
pensar e agir. Com esse empoderamento, essas vítimas podem conseguir sobreviver a
partir de estratégias que realizam em seu cotidiano, com as pessoas com quem convive e
nos espaços que frequentam. Pensar nessas estratégias certamente nos remete à chance de
analisar a partir de suas histórias, o espaço que as cercam. Conforme Mascia (2011, p. 3)
destaca “dar voz àqueles que se encontram excluídos, de modo a trazer à tona suas
histórias de vida e podermos entender melhor a realidade que nos cerca”.

42

Grifo meu.
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Contexto e referencial teórico embasador.
O Programa Aquarela baseia seu trabalho na atenção integral às crianças,
adolescentes e suas famílias em situação de violência doméstica e sexual na cidade de
São José dos Campos – SP. O trabalho realizado por vários técnicos no Programa resultou
na obra “Restauração dos circuitos da Esperança – Manejos Clínico-Institucionais em
situações-limite”, organizada por Tereza Elizete Gonçalves (2010).
Os princípios teóricos e metodológicos para o trabalho são:
 A análise de discurso da escola francesa a partir da qual o sujeito é atravessado pelo
inconsciente e a ideologia.
 A teoria de Donald Winnicott, pediatra e psicanalista infantil que teve na segunda
grande guerra a experiência de conviver com meninos “evacuados” por conta do combate
de seus pais. Sua percepção em relação à privação demonstra a sensibilidade e traquejo
que o autor teve mediante uma situação tão bárbara quanto a violência doméstica que
assolou Cecília.
 Os conceitos que embasam os psicanalistas Arminda Aberastury e Maurício Knobel
na adolescência normal.
A fala, ainda que fragmentada pela dificuldade que crianças e jovens sentem ao
falar da violência, pode ser pensada como a possível chance de emancipação, pois como
Orlandi (2012, p.20) ressalta “As palavras simples do nosso cotidiano já chegam até nós
carregadas de sentidos que não sabemos como se constituíram e que, no entanto,
significam em nós e para nós.”
A escolha do “corpus” de análise.
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A obra de Gonçalves (2010) traz contribuições de profissionais da área da Saúde
(Psicólogos e Médicos) a partir do atendimento de crianças e jovens em uma rede de
proteção e a fala da adolescente Cecília43 é o destaque para análise do presente trabalho.
Metodologia
Nesse trabalho, serão relatadas apenas algumas falas de Cecília. Por conta disso,
será pontuada sua história de vida, para auxiliar na compreensão do fenômeno da
violência (doméstica e exploração sexual) que a menina vivenciou.
Desenvolvimento: A “fala” de Cecília.
Cecília, 13 anos, uma jovem em circunstâncias de vulnerabilidade à exploração
sexual está presente quando Gonçalves (2010, p. 68) se depara com a menina, relatando
que seu corte de cabelo e as vestimentas a tornavam muito assemelhada a um menino.
Sua madrasta, que a acompanhava, relatava suas dificuldades na convivência cotidiana,
pois a menina apresentava constante desobediência e fugas do lar. Sua enteada era muito
problemática, odiava tomar banho, ir à escola e não a auxiliava nos afazeres domésticos.
Não havia por parte da madrasta nenhuma restrição à exposição da menina mesmo num
lugar público como a sala de espera do Programa Aquarela. Durante seu atendimento,
abaixava a cabeça e traçava os dedos “das mãos de unhas corroídas”. Seu medo se
mostrava tão grande que, nos momentos de agressão familiar, fugia de seus agressores e
se escondia no chiqueirinho do quintal de sua casa, esperando assim que os humores se
acalmassem.
Seus pais se separaram e a mãe entregou Cecília (na época com 8 anos) e a irmã
(com 6 anos) à família paterna, com a alegação de não poder sustentá-las. Contudo, numa
visita feita pela mãe, a mesma as raptou, levando-as para a capital. A ideia de que seria
43

Nome fictício.
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cuidada pela mãe desapareceu, uma vez que, com as constantes saídas maternas por vários
dias e sem paradeiro conhecido, as meninas eram deixadas com o namorado da mãe.
Cecília teve que pedir esmolas e vender objetos por ele comercializados. Ele abusou
sexualmente da menina nas ausências da mãe. Por dois anos as meninas viveram
negligenciadas até que o pai, ao descobrir sua localização, foi buscá-las.
Deparou-se com um novo formato familiar: seu pai tinha agora outra esposa com
uma filha de 15 anos e um meio irmão, filho desse novo relacionamento. Mesmo feliz por
encontrar seu pai, essa nova realidade não lhe trouxe a felicidade plena.
No novo “lar44”, sentiu-se de novo na triangulação pai – mãe – filha. Winnicott
(2005) ao analisar o processo de amadurecimento típico da adolescência, destaca que o
adolescente tem que enfrentar mudanças significativas por conta da puberdade que
vivencia. Essa vivência – onde a ansiedade se intensifica – está ligada em grande medida,
com o padrão organizado desde os primeiros anos da infância, onde também os fatores
físicos e emocionais entraram em choque.
Nessa fase anterior, aqueles que foram bem cuidados e eram
saudáveis desenvolveram o chamado Complexo de Édipo, ou
seja, a capacidade para enfrentar as relações triangulares –
aceitar a força total da capacidade de amar e as complicações
que daí resultam. (...) Os padrões que foram formados em
relação às experiências infantis incluem necessariamente uma
boa parte que é inconsciente, e também muito que a criança
ignora porque ainda não foi experimentado por ela.
(WINNICOTT, 2005. p.164)

Resolveu contar sobre o abuso (Como uma estratégia de sobrevivência) e, em vez
de complacência, recebeu a retaliação familiar. Seu pai e madrasta acreditavam que ela
fez a “sem-vergonhice” porque assim o queria. As surras, agressões, xingamentos se
mostraram no corpo e na mente da menina. “Ela apresentava marcas pelo corpo e couro

44
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cabeludo, decorrentes das surras e pauladas de que fora vítima no lar.” (GONÇALVES,
2010, p.70)
O encaminhamento à instituição ocorreu após denúncia feita pela escola, tendo
constatada a Equipe Gestora que a menina estava com graves ferimentos espalhados pelo
corpo. A importância da participação dos profissionais da escola aparece nesse cenário
da violência como algo significativo. Segundo o MEC (2007, p.9):
Para que isso aconteça, é preciso que a comunidade escolar esteja
preparada para lidar com os casos de violência e – em parceria
com os demais atores das Redes de Proteção Integral – participar
dos processos de notificação e acompanhamento. Também é
imprescindível capacitar gestores, professores e demais
profissionais de educação a fim de fortalecê-los para lidar com
situações e assuntos – na maioria das vezes, dolorosos,
constrangedores e, em certos casos, ameaçadores – que, por
muito tempo, foram silenciados e negligenciados pela sociedade.

Sobre sua desistência da escola, (GONÇALVES, 2010, p.69), Cecília denuncia
que:
“É que aconteceu aquilo comigo... aquela coisa ruim que
acontece com as mulheres solteiras. E então eu fui no médico e
ele falou que eu não era mais virgem. Quero esquecer o que
aconteceu, mas não consigo tirar isso da minha cabeça. Acho que
a minha vida está estragada de vez, agora que eu estou perdida.
Eu me perdi. (...) Então saio de casa e fico na rua para não ficar
mais triste. Eu desço na Rua do Pecado, mas não faço nada
demais. Fico lá ouvindo música e só, mas ninguém entende! (...)
nenhum menino mais iria querer ficar comigo sério, casar...

Cecília não nomeia o ato sexual, mas se refere a “aquilo”. Para Orlandi (2012,
p.43, 44) “as palavras falam com outras palavras. Toda palavra é sempre parte de um
discurso.” Uma vez que as palavras não estão predeterminadas pela propriedade da
língua, “aquilo” se mostra pela relação constituída nas formações discursivas. Assim
surge a metáfora - aqui definida como a tomada de uma palavra por outra –
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desencadeando na transferência que uma palavra significa em relação a outra e se
revestem de sentido.
A tentativa de esquecer é algo difícil a Cecília. “Quero esquecer o que
aconteceu, mas não consigo tirar isso da minha cabeça.” Soluções rápidas e sem
sentido não lhe convencem como Winnicott alerta. Adolescentes têm como necessidades:
A necessidade de evitar a solução falsa: a necessidade de se
sentirem verdadeiros ou de tolerarem não sentir nada; a
necessidade de desafiar – num contexto em que a dependência
deles é satisfeita e podem confiar em que continuará sendo
satisfeita; a necessidade de espicaçar a sociedade, para que o
antagonismo da sociedade se manifeste e possa ser enfrentado
com antagonismo. (2005, p. 172)

A essas necessidades podem ser atribuídas às questões corporais e de aparência
que a menina quer demonstrar, quando, por exemplo, veste-se como menino. O feminino
dá lugar ao masculino, também como tentativa de tripudiar seu ambiente. A busca de se
sentir verdadeira e não sentir tanta dor é constante.
Quando Cecília destaca que: “Acho que minha vida está estragada de vez,
agora que eu estou perdida.”, fica claro seu sentimento de culpa pela atividade sexual,
como se de fato fosse ela a causadora desse “estrago” por ter pouca ou nenhuma
orientação em relação à sua sexualidade. Sua ênfase na frase “Eu me perdi.”, lhe atribui
a responsabilidade pelo abuso. Sanderson (2005) afirma que a criança “(...) passa a se
responsabilizar pelo abuso sexual e se culpa por isso. O sentimento de culpa e
constrangimento evita que a criança revele o “segredo” por medo de ser culpada pelos
pais.” (p 158)
Winnicott (2005, p.164) proclama que o adolescente é basicamente isolado. A
partir dessa posição, se lança em algo que pode resultar em relações e consequentemente,
na socialização. Quando Cecília ressalta que “Então saio de casa e fico na rua para não
ficar mais triste”, repete aí uma fase essencial da infância, (estratégia de sobrevivência)
uma vez que o bebê também se mostra um isolado. O bebê torna-se apto a reconhecer os
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objetos que estão fora de seu “controle mágico” e que são parte integrante de sua
subjetividade mais tarde. Isso é uma “grande façanha”. O adolescente, na mesma medida,
é capaz de repetir essa batalha, conforme Gonçalves (2010, p.70):
“Só fico brava porque a minha madrasta fica nervosa comigo às
vezes. Nada a ver... minha mãe nem gosta de mim! Resolvi
esquecer ela também.” (Cecília)

O interessante nesse trecho é analisar o quanto Cecília lida com a palavra
“esquecimento”. Não consegue esquecer “aquilo” que vivenciou em relação ao abuso
sexual. Sua mãe – a figura que tanto desejou ter – essa sim, ela esqueceu, mesmo que a
evoque em seu discurso. E o lapso se apresenta: “esquecer também” significa que mais
coisas foram ou podem ter sido esquecidas pela menina, (Como uma tentativa de
estratégia de sobrevivência). “Sujeito à falha, ao jogo, ao acaso, e também à regra, ao
saber, à necessidade. Assim o homem (se) significa. (...) à deriva, o deslize é o efeito
metafórico, a transferência, a palavra que fala com outras.” (ORLANDI, 2012, p. 53)
Knobel (1981, p.31) analisa a conduta que chamamos ante social a partir da teoria
de Erikson que chamou de “identidade negativa”, onde o adolescente realiza
identificações com figuras negativas, mas reais45.
Gonçalves (2010) destaca trechos onde a fala da menina e da madrasta se
entrelaçam no discurso: desenvolve a conduta antissocial é o desenvolvimento de uma
“identidade negativa” como Erikson pontuou. Knobel:
“Aprendi a chorar por dentro, para não se mostrar fraca para os
outros.” (Cecília)
“Nunca vou querer ter uma vida como a da minha mãe. Ela foi
boba de casar e ter filhos. Agora só sabe chorar, a vida dela tá
perdida” (Cecília)
“A mãe dela não prestava. Veja o que fez com as meninas. A
Cecília já está perdida como mulher...” (fala da madrasta) (p. 82)

45

Grifo do autor.
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Outro ato falho se apresenta: a mãe (aquela mulher que Cecília também esqueceu)
tem uma vida que a menina não deseja, porém vivencia. “Agora só sabe chorar, a vida
dela tá perdida”, traz a análise de que não se deve chorar por demonstrar fraqueza.
Cecília aprendeu a chorar por dentro, como um mecanismo de defesa à família que não
lhe ama e a sociedade que não lhe aceita. Assim como a mãe, sua vida está perdida. A
sina da menina seria a mesma da mãe. “Cecília já está perdida como mulher...” é a
afirmação feita pela madrasta em relação à comparação entre a menina e a mãe. Sua mãe
não prestava. Cecilia também não presta. Ambas são perdidas.
A madrasta – assim como o pai – maltrata física e psicologicamente a menina,
pela violência doméstica. Porém, no discurso da madrasta, quem não presta é a mãe por
ter deixado suas filhas a mercê do namorado e permitir o abuso.
Contudo, o que Cecília pode tentar o tempo que está fora de casa ou que
desenvolve a conduta antissocial é o desenvolvimento de uma “identidade negativa”
como Erikson pontuou. Knobel (1981, p. 31) ressalta que “é preferível ser alguém
perverso, indesejável, a não ser nada.” Vestir-se como o oposto de seu gênero, apresentar
atitudes agressivas, portar-se de forma indesejável pela família são atitudes que de certa
forma dão visibilidade a alguém que foi tratada como nada.
Isto constitui uma das bases do problema das turmas de
delinquentes, dos grupos de homossexuais, dos adeptos às
drogas, etc. a realidade costuma ser mesquinha ao proporcionar
figuras com as quais pode-se fazer identificações positivas e
então, na necessidade de ter uma identidade, recorre-se a esse
tipo de identificação, anômala, mas concreta. (KNOBEL, 1981,
p. 33).

Assim, Cecília manifesta-se:
“Ficar na rua, é legal porque não tem ninguém brigando comigo.
Em casa é chato porque todos me acusavam de tudo que acontece
de errado. Não posso pegar um centavo que ela já vai contar para
a madrasta e eles me batem. Aí eu só choro, o que que eu posso
fazer?”
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Cecília se contradiz quando aponta que “ai eu choro, o que que eu posso fazer?”
O lapso de sua fala se remete ao choro como única forma de expressão. Mesmo afirmando
que aprendeu a chorar por dentro (como estratégia de sobrevivência) quando se vê
sozinha, angustiada, injustiçada e violentada de forma física e psicológica, o que lhe resta
é o choro. Para Knobel “neste período evolutivo a importância das figuras parentais reais
é enorme.” (1981, p. 47)
Contudo, a perda e o luto – vivenciados pela menina quando se vê sem pais
suficientemente bons num ambiente doentio, traz à tona uma conduta antissocial que
Winnicott (2005, p.151, 152) destaca “(...) e aí aparece o furto como um sinal de
esperança, talvez muito temporária, é certo, mas positiva enquanto dura, e antes que se
dê uma regressão para a desesperança”. Chorar, ainda que doloroso, representa uma
tentativa mesmo que tímida de resgate de afetividade. E o autor salienta que “Nessa fase
ocorre a formação gradual, no indivíduo de um senso de envolvimento. A perda da mãe
durante essa fase leva a uma reversão do processo.”
A fala da madrasta, culpando Cecília das brigas com o parceiro, a tentativa de não
deixar que ela se “perca” demonstram o quanto a conduta de menina desagrada.
Já tentei colocar a menina no psicólogo mas ela não parou. É
difícil doutora, tenho medo dela se perder. Agora está dando de
pegar coisas das colegas e trazer para casa. Vamos ver se a
senhora consegue alguma coisa com ela. Já estou a ponto de me
separar do meu marido, por tanta briga lá em casa, só por causa
dela. (GONÇALVES, 2010, p. 68)

Orlandi (2012, p.41) aponta que a relação de forças fica evidenciada quando o
sujeito ocupa um lugar de fala – que lhe é constitutivo. Aqui a frase “Já estou a ponto
de me separar do meu marido, por tanta briga lá em casa, só por causa dela.”,
denuncia a esposa que se angustia por brigar pela atenção do parceiro com uma filha que
não é sua. Novamente a triangulação – Complexo de Édipo – se apresenta. A condição
para o bem estar do casal é a saída da menina de cena. Por apresentar uma conduta
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antissocial, ela acaba por chamar a atenção do pai, e deixando a madrasta – que deve ter
uma posição mais destacada de poder – fora do contexto. Assim, o que ela deseja é a que
sua fala seja significante por ser a fala da “esposa/mãe”. E isso faz com que ela “ajuste
seu dizer a seus objetivos (...) trabalhando esse jogo de imagens.”
O imaginário faz necessariamente parte do funcionamento da
linguagem. Ele é eficaz. Ele não “brota” do nada: assenta-se no
modo como as relações sociais se inscrevem na história e são
regidas, em uma sociedade como a nossa, por relações de poder.
(ORLANDI, 2012, p. 42)

A surpresa da madrasta em ver que a menina ainda brinca demonstra o quanto a
infância lhe foi anulada, uma vez que a mesma menina perdida como a mãe quer brincar,
o que para sua madrasta lhe parece um absurdo.
Em casa deixamos tudo que é de valor trancado. Ela é briguenta,
teimosa, só quer saber de brincar. Imagina uma moça desse
tamanho querer brincar. (GONÇALVES, 2010, p. 81)

O brincar que remete à infância precisa ser negado. Contudo, tornar-se
adolescente em condições extremas também é algo difícil. Knobel (1981, p. 51, 51)
ressalta que “nem todo o processo da adolescência depende do próprio adolescente, como
uma unidade isolada num mundo que não existira.” A menina ainda vive bons momentos
infantis (outra estratégia de sobrevivência) quando se permite brincar. Sua constelação
familiar não reconhece que sua infância (ainda de certa forma que roubada) ainda tenha
preservado fagulhas.
Os dizeres não são (...) apenas mensagens a serem decodificadas.
São efeitos de sentidos que são produzidos em condições
determinadas e que estão de alguma forma presentes no modo
como se diz, deixando vestígios que o analista de discurso tem
de aprender. São pistas que ele aprende a seguir para
compreender os sentidos aí produzidos. (...) Esses sentidos têm a
ver com o que é dito ali, mas também em outros lugares, assim
como com o que não é dito, e com o que poderia ser dito e não
foi. (ORLANDI, 2012, p. 30)
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Brincar assim, a partir da teoria winnicottiana, remete ao conceito de saúde. Para
ele, o uso do corpo e suas funções é uma das ações mais prazerosas da vida, em especial
se aplicada a crianças e adolescentes. “É uma pena que pessoas saudáveis tenham que
viver em corpos deformados, doentes ou velhos, ou permanecer famintas ou sofrer grande
dor.” (Winnicott, 1999, p. 12, 13). Cecília provavelmente busca no brincar, o conforto ao
corpo que sofre, que sente dor.
Conclusões
Crianças e adolescentes diariamente têm sua lucidez, infância, humanidade
roubadas pela violência, que pode ser considerada:
(...) uma palavra-valor, que implica referências éticas, culturais e
políticas. Entretanto, pode-se dizer que a maioria das sociedades
considera como violência tudo aquilo que não pode ser
suportado; e também como violentas as situações em que um
indivíduo é tratado como objeto, sendo negados seus direitos e
suas dignidades de ser humano e de membro de uma sociedade.
(MEC,2007, p. 21)

Sua liberdade e emancipação ficam enfraquecidas e tolhidas. Winnicott (1999,
p.239) atribui ao fator ambiental a possibilidade da ausência pela crueldade da liberdade
tornar a criatividade inútil ou destruída no sujeito por produzir nele a desesperança.
Citando-o, trago a ideia da aniquilação da pessoa:
(...) envolvida tanto na restrição física como na aniquilação da
existência física pessoal de um indivíduo através da dominação,
como por exemplo, numa ditadura. Assinalei que tal dominação
pode ser encontrada em casa, e não apenas no cenário político.
(WINNICOTT, 1999, p. 239)

Como superar o fenômeno da violência física, psicológica e sexual e seu grande
poder de aniquilamento?
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As estratégias de sobrevivência que realizam demonstram uma força interior que
é digna de inveja. Conseguem sorrir, sonhar e brincar. Winnicott pontua que esses
meninos e meninas são na verdade grandes lutadores:
Podemos vê-los em busca de uma forma de identificação que não
os decepcione em sua luta, a luta pela identidade, a luta por se
sentirem verdadeiros, a luta para não se encaixarem num papel
determinado pelos adultos, mas que lhes permita passarem por
tudo o que tiverem que passar. Sentem-se verdadeiros só na
medida em que recusam as falsas soluções; e sentirem-se nãoverdadeiros leva-os a fazerem certas coisas que só são
verdadeiras do ponto de vista da sociedade (2005, p.171, 172).

O desafio das redes de proteção, das organizações a favor dos direitos humanos
infantis e juvenis, está justamente na tentativa de promover ações que façam com que
esses SUJEITOS 46 sintam-se verdadeiros, concretos e com visibilidade.
A escola em destaque deve ser o espaço tanto para o desenvolvimento de um
fórum aberto para essa problemática quanto um local de acolhimento, proteção e apoio
solidário aos diretamente marcados em seus corpos, mentes e inocência pela violência
realizada muitas vezes por aqueles que em princípio deveriam ser os que mais se
interessariam por sua vida. Que todos os meninos e meninas consigam, ainda que por um
instante sentirem-se verdadeiros, como Cecília tenta o tempo todo, como uma grande
estratégia de sobrevivência.
“Muros de pedra não fazem uma prisão; nem barras de ferro, uma jaula.”
(Winnicott, 1999, p. 238)
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TAYLORISMO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: (RE)VISITANDO TAYLOR NA
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES.
Andréa de Oliveira e Silva Rezende (IFMG e PUC Minas)
Simão Pedro Pinto Marinho (PUC Minas)
Resumo: Historicamente a educação tem acompanhado o movimento do trabalho e na
contemporaneidade observamos um descompasso entre ambos. O mundo do trabalho se
modifica, a sociedade assume uma forte base tecnológica, mas a escola permanece em
uma paralisia paradigmática mantendo o modelo dos primórdios da revolução industrial,
que constatamos inclusive, na escola que forma professores, ao mesmo tempo que, ecoa
um discurso de modernidade da EaD assentada na internet. A EaD trouxe, na sua
concepção, a ideia de ampliar o acesso ao ensino superior. A inclusão social permitiria
aos discentes estudar em diferentes horários e criar seu próprio programa de estudos, com
acesso ao curso no local que lhes fosse melhor. No Brasil a criação da UAB em 2006 se
apresentou como política pública de democratização do ensino e como alternativa
possível de acesso à educação superior no país. Na sociedade contemporânea exige-se a
prática da produção coletiva, a construção do conhecimento, o compartilhamento da
informação e uma alta interatividade. Vivencia-se, ainda, uma concepção de escola como
um espaço de formação das pessoas para o trabalho, um lugar de se dar respostas às
necessidades dos trabalhadores. Suspeita-se que, na Educação a Distância, há uma face
oculta do taylorismo, que respaldam as práticas pedagógicas nas organizações escolares,
em especial nos cursos destinados à formação de professores como a Pedagogia e que
com a expansão da formação paralisam o processo de inovação. O questionamento que
impulsionou a presente pesquisa foi: Por que a EaD fundamenta suas práticas em um
modelo hegemônico? A manutenção desse modelo taylorista é praticada por acomodação
ou por uma dificuldade estratégica de construir uma nova metodologia na EaD? Nos
cursos de formação de professores se evidencia a aplicação de princípios tayloristas ainda
que a formação seja intermediada por tecnologias digitais, por isso como objetivo geral
desta pesquisa propõe-se explicar as razões que identifiquem a distância entre o discurso
sobre a escola da contemporaneidade e uma prática assentada na abordagem taylorista
nos Cursos de Pedagogia EaD na UAB. A metodologia para o percurso investigativo da
pesquisa foi uma pesquisa qualitativa e os procedimentos técnicos e ferramentais
utilizados foram a pesquisa bibliográfica, explicativa e de campo com observação
participante com a finalidade de constatar os discursos e as práticas educativas presentes
no projeto UAB nos cursos de pedagogia. Concluiu-se que a EaD com seu discurso de
modernidade poderia romper com o modelo hegemônico de educação e o que dificulta
este rompimento é que os docentes que atuam nesta modalidade de educação não possuem
preparo para a formação em uma nova ambiência, a virtual. Para que a educação se
transforme e acompanhe a (re)volução social, tecnológica e econômica se faz necessário
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mudar a escola de formação de professores, começando pela mudança dos professores
que formam professores e de suas metodologias que devem ser criativas e emancipatórias
e propiciem aos alunos, futuros docentes, a mudança de postura no ato de ensinar e
aprender na contemporaneidade.
Palavras-chave: Educação a Distância; Taylorismo na formação de professores;
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.
Introdução
Taylor (1966) iniciou seus estudos dos tempos e movimentos nas organizações a
partir de observações individuais no que tange aos processos de produção e a sua
racionalização com o objetivo de aumentar a competitividade no mundo dos negócios.
Argumentava que a responsabilidade deveria estar centrada na figura do gerente, a quem
ele chamava de “trabalhador de primeira linha”, e aos operários cabiam o uso da força
para executar os movimentos propostos pelos supervisores (gerentes) de forma rígida e
sem questionamento. Partiu da premissa de que, com a racionalização, os trabalhadores
poderiam render mais, executando as tarefas básicas de forma simples. Para isso,
deveriam ser treinados e especializados de forma bem direcionada, para a correta
aplicação das normas impostas pelas indústrias ao processo produtivo.
No desenvolvimento da educação a distância (EaD), em meio ao crescimento do
capitalismo, características da teoria de Taylor são percebidas no processo de ensino e
aprendizagem, embora a EaD busque criar identidade própria para se consolidar como
uma modalidade de ensino. A divisão do trabalho na EaD se traduziu na distribuição das
diversas tarefas do processo educacional, em diminutas atividades para serem realizadas
por diferentes atores, construindo-se assim, uma educação fragmentada, como era a
organização da produção apresentada por Taylor.
A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criada em 2006 com o propósito de
formar professores para a atuação na educação básica. Vislumbrava uma melhoria da
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qualidade do ensino público no país por meio da EaD, além de reforçar uma política
pública educacional de acesso para uma parcela maior da sociedade.
Ao transpor o ideário taylorista para a educação a distância, constata-se que há
uma personificação do modelo industrial de educação, mantendo a linha de produção com
ênfase na divisão do trabalho entre os atores envolvidos. Na EaD é perpetuada a ideia de
Taylor, na qual o trabalho é dividido, cada personagem desenvolve sua atividade e há
uma especialização para a execução das tarefas. Por todo o exposto, pergunta-se: Qual é
a visão que os atores envolvidos na EaD da UAB possuem da divisão do trabalho? Eles
reconhecem a fragmentação do trabalho?
O objetivo principal, neste artigo, foi relacionar a divisão do trabalho na EaD com
os pressupostos tayloristas da fragmentação do trabalho na ótica dos personagens
envolvidos e provocar uma reflexão sobre os discursos da EaD que embaçam/embasam
as práticas tayloristas nos cursos de formação de professores da UAB.
A pesquisa retratada neste artigo se justifica por reconhecer o elevado nível de
produtividade dos funcionários da fábrica onde Taylor implantou seus métodos, um
pouco exagerados na concepção da época, e que hoje se apresentam ineficientes em uma
sociedade altamente tecnológica que demanda uma transformação social. Provocar um
debate sobre a divisão do trabalho na EaD é uma das contribuições que esperamos trazer
para a academia. Evocar Taylor na EaD tem por finalidade questionar o discurso e a
prática atual da UAB, com o intuito de promover uma discussão e, com isso, contribuir
para se repensar, de forma holística, a educação.
O percurso investigativo deste trabalho foi uma pesquisa qualitativa. O referencial
teórico do trabalho se fundamentou em autores reconhecidos por seus estudos sobre
Taylor, Educação a Distância e a Universidade Aberta do Brasil. Foi utilizada uma
entrevista semiestruturada para coletar as informações junto a professores, tutores e
gestores que participam ou participaram dos cursos EaD/UAB. As entrevistas foram
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transcritas e categorizadas e então, elaborou-se a análise de conteúdo, utilizando-se de
procedimentos interpretativos.
Discurso Ideológico de Taylor
O método de Taylor (1856-1915) tinha um foco mecanicista, tanto na teoria
quanto na prática, inserida no movimento do capitalismo industrial e com contrafeitos
objetivos que favoreciam os capitalistas e prejudicavam os trabalhadores. O trabalho era
dividido e o processo produtivo racionalizado ao máximo (RAMOS, 1989;
BRAVERMAN, 1981; FRANCO, 1991). O modelo taylorista apresenta os argumentos
de que a competitividade no mundo dos negócios deve estar assentada na relação custoeficiência, ou seja, na maximização dos processos de produção, com um menor custo e
maior eficiência na utilização dos recursos humanos, de bens e de serviços. Pode-se
afirmar que o Taylorismo introduziu a racionalidade nas operações produtivas.
(TAYLOR, 1966; COELHO; DELGADO, 2000; BRYAN, 1992).
Para Taylor (1966), o trabalhador, em cada uma de suas funções, adquiriu
conhecimentos por meio da tradição oral que atravessou muitos anos até a sua época; e
da grande divisão do trabalho, em que cada homem se especializava em tarefas muito
reduzidas. Cabe à gerência, mediante a organização racional do trabalho, planejar e
verificar a forma mais econômica e com qualidade para a execução das tarefas
(FRANCO, 1991).
Embora Taylor defendesse a colaboração entre as classes de pensadores e
executores, considerava necessário o isolamento do operário na execução de suas
atividades para evitar, assim, a criação de laços de solidariedade, de cumplicidade, de
relações sociais que o levasse a enfrentar a direção das empresas como classe. Tratar os
empregados individualmente fazia com que ficassem mais suscetíveis aos estímulos
monetários que lhe eram impostos na intensificação do trabalho, assim como a
perspectiva de alcançar hierarquicamente outros postos de trabalhos mais elevados,
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quando isolados de seus pares. A esse trabalhador isolado e despojado de conhecimento
só restava se submeter ao rígido regime de trabalho imposto pelos planejadores, que não
lhes dava tempo para se rebelar contra a exploração de sua força de trabalho (BRYAN,
1992; ZANARDINI, 2006). A divisão do trabalho nas fábricas levou a uma precarização
da classe trabalhadora que se “fragmentou, heterogeneizou e complexificou” a partir da
necessidade premente de qualificação em vários setores produtivos onde, em alguns
casos, houve uma intelectualização do trabalho e, em outros, se desqualificou e tornou-se
precário. Surge o trabalhador “polivalente e multifuncional” de um lado e, de outro, uma
massa de trabalhadores desqualificados e desempregados, descartados pela lógica
capitalista da modernidade. (ANTUNES, 2000, p. 170).
Taylor (1966, p. 106) destaca alguns benefícios da divisão do trabalho: Para os
empregados, salários mais altos; para os patrões, os benefícios vieram em forma da
redução de custos de produção e da aquisição de mão de obra selecionada e treinada.
Discursos que embaçam o olhar sobre o método científico de Taylor na educação a
distância (EaD)
O sistema capitalista invadiu as economias por todo o mundo e trouxe para a
coletividade uma cultura de consumo, de expropriação do trabalho, de inversão de valores
morais e éticos, da prevalência do capital sobre a sociedade. O taylorismo foi uma das
respostas dadas pelo capitalismo americano às sociedades industrializadas. (VARGAS,
1985).
As ideias de Taylor impactaram o meio intelectual, acadêmico e empresarial com
destaque para o caráter educativo do trabalho industrial e seus reflexos desde o ensino
primário, onde se apregoava a necessidade de orientar a criança para o fato de que
qualquer trabalho, por mais simples que fosse, poderia ser executado de diversas maneiras
com um menor esforço (VARGAS, 1985). No bojo dos elementos essenciais da teoria,
além de identificarmos a presença da ciência e da preocupação com o treinamento,
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encontradas na escola, bem como a divisão do trabalho que está presente na organização
escolar, deparamo-nos com a lógica de aproveitamento dos homens de um modo mais
eficiente, e, desse modo, o objetivo da formação de um novo modelo de homem
trabalhador (ZANARDINI, 2006).
O ensino superior se consolidou com o objetivo de formação profissional para os
gestores e técnicos. Constata-se um resquício da implantação de uma indústria brasileira
taylorista, com uma visão elitista do processo educacional que diferenciava o educar para
pensar e a preparação para fazer o serviço, cumprir ordens. (COELHO; DELGADO,
2000; SALM; FOGAÇA, 1992; PRETI, 2005).
Com o crescimento do capitalismo, com a revolução social, econômica e
tecnológica a Educação a Distância (EaD) buscou, neste ínterim, criar sua própria
identidade na forma de fazer educação. Na atualidade são percebidos, na EaD, os reflexos
do taylorismo na medida em que todas as suas ações se convergem para a especialização
dos trabalhadores e seu consequente aperfeiçoamento na execução de suas tarefas.
Constata-se que apesar de ser uma metodologia inovadora, há, ainda, na EaD o
modelo de uma escola que enfatiza a memorização, a repetição, o conteúdo, o resultado
mensurado em notas e a disciplina (MORAES NETO, 1984).
Os programas de governo implementados nas últimas décadas que usaram a
modalidade a distância, se apresentaram em ações emergenciais para dar conta de
problemas graves e imediatos da educação, como o analfabetismo e a qualificação dos
trabalhadores e em particular, dos professores (PRETI; 2005; LACÉ, 2014;
SALDANHA, 2008).
O MEC aposta nesta modalidade de educação para formar professores em
exercício na educação básica, atendendo a um dispositivo da LDB. Sua
preocupação está mais voltada para modificar as estatísticas educacionais no
país do que para a implementação de uma política educacional em que a
modalidade a distância passe a fazer parte do sistema educacional. (PRETI,
2005, p. 32).

551

Enquanto Taylor (1966) sistematizou os processos de produção, a EaD
sistematizou sua metodologia utilizando da padronização dos métodos e tarefas, a divisão
do trabalho com vistas a maior produtividade assentando suas premissas na relação
custo/eficiência. A racionalização do trabalho chegou ao campo pedagógico, afetando a
legislação, as rotinas escolares, a preparação da mão de obra e a tradicionalidade da escola
no que se refere à forma de organização, que possui um funcionamento burocrático e
centralizado, propiciando o uso de um modelo geral de gestão escolar.
Gomes (2004) relembra uma afirmação de Otto Peters (1967) de que as
características do processo industrial estavam presentes na educação a distância nos
aspectos da padronização, divisão das tarefas, mecanização, produção em massa e
centralização. Nas escolas esta divisão racional se traduziu em decomposição do trabalho
total em uma série de tarefas básicas, distribuídas entre diferentes profissionais e
executadas em uma sequência de rotinas.
A EaD funciona com uma equipe de trabalhadores que se envolvem desde a
concepção do curso, o planejamento, a implementação, a mediação pedagógica até os
mecanismos de avaliação e incluem no processo, o suporte ao aluno. O encadeamento de
um curso a distância acarreta um planejamento minucioso das atribuições de cada um dos
atores envolvidos em todas as etapas que envolvem as atividades acadêmicas e
administrativas com vistas a atender as demandas sociais de formação para o mercado de
trabalho (MOREIRA, 2009; BEHAR; DAUDT; BERNARDI, 2013).
A organização do trabalho docente é dividida entre todos os atores envolvidos no
processo, se manifesta em diferentes momentos e não se concentra em nenhum deles. Há
uma dificuldade em avaliar a importância de cada uma das pessoas envolvidas na
hierarquia institucional da EaD (FERREIRA DE PAULA, 2007).
Na legislação sobre a EaD no Brasil a Portaria 4361/04 apresenta a figura do tutor
e do corpo docente separadamente. No art. 3º, item VII “[...] corpo docente, tutoria [...]
outros elementos específicos para educação superior a distância” (BRASIL, 2004). Nela
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ficam evidenciados os elementos da divisão do trabalho ao tratar o corpo docente
separadamente da tutoria.
Os Referenciais de Qualidade do MEC (2007) dividem o trabalho na EaD em
docentes, tutores presencial e a distância, e corpo técnico-administrativo. Cada um desses
papéis possui função definida, tarefas específicas, forma de relacionamento com o aluno,
qualificação exigida.
Para o docente as atividades destinadas de modo geral são: a) estabelecimento dos
fundamentos teóricos do projeto; b) elaboração do plano de ensino contendo objetivos a
serem alcançados e habilidades e competências a serem desenvolvidas; c) apresentação
da metodologia didático pedagógica a ser utilizada, assim como os recursos e ferramentas
necessárias; d) elaboração do material didático; e) realização da gestão acadêmica de todo
o processo de ensino e aprendizagem.
Para o tutor, profissional responsável pela mediação pedagógica entre os
professores especialistas na área e os estudantes do curso, de modo geral, são suas
atividades: a) acompanhamento geral das atividades discentes conforme cronograma do
curso; b) apoio ao docente no desenvolvimento de suas atividades enquanto professor; c)
participação no processo de avaliação da disciplina, inclusive aplicar a avaliação
presencialmente; d) manter regularmente o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem
(AVA) e responder imediatamente às demandas dos cursistas e; e) apoiar
operacionalmente à coordenação do curso nas atividades presenciais nos polos.
Para Gomes (2004) a divisão do trabalho na educação a distância separa as tarefas
tradicionais do docente em elementos distintos que podem ser realizados por diferentes
pessoas e rememora o modelo presencial, nos diferentes níveis onde a separação é mais
evidenciada como: professores por ciclos diferentes de ensino, professores por
disciplinas. “A divisão do trabalho de supervisão é apontada por Taylor como análoga à
divisão do trabalho dos professores efetuada na escola, mediante sua especialização por
disciplina” (BRYAN, 1992, p. 412). Com a divisão do trabalho “o professor continua um
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trabalhador coletivo, mas desqualificado pela perda do controle de seu processo
produtivo” (WENZEL, 1994, p. 65).
A semelhança entre a educação a distância e o Taylorismo está em vários aspectos
para os quais chamamos a atenção. Em primeiro lugar, a divisão das tarefas permitia o
treinamento de um maior número de pessoas para exercer determinadas tarefas e estava
relacionada ao grau de escolaridade individual dos sujeitos. Em segundo lugar, havia uma
hierarquia previamente definida para os capatazes (gestores e controladores do processo,
os pensadores) e para os operários de massa (operários de chão de fábrica, os obreiros).
Em terceiro lugar, a obediência inquestionável do trabalhador era um requisito
imprescindível para trabalhar nas fábricas lideradas por Taylor (1966). Em quarto lugar,
o taylorismo considerava que a remuneração era um fator importante para o exercício do
trabalho, enfatizando o aspecto desumanizador da teoria, que propunha a submissão do
trabalho a um salário justo. Em quinto lugar, a desqualificação do trabalho do operário
pela gerência no que se referia à atitude de pensar, pois, para Taylor (1966), o operário
deveria ter a mentalidade e a força de um bovino, destacando a supremacia da ação sobre
o pensamento. Em sexto lugar, a possibilidade de mudança de um operário de massa para
uma função de capatazia, era quase nula, mas não impossível. Em sétimo e último lugar,
a especialização era uma consequência da divisão do trabalho, que exigia do operário a
execução perfeita de uma tarefa e não de várias e para a qual deveria ser treinado. Por
fim, para atingir aos objetivos propostos o taylorismo apontava a correlação entre esforço
físico e a produtividade. (GABOR, 2001; TAYLOR, 1966; GOMES, 2004).
Ao trazer para a prática da educação a distância os aspectos acima, pode-se
verificar que a divisão da EaD entre professores, tutores, assessores e técnicos confirma
o primeiro aspecto taylorista já mencionado. No segundo aspecto, ao propor os requisitos
básicos para ocupação de cada uma das funções da EaD, destaca-se a especialização e a
formação para atuar na função selecionada. No terceiro aspecto, embora haja uma
participação mais efetiva dos trabalhadores nas IES, cada profissional desenvolve as
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funções a ele atribuídas sem questionar ou mesmo propor alterações nas atividades. No
quarto aspecto a remuneração proposta é padronizada, partindo da premissa de que há
uma determinação prévia das atividades atribuídas a cada trabalhador e para os quais a
retribuição pecuniária é justa. No quinto aspecto fica claramente definido que os
professores são os pensantes e os demais, em especial os tutores, são os trabalhadores do
chão de fábrica, os obreiros, aqueles que põem a mão na massa e se encontram na linha
de frente da produção. No sexto aspecto na EaD, um tutor pode ser no futuro um
professor, mas terá que atender aos requisitos mínimos exigidos da atribuição, pois, para
Taylor (1966) a experiência de chão de fábrica é mais importante que um curso formal.
Por fim, o sétimo aspecto capacita cada uma das funções para o exercício específico de
suas atividades, ou das atividades inerentes ao cargo. Constata-se na EaD a correlação
entre o esforço físico e a produtividade, pois são muitas as obrigações que cada um dos
profissionais precisa cumprir, além de um maciço número de alunos que devem ser
atendidos a qualquer custo.
Práticas que embasam o taylorismo na EaD dos cursos de formação de professores
da UAB
O trabalho na UAB é dividido entre docentes, tutores e corpo técnicoadministrativo. Buscou-se nas respostas das entrevistas, o funcionamento dessa divisão
do trabalho no desenvolvimento das atividades, a remuneração, carga de trabalho, funções
específicas de cada um dos envolvidos e, alguns pontos foram destacados pelos
entrevistados. “A equipe era formada pelo tutor à distância, um professor formador e dois
tutores locais” (E1).
A UAB, ela é uma proposta de educação a distância que é marcada pela
fragmentação e também pela colaboração. A fragmentação está bem
clara aí. Há um grupo que prepara o material didático, há outro grupo
que oferece aos alunos, há outro grupo que fica nos bastidores fazendo
uma parte que também afeta a docência e tudo o mais (E3).
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No caso da UAB a gente dividia um pouco as tarefas, tutor à distância
que trabalhava mais na plataforma [...] O professor formador trabalhava
pouco na plataforma [...] E o tutor presencial, que é o que está lá no
polo, também tem outra atividade [...] Funções específicas para fazer
(E2).

O entrevistado 10 utilizou o termo ‘tutor’ para se referir ao professor formador,
que na instituição pesquisada, é aquele que possui a responsabilidade de
acompanhamento da turma durante todo o seu percurso. Constata-se uma percepção do
tutor como professor e explica: “Nós não somos chamados de professores nem temos
contrato como professor. Isso é uma questão política, talvez não venha aí, mas só para
esclarecer.” (E10).
O entrevistado 12 detalhou bem os papeis exercidos pelo tutor
[...]. Nas minhas funções como tutor a distância, a primeira delas é
manter o ambiente virtual sempre atualizado. O que que é manter esse
ambiente virtual sempre atualizado? É sempre que tem alguma
demanda de informações “ah, para o próximo encontro você vai fazer
isso, precisa daquilo”, é avisar sobre os encontros, envio de documento,
postar material para os alunos, isso é, sem dúvida, uma das minhas
funções, mas tem como função também responder a todas as demandas
que vem da plataforma, sejam elas de dúvidas relativas a documentos,
sobre encontros, e até mesmo de conteúdo. Porque a gente tem Fórum
por conteúdo, por componente, e uma das minhas atribuições é
responder a essas dúvidas. Nem sempre eu me deparo com dúvida
operacional, eu tenho dúvida de conteúdo. Além disso, eu tenho que
monitorar o Fórum, eu tenho que promover o Fórum e ainda corrijo
algumas atividades que são desenvolvidas na plataforma (E12).

“Apesar de eu ser tutor a distância, eu fui algumas vezes no polo para o qual eu
trabalhava a distância. Precisei ir porque o tutor presencial, o professor formador, não
pode ir. Três ou quatro vezes eu fui” (E2) “Um tutor, ele é um professor, e é um professor
que está ali no cara a cara com o aluno. Mesmo que seja um cara a cara virtual, mesmo
que seja um cara a cara a distância, mas ele é a figura mais próxima” (E13). “Eu sou um
professor com o nome diferente” (E12). “Nós não temos nenhum tutor que não seja
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“mestre” concluído, para as graduações. Todos nós tutores somos mestres ou doutores.
No mínimo, doutorando. Assim, ou mestres ou doutores ou doutorandos” (E3).
Pelas falas dos entrevistados fica detectado que, na EaD da UAB, os tutores
exercem as funções de um professor, inclusive possuem formação, seja em licenciatura,
seja em cursos de mestrados ou doutorados. São os tutores que estão à frente do curso,
são eles que possuem contato com os alunos e são eles que conhecem os alunos. Nesta
interação para muitos alunos, a figura do tutor é a figura do professor. Eles são
reconhecidos pelos alunos como os professores. Não há um reconhecimento da atividade
de tutoria como docência como enfatiza o entrevistado 8 que chama a atenção também
para a não valorização do docente:
[...] o reconhecimento do tutor dentro do conjunto de docentes, ele ainda
é pouco visível no ponto de vista da sindicalização, da ocupação. Se
professor já é pouco reconhecido, essa ocupação, ela aparece como
marginal dentro da vida do professor, e aí ela dá margem para essas
informalidades do próprio trabalho (E8).

Confirmamos que a proposta de educação a distância vigente na UAB, no que
tange à divisão do trabalho está em conformidade com o proposto na legislação. Porém,
na percepção dos entrevistados há uma normalidade na divisão do trabalho em função das
múltiplas tarefas que devem ser desenvolvidas na oferta de um curso a distância.
O entrevistado 6 afirma que a divisão do trabalho acontece em função da forma
como é o financiamento e não reconhece uma interferência da CAPES/MEC, mesmo por
meio de uma legislação maior, na autonomia acadêmica da universidade.
O financiamento é que meio que engessa e obriga a ter uma estrutura,
porque ela escrita num modelo que você vê bolsa para professorpesquisador e professor-conteudista, para o professor que está atuando
na formação e para o professor que está fazendo o conteúdo, ela
pressupõe que você tem bolsas para tutores. Como é uma lógica de
programa, então ela vai com a bolsa de tutores e bolsa para equipe
multidisciplinar, de modo geral (E6).
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“A gente está engessada nesse modelo, que é o modelo de financiamento, ele não
está previsto fomento para capital” (E8).
Quanto à remuneração há uma percepção de que a bolsa foi a melhor forma de
incentivar a participação no programa UAB, pois sobre este tipo de rendimento não há
encargos.
A bolsa tem a sua importância, tanto que a nossa ideia é que esses cursos
continuem com esses incentivos, que sejam institucionalizados, virem
cargo, cargo didático, quer dizer, carga horária, mas que continue em
função do trabalho que a gente tem. Ou seja, a questão de você levar
trabalho para casa, de continuar o final de semana, o feriado, isso é um
contínuo (E6).

Para o professor o valor do vencimento está relacionado ao tempo de atuação no
magistério e para os tutores não há divergência. A titulação não interfere no valor dos
proventos. É um valor baixo se considerarmos na atualidade o valor mínimo de referência
que é de R$ 880,00. “[...] O tutor ganha R$ 765,00 e o professor conteudista ganha R$
1.100,00 [...] é para quem tem menos três anos e R$ 1.300,00 para quem tem mais de três
anos de experiência em Ensino Superior” (E4). “A remuneração da bolsa do professor
depende do tempo de atuação, enquanto a do tutor, independentemente de ser presencial,
a distância ou possuir titulação, é R$ 765,00” (E6).
São feitas algumas críticas a este sistema de remuneração da UAB. “[...] é uma
bolsa enorme, ele vai ficar rico com essa bolsa” (E3). “[...] A bolsa é muito pouco, mas
vale a pena” (E5). A fala do entrevistado 5 está em consonância com a ideia de Taylor
(1856) sobre a remuneração do operário que deve ficar feliz em ganhar uns trocados a
mais no final do dia e o entrevistado 15 complementa “são mecanismos precarizados de
pagamento de professores e disponibilidade de recursos. ”
Realçamos o aspecto taylorista da divisão do trabalho na educação a distância. As
atividades do professor são divididas entre inúmeros outros profissionais que
desenvolvem tarefas antes atribuídas ao professor. Um professor elabora o conteúdo
(conteudista), o outro acompanha a turma durante seu ciclo de estudos (formador), o tutor
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a distância cuida do ambiente virtual e assessora os alunos nos aspectos referentes à
utilização do sistema, manda lembretes de atividades, o tutor presencial apoia nos polos
físicos o aluno no que tange às dúvidas e uso da tecnologia e auxilia o professor
(formador) nas atividades presenciais. O coordenador de curso é o responsável pelo
atendimento ao projeto pedagógico, o coordenador da IES junto à UAB cuida dos
aspectos burocráticos do processo de gestão. Há ainda o designer instrucional que dá um
tratamento final aos materiais elaborados pelo professor conteudista, colocando-os no
padrão exigido, os técnicos administrativos cuidam da infraestrutura acadêmica, do
laboratório e da secretaria.
Na proposição da distribuição de tarefas no programa da UAB constatamos que a
ideia taylorista é acentuada na alocação de elaboração dos materiais a um professor
conteudista, especialista no assunto, em geral, um profissional reconhecido e respeitado
no meio acadêmico, muitas vezes convidado pela IES para exercer a função e que após o
cumprimento do trabalho está livre da atividade de ensino que é alocada a outro
profissional (professor formador).
Entre os profissionais não é reconhecida uma hierarquia profissional, onde alguns
possuem mais valor que outros, embora fique implícito este sentimento em alguns
discursos e algumas falas dos pesquisados acentuam bem este aspecto.
Eu acho que o professor conteudista, ele tem um peso, portanto, os
quatro profissionais, no caso da experiência que eu tenho, eles precisam
atuar em sintonia. Não é que um seja melhor do que o outro, mas, por
exemplo, no caso do professor formador, que tem que ser alguém da
instituição, de início já tem aí, vamos dizer assim, institucionalizado
(E6).
Não tem essa hierarquia não. A gente junta quais seriam as atribuições,
as tarefas, e a gente divide. [...] esse semestre nós temos tal, tal, tal
componente, nós dividimos entre nós quem é que vai ficar responsável
lá na plataforma por acompanhar os fóruns (E5).

Sobre a classificação feita por Taylor (1856) em relação aos trabalhadores de
primeira e segunda classe, há um consenso entre alguns entrevistados da atividade braçal
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que cabe ao tutor. “Os tutores tinham o trabalho árduo para tentar convencer as pessoas a
não desistir do curso” (E1). “[...] o trabalho que as duas tutoras fazem lá presencialmente
no polo, promovendo grupos de estudos, tendo horário fixo no polo para acompanhar o
aluno a partir das necessidades dele, ele é fundamental” (E6). “[...] Só que isso é muito
desgastante. A gente não tem aqui uma quantidade de profissionais que vá fazer isso com
todos os professores, em todas as dimensões. Isso dá trabalho” (E7).
Nós, professores, estamos vivendo um peso muito grande da sobrecarga
[...] eu trabalho presencialmente e a distância, eu não gosto da educação
a distância e pretendo continuar nela, mas eu sinto o peso de eu estar
pertencendo a esses dois grupos (E6).

“O volume de trabalho era muito grande. [...] tinha que fazer um mutirão [...]
alguns professores foram contratados [...] para orientar os TCC. [...] é uma carga grande
e pesada, sozinha ele não daria conta” (E1) ”. Existe um sofrimento implícito, uma
angústia com o trabalho, na fala de alguns profissionais.
O trabalho é extenso, é cansativo, é contínuo, é diário, então é muito
desgastante porque são muitas pessoas para você dar conta de tanta
coisa. Então a primeira oferta que a turma formou eu acompanhei, eu
estava ainda trabalhando, é muito mais difícil para mim. Eu sofri muito
(E10).

A modernidade exige do trabalhador uma resistência física compatível com a
“mentalidade bovina do trabalho” de Taylor. O chão de fábrica trabalha
ininterruptamente, com pouca gente e excesso de tarefas, há uma sobrecarga de trabalho
em busca da produtividade.
A nossa dificuldade, são as exigências de produtividade, que eu acho
que ela é enfatizada na distância pela própria estrutura. De certo modo,
ela enfatiza o produtivismo (sic), vamos dizer assim. Infelizmente é
uma verdade que a gente tem que reconhecer (E6).

Existe o trabalhador “pensante”, que organiza toda a linha de produção, distribui
as ferramentas, elabora as rotinas. Outros trabalhadores compõem o “chão de fábrica”,
operam a linha produtiva, dão nota, qualificam os discentes para continuar na linha de

560

montagem ou serem excluídos dela, fazem o trabalho de lapidar o produto, neste caso, o
aluno. É um trabalho árduo e constante, com uma “carga grande e pesada” (E1). Este
operário perde a noção de valor do seu trabalho e do seu tempo. Não possui horários de
trabalho e de descanso, não possui final de semana, pois o ambiente online pressupõe uma
disponibilidade sem limites. Há uma precarização do trabalho docente no modelo
proposto pela EaD/UAB, no que diz respeito da pessoa do professor. O interesse é com a
representação em números estatísticos. “A UAB nem está interessada nesse professor.
Ela só está interessada que ele seja o número para atingir aquela estatística que ela quer,
de professores com formação captada adequadamente” (E3).
Percebemos que a motivação das pessoas envolvidas na EaD está na crença na
atividade que desenvolvem, na realização pessoal enquanto docente, na vontade de fazer
diferente, mas que esbarra em inúmeras barreiras, sejam elas estruturais ou pessoais, em
um desejo de transformação da realidade da comunidade onde está inserida, um empenho
em fazer algo mais. Nos bastidores da figura desse operário, está alguém com paixão, que
busca contribuir com a sociedade, que se sente valorizado nas pequenas ações cotidianas
e na busca por novas possibilidades e que “fica feliz ao final do mês por ganhar alguns
trocados a mais” (GABOR, 2001, p. 38).
Considerações
Sobre a Divisão do Trabalho, constatou-se que a distribuição das tarefas foi
proposta como uma forma de controle do processo de produção do conhecimento.
A fragmentação é presente em todo o processo. Embora haja um discurso de
equipe, de trabalho conjunto, de núcleo, há claramente uma divisão em termos de
titulação exigida, da remuneração proposta, da destinação das atividades e da
responsabilidade junto às turmas de discentes.
Existe o trabalhador “pensante”, que organiza toda a linha de produção, distribui
as ferramentas, elabora as rotinas. Outros trabalhadores compõem o “chão de fábrica”,
operam a linha produtiva, dão nota, qualificam os discentes para continuar na linha de
montagem ou ser excluídos dela, faz o trabalho de lapidar o produto, nesse caso, o aluno.
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A labuta é fatigante e o operário perde a noção de valor do seu trabalho e do seu
tempo. Não possui horários de trabalho e de descanso, não possui final de semana, pois o
ambiente online pressupõe uma disponibilidade sem limites.
A modernidade exige do trabalhador uma resistência física compatível com a
“mentalidade bovina do trabalho” de Taylor. O chão de fábrica trabalha
ininterruptamente, com pouca gente e excesso de tarefas. Há uma sobrecarga de trabalho
em busca da produtividade.
Há uma precarização do trabalho docente no desinteresse, por parte da UAB, da
pessoa do professor e um interesse nos números estatísticos.
Na retaguarda de uma linguagem inovadora e moderna se encontra um discurso
que embaça o taylorismo nos cursos de pedagogia da UAB, enquanto a prática confirma
e embasa a teoria científica de Taylor no cotidiano escolar.
Observa-se que o modelo taylorista não foi rompido pela EaD, na proposta da
UAB e os papéis se encontram bem delimitados, a eficiência e a eficácia são mensurados
quantitativamente e há uma ambiguidade na prática educacional, exigindo uma reflexão
e uma nova representação de educação a distância.
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TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO: UMA LEITURA CRÍTICA DO USO DO CELULAR NAS
ESCOLAS
ILDA GONÇALVES BATISTA
MARIA SUELI CORREA DOS PRAZERES
Universidade Federal do Pará / Campus Cametá
Resumo: A pesquisa, em andamento, analisa as implicações do uso do celular em espaços
escolares, considerando as possíveis mediações decorrentes desse uso no processo
pedagógico de escolas de ensino médio no Município de Cametá/PA. Para a análise das
tecnologias digitais no contexto da sociedade capitalista e as contradições advindas desse
processo será adotado o referencial teórico marxista tomando por base Marx, Vieira Pinto
e Mészáros. Adota-se o método dialético, sendo referenciado pela abordagem qualitativa
como forma de análise dos dados, utilizando-se de entrevista semiestruturada com
professores e aplicação de questionários com alunos. A priori, é possível identificar a
forte presença das tecnologias digitais móveis nos espaços educacionais, através do uso
pessoal dos alunos, professores e gestores, apesar da existência de dispositivos legais que
limitam seu uso. Todavia, identifica-se uma abertura que as escolas fazem sobre essa
utilização, contudo, ainda não é possível afirmar que são utilizados como recurso
pedagógico. Ressalta-se a importância de serem estabelecidas mediações no sentido que
possam contribuir com o processo pedagógico.
Palavras-chave: Educação. Tecnologias digitais móveis. Mediações.
Introdução
O artigo é parte da pesquisa em andamento intitulada “Tecnologias móveis na
educação: limites e potencialidades do uso do celular nas escolas de ensino médio no
município de Cametá/Pa” em nível de mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Educação e Cultura (PPGEDUC), da Universidade Federal do Pará / Campus Cametá, na
linha Educação Básica, Tecnologias, Trabalho e Movimentos Sociais na Amazônia.
Objetiva-se com a pesquisa identificar as possíveis mediações no uso de tecnologias
móveis no contexto das escolas de ensino médio no Município de Cametá/Pa, analisando
as implicações desse uso no espaço escolar.
Desta forma pretende-se, em sentido geral analisar as implicações do uso do
celular em espaços escolares considerando as possíveis mediações decorrentes desse uso
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como ferramenta pedagógica no processo educativo de escolas de ensino médio no
Município de Cametá/PA. Como objetivos específicos busca-se identificar de que forma
professores e alunos fazem uso do celular no contexto das escolas públicas de ensino
médio, tomando por base as normas regimentais e procedimentos metodológicos dessas
unidades escolares; bem como verificar os limites e potencialidades do uso do celular no
processo educativo nas escolas de ensino médio.
A importância do estudo reside no fato de que, as tecnologias móveis, estão
presentes e sendo utilizados em todos os espaços sociais. Nos espaços educacionais,
apesar da existência de leis que limitam seu uso no contexto das escolas, há forte presença,
seja pelo uso pessoal de alunos, quanto professores, gestores e corpo técnicoadministrativo. A forte presença destas ferramentas nos ambientes sociais tem sido
motivo de diferentes estudos nas mais diversas áreas acadêmicas (NAGUMO & TELES,
2014; MARTIN, 2014; COSTA, 2013; BENTO & CAVALCANTE, 2013; SILVA &
COUTO, 2013; ALMEIDA & ARAÚJO JÚNIOR, 2013; MOURA, 2010).
Dentre as inúmeras Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) o celular é
a tecnologia móvel que vem sendo mais utilizada pelos brasileiros. Segundo Cetic.br na
pesquisa “TIC Domicílios” sobre proporções de domicílios que possuem esse
equipamento, há um percentual de 93% de residências brasileiras com aparelhos
celulares. A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) divulgou que o Brasil
terminou março de 2017 com 242,9 milhões de celulares e densidade de 117,34 aparelhos
para cada 100 habitantes, as projeções indicam adições líquidas de 129 mil celulares.
Tais dados evidenciam que o celular ultrapassou o quantitativo de habitantes do
Brasil, uma vez que o mesmo possui uma população estimativa de aproximadamente mais
de 207 milhões de pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Dessa forma, o debate sobre o ritmo de crescimento do celular no Brasil
atualmente e nos próximos anos deve ganhar enorme crescimento, pois em uma década o
número desta ferramenta triplicou, quando em 2005 eram apenas 81 milhões.
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Isso torna-se mais alarmante quando, de acordo com a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo IBGE, sobre as estimativas do
“Suplemento TIC 2015” o contingente de pessoas de 10 anos ou mais de idade que tinham
telefone móvel celular para uso pessoal era de 139,1 milhões, o que correspondia a 78,3%
da população do país nessa faixa de idade. Em relação a 2005, esse contingente aumentou
147,2% (82,8 milhões de pessoas).
Além disso, a pesquisa informa que o uso do telefone celular se consolida como
o principal meio para acessar a internet no Brasil. Em 2014, 92,1% dos domicílios
brasileiros acessaram a internet por meio do telefone celular, enquanto 70,1% dos
domicílios o fizeram por meio do microcomputador. Em 2015, todas as regiões passaram
a navegar na rede mais pelo celular. A Região Norte apresenta o maior percentual de
domicílios que usam o telefone celular para acesso à internet (96,7%), seguida do CentroOeste (95,6%), do Nordeste (93,9%), do Sudeste (91,5%) e do Sul (88,2%). No Pará,
66,1% dos domicílios usaram somente o telefone celular ou tablet para acessar a internet.
O protagonismo atribuído ao telefone celular indica a necessidade de se
compreender melhor como tem sido feito seu uso. Além disso, a pesquisa sobre esta
ferramenta é imprescindível uma vez que em levantamento realizado em bancos de teses
e dissertações no Estado do Pará constatou-se que existe somente um estudo relacionado
ao tema, porém este não é voltado para o contexto educacional, mas para uma análise das
relações de comunicação na Amazônia discutindo os usos sociais que os sujeitos atribuem
às diferentes tecnologias, dentre elas o celular, e as relações de poder que se estabelecem
nesse ambiente.
Caminhos da pesquisa: metodologia
Na perspectiva de analisar e compreender as relações que se entrelaçam entre a
sociedade, tecnologias digitais móveis e o campo educacional, adota-se como forma de
análise dos dados a abordagem qualitativa pela sua característica de diagnosticar em
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profundidade a realidade a ser pesquisada. A escolha pela opção metodológica orienta-se
pelo ponto de vista de Esteban (2010, p. 127) ao afirmar que “a pesquisa qualitativa é
uma atividade sistemática orientada à compreensão em profundidade de fenômenos
educativos e sociais, à transformação de práticas e cenários socioeducativos e à tomada
de decisões”.
Essa característica é importante haja vista que intencionamos identificar, a partir
das falas dos sujeitos, os significados atribuídos ao uso do celular no contexto escolar.
Objetiva-se diagnosticar (através de observações, entrevistas e aplicação de
questionários) a realidade vivenciada, a partir do espaço e das relações realizadas no
ambiente da pesquisa, na tentativa de compreender como as tecnologias digitais móveis,
com especial atenção ao celular, vêm sendo inserida no cotidiano das escolas de ensino
médio do Município de Cametá/PA.
Para a compreensão das relações contraditórias dos movimentos que caracterizam
a relação das tecnologias móveis e o contexto educacional nas escolas de ensino médio
no Município de Cametá/PA, será adotado o materialismo histórico e dialético. Para
Kosik (2002, p. 39) a dialética “é o método da reprodução espiritual e intelectual da
realidade, é o método do desenvolvimento e da explicação dos fenômenos culturais
partindo da atividade prática objetiva do homem histórico”. Dessa forma, o estudo parte
das reflexões e observações geridas nas relações antagônicas do objeto com outros
fenômenos por acreditar, com base no método, que em cada elemento social reside
contradições com movimento e desenvolvimento internos próprios e que por detrás destes
habita “a autêntica realidade”.
Este aspecto é de extrema relevância uma vez que conforme pontua Kosik (2002,
p. 27) “as coisas não se mostram ao homem diretamente tal qual são e como o homem
não tem a faculdade de ver as coisas diretamente na sua essência”. Para o autor esse é um
caminho para se chegar ao cerne da verdade de um objeto, pois inicialmente este nos
aparece de forma superficial, como uma imagem da realidade que esconde o que está
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expresso e implícito em seu interior. Assim, a realidade do problema não se apresenta ao
pesquisador no primeiro momento, sendo necessário fazer um percurso de ir e vir sobre
o objeto para distinguir o que é representação e conceito e, por fim conhecer as qualidades
que estão presentes na práxis humana.
Dessa forma, o método dialético possibilitará compreender a realidade objetiva do
estudo sobre as tecnologias móveis e o contexto educacional, bem como, visualizar como
o objeto se apresenta, se transforma e como se realiza a passagem de interpretação de um
fenômeno social aparente para a sua essência. Para tanto será necessário considerar as
significações atribuídas pelos sujeitos (professores e alunos) no contexto escolar,
indagando-os e descrevendo as manifestações que se revelam e, ao mesmo tempo se
escondem, sobre o objeto de estudo.
Assim, o método auxiliará a compreender o processo de inserção das tecnologias
da informação e comunicação na sociedade capitalista e no contexto educacional,
procurando responder quais as implicações destas no processo de ensino-aprendizagem e
até que ponto é possível estabelecer mediações no uso das tecnologias móveis, em
especial dos aparelhos celulares, no contexto educacional das escolas de ensino médio no
município de Cametá/Pa.
Como tipo de pesquisa adota-se o estudo de caso por ser conforme Triviños (1987,
p.133) “uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa
aprofundamente”, ou seja, um estudo em profundidade de um fenômeno social ou
educacional. Yin (2005) afirma que o estudo de caso se caracteriza a partir de duas
definições técnicas. Em primeiro lugar é uma investigação empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Em segundo é uma
investigação que enfrenta uma situação única na qual haverá muito mais variáveis de
interesse do que pontos de dados.
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Na pesquisa, o caráter singular será revelado naquelas unidades de ensino que
permitem o uso da tecnologia móvel (celular) no ambiente escolar. Este é um aspecto
relevante, pois em nível de estado tem-se a Lei nº 7.269/2009 que proíbe o uso do celular
nas escolas estaduais. Para a seleção das escolas a serem pesquisadas, incialmente,
faremos um levantamento, através de uma pesquisa exploratória, junto às escolas públicas
estaduais de ensino médio, com a finalidade de averiguar quais permitem o uso do celular
nas escolas e na sala de aula. O critério de seleção do lócus de investigação será: a) Ser
escola de nível médio; b) Ser liberado o uso de celular para alunos e professores, com
acesso a internet, seja pelo uso de rede wi fi ou dados móveis; c) A escola utilizar em
atividades pedagógicas.
Para a coleta de dados na pesquisa de campo serão utilizados entrevista com
docentes e questionários com alunos. A entrevista é um excelente instrumento de pesquisa
por permitir “a interação entre pesquisador e entrevistado e a obtenção de descrições
detalhadas sobre o que se está pesquisando” (OLIVEIRA, 2008, p. 86). Ainda possibilita
que se faça “questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à
pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas
hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante”
(TRIVIÑOS, 1987, p. 146). Assim, a importância desta reside no fato de apreender o que
os sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e argumentam sobre um determinado
tema.
Os sujeitos da pesquisa serão professores e alunos pelo fato de que estes estão
diretamente relacionados com o processo educacional e, segundo Laville e Dionne (1999,
p. 168), as pessoas “se mostram frequentemente a fonte melhor adaptada às necessidades
de informação do pesquisador”. Neste estudo utilizar-se-á do critério de amostra para
seleção dos participantes cuja característica “é a representação menor de um todo maior,
a fim de que o pesquisador possa analisar um dado universo, a amostra representa o todo.
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Nesse sentido, a definição do universo (ou população) e do que é sua amostra
representativa é à base do plano de verificação” (PÁDUA, 2012, p. 67).
Porém, para se investigar um acontecimento é preciso um número relevante de
participantes e, portanto, uma amostra que seja representativa da população47, isto é, que
forneça dela uma imagem fiel permitindo diminuir o erro a respeito da pesquisa. Por isso,
do número total de professores (entrevista) e alunos (questionários) será definido uma
amostra de 20% da população, no caso dos docentes o critério de seleção será o uso do
celular em suas atividades pedagógicas e, para os discentes, que possuam celular com
acesso a rede internet via wi fi ou dados móveis.
Após a coleta dos dados, será realizado o processo de análise, classificação e
interpretação dos dados coletados, sendo que estes serão tratados com base na abordagem
qualitativa e no método dialético onde se levará em consideração os aportes teóricos
bibliográficos, as categorias levantadas e as leis ou princípios que regem a temática. Nessa
fase, busca-se organizar os dados através de seu conteúdo para facilitar seu uso e permitir
ao pesquisador encontrar-se rapidamente no momento da análise e da interpretação em
função de suas questões e hipóteses.
As tecnologias e seu papel na sociedade capitalista
Para a análise das tecnologias digitais no contexto da sociedade capitalista será
adotado o referencial teórico marxista pelo entendimento de que auxiliará na análise e
compreensão das relações complexas e contraditórias que caracterizam o intenso
desenvolvimento tecnológico no mundo atual. Busca-se uma concepção de tecnologias
que possibilite visualizar não somente as potencialidades das ferramentas tecnológicas,
mas, sobretudo, problematizar seus inúmeros aspectos negativos.

47

O termo população ou universo significa a totalidade de pessoas que habita uma determinada área
geográfica, ou o conjunto de elementos que compõem o objeto de estudo (OLIVEIRA, 2008, p. 87).
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Partimos do entendimento de que a tecnologia é resultado do trabalho humano,
portanto, deve ser compartilhada com todos (VIEIRA PINTO, 2005; CAZELOTO, 2007;
MARX, 2013; BUENO, 2013; NASCIMENTO, 2011; PIMENTA, 2014; PRAZERES,
2016). Marx trás o conceito de tecnologia48
Uma história crítica da tecnologia provaria o quão pouco qualquer invenção do
século XVIII pode ser atribuída a um único indivíduo. [...] A tecnologia
desvela a atitude ativa do homem em relação à natureza, o processo imediato
de produção de sua vida (MARX, 2013, p. 446).

Aqui Marx conceitua tecnologia num contexto amplo ao afirmar que a tecnologia
é atividade resultada de processos sociais e históricos e que pertence a humanidade como
fruto do trabalho humano. Essa consideração permite olhar para a tecnologia como uma
ferramenta revelada em prol das necessidades humanas na qual o conhecimento humano
(técnica) é transferido do homem para uma máquina (tecnologia).
Essa conceituação é necessária para refletimos às contradições que o
desenvolvimento tecnológico, na sociedade capitalista, trouxe para a humanidade, uma
vez que é importante compreender que “nem sempre, a essência e a aparência dos
fenômenos coincidem exatamente e, portanto, é necessário descobrir aquilo que
permanece encoberto pelos acontecimentos imediatos” (SANTOS, 2001, p. 177). Marx
(2013) já alertava para a necessidade de olhar para os elementos que compunham o
trabalho humano (vigiar a máquina com os olhos e corrigir os erros com as mãos) perante
as máquinas e qual eram suas demandas perante a sociedade capitalista (aumento de
produção) para assim compreender seu sentido.
Em tese, as tecnologias surgem para facilitar a vida humana, mas observa-se que
ao serem inseridas na sociedade capitalista acabam contribuindo para produção e
48

Cabe ressaltar que Marx analisa o conceito de tecnologia, em meados do século XX, desmistificando o
sistema de maquinaria no qual “a Revolução Industrial substitui o trabalhador que maneja uma única
ferramenta por um mecanismo que opera com uma massa de ferramentas iguais ou semelhantes de uma só
vez e é movido por uma única força motriz” (MARX, 2013, p. 449).
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reprodução do capital e com isso para a dicotomia acumulação – exclusão, o que se
explica pela própria dinâmica interna do capitalismo “através da acumulação de capital e
que a reprodução do sistema exige a busca permanente de mais-valia e lucro” (SANTOS,
2001, p. 178). Segundo Nascimento (2011) a esse processo permanente de transformação
da natureza e criação de novas técnicas, métodos e instrumentos, que ampliam a
capacidade de ação da humanidade, as tecnologias estarão sempre limitadas à sua
finalidade técnica, ou seja, ao beneficio prometido.
Nascimento (2011, p. 49) salienta ainda que as tecnologias “em si mesmas não
são categorias econômicas”. Isso revela que é na sociedade capitalista que as tecnologias
surgem enquanto insumos para compor um conjunto de meios de produção e desvelando
sua aplicação enquanto força produtiva. Assim Marx afirma que:
[...] considerada em si mesma, a maquinaria encurta o tempo de trabalho, ao
passo que, utilizada de modo capitalista, ela aumenta a jornada de trabalho;
como, por si mesma, ela facilita o trabalho, ao passo que, utilizada de modo
capitalista, ela aumenta sua intensidade; como, por si mesma, ela é uma vitória
do homem sobre as forças da natureza, ao passo que, utilizada de modo
capitalista, ela subjuga o homem por intermédio das forças da natureza; como,
por si mesma, ela aumenta a riqueza do produtor, ao passo que, utilizada de
modo capitalista, ela o empobrece [...] (MARX, 2013, p. 513).

Essas contradições revelam o caráter dialético das tecnologias ao evidenciar que
estas se apresentam não mais do que a aparência da realidade comum do meio no qual
são apoderadas. Nesse sentido, é necessário olhar para além do aspecto aparente e analisar
o que está por trás da “neutralidade” técnica desses objetos. A tecnologia em si mesma
não é responsável pelo seu papel em nossa sociedade, mas é um meio (daí sua
contradição) pelo qual o homem se apodera para determinado fim, por isso esta adota tal
perspectiva quando inserida no sistema capitalista.
Vieira Pinto (2005, p. 72) reforça que as “máquinas são resultado de um longo
processo de acumulação de conhecimentos a respeito das propriedades dos corpos, dos
materiais e dos fenômenos da natureza”. Logo, para este autor a tecnologia não pode ser
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explicada pela sua própria história, mas pela do homem, pois é nela que encontramos os
fundamentos para empreender a reflexão e buscar interpretar os significados atribuídos a
tecnologia na sociedade. Para Vieira Pinto:
[...] a máquina nunca é dada, é feita. [...] O engano, esterilizador de todas as
reflexões ulteriores, consiste, mesmo não sendo dito ou pensado
explicitamente, em julgar a máquina um objeto físico existente por si, e não
ver nela um artefato no qual está incluída necessariamente a referência a um
autor, que a concebeu primeiro em ideias e a seguir realizou em forma de
estrutura material (VIEIRA PINTO, 2005, p. 73).

O autor revela em sua análise a perspectiva sócio-histórica da tecnologia em não
aceitar a consciência ingênua e imediata que é exibida na materialidade da máquina, ou
seja, o pensamento que é incorporado a ela, mas olhar para a sua essência
compreendendo-a a partir da própria construção do homem. Nessa reflexão o mesmo
afirma que a tecnologia somente é explicada a partir do processo evolutivo do homem,
assim para interpretar seus fundamentos é necessário aplicar o sistema das categorias
dialéticas.
Deste modo, não é possível compreendê-la desligada de seu caráter criador, pois
só o homem tem capacidades intelectuais para desenvolver estas ferramentas, desde as
mais simples até as mais avançadas, por meio do trabalho que exerce sobre a natureza
para satisfazer sua necessária subsistência. “A máquina resume uma forma de ser do
homem, um existencial, enquanto realização específica do homem, que nenhum animal é
capaz de efetuar” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 76).
Portanto, para entendermos o verdadeiro papel da tecnologia é imprescindível
interpretá-la por meio de sua função no ambiente social onde é criada ou no qual opera,
assim, primeiro o que importa é mostrar sua historicidade no seu sentido dialético,
enquanto forma e conteúdo de determinada época. Nesse processo na sociedade
capitalista “a tecnologia se revela ambivalente, sendo ao mesmo tempo o esteio e a arma
de dominação, na mão do senhor, e a esperança de liberdade e o instrumento para
consegui-la, na mão do escravo” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 262).

575

Nesse sentido, Subtil (2013) destaca que o papel das tecnologias se reveste da
contraditoriedade própria dos artefatos criados no mundo do trabalho, do mercado e
consumo, e adotados no universo escolar. Para a autora as tecnologias são dotadas de um
poder simbólico que incluem e ao mesmo tempo excluem grande parte da população,
consumidora basicamente de produtos pré-selecionados e com a validade vencida, dadas
a demandas mercadológicas dos países centrais.
Concernente a isto Mészáros (2011, p. 527) destaca que “a inserção social da
tecnologia capitalista mostra que ela é estruturada com propósito da reprodução ampliada
do capital a qualquer custo social”. Consequentemente, desconsiderar sua estrutura é
negar sua essência e as marcas contraditórias da sociedade que as engendrou. Daí que é
preciso estabelecer mediações no uso das tecnologias, tanto na sociedade quanto na
escola, pois sem a categoria de mediação entre o individuo e o meio jamais
compreenderemos a essência da tecnologia.
Assim, para conhecer as significações que estão por trás da tecnologia móvel, na
sociedade e na escola, é necessário abstrair a partir da mediação o conhecimento
construído sobre o objeto, esse conhecimento é a captação, pelo pensamento, da essência
da realidade objetiva, pois este aparelho aparece inicialmente cortinado pelas suas
capacidades comunicativas onde o que se vê são imagens ou informações.
Principais elementos de discussão e resultados parciais
Alguns estudos já analisam as implicações do celular na escola, no que se refere
aos aspectos negativos, segundo reportagem publicada na Folha de São Paulo (2016),
banir o celular pode melhorar notas na escola. Estudo realizado pela London School Of
Economics mostrou que alunos de escolas da Inglaterra ao banirem os smartphones
melhoraram em até 14% suas notas em exames de avaliação nacional. Conforme os
pesquisadores deste estudo o índice de distração entre os alunos que possuem celulares é
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muito mais alta do que daqueles que não têm e pior ainda entre os que apresentam notas
baixas.
No Brasil Nagumo e Teles (2014) apontam que apesar da lei proibir o uso do
celular na sala de aula os estudantes tendem a transgredir as proibições e usar por terem
tempo livre na escola ou estarem entediados com as aulas. Além disso, querem se
comunicar e entrar nas redes sociais ou mesmo sanar dúvidas da aula com consulta rápida
à internet. Como consequências gerais desse uso, há distração dos alunos, problemas de
privacidade, como a disseminação de conteúdo inadequado e até “cola” nas provas.
Entretanto, outros estudos apontam os aspectos positivos desta tecnologia na
escola e que o uso inteligente da ferramenta pode propiciar um ambiente de aprendizado
mais colaborativo e interessante aos alunos, desde que ocorra o uso responsável desses
aparelhos nesse ambiente.
As Diretrizes de Políticas da UNESCO para a Aprendizagem Móvel (2014) afirma
que um volume crescente de evidências sugere que os aparelhos móveis, presentes em
todos os lugares, especialmente telefones celulares, são utilizados por alunos e educadores
em todo o mundo para acessar informações, racionalizar e simplificar a administração,
além de facilitar a aprendizagem de maneiras novas e inovadoras. Neste material, o grupo
apresenta um conjunto de diretrizes que visa a auxiliar os formuladores de políticas a
entender melhor o que é aprendizagem móvel e como seus benefícios, tão particulares,
podem ser usados como alavanca para fazer avançar o progresso em direção à educação
para todos.
Outro estudo realizado por Costa (2013) levanta que o uso do celular foi
facilitador para estimular a transformação da integração de cinco habilidades linguísticas
no ensino de inglês. A pesquisa constatou que ensinar com ajuda do celular é uma
possibilidade real e bem interessante à espera de exploração por parte dos docentes, pois
foi comprovado que a aprendizagem móvel ajudou a melhorar a aquisição de habilidades.
Moura (2010) confirma em sua investigação que o celular quando usado como ferramenta
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mediadora de aprendizagem possibilita tirar dúvidas e aprender, permite contato
permanente com os conteúdos curriculares, aumenta a motivação do aluno pela disciplina
e o aperfeiçoamento da leitura em língua estrangeira.
Nesta mesma linha Rocha et al (2015) aponta que o smartphone ao ser usado como
minilaboratório no ensino de Ciências possibilitou experimentos científicos, que além de
potencializar a aprendizagem significativa, transformou a experiência em um mecanismo
que leva a reflexão do construído, integra o ensino de Ciências ao cotidiano dos
estudantes, interagindo a aprendizagem com a realidade dos alunos.
Além disso, em pesquisa realizada por Bento e Cavalcante (2013) com docentes
assinala que o celular pode ser um recurso pedagógico, ainda que proibido pelo Decreto
Estadual. Estes entendem que se faz necessário um momento de estudo e organização de
atividades escolares de modo que o celular não seja apenas um instrumento de
entretenimento para os alunos. Silva e Couto (2013) afirmam em um estudo também
realizado com professores que estes em diferentes níveis, possuem práticas inovadoras de
comunicação, produção e compartilhamento de informações e conteúdos, pelo
smartphone, mesmo quando ainda não utilizam essas práticas diariamente, em
decorrência de questões culturais e econômicas.
O levantamento de teses e dissertações sobre a temática aponta aspectos positivos
e negativos sobre o uso do celular no ambiente educativo e assim evidencia a urgência de
estudar esta abordagem enquanto necessidade de compreender os papéis que tal
ferramenta está assumindo em nossas escolas, pois os dispositivos móveis têm vindo a
ser usados como ferramentas de aprendizagem seja dentro ou fora do ambiente escolar.
Assim, o surgimento de novos cenários educativos levou-nos a buscar compreender quais
as possíveis implicações do uso de celular no processo educativo e se é possível fazer
mediações na escola, olhando para os desafios e oportunidades da integração de
dispositivos móveis, como o celular, no processo de ensino e aprendizagem.
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Segundo Almeida e Araújo Junior (2013) em estudo realizado sobre o estado da
arte do uso de dispositivos móveis no ensino formal no Brasil, em análise de teses e
dissertações depositadas no Banco da CAPES, no período de 2003 a 2012, apontam para
a necessidade de se investigar com acuidade esse campo de pesquisa e discussões por
meio de Programas de Pós-graduação ligados à educação do país. Evidenciam que a
análise do foco das pesquisas sobre o uso de dispositivos móveis no ensino permitiu
identificar que grande parte é voltada para o Ensino superior, necessitando, portanto, de
iniciativas que contemplem também os demais níveis de ensino.
Desta forma, Martin (2014) argumenta que com os celulares sempre por perto, os
jovens estão imersos num ecossistema de comunicação multimídia, com experiência
cultural difusa e descentrada que ocasionam conflitos dentro e fora da sala de aula. Em
sua pesquisa salienta que os jovens fazem uso de seus celulares na escola em meio ao
exercício do autoritarismo, da coerção e do controle pela instituição formal de educação.
Argumenta ainda que ao invés de censurar poderia existir espaço para o diálogo e
negociação ente os sujeitos que convivem em cada unidade escolar, faz-se necessário
discutir formas de incorporação, negociar os usos já praticados e estimular usos
intencionais para o contexto escolar, pois o tempo de hoje comporta os dispositivos
móveis e eles fazem parte da cultura dos sujeitos que frequentam as instituições escolares.
Assim, nesta pesquisa busca-se compreender a percepção dos sujeitos sobre o uso
do celular na escola, proibir ou liberar, como avaliam o uso dessa ferramenta no ensino,
as possibilidades de mediação e as implicações da integração de dispositivos móveis na
educação.
A pesquisa ainda está em andamento por isso como resultado parcial foi possível
constatar a partir de levantamento, através de pesquisa exploratória, realizado junto às
escolas públicas estaduais de ensino médio que das cinco instituições de ensino do
município, somente uma não proíbe o uso do celular, nesta o professor é responsável pelo
devido uso na sala de aula, as demais se respaldam na Lei n° 7.269, de 06 de maio de
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2009 que proibi o uso de telefone celular, MP3, MP4, PALM e aparelhos eletrônicos
congêneres, nas salas de aula das escolas estaduais do Estado do Pará.
Todas as cinco escolas tem acesso à internet, porém seu uso é restrito aos
funcionários, em alguns casos é liberado para os alunos quando é para uso didáticopedagógico, dessa forma, o acesso à internet pelos alunos é realizado, na maioria das
vezes, por meio do celular com utilização dos dados móveis. Em conversa informal com
professores e alunos das devidas escolas foi constatado que todas fazem uso do celular,
mesmo com a proibição, dentro e fora da sala de aula, por via de aplicativos,
principalmente de mensagem instantânea e redes sociais, nos quais são realizados
diferentes atividades, algumas de cunho pedagógico outras não.
Considerações
Conclui-se que analisar a relevância das tecnologias digitais no contexto das
escolas de ensino médio é de essencial importância uma vez que a maioria dos alunos já
tem acesso a esse meio tecnológico. Todavia, não se pode perder de vista a dimensão da
análise crítica das tecnologias nos espaços educacionais, uma vez que as tecnologias
chegam através de uma relação mercantil. Daí a importância do referencial teórico
marxista que possibilitará identificar as contradições presentes no processo de inserção
tecnológica, bem como possibilitará identificar as possíveis mediações em sua utilização
nos espaços escolares.
De outra forma, apesar de identificar que as tecnologias móveis estão presentes
nas escolas de ensino médio, através do uso pessoal dos alunos, professores e gestores,
ainda não é possível afirmar que estas estão sendo inseridas nas práticas de sala de aula
e, portanto, sendo utilizadas como recurso pedagógico. Contudo, destaca-se a
possibilidade de serem importantes recursos didático-pedagógicos, desde que feitas às
devidas mediações no sentido de que possam contribuir de maneira significativa com o
processo educativo nas escolas.
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TRABALHO IMATERIAL E CAPITALISMO COGNITIVO: A PRODUÇÃO DE NOVAS
SUBJETIVIDADES
Rute Rosângela Dalmina (Unisinos/RS)
Adilson José de Almeida (Unisinos/RS)
Marcelo de Assis Corrêa (IFAL)
Resumo: Este trabalho tem como objetivo articular três temas amplamente discutidos na
contemporaneidade com as novas demandas profissionais, sendo eles; subjetividade,
trabalho imaterial e capitalismo cognitivo. A partir das recentes configurações do mundo
do trabalho, buscou-se mostrar como as novas demandas emergem e se sustentam no
modelo de sociedade neoliberal. Observa-se que as novas demandas se manifestam por
meio de um novo vocabulário social. O sujeito do presente é produzido a partir dele, essa
produção conduz a hábitos que tem suas origens num modelo de sociedade que intensifica
e imprime novas aparências para esse sujeito. Uma delas, pode ser encontrada na
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), em que o documento apresentado, tem por
objetivo reconhecer, nomear e codificar os títulos e as características das ocupações do
mercado de trabalho brasileiro. Segundo a CBO, a atualização e modernização se devem
às profundas mudanças ocorridas no cenário cultural, econômico e social do País nos
últimos anos, implicando alterações estruturais no mercado de trabalho. Com essa
finalidade, o perfil profissional do trabalhador foi repensado, e as competências pessoais
para cada função foi dando menção a um perfil com características mais maleável
conforme o que cada função exige. Com base nesse diagnóstico, a problemática discute
como o modelo de gestão empresarial se configura a partir do sistema neoliberal para
pensar a produção de sujeitos utilizando-se da gestão estratégica de pessoas. Ao pensar o
sujeito nesse contexto da vida profissional, encontrou-se na aprendizagem organizacional
uma chave essencial para entender algumas práticas neoliberais. As teorias cognitivas
contemporâneas entendem que a aprendizagem ao longo da vida é um fenômeno
existencial, no entanto a literatura nos oferece uma ampla compreensão sobre a
aprendizagem humana. Sendo um fenômeno existencial, ela é compreendida por
diferentes modos, assim como a forma com que é instituída, respondendo em parte com
a mesma intenção com que o conceito circula na educação, por outro, vimos uma
apropriação da aprendizagem organizacional como resultado para processos competitivos
e inovadores. Esse formato se deve as novas subjetividades que foram se desdobrando a
partir das competências pessoais que cada trabalhador precisa desenvolver. O
desenvolvimento de competências é reforçado com práticas que induzem a
comportamentos que dão sentido as mudanças, ao espirito de liderança, a iniciativa e
atualização permanente. Como método, incorporou-se as ferramentas conceituais dos
Estudos Foucaultianos, onde foi possível teorizar a problemática acerca das novas
configurações do mundo do trabalho, a partir dos conceitos de discurso e subjetivação,
chegou-se ao seguinte resultado: as recentes configurações do mundo do trabalho se
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tornaram para a gestão de pessoas uma estratégia empreendedora, catalizadora de pessoas
que imprime novos modos de ser e estar no mundo, além de ser considerada o insumo de
maior relevância que move o capitalismo contemporâneo.
Palavras-Chave: Subjetividade; Trabalho Imaterial; Capitalismo Cognitivo.
Introdução
Partindo das leituras de Foucault, foi possível teorizar a problemática acerca das
novas configurações do mundo do trabalho e a interferência da economia dos novos
serviços que entram no mercado de trabalho como terceirizadas, prestadoras e
intermediarias de negócios que aproximam empresas nacionais, internacionais e multinacionais. O diagnóstico dessa nova realidade, traz para a educação novos desafios, entre
eles, entender quais as novas subjetividades contemporâneas, que constituem o sujeito e
de alguma forma, provocam mudanças sociais, que se desdobram num amplo conjunto
de manifestações comportamentais e sociais que cercam o sujeito dessa nova realidade.
Por outro lado, surge a necessidade da educação problematizar tais mudanças e
transformações que estão provocando nas pessoas outros comportamentos diante das
diferentes situações, sociais, econômicas e culturais em nível mundial.
A exemplo de tais manifestações, Corsani (2003, p. 28), explica que o
“conhecimento em ação ele evolui com o uso subjetivo que se faz dele”. O sujeito é
produzido a partir dele, essa produção conduz a hábitos que tem suas origens num modelo
de sociedade que intensifica e imprime novas aparências para esse sujeito. O próprio
modelo neoliberal se reconfigurou para pensar essa produção. Uma delas, pode ser
encontrada na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), em que o documento
apresentado, tem por objetivo reconhecer, nomear e codificar os títulos e as características
das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. Segundo a CBO, a atualização e
modernização se devem às profundas mudanças ocorridas no cenário cultural, econômico
e social do País nos últimos anos, implicando alterações estruturais no mercado de
trabalho. Com essa finalidade, o perfil profissional do trabalhador foi repensado, e as
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competências pessoais para cada função foi dando menção a um perfil com características
mais maleável conforme o que cada função exige.
Embora a CBO, reconheça para si um grande avanço na elaboração da descrição
de cada função, esse avanço também se deve as novas subjetividades que foram se
desdobrando a partir das competências pessoais que cada trabalhador precisa
desenvolver. Ao visitar o site da CBO, é possível verificar, como as competências
pessoais reforçam práticas que induzem a comportamentos que dão sentido a um
vocabulário que intensifica práticas de adaptação as mudanças, espirito de liderança,
iniciativa e atualização permanente.
Ao pensar o sujeito nesse contexto da vida profissional, encontramos na
aprendizagem uma chave essencial para entender algumas práticas neoliberais. As teorias
contemporâneas, entendem que “a aprendizagem ao longo da vida é um fenômeno
existencial”, no entanto a literatura nos oferece uma ampla compreensão sobre a
aprendizagem humana (JARVIS, 2013. p. 42). Como se referiu o autor, sendo um
fenômeno existencial, ela é compreendida por diferentes modos, assim como o local que
é instituída. A aprendizagem organizacional responde em parte com a mesma intenção
com que a aprendizagem circula na educação, a esse respeito, Biesta (2013, p. 30), destaca
que “a linguagem da educação tem sido em grande parte substituída por uma linguagem
da aprendizagem”.
Desse modo, o conceito de aprendizagem dentro da empresa passou a receber um
valor associado a processos mentais que motivam comportamentos e se manifestam de
modo atitudinal, como a pro atividade e a autonomia, por exemplo. Nesse contexto, a
aprendizagem está associada a manifestações comportamentais, entre elas, a
predisposição, desejo e interesse. Biesta (2013), diverge da forma como a nova linguagem
da aprendizagem tem se mostrado, atualmente ela está associada a uma visão
mercadológica, econômica e de consumo. Com a mudança de ênfase do ensino para
aprendizagem na educação, a algum tempo, muita teoria sobre a Aprendizagem
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Organizacional ganhou espaço, pelo contexto ser considerado estratégico, com objetivos
definidos para desenvolver competências necessárias que contribuam com trabalhador em
termos de respostas imediatas e assertivas as novas necessidades.
Neste contexto, vimos o trabalho imaterial como uma matéria-prima que sustenta
a aprendizagem organizacional, e em decorrência, alimenta os modos operante do
capitalismo cognitivo. As empresas aprenderam a se ocupar muito bem do que elas mais
necessitam em termos de trabalho, função e competências, para direcionar seus interesses
para aprendizagens especificas, como é o caso do desenvolvimento de competências ditas
essenciais para uma dada função, indicada pela CBO. Esse “cuidado”, implica outro modo
de planejar o aprendizado dos seus colaboradores. No contexto empresarial ela tem um
objetivo, para formar, desenvolver e capacitar pessoas com um meio e um fim.
Desafios, insegurança e o devir como características da sociedade de risco
Com essa passagem que contextualiza alguns dos movimentos que mais crescem
e marcam a modernidade, descrita por Bauman (2001), como líquida, parece não precisar
mais de nada fixo, sólido e permanente, o que ela precisa ter em mãos é o espirito das
pessoas, ou como escreveu Foucault (2008) quando se referiu a economia das almas. Essa
captura do intangível pode ser traduzido no novo comportamento do trabalhador, que
expressa o seu comprometimento com o trabalho, com a equipe, com a visão e a missão
da empresa, além do sentimento de pertença e reconhecimento pelo seu trabalho
materializado nas narrativas dos trabalhadores que amam o que fazem e sentem-se
realizados.
Beck (1997), coloca entre outras, a individualização como uma característica da
sociedade de risco. A “individualização” significa a desintegração das certezas da
sociedade industrial, assim como a compulsão para encontrar e inventar novas certezas
para si e para os outros que não a possuem” (BECK, 1997, p. 25-26). Essa insegurança
de deixar para traz modos de vida inerentes da sociedade industrial para criar outros, tem

588

gerado mudanças no comportamento das pessoas. Para dar sustentação as novas formas
de vida, a psicologia se encarregou de desenvolver formas especializadas de estudar o
comportamento individual de cada pessoa, de certa forma, as teorias advindas da área da
psicologia comportamental possibilitaram a instrumentalização individual, à medida que
cada um sente a necessidade de se desenvolver e promover o autodesenvolvimento.
A individualização é uma compulsão, mas uma compulsão pela fabricação, o
autoprojeto e a auto -representação, não apenas da própria biografia, mas também de seus
compromissos e articulações à medida que as fases da vida mudam, porém,
evidentemente, sob as condições gerais e os modelos do welfare state, tais como o sistema
educacional (adquirindo certificados), os trabalhador desse novo mercado de trabalho
[...] estão se tornando dependentes de processos decisórios, e todas as suas contradições
devem ser experimentadas como riscos pessoais” ( BECK, 1997, p. 26).
Assim; podemos pensar que o mundo do trabalho se configura conforme as
necessidades da sociedade de risco, que inspira pensar um indivíduo conforme as
necessidades emergenciais, causada por crises e mudanças estruturais, que em muitos
casos, são responsáveis por provocar o que Beck (1997, p. 24), chamou de
“desincorporação, e segundo, a reincorporação dos modos de vida da sociedade industrial,
por outros modos novos”, que permitem práticas que não surgem isoladamente, elas
incentivam e desenvolvem no sujeito outros modos de se relacionar com o social, com
a política e com a vida.
Para manter o sujeito nessa sociedade de risco, é necessário pensar quais práticas
são utilizadas que conduzem o sujeito a essa promoção. Para pensar no comportamento
do sujeito contemporâneo, buscamos em Castro (2016, p. 408) a explicação como
“Foucault se desloca da questão de episteme para dispositivo e finalmente, às “práticas
de si mesmo”. Sob este aspecto, a Gestão Estratégica de Pessoas em parte, potencializa e
promove um sujeito, que é desenvolvido estrategicamente, de acordo com políticas
neoliberais, que trabalha com metas de produção, com determinadas qualificações e
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especializações de trabalho. De certa forma, esse modelo de gestão contribui para a
fabricação de um sujeito compatível com as necessidades de mercado.
É possível evidenciar características de individualização endereçada para um novo
tipo de trabalhador, que vem ao encontro do modelo de capitalismo, de sociedade e de
economia que cria a necessidade de um tipo de trabalhador, que precisa conviver com a
insegurança do desemprego, a flexibilização do trabalho e a crise do Estado, que se
posiciona a favor do mercado. Esse ajuste ao modelo de trabalho e trabalhador, é
característico da sociedade neoliberal, que empreende um sujeito que responde por si, que
é capaz de gerenciar as suas competências e ao passo que estas não estão de acordo com
a função, tem a consciência que deve buscar o aprendizado autônomo para desenvolvêlas. Esse perfil autônomo do sujeito começa a emergir a partir da necessidade que a
empresa tem de buscar profissionais que reajam imediatamente as mudanças, e quando
não encontram o perfil desejado, ela precisa intensificar esse movimento de prepara-los.
Cada empresa irá se mover por políticas próprias, que irão nortear o investimento no
trabalhador, a avaliação do desempenho e as perspectivas de retorno.
Essa condição de um modelo de gestão com foco em pessoas, é uma bem
articulada estratégia neoliberal, que tem se proliferado no discurso da Gestão de Pessoas.
Esse discurso se torna uma prática da Gestão, que inventa modos de gerir pessoas como
uma nova forma de subjetivação. Castro (2016, p. 409), escreve que “o modo de
subjetivação elabora exercícios pelos quais o sujeito se constitui como objeto de
conhecimento”.
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o

autoconhecimento
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autodesenvolvimento como essenciais para direcionar o sujeito para conhecer as suas
necessidades, se auto avaliar, identificar comportamentos que se mostrem como
habilidades, atitudes e valores.
Nesse sentido, pensar nos discursos ideológicos sobre algumas práticas de gestão
que buscam o ideal e a excelência é reciclar aprendizagens, conhecimentos e
comportamentos a todo tempo. Essa busca pelo ideal, dissemina um conhecimento
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prescritivo, como é o caso da Gestão por Competência, que embasada em teorias
organizacionais reproduzem modos de conceber o sujeito nas relações humanas e de
trabalho. Entretanto, a racionalidade na área da administração e hoje também entendida
como gestão, torna perceptível, como as teorias organizacionais se desenvolveram
embasadas na razão instrumental e pensaram um modelo de trabalhador para cada época,
como foi o caso do taylorismo e o fordismo.
Ao tratarmos da sociedade de risco, parece que a racionalidade instrumental muda
sua lógica, pois, à medida que as teorias organizacionais se desenvolvem para dar conta
das necessidades dos diferentes tipos de trabalho contemporâneo, ela ressignifica
comportamentos, necessidades e práticas. Os modelos de gestão da sociedade industrial
que se amparava em princípios certos e absolutos, hoje se questiona sobre o que significa
produtividade, como ela ocorre e como desenvolver o perfil do trabalhador desse tempo.
A própria noção de instabilidade, dispara estratégias de como o trabalhador
precisa se preparar para lidar com as mudanças no mundo do trabalho. Conviver com o
novo, e o instável, para a formação profissional, pressupõe uma corrida pelo
autodesenvolvimento e autoconhecimento, pois a sociedade de risco precisa responder a
todas as demandas simultaneamente, ela convive com o instável. Os perigos e incertezas
são assumidos cada vez mais como caraterística dessa sociedade, que associados aos
avanços tecnológicos e as mudanças sociais se tornam ameaças significativas para a
reestruturação do trabalho.
Ao tratarmos da formação profissional com os olhos voltados para o trabalho
imaterial e o capitalismo cognitivo, foi possível utilizar as ferramentas conceituais dos
Estudos Foucault como método para ajudar a pensar e compreender o mundo do trabalho,
o perfil de trabalhador e as novas subjetividades criadas dentro das nossas relações. Como
resultados obtidos, foi possível evidenciar como a noção de risco aparece associada a
muitas mudanças que ocorreram no mundo do trabalho. A problematização da formação
do trabalhador para o século XXI, evidencia características de uma individualização
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endereçada para assumir desafios, correr riscos, fazer escolhas. O perfil profissional, o
mapeamento de competências ocupa lugar para promover desenvolvimento,
autoconhecimento e mudanças comportamentais. A aprendizagem individual e
organizacional produz sujeitos que não são somente efeito de determinadas funções, elas
são criadas e inovadas na contemporaneidade como objeto a ser trabalhado pelo próprio
sujeito ao longo de sua vida.
Hoje, o risco se encontra presente em todas as esferas do mundo do trabalho, essa
afirmação se torna um discurso amplamente difundido pelo Ministério do Trabalho que
motiva o trabalhador a se reinventar, a estar em constante alerta de novas aprendizagens.
A nova ordem, demanda para o trabalhador se preparar todos os dias para o mercado do
trabalho, afinal, não existe mais segurança na modernidade líquida. O conceito de
individualização, se faz presente quando o trabalhador se desprende do modelo de
trabalho fordista, e assume os riscos do capitalismo como uma forma de vida e passa a
criar para si novas subjetividades que temporariamente darão conta de lhe assegurar
algum saber, algum emprego ou algum relacionamento.
Este tempo é marcado por novas subjetividades contemporâneas, e o que constitui
esse sujeito moderno? Que vocabulário social da contemporaneidade produz um sujeito,
que se conduz por hábitos flexíveis, de atitude proativa, de constante aperfeiçoamento e
de aprendizagem ao longo da vida? Parte de sua origem pode estar relacionado a
problemas econômicos, sociais ou culturais.
Esse movimento é típico da modernidade líquida, que mostra como a condução
do trabalhador do tempo presente vai acontecendo. É nesse entorno que surge as
demandas que acentuam a produção de mercadorias, o consumo, a inovação e o
descartável. Corsani (2003, p. 23), coloca que o que se espera desse trabalhador é o
preenchimento de uma necessidade de mercado, para a autora, “o capitalismo cognitivo
necessita de uma teoria do sujeito criador”, pensar os processos de trabalho na sociedade
pós-moderna, implica constituir um sujeito que cria e consome produtos dessa sociedade
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neoliberal. A individualização é uma chave que nos ajuda a entender o perfil desse
trabalhador e como o comportamento humano reage as novas formas de trabalho, de
relacionamento e de tomadas de decisão. No atual contexto, o consumo, a competição
entre pares, a produção do descartável e a impermanência são atitudes de um
comportamento que retrata as novas subjetivações que são desenvolvidas por conta das
exigências dos tipos de trabalho que temos a nossa frente.
A esse respeito, os autores, Hardt e Negri (2002.p. 306), falam que os “empregos
são em sua maioria altamente movediços, e envolvem flexibilidade de aptidões”. Os
processos de trabalho para eles, não invalidam a produção industrial, ela apenas se tornará
mais produtiva e mais inovadora afim de contemplar o “novo imperativo administrativo”
que é tornar “o fabril como se fosse um serviço” (HARDT E NEGRI, 2002, p. 307).
Todas essas mudanças contingenciais implicadas na modernidade, supõem que para
a administração ecoa de maneira diversa. Se por um lado estamos vivendo mudanças
contingenciais, por outro, a administração cria meios e formas para as pessoas se
adaptarem a elas. Drucker (1999, p. 28), supõe que “talvez a produtividade do trabalhador
do conhecimento se torne o centro do gerenciamento de pessoas”, para ele, “a meta é
tornar produtivos as forças e o conhecimento específicos de cada pessoa”.
Por outro lado, o capitalismo cognitivo levanta outra problemática; que refere –se
aos discursos. As criações de novas subjetividades estão inseridas num discurso que
defende e dissemina práticas que se utilizam de modelos de gestão que se pautam em
desenvolver habilidades, atitudes e valores. Esse discurso se torna uma prática da Gestão
de Pessoas, que cria uma subjetivação de trabalhador que corresponde a uma identidade
própria da necessidade emergencial do trabalho imaterial e do capitalismo cognitivo.
A esse respeito, Saraiva e Veiga-Neto (2009, p. 192), dizem que “a multiplicação
do capital está muito mais relacionada com a criação, com a geração de ideias”. A
sociedade passa a se organizar fomentando a inovação, a cultura do capital e o consumo.
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Compreender o sentido que os conceitos, subjetivação e discursos dão para o trabalho
imaterial e para o capitalismo cognitivo, podem ser entendidos como uma resposta as
promessas falidas do neoliberalismo, e que nos ajuda a pensar o modo como as relações
de trabalho foram afetadas e como tais impactos contribuíram para produzir teorias
organizacionais focadas em modelos estratégicos prescritivos para gerir pessoas.
Gerir pessoas é uma iniciativa do presente, ela é parte de uma justificativa da
“reorganização do trabalho, a partir do modelo do trabalho imaterial, que mudou a forma
de controlar a produtividade do trabalhador”, criando processos para melhorar a sua
produção. O seu desempenho passou a atender um tipo muito especifico de trabalho
“centrado no uso do cérebro” (Saraiva e Veiga-Neto (2009, p. 192). Como se vê, o
trabalho imaterial tem características muito diferentes quando comparado ao trabalho
produtivo fabril, a disciplina e o treinamento correspondem hoje a autonomia dada ao
trabalhador que já não tem sua vida privada separada do seu trabalho diário.
A esse respeito Bauman (1999, p. 120), de modo semelhante fala das fábricas de
imobilidade, onde argumenta que “a pressão, hoje é para romper os hábitos de trabalho
regular, permanente, cronometrado, fixo, o que mais significaria o lema do “trabalho
flexível”? O sociólogo fala que a tendência é fazer o trabalhador perder o hábito do
trabalho cotidiano e aos poucos inserir-se numa cultura de colegas, ambientes e empresas
flexíveis e móveis. O modelo de sociedade globalizada descrita por Bauman introduziu
um novo funcionamento disciplinar do trabalhador, que é pensada a partir do conceito ou
da concepção da gestão de pessoas. Qual o maior interesse de gerir pessoas nesse modelo
de trabalho flexível, “que já não prioriza o corpo e seus movimentos mecânicos, mas a
alma e o seu poder criativo” (SARAIVA e VEIGA-NETO, 1999, p. 191).
Essa tríade Gestão Estratégica de Pessoas, estabelece a relação entre subjetivação,
discurso e práticas de gestão. Castro (2016), escreve, sobre como Foucault é conduzido a
desmistificar a relação entre os efeitos da constituição do sujeito e as práticas, desse
modo, a subjetivação ganha outro contexto na modernidade líquida, ou como escrevem
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Saraiva e Veiga–Neto (1999, p. 196) os “dispositivos de controle correlatos redistribuem
a governamentalidade, fazendo com que as empresas estejam a desempenhar um papel
possivelmente maior do que o papel do Estado”. Essa descentralidade do governo para a
empresa viabiliza que as instituições empresariais pensem a partir das suas necessidades,
atuando como “escola cognitiva” Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p.31), pensando
a formação do trabalhador como estratégia.
Considerações
O comportamento bem disciplinado das pessoas passa a ser um elemento central
na lógica da gestão estratégica de pessoas, é a partir da disciplina do comportamento que
a missão, visão e valores de uma empresa serão construídos, de maneira coletiva, com o
engajamento e a participação de todos. Os valores são os ideais de atitude, comportamento
e resultados que devem estar presentes nos colaboradores e nas relações da empresa com
seus clientes e parceiros. Os valores difundidos orientam o comportamento de uma
organização.
Neste viés o sistema capitalista promove novas formas de trabalhar o corpo e a
mente do sujeito, ao considerar as novas demandas, o corpo continua sendo docilizado
como foi no período fordista, mas a mente ganha um status diferenciado, primeiro, a
disciplina introduz valores e atitudes, depois a disciplina trabalha o sujeito
cognitivamente para pensar a inovação, a criatividade o empreendedorismo. Essa prática
foi ganhando notoriedade a partir de algumas mudanças no pensamento econômico, como
a proposta por Schultz em 1973.
Esse entendimento ajuda a explicar como as empresas estão alocando a teoria do
capital humano e como novas práticas e conceitos tradicionais estão se transformando
junto as rápidas mudanças, como menciona Bitencourt (2010, p. 17), “a capacidade de
aprender é encarada como um grande diferencial sustentável a ser perseguido pelas
empresas”. Bitencourt (2010, p. 18), coloca que o “espirito empreendedor, orientação
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para o mercado, liderança e estratégia descentralizada” são parte da configuração da
gestão contemporânea de pessoas, “trata-se de uma tendência e por ser uma prática
observável” a ênfase incide sobre a quantificação dos resultados.
Desse modo, as empresas desenvolvem com outra intenção e interesse o capital
humano, sua finalidade volta-se para a promoção das pessoas com o entendimento que o
[...] o autodesenvolvimento é pré-requisito para o desenvolvimento do potencial de
aprendizagem [...] o autodesenvolvimento é, então, promovido como uma estratégia, a
qual é benéfica para o indivíduo e para a organização. (BITENCOURT, 2010, p. 44)
Essa é uma alusão que referencia a aprendizagem como uma das condições para
a empresa tornar as pessoas um diferencial competitivo, ou como destaca Sansur (2010),
a empresabilidade pode ser vista como uma nova gestão de pessoas, o autor esclarece que
a “empresabilidade é compreendida como um conjunto de ações adotadas pelas empresas
na gestão dos seus recursos humanos de modo a adaptar-se ao novo contexto do mercado
e das relações de trabalho” (SANSUR, 2010, p. 262).
A tradução do termo empresabilidade, no contexto da gestão de pessoas, pode ser
entendido como as estratégias que as empresas adotam para reter e desenvolver
profissionais. O conceito de empresabilidade no contexto que estamos tratando, pode ser
resumido como uma das maiores subjetividades criadas pelo trabalho imaterial e como o
maior insumo que move o capitalismo cognitivo no modelo de sociedade que estamos
vivendo.
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TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA EDUCADORES DA REDE PÚBLICA
DE ENSINO
Joaquim Simões Neto
Mariana Marangon
(PUC Campinas)
Resumo: Introdução: Os agravos à saúde, que podem levar ao óbito, vêm apresentando
expressivo aumento em nosso meio, quer seja por falta de conhecimento ao primeiro
atendimento, menosprezo a situação de urgência por falta de conhecimento e quiçá, falta
de recursos do sistema de atendimento pré hospitalar em nosso sistema de saúde. E
sabidamente, o primeiro atendimento realizado adequadamente em situações de risco à
vida aumenta consideravelmente a chance de sobrevida do indivíduo. Além disso, sabese que não é necessário ser profissional da saúde para realizar o pronto atendimento e
suas manobras iniciais. Portanto, para realizarmos um atendimento de primeiros socorros
adequado, precisamos estar treinados e confiantes de nossos atos e atitudes. Objetivos:
Capacitar os educadores das Instituições de Ensino Públicas de Campinas no atendimento
em emergências médicas e ao Suporte Básico de Vida, preparando-os para realizar os
primeiros socorros em situações de emergências médicas. Métodos: O curso foi aplicado
a 64 educadores de órgãos públicos. A duração do curso foi de 8 horas, sendo 4 horas de
aula teórica e 4 horas de aula prática. As aulas teóricas abordaram emergências médicas
sobre adultos, adolescentes e crianças em situações de mal súbito, engasgo (ovace –
obstrução de vias aéreas) e crises convulsivas, alem de desmaios e hipoglicemia, bem
como pequenos acidentes domésticos. Nas aulas práticas, os participantes, em bonecos
adequados para tal fim realizaram as manobras de primeiros socorros específicos para
este fim, enfatizando os ensinamentos passados em aula teórica, ou seja, como realizar
uma ressuscitação cardiorrespiratória em adultos e bebês, além de manobras de
desengasgue em ambos. Duas avaliações foram realizadas. Para mensurar o grau de
conhecimento teórico-prático dos participantes, foi realizado uma avaliação inicial sobre
o tema primeiros socorros, imediatamente antes do início da instrução e, após todo o
processo de ensino-aprendizagem (teórico-prático), um novo questionário com perguntas
de múltipla escolha foi apresentado aos mesmos. sendo solicitado que o preenchesse. A
análise estatística foi realizada através do teste T Student. Resultados: Dos educadores
participantes, 95% foram do sexo feminino. A media da nota na avaliação inicial foi de
6,42 + 1,394 e a media da avaliação final foi de 8,75 + 0,133 (p<0,0001). Discussão: A
aplicação deste curso a educadores de escolas públicas de Campinas, orienta um público
que tem contato direto com as crianças e adolescentes. Ou seja, eles serão os primeiros a
ter contato com a ocorrência do acidente, aumentando ainda mais a chance de sobrevida
do aluno. O curso também orienta como chamar o serviço especializado tornando mais
fluído o contato. Conclusão : Ocorre um absorção adequada do conhecimento ensinado,
é possível capacitar de forma simples e eficaz quem está em contato direto com os alunos.
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Introdução
As escolas e os professores têm um papel importante na promoção da saúde e na
prevenção de doenças e acidentes entre crianças e adolescentes nas escolas. Em muitas
situações, a falta de conhecimento acarreta em inúmeros problemas, como estado de
pânico ao ver a vítima, manipulação incorreta da vítima e solicitação desnecessária do
socorro especializado em emergência. É nesse contexto que se torna importante o
conhecimento sobre primeiros socorros entre educadores das escolas públicas.
[LIBERAL, 2005]
Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, aponta que, a cada ano, 3,7 milhões
de crianças sofrem acidentes nas escolas. Outra investigação realizada em 20 escolas
participantes do projeto Unimed Vida, na cidade de Blumenau, em 2000, revela que, dos
287 acidentes registrados no período de um ano, verificou-se que 117 (41%) deles
ocorreram na quadra esportiva. A maior incidência de acidentes (55%) aconteceu durante
as aulas. [HARADA, 2003] Dados de uma pesquisa feita em 23 escolas públicas e
privadas de São Paulo mostraram que 78% de crianças vítimas de acidentes se
machucaram com adultos por perto. [COLLUCCI, 2007]
Segundo o DATASUS, entre o ano de 2008 e 2016, mais de 4.000 crianças de até
14 anos foram hospitalizadas no SUS vítimas de acidentes em playgrounds no Brasil.
Felizmente no último ano (2016), foram registradas menos ocorrências nos hospitais do
que em todos os anos anteriores. Para casos mais sérios, como de óbito, também foi feito
um levantamento onde se constatou que entre os anos de 2000 e 2015, ocorreram 40 casos
fatais de crianças de até 14 anos de idade.
Primeiros socorros é a prestação e assistência médica imediata a uma pessoa ou
uma ferida até à chegada de ajuda profissional. Centra-se não só no dano físico ou de
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doença, mas também no atendimento inicial, incluindo o apoio psicológico para pessoas
que sofrem emocionalmente devido a vivência ou testemunho de um evento traumático.
[CASSAN, 2011]
Dentre os acidentes podemos citar: afogamento, queimaduras, fraturas e obstrução
de vias aéreas (OVACE). Dos mal-súbitos podemos citar: parada cardiorrespiratória
(PCR), hipertermia, hipoglicemia, convulsões, anafilaxia e desmaios. [GARCIA, 2008]
A PCR é quando uma pessoa para de respirar e seu coração para de bater. Pode
ocorrer por diversos fatores, pode ser por acidente como afogamento ou por um malsúbito, podendo levar a vitima a óbito. A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é uma
técnica de socorrismo útil nestas situações de emergência em que a respiração ou o
batimento cardíaco de um indivíduo param. A RCP mantém o fluxo sangüíneo para o
cérebro e órgãos vitais, até a chegada do atendimento medico. A falta do fluxo sangüíneo
no cérebro pode causar danos cerebrais em apenas alguns minutos e pode levar ao óbito
por cerca de 8 a 10 minutos.
A PCR compreende em compressões torácicas e ventilação. [ANONYMOUS,
2000; AUFDERHEIDE, 2005; YANNOPOULOS, 2005] As compressões torácicas
geram um pequeno fluxo de sangue que é crítico para o cérebro e miocárdio e que aumenta
a probabilidade de sucesso da desfibrilação, têm uma frequência de 100 compressões por
minuto, deprimem o esterno 5cm (no adulto) sem ultrapassar os 6cm, permitem a retração
do tórax depois de cada compressão e dão tanto tempo à compressão como ao
relaxamento (figura 1). [Eftestol, 2002; Aufderheide, 2005]
Figura 1: Compressão torácica
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Quanto a ventilação, desconhece-se quais são os valores ideais do volume
corrente, frequência respiratória, concentração de oxigénio no ar inspirado e dióxido de
carbono no ar expirado. Durante a reanimação, a circulação pulmonar está
substancialmente reduzida, pelo que se consegue manter uma relação ventilaçãoperfusão adequada com volume corrente e frequência respiratória inferiores ao normal.
[Bobrow, 2008] A hiperventilação é perigosa porque aumenta a pressão intratorácica,
diminui o retorno venoso ao coração e reduz o débito cardíaco. As interrupções nas
compressões torácicas reduzem a sobrevida.[Taylor, 1988] A insuflação deve demorar
um segundo e ter volume suficiente para fazer o tórax expandir, evitando insuflações
rápidas e forçadas. As duas ventilações devem demorar menos de cinco segundos.
Estas recomendações aplicam-se a todas as formas de ventilação durante a
reanimação, incluindo a boca a boca, com máscara e insuflador, com e sem oxigénio
suplementar (figura 2).
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Figura 2: Ventilação

Há profissionais de saúde e leigos que têm relutância em fazer ventilação boca a
boca, especialmente se a vítima em PCR é desconhecida. [Ornato, 1990; Yannopoulos,
2005] Há estudos em animais que demonstram que, na PCR não ocorre asfixia, nos

primeiros minutos, a reanimação só com compressões torácicas, é tão eficaz como a
associação de compressões e ventilação. [Chandra , 1994; Hew, 1997]
Se a via aérea estiver permeável, a respiração agônica ocasional e a retração
passiva do tórax podem assegurar alguma ventilação, mas só do espaço morto. [Perkins,
2005; Kern, 2002; Geddes, 2008; Berg, 1997]

Modelos animais e matemáticos demonstram que, na reanimação só com
compressões torácicas, as reservas de oxigénio arterial se esgotam em 2-4 minutos. [Berg,
1997; Turner, 2002] No adulto o resultado da reanimação com compressões torácicas sem

ventilação é muito melhor do que o que acontece nos casos de parada sem asfixia
mecânica sem nenhuma manobra de suporte básico de vida (SBV). [Waalewijn, 2001; SOSKANTO, 2007]
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Há vários estudos em parada cardíaca em humanos que sugerem equivalência da
reanimação só com compressões torácicas e a reanimação com a associação de
compressões e ventilação, mas nenhum desses estudos exclui a possibilidade de a
reanimação só com compressões torácicas ser inferior à reanimação com compressões
torácicas e ventilação. [SOS-KANTO, 2007; Dorph, 2004]
As compressões torácicas isoladas podem ser suficientes apenas nos primeiros
minutos pós-colapso. A reanimação só com compressões torácicas não é um método de
reanimação eficaz e convencional para paradas cardíacas de origem não cardíaca (ex:
afogamento ou sufocação) quer em adultos quer em crianças. [Bohm, 2007; Tetsuhisa, 2010]
O método de reanimação preferencial, quer para profissionais quer para leigos, é
a compressão torácica associada a ventilação. Os leigos, se não estiverem treinados ou
não desejarem fazer ventilações ou quando forem orientados nesse sentido pelos centros
de treinamento, devem ser encorajados a reanimar só com compressões.
A obstrução da via aérea por corpo estranho (OVACE) é uma causa de morte
acidental rara mas potencialmente tratável. [Anonymous, 200] Os sinais e sintomas que
diferenciam casos ligeiros de graves estão sumariados na Tabela 1. As pancadas nas
costas, compressões torácicas e abdominais aumentam a pressão intratorácica e podem
expelir corpos estranhos da via aérea. Em cerca de metade dos episódios de OVACE é
necessária mais que uma destas técnicas para resolver a obstrução. [Cantor, 2009] Não há
dados objetivos que mostrem qual a medida que deve ser usada como primeira opção, ou
qual a ordem pela qual devem ser efetuadas. Se uma destas manobras não for eficaz,
devem tentar-se as outras, de modo alternado, até o corpo estranho ser expelido.
Tabela 1: Grau de obstrução de vias aéreas
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que os afogamentos prov
ocam 450,000 mortes por ano, em todo o mundo. É uma causa de morte aciden
tal

frequente

na

Europa.

O

principal

fator

de

prognóstico

no

pós--

afogamento é a duração da hipóxia, pelo que as prioridades no tratamento da vít
ima devem ser o restauro imediato da oxigenação, ventilação e perfusão.
A reanimação imediata, no local do acidente, é essencial para a sob
revida

e

isso é

necessário

preservação
que

a

do

estado

reanimação

seja

neurológico,
iniciada

pelas

e

por

testemunhas

e

a ativação do Serviço de Resgate seja imediata.
As

vítimas

que

chegam

ao

hospital

com

circulação espontânea

adequada e respiração, em geral recuperam com bom prognóstico. A investi
gação

clínica no

pós-

afogamento

é

escassa

e

desnecessária, quando comparada com a PCR primária. [Zimmerman, 2003]
Hipertermia significa que os mecanismos de termo regulação corporal se
esgotaram e a temperatura corporal excede a que habitualmente é mantida
pelos

mecanismos

homeostáticos.

O

tratamento

baseia--

se na terapêutica de suporte das funções vitais, otimização do ABCDE e arrefeci
mento rápido do doente. Iniciar o resfriamento antes da vítima chegar ao hospital
, com o objetivo de que a temperatura central seja de cerca de 39°C. O doent
e com golpe de calor grave deve ser tratado em ambiente de cuidados inte
nsivos. [Grogan, 2002; Hadad, 2003; Halloran, 2004]
Anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade sistémica grave, com risco de vida.
Caracteriza-se pela instalação rápida de falência ventilatória e/ou respiratória e/ou
cardiocirculatória. Envolve geralmente a libertação de mediadores inflamatórios, pelos
mastócitos e/ou basófilos, desencadeada pela interação de um alergênico com IgE
(imunoglobulinas E) fixadas às células. [Martin, 1998; Soar, 2008] O tratamento é através
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da administração de adrenalina intra venosa, porem só deve ser utilizada por médicos. Se
ocorrer PCR, iniciar de imediato SBV e continuar de acordo com as recomendações.
As queimaduras são causadas por ação direta ou indireta do calor, podendo causar
infecções, levando até a morte. As queimadura podem ter diversos graus de gravidade,
porem o tratamento básico é arrefecer a zona queimada com agua fria ou compressas
unidas e frias e chamar o serviço de emergencia ou encaminhas a vitima para um hospital.
[Haack, 2008; UFRJ; GOMES, 2001]
Desmaio é a perda momentânea da consciência. Pode ocorrer, por exemplo,
por falta de alimentação, após uma doação de sangue ou quando se presencia alguém
sangrando ou sofrendo. Manifesta-se com palidez, transpiração abundante, perturbação
visual, pulso fraco e respiração rápida. Remova a vítima para um ambiente arejado.
Desaperte-lhe as roupas, deixando-a confortável. Coloque a vítima deitada de costas,
com as pernas elevadas e a cabeça baixa. Se o desmaio durar mais de dois minutos,
procure auxílio médico. Mantenha sempre as vias aéreas livres. Não ofereça nada para
cheirar, beber ou comer.[MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004]
As convulsões são contrações incontroláveis dos músculos. Elas duram
poucos minutos, são contrações fortes, com movimentos desordenados e, em geral,
acompanhadas de perda de consciência. É comum a recuperação dos sentidos, não
apresentando maiores problemas, em até cinco minutos. Se persistir por tempo maior,
deve-se pedir ajuda médica. Proteja a cabeça da vítima. Afrouxe-lhe as roupas e deixe-a
debater-se livremente. Evite a mordedura da língua, colocando um lenço dobrado entre
as arcadas dentárias. Nunca coloque algum objeto entre os dentes da vítima. Ela pode
quebrá-los e cuidado para não ter seus dedos mordidos com violência. Uma vez sem a
convulsão, mantenha a vítima em repouso. Após a convulsão, é comum a sonolência.
Deixe-a dormir. Oriente a vítima ou solicite ajuda médica.[MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2004]
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Fraturas é a quebra de um osso causada por uma pancada muito forte, uma queda
ou esmagamento, sendo bem comuns em escolas, ocorrendo tanto nas atividades físicas
quanto em parquinhos. Não movimente a vítima até imobilizar o local atingido. Não dê
qualquer alimento ao ferido, nem mesmo água. Solicite assistência médica, enquanto isso,
mantenha a pessoa calma e aquecida. Verifique se o ferimento não interrompeu a
circulação sanguínea. Imobilize o osso ou articulação atingido com uma tala. Mantenha
o local afetado em nível mais elevado que o resto do corpo e aplique compressas de gelo
para diminuir o inchaço, a dor e a progressão do hematoma. [Zeefried, 2012]
No acidentes, uma ação simples com abrir as vias aéreas ou parar sangramentos,
podem evitar o óbito entre 1,8 a 5% das vitimas, se socorridas no ato, por socorristas
leigos. Por isso a importância do treinamento dos primeiros socorros em leigos,
principalmente em ambientes com um numero elevado de crianças e adolescentes.
[TANNVIK, 2012]
Objetivo
Capacitar os educadores das Instituições de Ensino Públicas de Campinas no
atendimento em emergências médicas e ao Suporte Básico de Vida, preparando-os para
realizar os primeiros socorros em situações de emergências médicas, quer sejam,
obstrução de vias aéreas (engasgo), crises convulsivas ou até mesmo parada
cardiorrespiratória (suporte básico de vida) enquanto esperam atendimento específicos
dos profissionais da saúde.

Métodos
O curso foi aplicado a 64 educadores de órgãos públicos. A duração do curso foi
de 8 horas, sendo 4 horas de aula teórica e 4 horas de aula prática. As aulas teóricas
abordaram emergências médicas sobre adultos, adolescentes e crianças em situações de
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mal súbito, engasgo (ovace – obstrução de vias aéreas) e crises convulsivas, alem de
desmaios e hipoglicemia, bem como pequenos acidentes domésticos. Nas aulas práticas,
os participantes, em bonecos adequados para tal fim realizaram as manobras de primeiros
socorros específicos para este fim, enfatizando os ensinamentos passados em aula teórica,
ou seja, como realizar uma ressuscitação cardiorrespiratória em adultos e bebês, além de
manobras de desengasgue em ambos. Duas avaliações foram realizadas. Para mensurar o
grau de conhecimento teórico-prático dos participantes, foi realizado uma avaliação
inicial sobre o tema primeiros socorros, imediatamente antes do início da instrução e,
após todo o processo de ensino-aprendizagem (teórico-prático), um novo questionário
com perguntas de múltipla escolha foi apresentado aos mesmos. sendo solicitado que o
preenchesse.
Para a analise estatística foi utilizado o teste t student com intervalo de confiança
de 95% e considerado estatisticamente significativo resultados p<0,05.

Resultados
Dos educadores participantes, nenhum possuía treinamento prévio em primeiro
socorros, 95% foram do sexo feminino. A media da nota na avaliação inicial foi de 6,42
+ 1,394 e a media da avaliação final foi de 8,75 + 0,133 (p<0,0001).
Discussão
Muitos acidentes ocorrem nas escolas, levando a fraturas, feridas e muitos outros
problemas de saúde que precisam ser tratados rapidamente antes que os provedores de
serviços de emergência cheguem. Fornecer pessoal e estudantes com treinamento de
primeiros socorros é uma ótima iniciativa que assegura a adequada avaliação e
gerenciamento de riscos nas escolas. Quando ocorre um acidente ou qualquer outra
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emergência, pode levar mais de vinte a trinta minutos antes de uma ambulância chegar.
Ao ter pessoas com as habilidades de primeiros socorros adequadas e ter certeza de como
utilizar as habilidades, os primeiros socorros de emergência podem ser feitos
imediatamente, salvando assim uma vida ou impedindo mais danos, pois vários estudos
apontam que a chance de reanimar um paciente com parada cardiorrespiratória diminui
de 7 a 10% por minuto, portanto, sem o devido atendimento, a vítima pode vir a falecer
em poucos minutos. [CONFEF, 2008]
O professor, bem como todo o centro de ensino, possui papel importante no
desenvolvimento da saúde e na prevenção de acidentes entre crianças e adolescentes no
âmbito escolar. A falta de conhecimento por parte dos profissionais pode trazer inúmeros
problemas, como manipulação incorreta da vítima ou falta de preparo psicológico para
atender com eficiência o acidentado. O conhecimento sobre primeiros socorros para
educadores é imprescindível, podendo evitar desde o chamamento desnecessário de
socorro especializado até manter uma vida. [OLIVEIRA, 2015]
Ao certificar-se de que o treinamento de primeiros socorros fornecido é interativo
e incorpora todas as técnicas de aprendizado, os educadores podem obter conhecimento
que ajudará a fazer a diferença necessária para a saúde e a segurança de toda a escola. As
habilidades básicas oferecidas no treinamento de primeiros socorros nas escolas não são
apenas úteis no ambiente escolar, mas também na comunidade onde os educadores devem
aplicar o que aprendem nas escolas.
Para garantir que a escola esteja bem equipada com socorristas capacitados, um
número certo de alunos e funcionários precisa ser treinado. O número deve ser
determinado pela população escolar inteira, incluindo treinamento adequado para recémnascidos e bebes.
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A aplicação deste curso a educadores de escolas públicas de Campinas, orienta
um público que tem contato direto com as crianças e adolescentes. Ou seja, eles serão os
primeiros a ter contato com a ocorrência do acidente, aumentando ainda mais a chance de
sobrevida do aluno. O curso também orienta como chamar o serviço especializado
tornando facilitando o contato com os serviços de emergencia.

Considerações
Com os ensinamentos passados aos educadores, podemos observar uma absorção
adequada do conhecimento ensinado sendo possível capacitar de forma simples e eficaz
quem está em contato direto com os alunos.
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A LÍNGUA INGLESA COMO PROPOSTA PEDAGÓGICA NO PERÍODO INTEGRAL:
DESAFIOS E POSSIBLIDADES
Marília da Silva Corrêa Lemos
UNESP e Escola Comunitária de Campinas
Resumo: O projeto de lei 413/11, que propõe a obrigatoriedade de oferecer um Ensino
Fundamental de Tempo Integral, tem feito com que as escolas vivenciem um momento
de adaptação ao novo modelo. Escolas privadas têm oferecido um Período Integral
extracurricular que é opcional para o aluno. Tal período prevê diversas atividades, entre
elas, a aula de Inglês. O presente trabalho pretende relatar uma experiência de Ensino de
Inglês a partir de contação de histórias para uma turma multiseriada de alunos de 1º e 2º
ano no Período Integral em uma escola privada de Campinas. De início, pretende-se expor
esse contexto de ensino de Língua Inglesa, o qual se configura como novo para o ambiente
escolar. Nesse novo contexto, foram encontradas algumas barreiras para o ensino do
idioma: turmas multiseriadas, sem livro didático, e alunos com maior dificuldade de
concentração, exaustos pela rotina do período regular. Frente a essas dificuldades, como
possibilitar um ensino efetivo da Língua Inglesa para alunos do Período Integral
Extracurricular? Esse questionamento inicial motivou a elaboração de uma aula dinâmica,
que possibilitasse o contato do aluno com a língua inglesa de maneira lúdica e
contextualizada. Desse modo, experimentou-se uma aula em forma de contação de
história em conjunto com os alunos, a partir da música infantil “Going on a Bear Hunt”,
que trata de uma aventura de dois amigos em busca de um urso. Com a finalidade de
proporcionar uma vivência efetiva da língua inglesa e abrir outras possibilidades para tal
ensino, a atividade foi realizada em uma aula de 40 minutos, por meio do uso do aparelho
de multimídia, do violão e de objetos de apoio para a história, tais como lanternas e
binóculos. Durante a realização da experiência os alunos se mostraram engajados e
interessados, motivados pela curiosidade do final desconhecido. Vivenciaram o novo
vocabulário e as novas estruturas de frase a partir de imagens online, mímicas, sons e
repetições. No final, utilizaram a imaginação para propor uma solução para a história.
Após a aula, foi possível perceber que o ensino é mais eficiente quando há a participação
ativa dos alunos, que demonstraram interesse e curiosidade pelo assunto. As dificuldades
incialmente descritas podem ser contornadas quando o ensino é crítico, ou seja, voltado
para práticas sociais e vivências pessoais. Para isso, é necessário que o professor assuma
uma postura de mediador da aprendizagem, a partir da construção do conhecimento junto
a seus alunos, e do estímulo à autonomia e cooperação. A experiência demonstrou que a
relação entre o aluno e a sua identidade na Língua Estrangeira pode ser construída de uma
forma natural e prazerosa, a partir de atividades lúdicas que promovam a interação por
meio de vivências. Os resultados da experiência também evidenciaram a necessidade de
um olhar acurado para o aluno e para o professor que atua no Período Integral. É preciso
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um planejamento de ações pedagógicas. Para tanto, são necessárias mais pesquisas e
intervenções nesse contexto, que busquem o desenvolvimento de uma proposta
pedagógica diferenciada e de um aprimoramento na formação do professor que atuará
nesse contexto.
Palavras-Chave: práticas pedagógicas; Ensino e Aprendizagem de Língua Estrangeira;
Formação de Professores.

Introdução
No contexto atual, vivenciamos a era da tecnologia, nunca estivemos ao mesmo
tempo tão longe e tão perto uns dos outros. O professor, nessa perspectiva, vem sentindo
a necessidade de aprimoramento para possibilitar um ensino além da sala de aula. É
crescente a necessidade de desenvolvimento do uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) na sala de aula, ao passo que o tempo dos alunos dentro do Colégio
também tem aumentado. Com o projeto de lei 413/11, que propõe a obrigatoriedade de
oferecer um Ensino Fundamental de Período Integral, as escolas têm vivido um momento
de transição e adaptação ao novo modelo. Ainda embrionário, o novo modelo prevê que
a jornada escolar no Ensino Fundamental inclua pelo menos quatro horas de aula. Além
disso, o projeto também prevê diversas medidas para ampliar a qualidade da educação
básica no país, como a implantação de programa de formação continuada para os
profissionais do magistério49. Contudo, a não-obrigatoriedade das disciplinas extracurriculares no Período Integral do Ensino Fundamental I em escolas da rede privada faz
com que os planos de ensino e o currículo ainda sejam vagos. Essa pouca definição de
parâmetros e objetivos, ao mesmo tempo em que pode se configurar como um obstáculo
ao ensino, uma vez que a falta de um planejamento definido pode dificultar o
49

Dados retirados de:
http://www.sindutemg.org.br/novosite/conteudo.php?MENU=1&LISTA=detalhe&ID=1653
(acessado em 10/11/2016)
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desenvolvimento do trabalho, também pode assumir um papel libertador tanto para os
alunos quanto para o professor, devido às inúmeras possiblidades de ação conjunta.
É nesse cenário que se insere o trabalho em questão. Com turmas multiseriadas,
sem um material didático específico, e alunos exaustos pela rotina de aulas do período
regular, como possibilitar um ensino efetivo da língua inglesa? Esse questionamento
motivou a elaboração de uma aula dinâmica, que possibilitasse o contato do aluno com a
língua inglesa de maneira lúdica e contextualizada.
Tomando como base o ensino de Língua Inglesa como língua adicional a ser
desenvolvida em uma proposta extra-curricular no Período Integral do Ensino
Fundamental I, o presente trabalho, resultado da elaboração e execução de um plano de
aula a partir da contação de histórias em Língua Inglesa no Período Integral, buscou
investigar o contexto de ensino, o qual ainda se configura como novo para o ambiente
escolar, e buscou possibilidades de intervenção nesse contexto.
Em um primeiro momento, será apresentada a abordagem educacional de Reggio
Emilia, sob a qual este trabalho foi desenvolvido, e a pedagogia de Kumaravadivelu, sob
a qual se baseiam os conceitos de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras na pós
modernidade. Depois, será feita uma breve apresentação da área de educação integral no
Brasil, dialogando com as políticas de educação linguística. Então, será feita uma
exposição do contexto em questão, e o desenvolvimento do projeto. Por fim, será feita
uma análise e discussão dos resultados obtidos, com encaminhamentos futuros.
Fundamentação Teórica
As pesquisas e teorias em Linguística Aplicada na era moderna
apresentavam uma tendência de estudar a linguagem a partir de perspectivas apolíticas e
a-históricas, que procuravam encontrar uma homogeneização de teorias e métodos de
ensino eficazes para aprendizes de línguas estrangeiras (PENNYCOOK, 1990). O
desenvolvimento posterior de uma Linguística Aplicada Crítica, termo utilizado por
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Pennycook (1990), Rajagopalan (2003), entre outros, acarretou uma mudança no modo
de fazer Linguística Aplicada na pós-modernidade. Começou-se, então, a se
problematizar nas pesquisas conceitos de linguagem, ética, identidade, e questões
políticas e ideológicas das línguas, sendo necessária por parte do pesquisador uma
“postura reflexiva e indagadora em relação aos fenômenos da vida” (Signorini, 2003,
p.381).
Não obstante, as concepções contemporâneas no que concerne o ensino e a
aprendizagem de língua estrangeira se valem dentro do que Kumaravadivelu (2006)
denomina de condição pós-método. Segundo o autor, a pedagogia pós-método é pautada
por um sistema que abrange três parâmetros, sendo eles: particularidade, praticidade e
possibilidade. O parâmetro da particularidade prevê a compreensão das particularidades
linguísticas, socioculturais e políticas dos contextos de ensino, uma vez que para fazer
com que o ensino seja relevante, é necessário que características próprias de um contexto
educacional particular, seu objetivo de ensino e as necessidades de seus aprendizes sejam
levados em consideração. O parâmetro da praticidade requer o rompimento da visão
dissociadora dos papéis de professores como práticos e de pesquisadores como teóricos,
visto que tem a pretensão de encorajar professores a se tornarem pesquisadores de sua
própria prática. E o parâmetro da possibilidade pretende despertar a consciência
sociopolítica dos alunos, contribuindo para a formação de sua identidade e para a
transformação social.
Desse modo, a pesquisa em questão é entendida como desenvolvida dentro de um
contexto específico de ensino e aprendizagem (o Período Integral), que possui suas
particularidades e, por conseguinte, demanda uma abordagem pedagógica diferenciada
do professor, para que o ensino seja relevante. Ainda, a pesquisa foi realizada por uma
professora, de forma que corrobora com o parâmetro da praticidade discutido por
Kumaravadivelu, uma vez que possibilita ao professor uma visão reflexiva acerca de sua
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prática pedagógica, ou seja, permite que o professor transcenda o seu papel de educador,
assumindo também uma postura de pesquisador frente às suas aulas.
Ainda, o presente trabalho integra-se na perspectiva educacional das escolas da
região italiana de Reggio Emilia. Ainda que seja de filosofia semelhante às ideias
discutidas por John Dewey, Jean Piaget e Lev Vygotsky, a abordagem de Reggio Emilia
não pressupõe um postulado de conceitos a serem seguidos, mas defende que os
educadores reflitam suas ideias no seu próprio contexto educacional, considerando as
relações de aprendizagem que estão em processo nesse contexto (GANDINI, 2003).
Dentro dessa perspectiva, as relações das crianças são vistas como pertencentes a um
sistema, cada criança não deve ser vista de maneira isolada, deve ser entendida a partir de
sua relação com seus colegas, com os professores, com a família e com a comunidade. A
própria escola é vista como um sistema que interconecta todas essas relações. A criança,
por sua vez, possui uma curiosidade nata, e é capaz de construir sua própria aprendizagem
a partir do que o meio lhe oferece. Enquanto isso, a imagem do professor não é de alguém
que cuida da criança e lhe ensina algo, mas de alguém que é parceiro em sua
aprendizagem e está aprendendo com ela. O professor tem apoio, é valorizado por suas
ideias e experiências e é visto ao mesmo tempo como um pesquisador. O que possibilita
que o professor desenvolva suas habilidades e as habilidades de seus alunos é a
cooperação em todos os níveis.
Importante ressaltar que a abordagem de Reggio Emilia não prevê um currículo
pré-determinado, mas vê a aprendizagem como um processo no qual ela se faz
convidativa e sustentável. Uma vez que os professores tenham preparado o ambiente rico
de materiais e possibilidades, eles observam as crianças e as escutam, para então proceder
com o trabalho. Eles perguntam às crianças questionando-as e levando-as a criarem suas
próprias hipóteses e soluções. Eles enxergam a aprendizagem como não linear, como um
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espiral, e compartilham suas experiências com os outros professores, a fim de organizar
os encaminhamentos do trabalho.
Por fim, outro elemento importante dessa abordagem é a documentação do
trabalho desenvolvido. Para educadores Reggio Emilio, a documentação a partir de
registros visuais, imagens, vídeos, transcrições têm um grande poder, uma vez que
auxiliam na orientação e direcionamento das atividades, ao passo que mantém os pais
cientes do que está sendo desenvolvido com suas crianças, fazendo com que ajudem a
manter o envolvimento delas com o que está sendo trabalhado. Ao longo do tempo, é
construído um arquivo de atividades desenvolvidas na escola, importantíssimo para
trilhar a trajetória da escola e auxiliar em seu desenvolvimento. Dessa maneira, a
documentação auxilia a manter o sistema educacional, e constrói elos entre alunos,
professor, pais, escola e comunidade.
A pesquisa em questão é baseada nos valores e princípios da abordagem de Reggio
Emilia, uma vez que entende o Período Integral como um contexto rico em possibilidades
para que se construa um trabalho não baseado em currículos pré-determinados, mas
pautado a partir do interesse dos alunos. O aluno, em tal contexto, não pode ser visto de
maneira isolada, mas pertencente a um grupo. A proposta do plano de aula desenvolvido
nessa pesquisa teve como pressuposto a necessidade de utilizar a imaginação dos alunos,
que puderam argumentar suas ideias e opiniões acerca da atividade desenvolvida. Nesse
ponto, o momento da escuta dos alunos após a atividade se faz fundamental para que o
projeto siga em continuidade e construa uma aprendizagem em espiral.
Na próxima seção, será brevemente exposto o contexto da escola em Tempo
Integral no Brasil, e será feito um apelo para a necessidade de uma Educação Linguística
que abrace essa nova realidade.
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A Escola em Tempo Integral e a Política para uma Educação Linguística
A escola em tempo integral, que se caracteriza pelo aumento da carga horária dos
alunos na escola, já é uma realidade e vem crescendo no Brasil. Com o programa “Mais
Educação”, alunos do Ensino Fundamental passaram a possuir um acompanhamento
pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática, a partir da ampliação da jornada
escolar. Ao mesmo tempo, o Ministério da Educação através do Fundo Nacional do
Desenvolvimento à Educação têm construído um programa de Educação Linguística que
foca em três aspectos: ampliar jornada escolar através de atividades de formação na área
de línguas adicionais e cultura; desenvolver processo de formação continuada aos
professores de línguas; e apoiar a formação de Centros de (Con)vivência50.
Enquanto isso, escolas de ensino particular passaram a oferecer um Ensino
Integral para alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1. Entretanto, tal
ampliação não é amparada por um programa educacional nacional, fazendo com que cada
escola adote seus parâmetros e critérios. Há escolas que adotam o ensino de língua inglesa
como língua adicional no contra período. Nesse aspecto, a política para uma educação
linguística que considere também o ensino do idioma no contra período seria um estopim
para direcionar a ação de tal ensino. Talvez haja a necessidade de se formalizar esse
ensino de língua inglesa, e desenvolvê-lo pautado em uma formação de professores
sólida. É preciso que a política educacional linguística também leve em consideração o
ensino integral e o aluno em um contexto diferente do contexto de sala de aula do período
regular.
Na próxima parte, serão apresentados o contexto investigado e o desenvolvimento
das aulas ministradas.

50

Dados retirados do site http://www.alab.org.br/pt/noticias/outras-noticias/126-politicaeducacional-linguistica-em-construcao acesso em 18 de fevereiro de 2017.
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O contexto investigado
As aulas foram realizadas em um colégio particular em Campinas (SP), que possui
um período integral para alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I desde
2013. No período integral do colégio, são oferecidas aulas de ballet, capoeira, culinária,
kung-fu, tecido e canto. A partir de 2016 começou-se a ser oferecido também o Ensino
de Língua Inglesa na grade curricular do período integral, além do ensino já obrigatório
na grade regular. As aulas do contra período aconteciam duas vezes por semana e tinham
duração de 40 minutos. Desse modo, os alunos que participavam do ensino integral
tinham aulas de Inglês na grade regular e no contra período também.
As aulas de inglês que ocorriam no período regular eram oferecidas com os alunos
em seus respectivos anos escolares, e utilizavam um material didático específico. As aulas
oferecidas no contra período, porém, não utilizavam um material didático específico e
eram multiseriadas. A turma estudada era composta por 12 alunos do Ensino Fundamental
I com idades que variavam entre 6 e 8 anos.
O desenvolvimento da atividade
O trabalho teve como objeto de estudo o planejamento e a execução de uma aula
no modelo “contação de histórias” para alunos do período integral. A aula teve duração
de 40 minutos, e contou com a presença de 10 alunos. Do ponto de vista gramatical e
linguístico, o objetivo da aula era trabalhar com o entendimento das preposições over,
under, e through, após o estudo das preposições in, on, under, já realizado em aulas
anteriores. A atividade também permitia revisar o vocabulário já conhecido pelos alunos
e o tema body parts (partes do corpo), também já estudado. O aspecto linguístico foi
desenvolvido a partir da música infantil “Going on a Bear Hunt”, que trata de uma
aventura de dois amigos em busca de um urso e para encontra-lo, as crianças enfrentam
diversos desafios.
Letra da canção a seguir:
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WE'RE GOING ON A BEAR HUNT51
We're going on a bear hunt X2
I've got my binoculars X2
I'm not scared X2
Oh, Look at that tall wavy grass
It's so tall Can't go over it X2
Can't go under it X2
Just going to have to go through it X2
swish swish swish
We're going on a bear hunt X2
I've got my binoculars X2
I'm not scared X2
Uh oh, there's a big river
Can't go over it X2
Can't go under it X2
Going to have to swim it X2
splash splash splash
We're going on a bear hunt X2
I've got my binoculars X2
I'm not scared X2
Ugh, look at all that mud so muddy
Can't go over it X2
Can't go under it X2
Going to have to go through it
51

Retirado e adaptado de https://www.youtube.com/watch?v=5_ShP3fiEhU (acesso em 12 de
outubro de 2017)
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squish squish squish
We're going on a bear hunt X2
I've got my binoculars X2
I'm not scared X2
Uh oh, what's that
It's a cave
We can't go over it
We can't go under it
Going to have to go into it
step step step
We're going on a bear hunt X2
I've got my binoculars X2
I'm not scared I'm a little scared
Sure is dark in here
What's that in the corner
I feel 2 big ears X 2
I feel 1 wet nose X 2
I feel 2 sharp teeth X2
I know what that is
It's a bear
Let's get out of here
Para a atividade, foram utilizados um violão, uma lanterna, binóculos e lousa
digital. As carteiras da sala de aula foram retiradas, de modo que ficasse um espaço amplo
para os alunos se movimentarem. A atividade teve início com a professora contando que
hoje os alunos iriam caçar um urso que estava em uma caverna bem escura na floresta.
Primeiro, a professora explicou que os alunos precisariam passar por quatro desafios para
encontrar o animal. A pronúncia do vocabulário e o conhecimento de cada etapa foi
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previamente trabalhado com os alunos antes da contação da história. Uma vez que os
alunos já estavam familiarizados com o vocabulário que seria utilizado, foi ensinada a
música que todos deveriam cantar em um modelo de repeat after me, e então deu-se início
à contação da história. Os alunos repetiam as frases que a professora cantava e tocava no
violão, e no momento em que encontravam um desafio, uma grande imagem era mostrada
na lousa digital, e os alunos poderiam se movimentar pelo espaço imaginando como
enfrentariam o desafio. A história termina com os personagens dentro de uma caverna,
finalmente de encontro com o urso. Nesse momento, a contação é finalizada, e é dada a
palavra aos alunos, que poderão contar, um por um, o que aconteceu com eles no
momento em que encontram o animal.
Durante a atividade os alunos se mostraram engajados e participativos, ansiosos
pelo final desconhecido. Utilizaram a imaginação para propor um final para si mesmos,
e, depois, puderam assistir ao vídeo da música. Após assistir ao vídeo, comentaram que a
atividade que fizeram durante a aula foi muito mais interessante do que o vídeo da música
em si, e propuseram uma contação de história parecida, mas caçando um outro animal:
um tubarão. A sugestão dos alunos foi acatada pela professora, e foi incluído no
planejamento inicial uma aula para os alunos criarem em conjunto sua própria história
intitulada: “Going on a Shark Hunt”, que segue em andamento. O trabalho foi
documentado por meio de imagens, vídeos e desenhos dos alunos.
A partir das situações de aula descritas nos dados apresentados, na próxima seção
será feita uma reflexão acerca do contexto descrito e das possibilidades de ação do
professor nesse meio.
Discussão
Após a execução do plano de aula a partir da contação da história “Going on a
Bear Hunt” foi possível evidenciar a importância do olhar atento para esse contexto de
aprendizagem. A produção oral dos alunos e o interesse deles na língua estrangeira
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aconteceram de maneira natural durante a aula, sendo algo fluído dentro do ambiente
previamente construído pela professora. A história selecionada tinha um grau de
dificuldade mediano, porém o enredo era de fácil compreensão, o que fez com que fosse
adequada para todas as faixas etárias da turma. Os alunos mais velhos demonstraram
auxílio aos mais novos quando estes não compreendiam algo, demonstrando cooperação.
Ao final da narração, a possibilidade de cada um construir o seu final fez com que os
alunos utilizassem a imaginação e expressassem os seus sentimentos naquele momento.
Ao final, a professora deu espaço para que os alunos deixassem suas ideias e impressões
sobre a atividade, e tal momento foi decisivo para que a atividade tivesse
encaminhamentos, uma vez que os alunos sugeriram inventar uma outra história baseada
nessa mesma história.
A atividade colocou a professora e os alunos no mesmo patamar de aprendizes.
Embora a professora tivesse um planejamento de conteúdo a ser trabalhado naquela aula,
o conteúdo foi apresentado a partir de sua inserção no tema, como parte da história. Os
alunos ajudaram a professora a contar a história, ao mesmo tempo em que reinventaram
seu final. Nesse momento, o aluno era o próprio agente de sua aprendizagem, enquanto a
professora foi responsável por guiá-los nessa trajetória.
Por sua vez, a vontade de invenção de uma outra história após a contação dessa,
demostra que os alunos estavam receptivos e interessados em criar em cima do proposto.
A criação de uma nova história em conjunto possibilitou que os alunos utilizassem ainda
mais a imaginação, ao passo que aumentou o vocabulário em língua estrangeira, e
trabalhou conceitos gramaticais de uma forma lúdica. Vale ressaltar que a expansão dessa
atividade só foi possível porque a professora estava aberta a escutar seus alunos e tornálos agentes de sua aprendizagem, daí a importância de deixar que as crianças argumentem.
Enquanto a atividade teve um resultado positivo durante e após a sua execução, a
cooperação em todos os níveis da escola é necessária para que o trabalho dê continuidade.
É preciso que diversos agentes da comunidade escolar, incluindo os pais, estejam cientes
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da proposta pedagógica do Período Integral em desenvolvimento, a fim de que o projeto
seja significativo para os alunos e a comunidade em geral. Na escola trabalhada, a
possibilidade de contato da professora com os pais dos alunos era limitada, o que
dificultou a valorização do projeto na instância familiar.
Dessa maneira, foi possível perceber que ao mesmo tempo em que o contexto do
Período Integral foi fundamental para que a atividade proposta fosse desenvolvida dentro
da abordagem pedagógica sugerida, o mesmo contexto carece de uma abordagem crítica
do sistema escolar como um todo, para que projetos desse âmbito sejam desenvolvidos
de forma plena.
Considerações
O presente trabalho surgiu a partir do desafio encontrado em lecionar para alunos
em Período Integral: com turmas multiseriadas, sem livro didático, e alunos com maior
dificuldade de concentração, exaustos pela rotina do período regular, como possibilitar
um ensino efetivo da Língua Inglesa? Após a investigação, foi possível perceber que o
contexto de ensino do Período Integral se diferencia de outros contextos de ensino de
língua inglesa, uma vez que os alunos têm expectativas e cobranças diferentes. Desse
modo, o ensino de Inglês não deve ser encarado da mesma maneira, e precisa se
desenvolver a partir de objetivos específicos.
É necessário um olhar crítico para tal contexto de ensino, a fim de criar estratégias
de aprendizagem que sejam produtivas nesse ambiente. Tanto o conteúdo quanto o
material didático tornam-se insignificantes se a motivação das crianças for inexistente.
Alunos em tal contexto de ensino muitas vezes não possuem a expectativa de uma aula
tradicional, e aplicar no Período Integral um modelo de ensino tradicional, com um
material didático por exemplo, poderia abalar as expectativas tanto dos alunos como dos
professores.
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A motivação e o interesse dos alunos começam a despertar quando são
acompanhados da curiosidade, do medo, da alegria, do suspense, de desafios. Criar uma
atmosfera agradável e que os possibilite de usarem a imaginação é a chave para um
trabalho produtivo dentro desse contexto. Nesse ponto, a atividade de contação de
histórias foi um recurso interessante para ser usado e para trabalhar o conteúdo
programado. Os alunos demonstraram interesse durante e após a contação, que se
desenvolveu para algo maior, e teve como produto final uma nova história. Ambas as
expectativas do professor e dos alunos foram contempladas, fazendo do momento de aula
algo único e particular.
Após a execução da aula, foi possível observar a importância de se considerar a
particularidade do contexto de ensino para que a atividade fosse desenvolvida. O contexto
de ensino do Período Integral não possui cobranças educacionais como avaliações e
provas, o que possibilita maior flexibilidade no conteúdo e na maneira como o professor
irá desenvolvê-lo com os alunos. Tal fator também proporciona ao aluno uma maior
segurança e autoconfiança. Em diversos momentos da aula os alunos se sentiram à
vontade para se arriscarem no idioma, por saberem que não estão sendo avaliados. Dessa
forma, um ambiente acolhedor e propício à aprendizagem sem exigências formais pode
ser construído no Período Integral.
Aqui cabe mencionar a relação estabelecida entre o aluno e a língua estrangeira
observada nesse contexto. Os alunos no contexto analisado demonstram uma relação
menos estrutural com a língua, e mais afetiva. Brincadeiras e cantigas em inglês, por
exemplo, proporcionaram momentos agradáveis de interação entre os alunos, e o uso da
língua fez-se natural e contextualizado. Se considerarmos o Ensino Fundamental I como
um período escolar essencial na formação do aluno como indivíduo social, há uma
necessidade de que seja estabelecida uma boa relação do aluno com a língua estrangeira,
a fim de evitar que, nos anos seguintes, a aprendizagem da língua estrangeira seja
penalizada devido à falta de interesse do aluno em aprendê-la.
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Dessa forma, o ensino de língua inglesa no Período Integral deve ser um ensino
crítico, ou seja, voltado para as práticas sociais e o mundo que nos rodeia. O contexto
investigado, por sua vez, caracteriza-se como irregular e complexo, entretanto, é possível
observá-lo como um ambiente repleto de possibilidades que promovem a aprendizagem.
A sala multiseriada, ao invés de ser encarada como uma barreira para o ensino, pode ser
encarada como um álibi do professor que busca ser um mediador da aprendizagem, a
partir do estímulo à autonomia e à cooperação entre seus alunos. Enquanto isso, a relação
entre o aluno e a sua identidade na língua estrangeira pode ser construída de uma forma
natural e prazerosa.
Não obstante, cabe mencionar a necessidade uma congruência de pensamentos
dentro do sistema escolar que engloba alunos, professores, coordenadores, pais e
comunidade. É preciso que os objetivos e expectativas dessas diferentes instâncias sejam
claros, para que o trabalho se desenvolva de maneira produtiva. É preciso que todas as
partes envolvidas no sistema sejam parceiras. Nesse ponto, a documentação e o registro
das atividades realizadas em aula é essencial para que haja interesse por parte dos pais,
uma vez que se encontrarão cientes do que está sendo desenvolvido.
Por fim, após a análise do contexto investigado e das possiblidades de intervenção
do professor em tal contexto, também se observou a necessidade de um maior
planejamento de ações pedagógicas. Na escola pesquisada, a inclusão do Inglês na grade
do período integral é relativamente nova e está em fase de experiência. São necessárias
mais pesquisas e intervenções nesse contexto, que busquem o desenvolvimento de uma
proposta pedagógica diferenciada e de um aprimoramento na formação do professor que
atuará nesse contexto.
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ANÁLISE DA DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO DE RIBEIRÃO PRETO–SP
Luis Guilherme Maturano
Andrea Coelho Lastória
USP Ribeirão Preto
Resumo: Neste trabalho apresenta-se uma prática pedagógica desenvolvida com os
alunos do 7º ano de uma escola particular localizada na cidade de Ribeirão Preto –SP.
Tema do currículo de Geografia nos anos finais do Ensino Fundamental, o espaço urbano
brasileiro, sobretudo o espaço urbano local, é analisado e discutido por meio de uma
sequência didática que contempla a leitura de livro paradidático, pesquisa no Atlas
Escolar Histórico, Geográfico e Ambiental de Ribeirão Preto52 e estudo de campo. Após
o levantamento de conhecimentos prévios sobre a história da cidade de Ribeirão Preto
através de um questionário, os alunos utilizam o Atlas Escolar a fim de confirmar o que
haviam levantado e acrescentam aquilo que não sabiam. Ainda com a colaboração do
Atlas Escolar, os alunos buscam a ampliação dos conhecimentos sobre a cidade
analisando o bairro onde moram e observando imagens antigas e recentes de alguns
pontos do município. Contudo, a leitura do livro paradidático visa compreender como as
cidades crescem e se desenvolvem. Nele, discute-se sobre como ocorre o crescimento
horizontal, maneira na qual a cidade se expande ocupando as zonas rurais, característica
comum à todas as cidades, bem como o crescimento vertical, sendo ele uma forma de
(re)organização do espaço, comum as cidades médias e grandes. Ainda como maneira de
ampliar a construção do conhecimento sobre a dinâmica da cidade, debate-se com o
auxílio do livro, sobre os principais meios de consumo coletivo: saúde, educação e
transporte. Para buscar abrangência e sentido, entende-se que o estudo da localidade é
uma maneira em que o aluno se aproxima da realidade vivida e consegue, a partir daí,
colocar-se como atuante e, sobretudo, consciente. Para tanto, é necessário aprofundar as
discussões adentrando literalmente no espaço urbano ribeirão-pretano, segundo as cinco
grandes zonas pesquisadas no Atlas Escolar. Os alunos, divididos em cinco grupos,
puderam experimentar, in loco, a exclusão social escancarada e sem recursos. Outros,
vivenciaram a sensação de ver do alto da zona oeste o crescimento vertical e horizontal,
simultaneamente. A convivência entre área industrial e residencial. O centro e sua
história, quantas histórias... história do apogeu do Café e, também, do apogeu do
trabalhador, o Memorial da Classe Operária – UGT (União Geral dos Trabalhadores). E
tudo isso com a parceria do transporte público, um caso à parte para aqueles que
praticamente nunca haviam utilizado. Sempre que se finaliza tal sequência didática,
52
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propõe-se a elaboração de uma divulgação, valendo-se de diversos recursos pedagógicos
como criação de sites, jornais, poesia urbana, entre outros. Entende-se que tal prática,
atendeu os objetivos de refletir sobre o espaço urbano brasileiro utilizando-se da
referência da localidade, potencializando maior leitura e reflexão teóricas.
Palavras-Chave: Práticas pedagógicas; Ensino de Geografia; Espaço urbano.
Introdução
Relata-se neste trabalho uma prática educativa desenvolvida no âmbito do ensino
fundamental, com alunos do 7º ano de uma escola da rede particular de Ribeirão Preto.
Tal prática pertence às atividades educativas desenvolvidas no segundo trimestre, na
disciplina de Geografia, por meio de um projeto que tem por objetivo principal
compreender o funcionamento da dinâmica do espaço urbano local, ou seja, Ribeirão
Preto.
Esse tema aparece fundamentado nos principais documentos legais como o PCN
(Parâmetro Curricular Nacional) de Geografia e na terceira versão da Base Nacional
Comum Curricular.
“(...) o estudo de Geografia deve abordar principalmente as diferentes relações
entre as cidades e o campo em suas dimensões sociais, culturais e ambientais
e considerando o papel do trabalho, das tecnologias, da informação da
comunicação e do transporte. O objetivo central é que os alunos construam
conhecimentos a respeito das categorias de paisagem urbana e rural, como
foram construídas ao longo do tempo e ainda o são, e como sintetizam
múltiplos espaços geográficos”. (BRASIL, p. 139)

Esta observação sobre os documentos faz-se necessário mediante a importância
de destacarmos o papel fundamental no ensino da Geografia como maneira de pensarmos
criticamente o mundo ao qual todos, principalmente os alunos, estão inseridos. Esta
prática pedagógica revela, num primeiro momento, categorias de análise essenciais como
Espaço Geográfico, Paisagem e Lugar. No segundo instante, em associação ao primeiro,
apresenta-se como fator de análise na inserção social momentos em que os alunos inferem
sobre suas realidades cotidianas, revelando o espaço vivido e, ao mesmo tempo, pode
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estabelecer comparações com outras realidades por meio do estudo de campo realizado
na cidade.
De acordo com Castrogiovanni (2012)
“O objetivo principal de estudo em Geografia continua sendo o espaço
geográfico, entendido como um produto histórico, como um conjunto de
objetos e de ações que revela as práticas sócias dos diferentes grupos que
vivem num determinado lugar, interagem, sonham, produzem, lutam e o
(re)constroem.
A Geografia escolar, para dar conta desse objeto de estudo, deve lidar com as
representações da vida dos alunos, sendo necessário sobrepor o conhecimento
do cotidiano aos conteúdos escolares sem distanciar-se, em demasia, do
formalismo teórico da ciência.
Em outras palavras, é fundamental proporcionar situações de aprendizagem
que valorizem as referências dos alunos quanto ao espaço vivido. Estas
referências emergem das suas experiências e textualizações cotidianas”. (p.7)

Uma terceira questão interessante de ser pontuada e que Castrogiovanni (2012)
coloca é a maneira como as práticas pedagógicas podem e deve ser um “terreno fértil” e
seguro das trocas entre saber científico, acadêmico, e o saber escolar (aqui reporta-se à
ciência geográfica e o ensino de Geografia). Segundo Chevallard (1991), o saber não
chega na sala de aula da maneira como é produzido no âmbito acadêmico/cientifico. “Um
conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar, sofre, a partir de então,
um conjunto de transformações adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre
os objetos de ensino”. (p.39).
Nesse sentido, percebe-se que os conhecimentos científicos e o saberes escolares
não se posicionam de modo vertical, algo “de cima para baixo”, mas necessita-se
considerar que se trata de uma “transposição didática” que pode e deve ocorrer no sentido
horizontal, onde ambas possam estabelecer correlações adequadas. (Chevallard, 1991, p.
39)
Como já fora explicitado, a aprendizagem do aluno se faz no contato, na relação
com o cotidiano. Nesse trabalho, saber sobre o que é a cidade, o urbano e suas relações
explicitas e implícitas, perpassa pela abordagem do dia a dia do aluno. No esteio dessa
discussão, salienta-se a função fundamental do grupo de pesquisa e formação continuada

635

de professores chamado Grupo ELO (Grupo de Estudos da Localidade) do Departamento
de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
(FFCLRP-USP) de Ribeirão Preto. É um grupo que tem como cerne a realização de
pesquisas sobre Educação, com trocas de experiências, inclusive sobre práticas
pedagógicas, que ajudam o professor a refletir sobre sua didática e que o leva a clarear o
valor da formação continuada. Além disso, foca-se nos estudos e práticas sobre o
cotidiano, do espaço vivido, da localidade, sobretudo do aluno. Os membros são
compostos por profissionais da educação nas disciplinas de Geografia, História e Meio
Ambiente.
A prática docente e o desvendar da localidade.
Antes da discussão sobre a prática pedagógica utilizada, é necessário
salientar que a escola onde foi desenvolvido o projeto tem como proposta de trabalho os
estudos da pedagogia sócio-construtivista e que, de fato, aplica, vive, cria e recria. Ou
seja, ao detalhar-se todo o funcionamento da prática pedagógica desenvolvida, o leitor
perceberá que os conceitos sócio-construtivista estão inseridos em diferentes contextos,
dando suporte às reflexões.
Como maneira de instrumentalizar a prática, começa-se pela estrutura do trabalho.
Como já mencionado, o conteúdo pertence ao segundo trimestre do 7º ano. Intitulado
como “Projeto Cidade”, tem como objetivo analisar questões pertinentes às cidades
modernas como seu modo de crescimento, sua administração política, os bens de
consumo coletivo (transporte, saúde, educação, entre outros). E com toda essa análise,
entende-se que desperta no aluno uma reflexão mais apurada sobre sua localidade, seu
bairro, seu cotidiano. Enfim, espera-se que os alunos tenham um olhar com mais
veemência sobre a dinâmica das cidades, da sua cidade, podendo estabelecer a relação
entre a cidade que temos com a cidade que gostaríamos de ter.
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E é exatamente essa pergunta (que cidade temos e que cidade quero?) que
utilizou-se como disparador do assunto. Ainda na avaliação inicial, os alunos são
indagados a pensar sobre como e porque a maior parte das cidades crescem? De que
maneiras elas crescem?
Essas questões são importantes e extremamente ricas de reflexão, pois
nelas começamos a enxergar nos alunos, através dos conhecimentos prévios, os primeiros
rascunhos sobre como eles vivem o cotidiano da cidade, como eles se relacionam com o
espaço urbano. Segundo Miras (2009, p.57) “As mentes dos nossos alunos estão bem
longe de parecerem lousas limpas, e a concepção construtivista assume esse fato como
elemento central na explicação dos processos de aprendizagem e ensino na sala de aula”.
A partir do levantamento dos conhecimentos prévios, iniciou-se a etapa de
construção e consolidação dos conhecimentos a serem aplicados ao longo do estudo. Em
paralelo a esse processo, os alunos respondem a uma pesquisa elaborada pelo professor
com questões relacionadas ao uso da cidade, como por exemplo, o bairro onde mora,
quantas vezes utilizou o transporte público, que lugares costuma frequentar, entre outros.
O mais interessante dessa pesquisa é que ano após ano observa-se o quanto
os alunos, apesar de viverem na cidade, conhecem muito pouco sobre ela . A pesquisa
revela que o campo de exploração do aluno na cidade é restrito, muitas vezes cercado pela
proximidade física entre sua moradia, sua escola e os lugares onde costuma frequentar,
ou seja, todos esses lugares normalmente se localizam no mesmo bairro e/ou região.
A fim de buscar apoio em diversos recursos para o desenvolvimento da
temática, utilizou-se como ferramentas procedimentais a análise de música, filme,
documentário e programas de TV. Ainda contamos com a utilização do Atlas Escolar
Histórico, Geográfico e Ambiental de Ribeirão Preto, elaborado pelo Grupo ELO no ano
de 2008. Como suporte teórico importante utilizou-se, também, dois livros paradidáticos:
“Cidades brasileiras: do passado ao presente” de Rosicler Martins Rodrigues e o livro “A
vida nas cidades” de Eliseu Savério Spósito. O primeiro, mais histórico, apresenta textos
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que retratam o nascimento das cidades no Brasil e sua evolução aos dias atuais. Já o
segundo, mais técnico, procura trabalhar com as formas de crescimento das cidades
brasileiras, discutindo suas dinâmicas, seus problemas e soluções. Por fim e não menos
importante, os alunos também trabalham com textos e imagens inseridas em suas
apostilas elaboradas pelo próprio professor.
Após idas e vindas, reflexões, discussões, dúvidas, questionamentos,
percebeu-se que experimentar tudo o que lido, tudo o que foi analisado em imagens, tudo
o que teoricamente foi tocado, poderia se tornar completo com um estudo de campo na
cidade. Assim, os alunos são divididos em grupos de acordo com o zoneamento
desenvolvido no Atlas Escolar de Ribeirão Preto, entre zonas leste, oeste, sul e norte,
além da zona central.
A proposta do transporte a ser utilizado no estudo de campo sai da pesquisa
realizada com os alunos que sempre nos revela que a maioria, nem sequer, havia entrado
em um ônibus urbano. O estudo de campo aparece para eles como uma boa oportunidade
de visualizar tudo o que fora analisado na sala de aula. Um estudo que possibilita não só
a relação entre teoria e prática, mas um estudo que gera sentido, que gera aprendizagem
significativa, que gera reconhecer meu local e conhecer o local do outro.
Ao fim de todo este processo e justificando o porquê de ser chamado de
“Projeto Cidade”, os alunos, a partir do que estudaram, elaboram um produto final
previamente estabelecido pelo professor e muito discutido pelos alunos para possíveis
adequações. Todos os anos procura-se realizar produtos diferentes, testando sempre uma
nova habilidade por parte dos alunos. Aqui destaca-se alguns produtos como exposição
de fotos, poesias no papelão escritos a carvão e amarrados na grade da quadra como
exposição, entre outros.
Para não deixar de fora da discussão, optou-se em fazer um processo
avaliativo extenso, rico em autoavaliação, procurando perceber o que cada um pode
contribuir ao seu modo. Observou-se alunos que são avaliados somente por suas atitudes
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perante o grupo, sua generosidade em contribuir com o coletivo. Outros que se destacam
na produção de textos. Alguns sabem utilizar muito bem os procedimentos de pesquisa,
de leitura e imagem. Há aqueles que, mesmo contrariados em quase todo processo, no
final se surpreendem, principalmente quando vai a campo estudar um outro bairro/região.
Mas, principalmente há, também, alunos com necessidades especiais que,
ao seu modo, mas com muito apoio do professor e de uma equipe escolar, podem e devem
dar contribuições na construção do conhecimento individual e coletivo. Sobre esse
aspecto, fotos tiradas por um aluno autista foram utilizadas para a apresentação da região
estudada.
Dias de luta, dias de glória
Em primeiro lugar, destaca-se que tal projeto, cercado por diferentes
práticas pedagógicas, precisa de uma constante revisão mediante aos fracassos que
também fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Quando o professor se coloca
também como um aprendiz, ele passa a “tatear” melhor o que se passa nos processos de
compreensão e construção de conhecimentos dos alunos.
No mais, o que observou-se é que a aprendizagem pode tornar-se cada vez
mais significativa quando o aluno se aproxima e toma posse do seu espaço vivido,
compartilhando com os demais e aprendendo a (re)significar sentidos, estabelecendo
comparações com demais realidades.
Nessa direção, percebeu-se que a falta de conhecimento sobre sua própria
cidade parte de diversos fatores que, cada um ao seu “tom”, implica na realidade do aluno.
Por serem ainda apenas crianças, a liberdade de se locomover pela cidade ainda está
restrita a ajuda de um adulto. Porém, sabe-se que em outras escolas essa realidade é um
pouco diferente, quando alunos do 7º ano chegam sozinhos, a pé ou pelo transporte
público. A maior parte das famílias, segundo a pesquisa realizada com os alunos, revela
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sua moradia dentro de condomínios fechados. Isso também se torna um fator relevante
para o pouco conhecimento da cidade, uma falta de olhar mais expansivo.
Enfim, para além da discussão sobre a prática e a reflexão por parte de
alguns aparentes resultados, é válido ressaltar que também este trabalho apresenta a
importância da pesquisa na profissão do educador e o quanto a formação continuada pode
possibilitar o desenvolvimento profissional do professor.
Além disso, e com destaque a considerar os dias atuais e os destemperados
ataques recentes a educação brasileira por parte da classe política, salienta-se a
importância do ensino de Geografia, uma ciência que sempre lutou, literalmente, por seu
espaço na educação cientifica e escolar. Um ensino importante e que deve estar presente
em todos os níveis da educação, desde a educação básica ao ensino superior. Pois como
diz com o geógrafo francês Yves Lacoste (1988, p. 189) “é preciso saber pensar o espaço
para saber nele se organizar, para saber ali combater”.
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO: AUTOAVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE
ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS
Jordana de Souza Silva
Ana Claudia Santurbano Felipe Franco
Rede Municipal de Ensino de Campinas – SP
Resumo: A Avaliação Institucional Participativa (AIP) é uma política assumida pelo
governo municipal de Campinas, deflagrada desde 2008 e compreendida como uma
alternativa para melhoria da qualidade da educação básica da Rede Municipal de Ensino
de Campinas (RMEC). Caracteriza-se pelo processo no qual a Unidade Educacional (UE)
constrói conhecimento sobre sua própria realidade com a finalidade de planejar ações
destinadas ao aprimoramento institucional e à superação das dificuldades a partir das
demandas e prioridades estabelecidas nos seus Planos de Avaliação. Para fortalecer esta
política de Avaliação na RMEC, foi publicada Resolução da Secretaria Municipal de
Campinas (SME) Nº 05/2008 que institui a Comissão Própria de Avaliação (CPAs),
visando possibilitar/estimular a participação dos diferentes segmentos pais, alunos,
funcionários, professores e gestores na condução da auto avaliação na UE Há de se
destacar que concomitante à implementação ocorreu a formação para a política de AIP
por assessores da Universidade Estadual de Campinas junto aos profissionais que atuam
na SME. Foram também criadas estratégias, tais como, Encontros Gerais das CPAs e
Reuniões de Negociação entre os gestores centrais e as CPAs das escolas, abrindo espaço
para a socialização de experiências, considerando os diferentes estágios de
amadurecimento e formas de consolidação dos processos de auto avaliação em cada U.E.
Considerando que existem múltiplas possibilidades de organização desta proposta
formativa, as CPAs têm expressado modelos próprios de avaliação de acordo com as
singularidades e especificidades locais. Neste contexto, cabe ao Núcleo de Avaliação
Institucional Participativa (NAIP) do ensino fundamental (EF), vinculado à
Coordenadoria Setorial de Formação (CEFORTEPE) a mediação deste processo
avaliativo na RMEC. Para tanto, objetiva-se descrever suscintamente um recorte das
ações formativas do NAIP/EF oferecidas no primeiro semestre de 2017 no CEFORTEPE.
De fato, foram realizados: i) Workshopscom os Orientadores Pedagógicos (OPs) nos
quais foram abordadas as seguintes temáticas: Princípios da Política de AIP; Papel dos
OPs frente a coordenação da CPA; Planejamento das ações de avaliação interna e externa
das escolas e suas articulações com o Projeto Pedagógico e ii) Socialização das vivências
sobre AIP/CPA entre as UEs do EF. Cabe destacar que este espaço formativo possibilitou
a interlocução entre os atores e as escolas trazendo novas possibilidades de condução e
consolidação da AIP. Outras ações executadas foram reuniões com as equipes gestoras e
visitas pontuais nas UEs para acompanhamento e apoio aos processos de auto avaliação
em curso. O desencadeamento das ações formativas pelo NAIP oportunizou a reflexão e

643

ressignificação, quando necessário, da práxis educativa. De fato, entendemos que
processos avaliativos participativos necessitam ser continuamente refletidos, negociados,
pactuados e significados com e no coletivo de atores partícipes da CPA. Neste sentido,
aos membros deste colegiado cabe abrir os canais de comunicação, para identificar, no
processo avaliativo, as potencialidades e fragilidades e, estabelecer estratégias visando o
avanço da qualidade de ensino ofertada aos estudantes de cada U.E.
Palavras Chaves: Avaliação Institucional Participativa; Comissão Própria de Avaliação;
Formação.
Introdução
No ano de 2002 iniciou-se a discussão para planejar a criação de um sistema de
Avaliação Institucional Participativa (AIP) na Rede Municipal de Ensino de Campinas
(RMEC) em parceria com o Laboratório de Observação e Estudos Descritivos (LOED).
Em 2003, ocorreu a criação do Conselho Gestor e a discusão/elaboração da carta de
princípios53, para debater sobre a qualidade da escola pública nas escolas do ensino
fundamental e sustentar o processo de iniciação e implementação da política de AIP na
RMEC. Assim, foram estabelecidos dez princípios, entre eles, destaca-se o princípio da
“qualidade negociada”54, em contraponto à qualidade pautada em resultados e, o
princípio da participação, que engloba os múltiplos atores e inclui as diferentes vozes na
discussão da qualidade da e na escola.Vale destacar que este projeto não teve
continuidade no ano de 2004 e, as discussões foram retomadas no ano de 2005. Nesse
sentido, o Diretor do Departamento Pedagógico (DEPE) efetuou um convite para as
escolas iniciarem o processo de AIP e, instituiu no ano de 2006, uma comissão para
53
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O conceito da “qualidade negociada” aqui abordado tem por natureza o caráter negociável, participativo,
auto-reflexivo, contextual, plural, processual e transformador (Bondioli, 2004).
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elaboração de um plano de AIP para RMEC e Fundação Municipal de Educação
Comunitária (FUMEC).Em 2007, ocorreu a finalização e formalização do Plano de AIP
da RMEC e FUMEC, o qual estabelece as diretrizes para a implementação da AIP e, neste
mesmo ano, foi instituída a Assessoria de Avaliação Institucional (AAI) vinculada ao
DEPE.
A opção política foi a de iniciar a formação para política de AIP concomitante
com a implementação. Nesta fase de iniciação da política, a Universidade alicerçou
teoricamente a proposta e, esta parceria do LOED e SME, abriu um canal de comunicação
com os gestores a nível micro, meso e macro,55 possibilitou o debate, discursos foram
construídos, princípios firmados e, neste movimento participativo foi se delineando a
política de AIP.
No ano de 2008 com a publicação da Resolução (SME) nº 05/2008,
estabeleceram-se as diretrizes para a implementação do processo de Avaliação Interna em
cada uma das Unidades Municipais de Ensino Fundamental. Em 2010, foi publicada a
portaria SME nº 114/2010 (Regimento Escolar) estabelecendo a Avaliação Institucional
como instrumento de planejamento (Título VIII, art. 177) e instituindo a Comissão
Própria de Avaliação (CPA), como um colegiado composto por um representante de cada
segmento visando a avaliação da unidade escolar (U.E.).Dessa forma, oportuniza que os
múltiplos atores partícipes do processo de AIP, construam conhecimento sobre sua
própria realidade e planejem ações em prol do aprimoramento institucional, a partir das
demandas e prioridades estabelecidas nos seus Planos de Avaliação para superação das
dificuldades.
Nesta perspectiva concordamos com Sordi&Ludke (2009, p.17) que,
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Em reuniões de formação, a profa. Mara de Sordi apresenta os pressupostos da Avaliação Institucional,
em que a avaliação deve ocorrer em nível micro, que compreende as escolas; em nível meso dos Núcleos
de Ação Educativa Descentralizada (NAED) e em nível macro que abrange o sistema de ensino/ rede.
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[...] sendo a escola um sistema social complexo, composto por inúmeros
sujeitos em relação, não necessariamente afinados em suas concepções éticopolíticas e/ou técnico-operacionais, o esperado é que o trabalho coletivo que
executam seja marcado socialmente pela heterogeneidade de suas histórias e
itinerários. Isso exige que sejam engendrados acordos para que o projeto
pedagógico em que estão envolvidos caminhe e possa frutificar. Estes acordos,
igualmente, precisam ser avaliados e isso acresce outros níveis de
complexidade para a avaliação, pois incorpora outros protagonistas e olhares
ao processo.

Assim, participar implica corresponsabilizar-se pelo processo político e, cabe à
Comissão Própria de Avaliação (CPA), a condução do processo de Avaliação Interna na
Unidade Educacional; incluir, corresponsabilizar-se e valorizar a comunidade escolar na
análise dados coletados no processo de Avaliação Interna; identificar, no processo
educativo, fragilidades e/ou potencialidades e, estabelecer estratégias para superação das
dificuldadesobservadas.
Para estimular a participação e promover a formação destes atores no
processo de avaliação da qualidade da escola pública, a SME criou duas estratégias: os
Encontros Gerais das CPAs e as Reuniões de Negociação.
Os Encontros Gerais das CPAs tinham como objetivo, socializar os avanços e
dilemas do processo de Avaliação Institucional experienciados pelas CPAs das 44
unidades escolares, portanto constitui-se um espaço formativo, produzindo uma
experiência da avaliação que valoriza, inclui e corresponsabiliza toda a comunidade
escolar no processo de qualificação da escola.Constata-se, nos documentos 40, 41 e 42
da Assessoria de Avaliação Institucional (AAI), que ocorreu evolução no número de
participantes dos membros das CPAs nos encontros Gerais das CPAs, pois participaram
do encontro das CPAs no ano de 2008, 131 membros das CPAs e em 2010, participaram
327 membros.Em vista do exposto, podemos inferir que estas estratégias foram potentes,
visto que ampliou significativamente o número de participantes nos encontros, mas
principalmente oportunizou o encontro entre atores e instâncias.
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Outro fator a ser pontuado é a possibilidade de remuneração (até 9 horas projeto)
para professores atuarem no âmbito da escola como representantes da CPA.Na análise
dos documentos produzidos pela AAI56, observa-se também que ocorreu ampliação da
participação dos professores nas CPAs, pois, verifica-se numa linha de tempo que no ano
de 2008, haviam 71 professores recebendo HP para atuar como representante da CPA nas
EMEFs e no ano de 2014, este número ampliou para 140 professores.
Já as Reuniões de Negociação, coordenadas pela Secretaria Municipal de
Educação, ocorreram nos anosde 2010, 2011 e 2014 e constituem-se em espaço no qual
as CPAs das diferentes escolas de Ensino Fundamental negociam suas demandas
diretamente com a SME, firmando um compromisso que une a SME e as escolas na busca
pelas condições que favorecem a aprendizagem dos estudantes.O instrumento deflagrador
do diálogo topo/base é o Plano de Avaliação das escolas, o qual deve ser monitorado pela
CPA que elabora seu plano de trabalho para o acompanhamento e avaliação do Projeto
Pedagógico (PP).A expectativa é que as prioridades apontadas nestes planos tenham sido
construídas coletivamente, que tenham sido esclarecidas suas raízes históricas, as
possibilidades de superação dos problemas, os compromissos das instâncias e atores
implicados para a resolução dos mesmos.
Em vista do exposto, verifica-se que os Encontros Gerais das CPAs e as Reuniões
de Negociação, de fato oportunizaram que os segmentos mais distantes das discussões
pedagógicas (alunos, famílias e funcionários) se expressassem, trazendo os diferentes
pontos de vista e abrindo espaço para que os alunos pudessem explicitar suas
expectativas.Dessa forma, possibilitou aos membros das CPAs negociar o que é tarefa
local e as demandas que cabem ao poder público resolver, inaugurando assim um novo
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Documento 3 e 82 da Assessoria de Avaliação Institucional (AAI).
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formato de avaliação, contemplando vários olhares sobre o fenômeno da qualidade
(SORDI, 2012).Vale ressaltar que nesta política, a participação dos diferentes atores nos
colegiados (conselhos escolares e comissão própria de avaliação) é primordial, pois
espera-se que pais, alunos, funcionários, gestores e professores participem efetivamente
do planejamento do trabalho e da avaliação do planejado, corresponsabilizando-se pela

construção de alternativas e criação de estratégias para o avanço da qualidade da educação
pública municipal.Frente ao exposto, torna-se evidente a necessidade de adotar um estilo
de gestão que considere os princípios desta política de avaliação alternativa. De acordo
com Libâneo (2001) existem estilos distintos e estão, aos quais denomina: concepção
autogestionária; interpretativa e democrático-participativa57.
No caso da RMEC o estilo de gestão que se coaduna com os princípios da AIP é
a gestão democrático participativa Dessa forma, demanda um trabalho integrado entre os
membros da equipe gestora e demais segmentos, tais como pais, funcionários, professores
e alunos visando instrumentalizar estes atores para o planejamento do trabalho de
acompanhamento do processo de auto avaliação na escola.Nesta perspectiva, os órgãos
colegiados Conselho de Escola (CE) e CPA tem uma função importante, pois além de
uma forma de avaliar, prescinde da participação efetiva dos profissionais da educação e
comunidade escolar, num movimento processo contínuo de encontrar caminhos, pensar
estratégias, consolidar os espaços de discussões reflexivas, estabelecendo assim, o
compromisso com a qualidade socialmente referenciada.Para dar maior visibilidade
elaboramos o quadro com destaque para concepção de gestão sócio crítica, democrático
participativa.
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LIBÂNEO, J. C. Oliveira, J. F. Toschi, M. S. Educação escolar: políticas, estrutura e

organização. São Paulo: Cortez, 2007, p.323 -325.
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Quadro 1 – Gestão Democrático participativa:
 Relação orgânica entre a direção e membros da equipe;
 Compartilhamento de poderes - cada membro assume sua parte no trabalho;
 Avaliação sistemática -deliberações e decisões são discutidas publicamente;
 Objetivos comuns assumidos por todos;
 Caráter político-democrático permeia a cultura organizacional.
Fonte: Elaborado pautado em Libâneo (2007, p.323 -325)

Enfim, acredita-se que o caminho viável para efetivação de uma gestão
democrático-participativa perpassa pelo diálogo e negociação e, nessa perspectiva, a
participação propicia o engajamento e, sobretudo, o comprometimento de “todos” os
atores no processo de qualificação de cada escola que é única e singular.
A mediação da AIP/CPA no espaço escolar
Considerando a indissociabilidade entre a gestão democrática e a AIP, a atuação
dos gestores escolares como mediadores desta política na escola é essencial.
Tomando como referência o Projeto Pedagógico da escola, espera-se que a
comunidade que a constitui vivencie os princípios que embasam a AIP e, assim, cabe aos
gestores instituir um clima de trabalho que favoreça a participação dos múltiplos atores
no processo de construção de uma cultura de avaliação formativa e dialógica da/na escola.
Por conseguinte, há de se propiciar espaços e tempos para interação entre as partes
visando que os atores assumam o protagonismo do e no processo avaliatório, bem como
proponham encaminhamentos e ações de forma compartilhada com e no coletivo e em
prol do bem comum, visando a qualificação da educação e da escola pública de educação
básica municipal da Campinas. Nesse contexto,
A Avaliação Institucional Participativa se constitui interna à escola e sob seu
controle com objetivo de refletir sobre suas potencialidades, vulnerabilidades
e necessidades de forma responsável e comprometida com os valores da
educação pública. (PENTEADO; SILVA; SORDI, 2012, p.4)

Cabe pontuar que neste período de tempo de implementação desta política (20082017), as CPAs têm expressado modelos próprios de avaliação de acordo com as
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singularidades locais e, mediante este contexto, as ações formativas desenvolvidas pelos
profissionais que atuam no NAIP do fundamental, pautam-se nos princípios da AIP.
Dessa forma, para o planejamento das ações formativas destinadas aos profissionais da
educação e comunidades escolares, consideram-se as especificidades das unidades
escolares. Neste movimento formativo/participativo/reflexivo a avaliação é vista sobre
outra ótica, não é simplesmente uma questão técnica/individual, é política, reflexiva,
coletiva, gera consequências e que tem que ser monitorada.
Mediante este cenário, o presente texto objetiva apresentar um recorte das ações
formativas oferecidas pelo Núcleo de Avaliação Institucional Participativa (NAIP) do
ensino fundamental (EF), no primeiro semestre de 2017, as quais foram realizadas no
CEFORTEPE58, pela equipe da NAIP.
NAIP: Ações Formativas
Contextualizado o cenário da política de AIP, as estratégias desencadeadas pelo
poder público neste período de tempo de implementação da AIP e, tendo em vista que a
Comissão Própria de Avaliação (CPA) é um mecanismo para fortalecer a política de
Avaliação na RMEC há de se considerar os diferentes estágios de amadurecimento e
formas de consolidação dos processos de auto avaliação desencadeados em cada U.E. da
RMEC.Assim, trazemos um recorte das ações formativas oferecidas pelo NAIP/EF/2017.
i)

Promoção de Workshops com os Orientadores Pedagógicos (Ops)
Com os objetivos de divulgar os Princípios da Política de AIP; rememorar e

problematizar o papel dos OPs frente a coordenação da CPA; planejar as ações de
avaliação interna e externa das e nas escolas e suas articulações com os eixos do Projeto
Pedagógico realizamos dois Workshops com OPs e membros das CPAs. Assim,
planejamos a formação, tomamos decisões metodológicas em relação à escolha da melhor
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CEFORTEPE – Centro de Formação Tecnologia e Pesquisa Educacional.
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forma de abordar esta temática visando a apropriação dos princípios e consolidação deste
processo de avaliação de maneira dialógica e negociada na escola.
Nesse sentido, revisitamos os documentos norteadores desta política de AIP
destacando os princípios que embasam esta política:
DOCUMENTOS NORTEADORES DA AVALIAÇÃO (AIP) do Ensino Fundamental
Carta de Princípios:
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/educacao/depto-pedagogico/avaliacaoinstitucional/textos.php;
Plano Avaliação Institucional Participativa: uma alternativa para a educação básica de
qualidade da Rede Municipal de Ensino de Campinas e Fundação Municipal para Educação
Comunitária. SME - Departamento Pedagógico, 2007:
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/educacao/depto-pedagogico/avaliacaoinstitucional/textos.php;
Resolução SME Nº 05/2008 publicada em DOM 07/05/2008.Estabelece diretrizes para
constituição das CPAS.
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/educacao/depto-pedagogico/avaliacaoinstitucional/textos.php;
Regimento escolar. Portaria SME Nº 114/2010:
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/90997
PUBLICAÇÕES:
A avaliação como instância mediadora da qualidade da escola pública: A Rede Municipal de
Educação de Campinas como espaço de aprendizagem. Campinas, Editora Millennium, 2009.
Organização: Mara Regina Lemes de Sordi, Eliana da Silva Souza.
A avaliação Institucional comoinstância mediadora da qualidade da escola pública: o processo
de implementação na redemunicipal de Campinas em destaque. Campinas (SP): Prefeitura
Municipal de Campinas, SecretariaMunicipal de Educação, 2012. Organização: Mara Regina Lemes
de Sordi, Eliana da Silva Souza.

Após socialização e discussão dos documentos, ocorreu uma dinâmica para
sensibilização do grupo acerca da importância do diálogo e interlocução entre atores no
âmbito da escola.
Num segundo momento, houve a socialização das vivências sobre os processos
de AIP/CPA desencadeados entre as U.Es do ensino fundamental, oportunizando a
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expressão e Interlocução entre os atores e entre escolas e, explicitando as diferentes
possibilidades, formas e limites na condução da AIP.
A partir deste trabalho, iniciou-se o processo de planejamento do trabalho a ser
desenvolvido junto às equipes gestoras e CPAs de duas unidades escolares que se
encontram sem OP neste ano de 2017.Assim, agendamos reunião com as equipes gestoras
de cada escola para planejamento das ações, a partir das prioridades explicitadas nos seus
PP/plano de avaliação, realizamos visitas pontuais à estas U.Es para acompanhamento e
apoio aos processos de auto avaliação em curso e elaboramos um planejamento conjunto
com as equipes escolares.
Participamos de algumas reuniões das CPAs nas U.Es e em TDCs com
professores e gestores para discutir seus planos de avaliação, aprendizado, fluxo, Ideb e
auto avaliação.
Elaboramos tabelas e gráficos para análise com e no coletivo dos índices de
desempenho nas avaliações externas, numa linha de tempo (2007 – 2015),
contextualizando as médias com o índice de retenção/evasão e o quanto impactou na
média final, bem como a articulação destes com os índices de auto avaliação em cada
U.E.
No decorrer do processo, foi elencado uma prioridade de cada escola para ser
discutida e encaminhada junto com os membros das CPAs, oportunizando assim que
todos se envolvessem e se corresponsabilizassem pela elaboração do seu plano de
avaliação e nas discussões dos indicadores de aprendizagem e melhoria da qualidade da
escola.
Esta conscientização da importância de sua participação e acompanhamento neste
processo avaliativo, utilizando os dados de desempenho dos alunos como deflagrador do
diálogo é um avanço, pois consideramos que a escola é “local onde se dá a aprendizagem
de conteúdos e de atitudes em prol do bem comum” (SME, 2007, p.4).
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Exemplificando, frente à análise de seus dados, uma EMEF priorizou discutir os
dados de desempenho dos alunos com as famílias. Já na outra EMEF, a prioridade foi
combater a infrequência dos alunos dos ciclos I e II. Assim, trazemos um recorte deste
processo desencadeado nestas escolas, as quais denominamos Escola 1 e 2,
respectivamente:
Escola 1 -Prioridade: discutir os dados de desempenho dos alunos com as famílias
Para dar melhor visibilidade ao leitor, apresentamos o gráfico comparativo dos
descritores de Português, debatido entre os docentes e posteriormente apresentado às
famílias.

Gráfico comparativo dos descritores avaliados alunos do 5°ano e apresentados às famílias.
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Cabe destacar, que este gráfico foi discutido e problematizado com os professores
do Ciclo II e, neste momento, verificou-se as questões com baixorendimento e a
necessidade de reprogramar o trabalho pedagógico.
Posteriormente, ocorreu o planejamento coletivo entre gestores e docentes para
apresentação e discussão dos dados com as famílias e alunos.

Assim, as questões de português foram apresentadas num primeiro momento e na
sequência as de matemática.
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Escola 2 - Prioridade: combater a infrequência de alunos dos ciclos I e II.
Frente a prioridade elencada, a professora representante da CPA desta escola
discutiu com docentes e famílias sobre a importância de não faltar às aulas e elaborou
junto com os alunos da CPA um folder sobre o prejuízo das faltas iniciando assim, uma
campanha de conscientização de frequência na escola.

Considerações
Em vista do exposto, há de se considerar as diversas as possibilidades que a AIP
proporcionou:i) Instituição de modelos próprios de auto avaliação de acordo com as
singularidades e especificidades locais; ii) Reflexão e ressignificação da práxis
educativa;iii) Processos avaliativos participativos – dialogados, refletidos, negociados,
pactuados e significados com e no coletivo de atores partícipes da CPA;iv) Abertura de
canais de comunicação para identificar no processo avaliativo - potencialidades e
fragilidades;v) Visibilidade das ações/estratégias nível micro (ESCOLA) para outras
instâncias em prol do avanço da qualidade de ensino ofertada aos estudantes de cada U.E.
Com relação ao Workshop efetuado com as equipes gestoras ingressantes 2015 2017, percebeu-se que houve incorporação dos princípios por alguns gestores, pois
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relataram neste espaço formativo participativo, dinâmicas de trabalhos coletivos
incluindo os múltiplos atores no processo de auto avaliação desencadeado via CPA.
Por outro lado, observou-se que existem gestores que necessitam de apoio e
aprofundamento teórico para atuar na perspectiva de uma gestão democráticoparticipativa. No que tange às duas escolas sem OP, consideramos que as ações
formativas foram potentes, pois oportunizou aos múltiplos atores que revisitassem seus
planos de avaliação, resinificando os mesmos e planejando ações para superação dos
problemas prioritários.
Por fim, ao envolver as diferentes vozes na avaliação da qualidade romperam-se
as fronteiras de uma gestão individualista e autocrática oportunizando um processo
formativo na perspectiva de uma gestão democrático participativa.
Referências
A Carta de Princípios se encontra transcrita no livro FREITAS, Luiz C, et. al. Dialética
da inclusão e da exclusão: por uma qualidade negociada e emancipadora nas escolas. In:
GERALDI, C et al. (Org.). Escola Viva: elementos para a construção de uma educação
de qualidade social. Campinas (SP): Mercado da Letras, 2004, pp. 61-88 e está disponível
em:
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/depto-pedagogico/avaliacaopedagogica/carta_de_principios.pdf

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINAS. Plano de Avaliação Institucional
Participativa: uma alternativa para a Educação Básica de qualidade da Rede Municipal
de Ensino de Campinas e Fundação Municipal para Educação Comunitária. Campinas,
2007.
SILVA, Jordana de Souza; ANSER, Maria Aparecida Carmona Ianhes; PENTEADO
Thaís Carvalho Zancheta. Avaliação institucional participativa: um diálogo sobre
indicadores, demandas e propostas para a melhoria da qualidade das escolas. VIII
Congresso
Internacional
de
Avaliação.
UNISINOS,2013.ISSN:2318-2865
http://www.unisinos.br/eventos/congresso-de- educacao.
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DOCÊNCIA COMPARTILHADA: CONSTRUINDO UMA EXPERIÊNCIA NO 1º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL I
Ingrid Julliane Freires Sartori Barbosa
Jocinara Lopes de Oliveira
Prefeitura Municipal de Campinas
Texto do resumo: A educação de surdos no Brasil começou a ter novos formatos e
encaminhamentos a partir da Lei 10.436 de 2002, que oficializa a Língua Brasileira de
Sinais no país, e do Decreto 5.626 de 2005 que faz disposições sobre muitos aspectos da
inclusão da pessoa com surdez na nossa sociedade, inclusive no âmbito educacional, no
que diz respeito à formação de professores bilíngues e de profissionais
intérpretes/tradutores de Libras, a presença de instrutor/professor surdo (nativo da língua
de sinais), assim como no atendimento à pessoa com surdez. Mas, bem sabemos que esses
marcos na Legislação são oriundos das diversas discussões sobre o tema, que por sua vez
foram iniciadas nas lutas daqueles que possuem a deficiência auditiva e seus familiares.
Objetivamos relatar a experiência e socializar a construção de um trabalho no modelo de
Docência Compartilhada na Educação Inclusiva Bilíngue para alunos surdos no 1º ano do
Ensino Fundamental I, em uma escola da Rede Municipal de Campinas, interior do Estado
de São Paulo. Diante do panorama do histórico da educação de surdos no Brasil, da
proposta inicial do modelo com sala bilíngue e da atual política educacional inclusiva na
Rede, em docência compartilhada, proposta pela Portaria 13/2016, documento oficial
publicado no Diário Oficial do município, buscaremos elucidar como está sendo realizado
o trabalho. Evidenciamos que a escola no qual atuamos tem um histórico com a educação
de surdos no município, pois antes mesmo da publicação da referida Portaria, havia um
projeto de Escola Polo Bilíngue em formatos totalmente distintos do atual, onde o
atendimento aos alunos surdos eram feitos em salas bilíngues, com alunos surdos no
mesmo ambiente, professor bilíngue ministrando as aulas em Libras e instrutor surdo
aprimorando o uso da língua de sinais e aspectos da cultura surda. Ainda continuamos
com o trabalho de Escola Polo Bilíngue, porém atendendo em Docência Compartilhada,
conforme a Portaria 13/2016. Vale ressaltar que, esse modelo de trabalho compartilhado
para atendimento de pessoas com surdez é um ineditismo na Rede e durante nossas
pesquisas para referências e orientações de trabalho, tão pouco encontramos situações
similares no Brasil. Elencamos para reflexão as práticas realizadas com os alunos, as
estratégias utilizadas, as formas de planejamento, metodologia e de avaliação e o trabalho
da equipe escolar. Para tanto, contextualizamos a sala de aula, de ensino regular e
composta por alunos ouvintes e alunos com surdez, na qual a proposta está sendo
construída, bem como apresentamos os aspectos positivos, as conquistas e os desafios
enfrentados, buscando melhorias da prática docente e na aprendizagem dos alunos
envolvidos. Acreditamos que, por estar no início da implementação do modelo
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compartilhado, ainda há muito quer ser feito e analisado para afirmar que o trabalho é
adequado e coerente na atuação das docentes, para aprendizagem das crianças ouvintes e,
principalmente, dos alunos com surdez.
Palavras-Chave: Educação de surdos; Libras; Docência Compartilhada.

Introdução
O presente relato de experiência tem como objetivo apresentar uma prática
desenvolvida em docência compartilhada no 1 º ano do Ensino Fundamental I (EFI), numa
escola polo bilíngue da Rede Municipal de Ensino em Campinas (RMEC). Esclarecemos
que a docência compartilhada implica em um trabalho envolvendo uma professora regular
e uma professora bilíngue, Português/Língua Brasileira de Sinais, (Libras) atuando na
mesma sala, esta composta por alunos surdos e ouvintes.
Campinas, é uma cidade do interior do Estado de São Paulo, considerada a
metrópole do interior, sendo sede da região metropolitana de Campinas, que envolve
cidades das proximidades. Em 22 de Abril 2002, Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi
reconhecida como língua no Brasil por meio da Lei nº 10.436, e em 22 de Dezembro de
2005 foi tema central das disposições feitas no decreto de nº 5.626. Em conformidade
com a Lei e Decreto supra citados, em 2008 a Prefeitura Municipal de Campinas
juntamente com professores do Ensino Superior da UFSCAR implementam o projeto de
escola Bilíngue na EMEF “Júlio de Mesquita Filho”, onde o trabalho era realizado em
sala bilíngue, com todos os alunos surdo frequentando essa sala no período da aula, com
a presença de professor ouvinte bilíngue, professor surdo e intérpretes. Em consonância
com os documentos legais federais, no diário oficial do município foi publicada a portaria
13/2016, onde estão as orientações do trabalho a ser desenvolvido nas escolas que tenham
pessoas com surdez.
A seguir iremos descrever algumas práticas realizadas dentro do modelo de
docência compartilhada na sala de 1º ano do EFI.
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Breve contextualização da Educação de Surdos
A pesquisa de Lacerda (1998) sobre a história das diferentes abordagens na
educação de surdos nos mostraram que durante a Antiguidade e por quase toda a Idade
Média os surdos eram considerados incapazes. Somente no início do século XVI
começou-se a admitir que os surdos eram capazes de desenvolver seu pensamento e a
realizar práticas pedagógicas com o objetivo de ensina-los a falar e a compreender a
língua falada.

Somente famílias nobres e influentes contratavam os chamados

professores/preceptores para que seus filhos surdos não ficassem privados da fala e,
consequentemente dos direitos legais, que eram negados a quem não podia falar.
Estudos realizados pela autora nos mostram que o espanhol Pedro Ponce de Leon
é conhecido, mundialmente, como o primeiro professor de surdos. Nesta época havia
duas propostas educacionais distintas: oralismo e gestualismo, que se mantiveram em
oposição até a atualidade, apesar de outras abordagens terem surgido na educação de
surdos. Os oralistas exigiam que os surdos se comportassem como ouvintes, superando
sua surdez. Os gestualistas eram mais compreensivos e descobriram que os surdos podiam
se comunicar com uma linguagem diferente da oral, mas também eficaz.
Ainda de acordo com Lacerda (1998), o “método francês” de educação de surdos
é considerado o representando mais importante dessa abordagem gestualista e o primeiro
a estudar uma língua de sinais com atenção para suas características linguísticas foi o
abade Charles M. de L’ Epée. Ele denominou esse sistema de “sinais metódicos”.
A autora nos relatou sobre um marco histórico na educação de surdos, ocorrido
em 1880: a realização do II Congresso Internacional, em Milão, que, entre outras
resoluções, apontou a proibição da linguagem gestual e a imposição do oralismo como
referencial às práticas educacionais de surdos. A opção oralista como método de ensino
aos surdos, prevaleceu por quase um século. Apesar da proibição, algumas escolas, à
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margem do sistema, desenvolviam um modo de comunicação através dos sinais, pois
perceberam que a prática do oralismo não acarretou grandes sucessos.
Segundo Lacerda (1998), somente na década de 1960 começaram a surgir estudos
sobre a língua de sinais utilizada pelas comunidades surdas. A primeira caracterização de
uma língua de sinais usada por pessoas surdas se encontra nos escritos do abade Charles
M. de L’ Epée. Muito tempo se passou até que nos anos 60 Willian Stokoe, ao estudar a
Língua de Sinais Americana (ASL) encontra uma estrutura semelhante à língua oral. O
descontentamento com o oralismo e as pesquisas sobre línguas de sinais deram origem a
novas propostas pedagógico-educacionais em relação à educação da pessoa surda, e a
tendência que ganhou impulso nos anos 70 foi a chamada Comunicação total, uma prática
de usar sinais, leitura orofacial, amplificação e alfabeto digital para fornecer inputs
linguísticos para estudantes surdos. Esta abordagem favoreceu o uso de sinais, o que era
proibido pelo oralismo.
A autora também nos mostrou que, paralelamente ao desenvolvimento das
propostas de comunicação total, foram surgindo alternativas voltadas para uma educação
bilíngue, que propõe que sejam ensinadas duas línguas, a língua de sinais como primeira
língua e a língua do grupo dos ouvintes, secundariamente. A autora concluiu que, de
algum modo, as três principais abordagens de educação de surdos (oralista, comunicação
total e bilinguismo) ainda são utilizadas em vários países, cada qual com seus prós e
contras. Mas enfatiza que o importante é que estas abram espaço para o desenvolvimento
dos surdos dentro de nossa sociedade.
Escola polo educação bilíngue – modelo anterior de sala bilíngue
Conforme o decreto 5626/05, as escolas ou classes bilíngues são “aquelas em que
a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução
utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo.” (BRASIL 2005) Para isto,
as instituições devem:
Promover cursos de formação de professores para: o ensino e
uso da Libras; a tradução e interpretação de Libras - Língua
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Portuguesa; e o ensino da Língua Portuguesa, como segunda
língua para pessoas surdas; Ofertar, obrigatoriamente, desde a
educação infantil, o ensino da Libras e também da Língua
Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos; Prover as
escolas com: professor de Libras ou instrutor de Libras; tradutor
e intérprete de Libras - Língua Portuguesa; professor para o
ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas
surdas; professor regente de classe com conhecimento acerca da
singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos;
(BRASIL 2005)

Do ano de 2003 a 2007, um grupo de pesquisa de uma Universidade localizada no
interior de São Paulo realizou uma experiência junto à Rede Municipal de Ensino com o
objetivo de desenvolver escolas preparadas para o atendimento de alunos surdos com uma
abordagem de inclusão bilíngue. A Secretaria de Educação do município em questão
indicou uma condição para o desenvolvimento do trabalho: que a inclusão dos alunos
surdos fosse realizada em salas regulares de ensino. Foi necessária a elaboração de uma
proposta que viabilizasse esta inclusão, contratando-se o menor número de profissionais
possível e aproveitando o máximo de recursos já disponíveis, devido à uma restrição no
orçamento. Entre as diversas ações iniciadas, houve a capacitação dos profissionais da
Rede Municipal e a contratação/capacitação de novos profissionais como instrutores
surdos, tradutores e intérpretes de LIBRAS.
Nos cinco anos de trabalho observou-se uma evolução significativa no
desenvolvimento da linguagem/apropriação de LIBRAS , na atenção às atividades
escolares; tornando-se interlocutores ativos nos processos de ensino-aprendizagem; além
de ter sido construída uma estreita relação entre eles e os alunos ouvintes da mesma sala
de aula. Mediante estes resultados, no ano de 2007, representantes da Secretaria
Municipal de Educação da cidade de Campinas, propuseram às pesquisadoras uma
parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Universidade para a implantação
de uma política de Educação Inclusiva bilíngue para as crianças surdas do município. Esta
proposta foi baseada nos seguintes objetivos: criar, no município de Campinas, escolas
preparadas para o atendimento de alunos surdos na Educação infantil, no ensino
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Fundamental e na educação de jovens e adultos, com um programa Inclusivo Bilingue
para surdos, em atendimento ao Decreto Federal 5.626 de 2005;
Buscar resultados satisfatórios de escolarização para alunos
surdos incorporando a LIBRAS ao espaço escolar, repensando
metodologias e desenvolvendo didáticas apropriadas; oferecer
formação para toda a equipe que atuava nas escolas sobre
aspectos específicos do desenvolvimento de linguagem, os
processos de ensino-aprendizagem dos alunos surdos; as
particularidades dos processos discursivo-enunciativos da
LIBRAS e processos de interação dos alunos surdos incluídos
nas diversas práticas sociais presentes no espaço escolar.
(LACERDA; SANTOS; MARTINS, 2016, p. 22)

No final de 2008 teve início o trabalho junto à secretaria Municipal de Educação
de Campinas, sob a implantação do modelo educacional no qual as crianças surdas
matriculadas na educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental teriam em
salas a Libras como língua de instrução e os alunos matriculados nas séries finais do
Ensino Fundamental e os estudantes surdos matriculados na Educação de Jovens e
Adultos, a inclusão medida por tradutores e intérpretes de Libras.
Para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, anos iniciais, o professor regente,
profissional necessariamente bilíngue, em parceria com a coordenação da escola, discutia
as estratégias pedagógicas adequadas para os alunos surdos. Foram oferecidas aulas de
LIBRAS para professores e funcionários e aulas de LIBRAS, incluídas na grade
curricular, para as crianças ouvintes, ministradas pelo instrutor e pelo professor bilíngue.
Além disto, foram desenvolvidas oficinas de LIBRAS para os alunos surdos,
considerando que a maioria deles chega à escola com domínio restrito desta língua.
Para os alunos do Ensino Fundamental anos finais e os jovens e adultos eram
oferecidas também oficinas de Libras, em período diferente do da sala de aula.
Para todos os envolvidos, independentemente do nível educacional, foram realizadas
reuniões, semanalmente, a fim de discutir o processo ensino-aprendizagem dos alunos
surdos, auxiliá-los no planejamento das atividades adequadas, além de propiciar uma
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maior compreensão dos processos educacionais de cada aluno. Reuniões periódicas com
os tradutores e intérpretes de Libras e instrutores surdos foram realizadas periodicamente.
Esta pesquisa teve como procedimentos metodológicos de coleta de dados a
realização de registros através de filmagens, diários de campo das pesquisadoras e
entrevistas com os participantes do programa.
Evidenciamos que a escola no qual atuamos tem um histórico com a educação de
surdos no município, pois antes mesmo da publicação Portaria 13/2016 no diário oficial
de Campinas, já aqui havia um projeto de Escola Polo Bilíngue em formatos totalmente
distintos do atual, onde o atendimento aos alunos surdos eram feitos em salas bilíngues,
com alunos surdos no mesmo ambiente, professor bilíngue ministrando as aulas em
Libras e instrutor surdo aprimorando o uso da língua de sinais e aspectos da cultura surda.
Ainda continuamos com o trabalho de Escola Polo Bilíngue, porém atendendo em
Docência Compartilhada, conforme a referida Portaria.
Contextualização da sala de aula
A sala é composta por 4 alunos surdos, 1 aluno deficiente auditivo e os demais alunos
ouvintes, totalizando 26 alunos. Temos 1 aluno surdo que pertence a uma família em que
todos são surdos, portanto, a aquisição da Língua de Sinais (Libras) como 1º língua
ocorreu em casa, sendo assim, possui grande compreensão de Libras o trabalho na escola
tem foco na aquisição de Português na modalidade escrita, como 2º língua. Os demais
surdos e deficiente auditivo pertencem à família de ouvintes. Outros 2 alunos surdos
fazem uso do implante coclear, uma das famílias estuda a possibilidade de aliar o uso de
aparelho FM . Eles não dominam Libras e não oralizam, portanto a comunicação está
sendo trabalhada ainda no início da aquisição de língua. Assim procuramos dar ênfase na
aquisição de língua por meio da Libras com referências em português escrito. O aluno
surdo que não é implantado não se adaptou ao uso de aparelhos auditivos. Ele também
não domina Libras e não oraliza, tendo a mesma linha de trabalho dos alunos implantados.
O aluno deficiente auditivo faz uso do aparelho FM, é oralizado, realiza leitura labial,
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compreende a fala e se comunica bem. A família aceita o ensino em Libras, porém
prioriza o trabalho realizado por intermédio da fala oral, sendo assim, tem as atividades e
recursos semelhantes aos utilizados pelas crianças ouvintes.
As docentes envolvidas na dupla docência
Em relação à formação das profissionais, a professora regular é formada em Letras e
Pedagogia com especialização em Libras e Educação de Surdos. A professora bilíngue é
formada em Pedagogia com especialização em Libras e também em produção de material
didático bilíngue – Libras/Português. As professoras atuam com os dois públicos, surdos
e ouvintes. Nas aulas de português, com os surdos, temos estratégias diferenciadas por
conta da língua diferente. Demais conteúdos são trabalhados coletivamente, alterando o
método de aplicação e exposição aos alunos com surdez. Um grande facilitador para o
trabalho compartilhado é o fato das duas professoras saberem Libras e entenderem as
especificidades do aluno/sujeito surdo. Tendo conhecimentos sobre o aspecto cultural e
de aprendizagem deles. Sabendo que a experiência dos surdos parte de uma vivência visomotora.
A comunicação e integração entre elas é aberta, as tomadas de decisões são feitas
coletivamente, sendo assim o trabalho tem surtido bons resultados.
Metodologia do trabalho desenvolvido
Planejamentos: Elaboramos um plano de ensino anual, este é inserido no Projeto
Pedagógico da escola. Utilizamos este plano como norteador do trabalho. A partir dele,
pensamos e elaboramos as sequências didáticas, os projetos interdisciplinares e demais
atividades complementares. Dentro do plano anual está contemplado a divisão dos
conteúdos por trimestre, conforme determinação da Secretária Municipal de Educação
(SME) de Campinas.
No cotidiano da sala temos uma rotina fixa de aulas, a qual tem uma programação
flexível. A partir desta, elaboramos um “semanário” com a escolha dos conteúdos, das
estratégias e das atividades a serem realizadas.
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Práticas pedagógicas em Docência Compartilhada
Duplas produtivas: Nessa proposta, são agrupados de acordo com a fase de
desenvolvimento das crianças, baseado na teoria de zona de desenvolvimento proximal
do psicólogo Lev Vygotsky.
Agrupamento dentro da turma: agrupamos as crianças com dificuldades
semelhantes para que tenham atendimento de acordo com suas necessidades. Cada
professora realiza a intervenção com um grupo.
Reagrupamentos por ano: os alunos das duas salas de primeiro ano são
subdivididos em 4 grupos, de acordo com a etapa de aprendizagem, sendo um deles,
exclusivo dos surdos, para o ensino de português.
Reagrupamento por ciclo: os alunos do ciclo I, de 1º a 3º anos, divididos em
diversos grupos, seguindo o parâmetro do reagrupamento dos 1º anos.
Trabalho individual: as professoras realizam atividades para avaliação diagnóstica e
observação dos avanços dos alunos e das dificuldades a serem trabalhadas.
Nessas divisões e integrações as professoras mesclamos alunos. Assim, há
momentos de surdos com surdos e ouvintes com ouvintes, como há momentos de surdos
junto com ouvintes.
Vivência surdos: Uma vez por semana, por uma hora-aula, os alunos surdos tem
um momento de vivência, no qual trabalham a tradução e interpretação do hino nacional
brasileiro, tendo em vista que, o hino é reproduzido na escola quinzenalmente. Portanto,
para que eles sejam incluídos nesse momento, o trabalho realizado tem como objetivo
que eles entendam a história do país. A proposta é uma versão gravada do hino, copilando
a maneira de entendimento do grupo. Coletivamente, juntamente com as professoras
bilíngues, vão lendo o hino escrito e ilustrado, explicando cada estrofe e formando uma
nova versão em Libras do hino, sendo que, eles tiveram acesso ao hino construído pelos
alunos surdos que atualmente estão no Ensino Fundamental II.
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Além da inclusão dos surdos no momento do hino, a vivência objetiva uma
integração entre pares linguísticos.
Aula de Libras: Uma vez por semana, os alunos ouvintes têm aula de Libras com
a professora bilíngue de sala. Nesta aula, são trabalhados os sinais pertinentes aos projetos
planejados para a turma e vocabulário do cotidiano como identidade pessoal,
cumprimentos, rotina, lanches, entre outros. Por vezes os surdos auxiliam como
monitores na aula, eles mesmos ensinam sinais aos demais.
Assembleia: A escola, desde os primeiros anos, realiza assembleias escolares. Em
nossa turma, iniciamos com a leitura e reflexão da fábula “Assembleia dos ratos” e,
posteriormente, uma vez por semana, nos reunimos em roda, com o combinado de relatar
fatos e não nomes. No primeiro momento, os alunos relatam fatos que gostaram e
registram num cartaz acrescentando um quadradinho verde, a cada relato positivo.
Posteriormente, os alunos relatam fatos que não gostaram, acrescentando no referido
cartaz, um quadradinho vermelho, a cada relato negativo. Depois, é feita a contagem do
número de quadradinhos e são elencadas propostas de soluções para os ocorridos ruins.
As professoras fazem as intervenções, quando necessário e registram as decisões da
turma.
Aulas de especialistas (Arte e Educação Física)59: os alunos têm 3 aulas semanais
de cada uma destas disciplinas, com a presença de Intérprete para os alunos surdos.
Biblioteca: A cada 15 dias, os alunos vão à biblioteca emprestar livros e relatar
sobre o que mais gostaram da história lida.
Roda de conversa sobre o final de semana: momento de desenvolvimento da
comunicação oral (ouvintes) ou sinalizada (surdos) e observação, por parte das
professoras, da construção e lógica do pensamento da criança.

59

Neste momento a professora regente de sala e a professora bilíngue se reúnem para planejamento e
preparação de atividades.
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Organização da rotina diária: As professoras escrevem a rotina na lousa e os
ajudantes do dia procuram as fichas com as palavras da rotina e encaixam num cartaz.
Eles também realizam a contagem dos alunos e organizam o calendário.
Caixa surpresa: Para os ouvintes, a proposta é o aluno sorteado trazer de casa um
objeto iniciado por uma letra pré-determinada pelas professoras, para os demais alunos
tentarem adivinhar. Para os surdos, a proposta é trazer um objeto de mesmo campo
semântico como: brinquedo, coisas de cozinha etc. É feito o registro do objeto trazido
numa folha, através do desenho e escrita do nome do objeto e do nome do aluno que o
trouxe.
Auto avaliação semanal: Os alunos se auto avaliam o seu desempenho da semana.
Parque: Uma vez por semana, os alunos têm o dia do brinquedo e vão ao parque,
num horário reservado para cada turma. Diariamente, eles também vão ao parque no
horário de recreio, misturados com outras turmas.
Lanche/ recreio: O momento do lanche é acompanhado pelas professoras, com o
objetivo do incentivo à alimentação saudável e o momento do recreio também é
monitorado.
Cantinhos: Realizamos uma vez a cada 15 dias, revezando com a Informática,
baseados nos cantinhos pedagógicos de Freinet (indicamos a leitura de Martins, 1997),
propostos na educação Infantil, fizemos uma adaptação para o ensino do 1º ano.
Os alunos, agrupados no máximo em 6 alunos, a cada 15 ou 20 minutos,
dependendo da atividade proposta, mudam de “cantinhos”, ou seja, de atividades. Dentre
elas podemos citar atividades independentes como: quebra-cabeça, blocos lógicos,
brinquedos, alinhavo, massinha, nas quais, as professoras explicam a proposta e vão
monitorando, sem muita intervenção e as atividades monitoradas, com intervenção das
professoras como: jogos matemáticos, atividades de matemática e português. Neste
último caso, cada uma das duas professoras acompanha um cantinho.
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Informática: Utilizamos jogos do programa G-compris e jogos educativos, já
salvos no computador da escola e alguns sites educativos, de acordo com o que está sendo
trabalhado em sala de aula.
Histórias: São escolhidas previamente, de acordo com os temas e propostas
trabalhados, para que a professora bilíngue possa preparar a explicação e interpretação
para os surdos.
Lição de Casa: (reforço) Como as crianças surdas aprendem por memorização,
reforçamos com elas os conteúdos trabalhados em aula. Fazemos isso enviando material
extra para ser realizado em casa, junto a família.
Pasta de referência: Apoio para os alunos e familiares Esse material tem o intuito
de aproximar as famílias do trabalho da escola e à língua que a criança está aprendendo
na escola. Famílias ouvintes que não sabem Libras, aprendem os sinais que estão sendo
trabalhado em casa com o material enviado pela pasta. As lições de casa sempre tem
relação com o material enviado na pasta de referência. As famílias surdas, fluentes em
Libras acompanham o ensino da escrita da Língua Portuguesa. Esse material, serve
principalmente aos alunos, caso a memória falhe na hora de realizar uma atividade, podem
consultar a pasta.
Parceria com as famílias: Facilitador/complicador do trabalho. Percebemos que
quando há envolvimento e apoio das famílias nas atividades de casa, o processo de
desenvolvimento dos alunos apresenta avanços. Da mesma forma que famílias pouco
comprometidas com a educação e cuidado com as crianças, por vezes não subsidiam de
forma satisfatória as necessidades do aluno.
Planejamento: Temos uma hora-aula semanal para reunião com a professora do
outro primeiro ano e quatro horas-aula semanais para planejamento, estruturação e
confecção de materiais para o trabalho com Docência Compartilhada. Estes tempos
pedagógicos, são importantes e contribuem muito com nosso trabalho, porém, são
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insuficientes mediante tanta demanda de trabalho. A produção de material é realizada
pelas duas professoras para atender a todos os alunos da turma
Todas as programações são semanais, por isso combinamos tudo que será trabalhado em
sala de aula com no mínimo 1 semana de antecedência, separando as histórias de antemão,
para trabalhar o processo de tradução em Libras, todos os vídeos são analisados pelas
duas professoras, para verem se são apropriados para os surdos e vice versa. Momento de
tomada de decisões e de discussões em torno do “trabalho realizado” e o “a ser realizado”
dentro da docência compartilhada. Momento de troca entre os envolvidos diretamente na
proposta bilíngue. Analisamos as atividades conforme público alvo partindo do
pressuposto que a alfabetização dos ouvintes está diretamente ligada a oralidade e som
das palavras, não sendo válida para a educação de surdos, portanto a necessidade de
adaptar e elaborar atividades diferenciadas para os alunos com surdez.
Aspectos positivos/conquistas
Elencamos aqui aspectos positivos encontrados na construção do trabalho
pedagógico. As principais conquistas são:
Para as professoras:
Horas Projeto, chamados de HP, é o momento de realização do planejamento,
discussão e elaboração das atividades, preparação de material e definição de combinados
entre as professoras; reunião semanal com equipe da docência compartilhada, é o
momento de interação e socialização dos trabalhos que estão sendo realizados e reflexões
sobre as práticas pedagógicas; Grupo de Trabalho, o GT de Docência Compartilhada,
ministrado pela Orientadora Pedagógica, juntamente com uma das professoras de
Educação Especial e uma das professoras bilíngues. Nos encontros foi trabalhada a
temática com demais professores regulares, estando em docência compartilhada ou não,
e intérpretes da escola.
Para alunos:
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Aulas de Libras para auxiliar no processo de comunicação e interação entre os
alunos surdos e ouvintes, por ter duas línguas circulando no mesmo espaço, a sala é
caracterizada como bilíngue; Vivência de surdos, com projeto de tradução, interpretação
e gravação do hino em Libras; Saída de sala: Em alguns momentos, dependendo da
estratégia da aplicação, na maioria dos casos nos conteúdos de português, é necessário
que os alunos surdos saiam da sala de aula para trabalhar alguma atividade específica ou
igual as dos ouvintes. Não entendemos que a saída da sala seja uma atitude de segregação,
e sim o respeito à diferença que o aluno apresenta, indo contra a ideia de normalização,
que todos precisam ser tratados de forma igual.
Desafios
No trabalho em docência compartilhada temos enfrentado alguns desafios, como
o caso de alguns alunos egressos da Educação Infantil sem aquisição de língua, assim, no
Ensino Fundamental não há comunicação oral ou em sinais. Entendemos que para
trabalhar Língua Portuguesa na modalidade escrita com esses alunos, é necessário a
aquisição da Língua de Sinais como primeira língua.
Temos outros alunos com conhecimento em Libras, porém em níveis diferentes
de uso da língua. Para todos os alunos são necessárias estratégias diferenciadas que
demandam tempos diferentes. Sabemos que os alunos ouvintes também se encontram em
níveis diferentes de aprendizagem, porém ressaltamos que todos estes têm domínio da
língua oral. Os surdos também apresentam diferentes níveis de aprendizagem, porém,
nem todos têm domínio de sua língua natural, a Libras.
A baixa assiduidade de alguns alunos interfere diretamente no desenvolvimento
pedagógico pois apresentam dificuldades em participar da sequência da rotina semanal.
A divisão do mesmo ambiente não facilita a “logística didática” na sala. Às vezes,
ao levar o notebook ou o celular para mostrar fotos ou vídeos para os surdos, os ouvintes
se dispersam, ou vice-versa, os surdos se distraem ao ver os ouvintes se movimentando
pela sala. Para os alunos com aparelhos, implantes e sistema FM, o barulho é
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extremamente ruidoso. O uso de recursos visuais para os surdos as vezes não cabe para
os ouvintes, mas é extremamente necessário para que os surdos entendam conceitos,
momentos como esse são realizados fora da sala. Mesmo ao elaborar atividades e
estratégias que atendam os dois públicos, muitas práticas pensadas são destinadas para os
ouvintes e adaptadas para os surdos, assim como algumas atividades pensadas para os
surdos são adaptadas para os ouvintes.
As vivências dos surdos têm demonstrado como as trocas entre pares auxiliam no
desenvolvimento da língua e identidade e como este colaboram para que os alunos na
compreendam e participem das aulas/conteúdos.
Considerações
O trabalho no modelo de docência compartilhada, por ser inédito e sem referências
anteriores, é uma prática que vem sendo construída.
Buscamos com esse relato de experiência socializar a construção de um trabalho
no modelo de Docência Compartilhada na Educação Inclusiva Bilíngue para surdos no 1º
ano do Ensino Fundamental I, em uma escola Municipal de Campinas, interior do Estado
de São Paulo.
Diante do panorama da educação de surdos, da proposta inicial do modelo
bilíngue e da atual política educacional inclusiva tentamos elucidar como está sendo
realizado o trabalho compartilhado.
Elencamos as práticas realizadas com os alunos, as estratégias utilizadas, as
formas de planejamento, metodologia e de avaliação e o trabalho da equipe escolar.
Dentre as conquistas encontradas ressaltamos: os alunos ouvintes ao participarem
das aulas de Libras demonstram maior interesse pela Língua e buscam comunicação com
os alunos surdos; o planejamento realizado coletivamente e duas professoras com
domínio de Libras é um diferencial e facilitador do trabalho compartilhado.
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Percebemos a necessidade de adaptar e elaborar atividades diferenciadas para os
alunos com surdez, pois algumas envolvem relação com som, texto de memória e rimas.
Estes aspectos não fazem parte da realidade dos surdos, então realizam propostas
diferentes dentro do mesmo tema. Nos demais momentos, todos realizam atividades
semelhantes.
É possível notar que ainda há muitos desafios a serem superados, como a diferença
de nível linguístico e de aquisição da linguagem, problemas de assiduidade, organização
do espaço da sala de aula e outros já citados anteriormente que necessitam de reflexão e
melhorias.

Acreditamos que por estar no início da implementação do modelo

compartilhado, ainda há muito quer ser feito e analisado para afirmar que o trabalho é
adequado e coerente na atuação das docentes, para aprendizagem das crianças ouvintes e
principalmente dos alunos com surdez.
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ESPAÇOS PÚBLICOS DE CONVIVÊNCIA POTENCIALMENTE EDUCADORES E
FORMADORES DE CIDADÃOS
Laura Panetto Simon
PUC-Campinas
Resumo: A história mostra a potencialidade da cidade como espaço educador por abrigar
e reunir a heterogeneidade e usufruir de saberes advindos dos encontros de pessoas de
culturas diferentes, viabilizando diálogos, convivência, comunicação e reconhecimento
mútuo. Esta característica tem sido incitada por órgãos internacionais como a UNESCO,
desde a década de 1970, culminando com a Carta das Cidades Educadoras em 1990, que
discute as possibilidades educadoras do meio urbano. Entender a ambiência e suas
qualidades auxilia na proposição de espaços ligados às dimensões culturais e amplia os
enfoques restritos apenas à forma, descortinando e dilatando conceitos sobre usos e
características espaciais vinculados à compreensão sensível do mundo pelo homem.
Através de pesquisas documentais, bibliográficas, etnográficas e iconográficas, buscando
e selecionando espaços que foram analisados objetivando entender, discutir e organizar
aspectos espaciais potencialmente educadores, e por meio de procedimentos
comparativos e qualitativos, foram critérios para descobrir relações entre a qualidade
arquitetônicas e seus potenciais educadores, investigando a ambiência, suas qualidades
educadoras e as suas repercussões na esfera da vida pública. Assim, o espaço urbano
reforça a importância do papel do espaço enquanto instância social, onde projeto e
planejamento urbanos podem tornar os espaços públicos mais justos e igualitários,
auxiliando na educação, formação de cidadãos e no desenvolvimento socioeconômico. Se
um ambiente facilita os convívios interpessoais e reforça a ideia de igualdade entre as
pessoas, ele se torna um ambiente potencialmente educador, ou seja, quando facilitam a
interação entre pessoas distintas para que aprendam trocar experiências no espaço. Fica
claro que o espaço nunca é neutro, ele educa ou deseduca e suas formas espaciais são
informativas e formativas como concretude e simbologia, logo o espaço não pode ser
apenas um mero espaço físico de requisito geométrico, pois os espaços de qualidade são
mais educadores que os triviais, devido às suas características inerentes que causam
estranhamento e desafiam a percepção do indivíduo através de mensagens não verbais
que a arquitetura permite fazer conhecer. Portanto, os ambientes oferecem a educação
informal negativa ou positiva, e para ser positiva a cidade deve ser vista como um espaço
de aprendizagem, fornecendo liberdade para inovar, criar, arriscar e empreender novas
propostas que incluam todas pessoas e oferecer a participação para todos no processo
democrático de gestão urbana. Se o espaço possui relações adequadas com o entorno,
mostra a história do lugar, tem capacidade de incitar as sensações humanas, oferece
lugares que facilitam agregar pessoas e que, ao mesmo tempo, mostram qualidades em
seu design, este espaço é potencialmente educador. Os projetos têm que prestigiar as

674

qualidades que o espaço pode lhe oferecer, trazendo novas sensações e experiências,
evitando o vazio conceitual e a produção de espaços residuais que têm sido reproduzidos
de forma banal no tecido urbano ao longo das últimas décadas, visando tornar a cidade
mais segura e democrática. Tais fatos evidenciam o potencial educador, a ser explorado
na gestão do planejamento urbano, para que a ideia de cidade como uma escola ao ar
livre, venha a se realizar.
Palavras-Chave: cidades educadoras; espaços potencialmente educadores; qualidades
do ambiente.
Introdução
Os espaços são consequências das ações humanas e são neles que acontecem o
convívio e a integração das pessoas com culturas distintas, viabilizando diálogos,
convivência, comunicação e reconhecimento mútuo. Sendo assim, o espaço urbano
reforça a importância do papel do espaço enquanto instância social, onde os projetos e os
planejamentos urbanos deveriam criar espaços públicos mais justos e igualitários,
auxiliando na educação, na formação de cidadãos e no desenvolvimento socioeconômico.
As formas espaciais são informativas e formativas como concretude e simbologia,
portanto o espaço não pode ser apenas um mero espaço físico de requisito geométrico.
Assim, os ambientes oferecem a educação informal negativa ou positiva. Para ser positiva
a cidade deve ser vista como um espaço de aprendizagem, fornecendo liberdade para
novas propostas que incluam todas pessoas e ofereça a participação no processo
democrático de gestão urbana.
Se um ambiente facilita os convívios interpessoais e reforça a ideia de igualdade
entre as pessoas, ele se torna um ambiente potencialmente educador, ou seja, quando
facilitam a interação entre pessoas distintas para que aprendam trocar experiências no
espaço. “A primeira pedagogia é aquela oferecida pelo contato direto das pessoas entre si
nos espaços públicos. ” (HUET, 2012, p. 151).
Sendo assim, a Carta das Cidades Educadoras foi escrita em Barcelona, em 1990,
e aperfeiçoada em Bologna em 1994 e Gênova em 2004, com o intuito de tornar as cidades
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mais acolhedoras e justas, objetivando a formação de cidadãos críticos e ativos. Os
princípios das cidades educadoras são: trabalhar a escola como espaço comunitário;
trabalhar a cidade como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e com
as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; e por fim, priorizar a formação destes
valores, para assim, viabilizar a melhoria na qualidade de vida para seus cidadãos.
O papel do arquiteto urbanista seria transformar os espaços públicos e
arquitetônicos, repetitivos e banalizados, em espaços educadores e inovadores, que
ofereçam a possibilidade de informar e formar as pessoas que ali frequentam, criando
novas relações entre os usuários, através de mensagens não verbais que a arquitetura
permite fazer conhecer.
“Hoje não é suficiente apenas a discussão sobre espaço euclidiano dos
ambientes, de seus acabamentos, mas também, a existência de
qualidades que venham a atrair e a tocar a sensação de conforto, de
acolhimento, atendendo às dimensões psicológicas do ser humano,
propiciando o sentimento de prazer nos locais de atividade de sua
existência, desenvolvendo o sentido afetivo ou a ligação prazerosa que
enseje a permanência no local. ” (OKAMOTO, 2002, p. 249)

Para identificar tais espaços, baseando-se na conceituação realizada por Merlin e
Queiroga (2011), se o espaço possui relações adequadas com o entorno, mostra a história
do lugar, tem capacidade de incitar as sensações humanas, oferece lugares que facilitam
agregar pessoas e que, ao mesmo tempo, mostram qualidades em seu design, este espaço
tornar-se-á potencialmente educador, sendo estes os cinco pontos cruciais para uma boa
forma espacial.
Para se apropriar de todos estes critérios, este trabalho propôs encontrar espaços
diversificados que exemplifiquem a maioria destas características, objetivando avaliá-los
enquanto indutor de processos educadores, apontando suas características mais
específicas. Embora os edifícios não cumpram de maneira plena todos os requisitos
enunciados anteriormente, o que os tornaria paradigmáticos, eles foram escolhidos por
possuírem características particulares marcantes que cumprem melhor as funções
educadoras.
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Objetivos
A pesquisa busca desvelar potenciais educadores inerentes ao espaço,
investigando a ambiência, suas qualidades educadoras e a suas repercussões na esfera da
vida pública, como linguagem, produção cultural, simbologia, concepção e concretude
espacial.
Metodologia Específica
Foram realizadas pesquisas documentais, bibliográficas, etnográficas e
iconográficas, usando-se técnicas de investigação – coleta, análise e estruturação de dados
- utilizando-se de instrumentos habituais à prática do arquiteto tais como desenho, mapas,
fotos, imagens digitais, projetos, textos etc, utilizando “leituras flutuantes” espaciais,
assemelhadas às leituras flutuantes textuais, para que fosse possível escolher as obras a
serem exemplificadas e analisadas objetivando entender, discutir e organizar aspectos
espaciais potencialmente educadoras. As pesquisas também aconteceram por meios
digitais e na WEB. Procedimentos comparativos e qualitativos foram critérios para
descobrir relações entre a qualidade arquitetônicas das obras e seus potenciais
educadores.

Definindo conceitos
A importância do espaço
O espaço é uma consequência das ações humanas, são neles que acontecem a
integração e reconhecimento mútuo, sendo o reflexo de seu desenvolvimento e estrutura
social, pois representa a economia, a política e a cultura daquele local. Cada espaço
contém a sua própria história e, quando preservada, o lugar torna-se informativo e
formativo, pois conta sua trajetória, não sendo apenas um mero espaço físico material.

677

O espaço como meio educador
O meio sempre foi educador e um ambiente de integração e convívio social entre
os indivíduos, permitindo novos arranjos sociais, tornando o ambiente favorável à
interação com a cidade, abrangendo todo tipo de conhecimento, tornando-se justo e
igualitário, não excludente.
Os problemas da cidade contemporânea
A globalização dissemina novos centros urbanos que privilegiam classes sociais
mais ricas, enquanto as classes sociais de menor poder aquisitivo resistem em guetos e
invasões, potencializando conflitos. O medo, desordem, insegurança e corrupção trazem
ameaça, induzindo ao isolamento das pessoas, fazendo com que elas procurem segurança
em condomínios fechados, sendo um problema, já que se bloqueiam para a cidade.
Outra consequência da globalização para o contexto urbano é o fato de que a
cidade possuía lugares simbólicos onde pessoas importantes faziam discursos ao ar livre.
Atualmente são os meios digitais que levam as informações para qualquer lugar ou região,
o que diluiu esta tradição do local, já que agora as discussões ocorrerem em meios de
comunicação e não mais nas ruas/praças.
O surgimento da cidade criou consequentemente espaços para a convivência de
estranhos, e com isso a velocidade de informações e imagens potencializou os processos
de diferenciação e segregação sócio-espacial, o que gerou mais consumidores do que
cidadãos. Sendo assim, o papel dos espaços é de restaurar a cidadania e retomar/qualificar
o convívio das pessoas.
O papel do arquiteto urbanista na sociedade
Para não haver um vazio conceitual dos espaços, o foco não deve ser apenas a
iluminação, ventilação e limpeza, mas os espaços devem ser pensados em sua essência e
plenitude.
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Segundo Lynch (2007), uma boa forma urbana acontece se há vitalidade, ou seja,
como a cidade suporta suas funções vitais de acordo com os seres humanos; sentido,
sendo que varia da concepção de cada pessoa de acordo com as correspondências entre o
ambiente e as construções sensoriais/mentais/culturais; adequação, ou seja, eficiência dos
espaços; acesso: como se dá a inter-relações pessoais e acesso à informações; controle,
isto é, se o espaço permite criação, modificação e atividades diversificadas pelos usuários;
eficiência, que seria a viabilização das 5 dimensões anteriores; e justiça, que seria a
distribuição equilibrada dos benefícios.
Sendo assim, o papel do arquiteto seria transformar esses espaços arquitetônicos,
banalizados e reproduzidos de forma igual, em espaços educadores e inovadores, que
informam e formam as pessoas que ali frequentam, mudando as relações entre os usuários
e auxiliando no seu desenvolvimento individual, fazendo apropriação das dimensões
explicitadas acima.
O papel da Arquitetura
A arquitetura deve ser entendida como uma forma silenciosa de ensino, e uma boa
arquitetura provoca sensações distintas em cada pessoa. As sensações de estranhamento
causadas pelos espaços educam nossos órgãos sensoriais, ampliando o repertório sensível
do ser humano e seu conhecimento de mundo.
O papel do Estado na sociedade
Os programas e planejamentos sociais, políticas públicas e ações do governo
devem se basear e serem discutidos por meio das características individuais de cada
cidade. São necessárias políticas públicas e planejamento do governo para o ambiente ser
favorável à interação com a cidade e assim, ela educar. A política pública não se resume
só na ação do Estado, pois a sociedade civil pode e deve tomar iniciativas públicas
coletivas, aumentando o seu protagonismo e o seu empreendedorismo.
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Para se alcançar os objetivos de uma Cidade Educadora, o Estado e a sociedade
têm que trabalhar juntos para que a democracia e a justiça social estejam presentes na
nossa vida e que haja clareza em quais espaços nos educamos.
Análises
Há

algumas

particularidades

inerentes

aos

espaços

apontadas

como

potencialmente educadoras, ou seja, os espaços públicos possuem capacidades de abrigar
funções educadoras e promover encontros humanos, educando os usuários, como é o caso
das escolas, ruas e praças que possibilita tais encontros e trocas de informação. Mais
tênues e complexas, estas características estão relacionadas com as relações adequadas
com o entorno, com a amostragem da história do lugar, com a capacidade de incitar as
sensações humanas, e com a existência de lugares que facilitam agregar pessoas. Ao
possibilitar esta interação, este se torna um espaço educador, pois não faz distinção social
e promove o reconhecimento mútuo e o respeito entre os usuários, além da transmissão
de conhecimento pelo exemplo de conduta do outro.
“(...) é muito mais importante abrir uma “boa” rua, criar uma
verdadeira praça, do que construir uma escola cuja arquitetura esteja
loucamente na moda, ou um magnifico centro cultural colocado num
contexto urbano inexistente. (...) pois as crianças e adolescentes
aprendem muito mais nas ruas do que nas escolas, e que a cultura
proporcionada pela frequência nos espaços de nossas cidades é mais
fundamental do que as das casas de cultura. ” (HUET, 2012, p. 151)

Não basta apenas apresentar um programa cultural e educador se o espaço não
possuir diferenciada qualidade espacial, o que se torna outra característica relevante no
processo de educação do cidadão, visto que as qualidades dignificam o lugar e condensam
todos os demais atributos, levando em conta aspectos funcionais, técnicos, éticos,
políticos e estéticos do local que favoreçam e incentivem esta troca de conhecimento.
(...) hoje há uma forte tendência a pensar que para resolver problemas
sociais fundamentais, como a educação e a cultura, basta multiplicar os
educadores e os animadores, construir edifícios para acolhê-los e
multiplicar as obras de arte e os monumentos, sem fazer o esforço de
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pensar no espaço que condiciona a educação e a cultura no cotidiano,
isto é, na “cidade”, no sentido mais convencional e mais tradicional do
termo. (HUET, 2012, p. 151)

Portanto, a arquitetura é vista como uma forma tácita de ensinar e educar, pois
consequentemente molda a atuação e o papel de cada pessoa frente à sociedade,
contribuindo para a formação de sua cidadania. Sendo a cidade o protagonista que abriga
esta arquitetura e urbanização, reforça seu papel enquanto instância social e indutor de
conhecimento.
1. Relações adequadas com o entorno
Se uma obra arquitetônica não estiver inserida em um contexto urbano coerente
com ela mesma, se perde/diminui a importância e seu impacto para o local, perdendo sua
força e seu significado. Por isso conhecer e estudar as relações com seu entorno é de
extrema importância para elaboração de um projeto. “A rigor, é melhor uma arquitetura
de qualidade média, porém bem situada no um espaço público e que atenda a critérios de
legibilidade perfeitamente precisos, do que uma obra-prima “revolucionária”, tornada
perfeitamente insignificante pela sua incongruência. ” (HUET, 2012, p. 150)
Pensar o espaço em seu âmago requer alto comprometimento com sua real
finalidade e consequência que o projeto vai acarretar para o lugar em que se inserir, e
infelizmente está sendo comum o fato do espaço público resultar de edificações que o
rodeiam, sendo assim, um espaço residual das áreas privadas ou semi-públicas, se
tornando um lugar de passagem e não de permanência. É preciso rever o modo de pensar
a cidade e a arquitetura, restaurando o valor educativo e civilizador destes espaços que
possuem potencial de educar o cidadão.
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Todo projeto deve-se ser pensado em sua essência, onde suas relações espaciais
acontecem harmonicamente com seu entorno, fazendo-se uso do pré-existente como um
partido para o projeto, projetando barreiras e permeabilidades quando for necessário para
que se atinja o seu objetivo.

Piscina de Marés – Leça da Palmeira, Portugal. Arquiteto: Álvaro Siza.
FOTOS: Fernando Guerra, 2016.

Ilustrando este critério, o projeto da Piscina de Máres de Siza enfatiza a relação
da natureza com o urbano e a arquitetura, onde o desnível não impede que a paisagem se
esconda, visto que a arquitetura se encaixa neste desnível de forma sutil. A implantação
mostra conhecimento do espaço a partir do uso que se tem nele, onde a piscina gera uma
continuidade visual das águas do mar, evidenciando-se a oposição entre a natureza agitada
e a calmaria do ambiente construído, além disso, explorando as sensações nos indivíduos
que ali frequentam.
“... uma coisa é o lugar físico, outra coisa é o lugar para o
projeto. E o lugar não é nenhum ponto de partida, mas é um ponto de
chegada. Perceber o que é o lugar é já fazer o projeto. ” (SIZA, Álvaro)
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Um outro exemplo é a Praça das Artes localizada no centro de São Paulo, um
equipamento cultural implantado em uma área caracterizada pela carência de espaços
públicos de convivência, desempenhando um papel estratégico na requalificação urbana,
marcado pela integração dos usuários com o urbano, se tornando um local de permanência
e não uma barreira. É o espaço resultante de aspectos sócio-políticos de formação do
tecido urbano característicos do centro da cidade, que buscou compreender o lugar em
sua essência e não somente como espaço físico de requisito geométrico, mas como espaço
marcado por conflitos, subutilização e abandono.
A edificação do Antigo Conservatório Dramático Musical de São Paulo, que está
situada nesta área degradada do centro da cidade e ao lado da Praça, se tornou um
importante marco histórico e arquitetônico que foi incorporado pelas novas edificações
propostas para o local, relacionando a antiga sala de recitais, que há décadas estava
inutilizada, às aulas de dança e músicas do novo anexo, preservando a história e
identidade do lugar.

683

Praça das Artes – São Paulo, Brasil. Escritório: Brasil Arquitetura.
FOTOS: Nelson Kon, 2013.

2. História do lugar
O novo deve acontecer em harmonia com o pré-existente, ou seja, as relações
adequadas com o entorno também estão relacionadas com este critério. Uma obra
arquitetônica não pode simplesmente ignorar as edificações e a identidade que os projetos
pré-existentes abarcam, ignorando o contexto em que se insere. É muito importante
evidenciar esta relação de respeito entre o novo e o antigo, pois garante a preservação do
passado histórico e das memórias que o lugar possui, sendo a Praça das Artes um exemplo
deste critério também.
Esta relação harmônica acontece pela arquitetura e pelo uso que se tem dela, como
é o caso do Museu do Pão localizado no sul do país, onde o novo anexo contemporâneo
se relaciona com o antigo moinho colonial que fabricava farinha, comumente encontrado
nas serras gaúchas. Construído com a madeira araucária, típica da região, o Moinho
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Colognese, que voltou a fabricar farinha de milho, se conecta por uma passarela à Escola
de Padeiros e ao Museu do Pão, o anexo novo, que faz alusão ao moinho e à natureza ao
seu redor por meio dos materiais utilizados e do pilar em estrutura mista, uma releitura
dos pilares do moinho, trazendo qualidade histórica ao local e conhecimento para as
pessoas da pequena cidade, preservando e enaltecendo seu ícone.

Museu do Pão – Ilópolis - RS, Brasil. Escritório: Brasil Arquitetura.
FOTOS: Nelson Kon, 2011.

Outro exemplo emblemático é o SESC Pompéia em São Paulo, uma
“arquitetura a serviço da cidadania”, onde a antiga fábrica dos tambores da Pompéia deu
espaço à requalificação, se transformando em um centro cultural que abriga atividades de
esporte e lazer, teatro e ateliês de artesanato, para quem quiser usufruir e participar. As
estruturas dos antigos galpões foram preservadas, e novos usos ao espaço foram
atribuídos, onde também dois edifícios anexos foram construídos, se relacionando de
forma harmoniosa com o pré-existente. Do ponto de vista sociocultural, o SESC é visto
como um símbolo da identidade paulistana, um espaço de fuga e calmaria que se
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contrapõe à agitada metrópole paulistana, abrigando pessoas de todas as classes sociais
que aprendem a trocar informações e conhecimentos num mesmo espaço, auxiliando na
formação de seus frequentadores.

SESC Pompéia – São Paulo, Brasil. Arquiteta: Lina Bo Bardi.
FOTOS: Pedro Kok, 2013.

Agregar pessoas
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Os espaços são marcados pelo uso que se fazem deles, sendo o SESC Pompéia
um exemplo de como é importante o espaço visar a alteridade, viabilizando encontros e
trocas de experiências. As escolas também são vistas neste aspecto, uma vez que em seu
espaço acontece a educação formal, que se aprende na escola, e informal, o conhecimento
que não se aprende em salas de aula.
Os Centros Educacionais Unificados (CEU) em São Paulo são intervenções
educacionais da Prefeitura nas regiões periféricas da cidade em uma tentativa de amenizar
as desigualdades sociais, tornando a escola um centro polarizador de conhecimento e um
método de fundar uma nova urbanidade em seus bairros através de práticas esportivas,
recreativas e culturais no ambiente escolar. Estes projetos constituem mais um avanço na
interação entre arquitetos e educadores no desenvolvimento de ideias para combater o
processo hostil de urbanização das nossas cidades, estabelecendo a escola como um
instrumento de (re)estruturação da sociedade.
“Porque não considerar em cada bairro, a escola, o grupo
escolar, como fonte de energia educacional, como ponto de reunião
social, como sede das sociedades de “amigos de bairro”, como ponto
focal de convergência dos interesses que mais de perto dizem com a
vida laboriosa das suas populações? ” (DUARTE, Hélio, 1951 arquiteto)
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CEU Butantã – São Paulo, Brasil. Autor: EDIF (Departamento de Edificações do Município de
São Paulo).
FOTO: Nelson Kon, 2004.

Os CEU’s são abertos aos finais de semana para beneficiar a comunidade de baixa
renda em que está inserido, explorando os potenciais educadores do espaço, já que a
população faz uso de seus equipamentos: piscinas, quadras, playgrounds, teatros/cinemas,
salas de computação e bibliotecas. Caracterizam também um processo de transformação
urbana e inclusão social, onde a educação e a cultura são os alicerces para a realização de
mudanças sociais, onde as infraestruturas físicas são responsáveis pela melhoria da
qualidade de vida e a recuperação do espaço público e da coesão social, reforçando a
convivência e integração das pessoas.
3. Incitar sensações
Todo lugar causa uma sensação, seja ela positiva ou negativa. Considerando este
poder vinculado à arquitetura, ao incitar sensações faz com que o espaço não passe
despercebido aos olhos do usuário, o que desafia sua percepção. O estranhamento, ao se
deparar com o inédito, causa uma reflexão, fazendo com que a pessoa busque entender o
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que está acontecendo, dilatando o repertório do conhecimento sensível ao se deparar com
o inédito.
Uma boa referência de espaço que contextualiza a importância de estimular os
órgãos sensitivos humanos é o Parque Bicentenario de la Infancia em Santiago, Chile. A
diferença deste parque é sua proposta que não busca o controle e aprisionamento das
crianças em um espaço fechado, mas sim a convivência entre elas em um espaço verde,
aumentando a coesão social entre os usuários e a consciência ambiental, o que enfatiza
seu caráter educador. “Precisa-se de ambientes que permitam extravasar os sentimentos,
as emoções (...)” (OKAMOTO, 2002, p. 252)

Parque Bicentenário Infantil – Santiago, Chile. Escritório: ELEMENTAL.
FOTOS: Teresita Pérez, 2012.
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O conceito do parque surgiu a fim de criar um espaço para lazer e psicomotor de
estimulação sensorial, devido à ausência de tais espaços públicos, especialmente voltados
para a importância de incitar as sensações humanas. Os brinquedos com água se tornaram
seu grande ponto, por estimular os órgãos sensitivos das crianças, fazendo com que elas
aprendam com o espaço em que frequentam.
O Museu Judaico se torna um importante exemplo de espaço educador e
como o inédito é responsável na nossa percepção e construção do conhecimento sensível.
O museu busca causar variadas sensações ao longo de seu percurso interno, se apoderando
do meio arquitetônico para narrar e proporcionar aos visitantes, emoções dos efeitos do
Holocausto e da cultura judaica. “A missão da arquitetura é criar espaços sensíveis e
estimulantes que favoreçam o desenvolvimento da existência humana. ” (OKAMOTO,
2002, p. 253)
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Museu Judaico – Berlim, Alemanha. Arquiteto: Daniel Libenskind.
FOTOS: Anabella Fernandez Coria, 2016.

Libeskind propõe um edifício em forma de "zig-zag", onde os visitantes
caminham por galerias, espaços vazios que chegam a um pé direito de 20m e becos sem
saída, onde apenas uma pequena parte da luz entra no espaço, tendo ainda uma porção
significativa do trajeto isento de janelas, experimentando, assim, os espaços interiores
extremamente complexos. O arquiteto quis que os visitantes vivenciassem o que o povo
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judeu sentiu durante a Segunda Guerra Mundial, e que mesmo nos momentos mais
desesperadores um pequeno feixe de luz restitui a esperança, tornando a arquitetura
emblemática.
4. Design inusitado
O design do edifício também está ligado às impressões que ele causa num primeiro
momento, como é o caso do museu judaico, em que sua forma nada convencional causa
estranhamento aos olhos de quem vê.
Ao longo de um percurso torna-se interessante se deparar com algo imprevisível,
seja uma praça, uma edificação ou até mesmo uma escultura, para que a cidade não seja
algo monótono e assim agregue experiências e valores ao indivíduo. “(...) necessitamos
notar a emoção e o sentido afetivo com relação ao meio ambiente que criamos. ”
(OKAMOTO, 2002, p. 255)
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MASP (Museu de Artes de São Paulo) – São Paulo, Brasil. Arquiteta: Lina Bo Bardi.
FOTOS: Wikiarquitectura, 2012.

A Arquitetura tem o poder de criar símbolos que dão identidade ao território em
sua concretude, como é o caso do MASP que se encontra em um ponto privilegiado da
cidade, o cruzamento da Av. Paulista, uma das mais famosas, com o túnel da Av. 9 de
Julho, na cidade de São Paulo. O edifício de arquitetura simples e de caráter monumental
está suspenso do chão com o formato de pórtico, enquadrando a paisagem da cidade.
Considerações Finais
Foi possível verificar que os espaços em si são formativos e informativos e que os
espaços de qualidade são mais educadores que os triviais, devido às suas características
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inerentes. Os desenhos têm que valorizar as qualidades que o espaço pode oferecer,
evitando o vazio conceitual e a produção de espaços residuais, buscando tornar a cidade
e seus espaços mais seguros e democráticos.
Ao se analisar brevemente os exemplos de espaços com potenciais educadores,
fica evidente que para se atingir um crescimento justo e igualitário, superando a
desigualdade social, deve-se investir em políticas educadoras nos espaços públicos.
Investir na educação é investir em ambientes de convívio coletivo favoráveis a uma boa
governança, expansão econômica e cultural.
A cidade pode assumir um papel educador como se pereniza na fundação da AICE
e nas reuniões da UNESCO, desde a década de 1970, e são necessárias medidas públicas
trabalhando juntamente com a população para que isto venha a se tornar realidade.
(CARTA da AICE, 1990).
Logo, baseado nas proposições de Merlin e Queiroga (2011), este trabalho define
parâmetros que instauram a qualidade espacial e comprova que sua potencialidade
educadora se vincula diretamente com estes parâmetros, devido às suas características
inerentes que incitam as sensações humanas e causam estranhamento desafiando a
percepção do indivíduo, contando a história do lugar, respeitando o entorno, promovendo
encontros e qualificando o ambiente urbano.
De fato, fica evidente que os espaços educam ou deseducam, nunca são neutros, portanto
podem contribuir para a educação integral, onde se tem a possibilidade de se aprender a
educação informal, aquela que não se aprende apenas através de conteúdo dentro da sala
de aula, mas também através de espaços que sensibilizam e informam.
Assim, as potencialidades educadoras inerentes aos espaços, mesmo com certa
independência de programas arquitetônicos, é tanto materialidade quanto linguagem,
gerando experiências que fazem parte do aprendizado pessoal do usuário no próprio
espaço que frequenta.
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É importante ressaltar que uma política de gestão social aplicada na arquitetura e
urbanismo, no redesenho do espaço público, pode mudar a qualidade de vida das pessoas,
tornando a cidade mais segura e menos violenta. Tais fatos evidenciam o potencial
educador destes espaços e oferecem possibilidades para que se explore tais proposições
nos futuros planejamentos urbanos, para que a ideia de cidade como uma grande escola
ao ar livre requerida pela “sociedade do conhecimento”, venha a se realizar.
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EXPLORANDO O ENTORNO DA ESCOLA
Andreza Gonçalves
Beatris da Silva Raimundo Monteiro
Lucinéia Alves de Oliveira Almeida
CEI “Alexandre Sartori Faria” – Prefeitura Municipal de Campinas
Resumo: A proposta deste trabalho é partilhar a experiência do Projeto: “Explorando o entorno
da escola”, elaborado no segundo semestre de 2016 e desenvolvido com crianças de idade de dois
a três anos, pelas Agentes de Educação Infantil do Centro de Educação Infantil “Alexandre Sartori
Faria”, situado em Joaquim Egídio, no estado de São Paulo. A referida instituição escolar localizase num ambiente rico em árvores, pássaros, uma diversidade de animais, além de vários espaços,
como parques, lugares para piqueniques e trilhas. Assim, diante destas possibilidades, surgiram
então questionamentos: “Podemos desenvolver algum trabalho no qual a exploração do entorno
da escola ocorra e que propicie, as crianças, experiências com a natureza e que marque suas
vidas?”. Para tanto, apresentou como objetivo do projeto desenvolver atividades lúdicas com os
alunos nos mais variados espaços no entorno da instituição escolar. Objetivou-se as brincadeiras
e caminhadas observando tudo ao seu entorno como atividades, pois se entende que é por meio
de estímulos proporcionados entre adultos e crianças, crianças e crianças e até mesmo pelo
ambiente físico no qual estão inseridas, que os educandos se movimentam, brincam, aprendem,
expressam seus sentimentos e experiênciam vivências que lhes permitem desenvolver suas
capacidades de natureza global e afetiva, diante das interações com o outro, apreendem
conhecimentos do mundo, como fatos, conceitos e princípios, além de se apropriarem dos espaços
com autonomia e tranquilidade. Procuramos trabalhar com um leque de brincadeiras, como
pintura livre, escalar morros, jogos, jogos musicais, contação de histórias, entre tantas outras,
além de promover situações que propiciasse uma investigação, a exploração mais atenta em
determinados momentos. Todas essas propostas provocaram nos indivíduos envolvidos um olhar
diferente, de alegria, de surpresa, de sensibilidade, de criatividade, de responsabilidade e respeito
para os espaços/lugares. Nos infantes, este olhar, foi percebido nas observações atenta das
monitoras durante as diversas brincadeiras sugeridas e nos relatos de vivências feitos pelos
educandos durante as rodas de conversas, as quais eram realizadas após as situações de ludicidade
ou exploração destas e dos ambientes. Nas educadoras, o olhar foi percebido em suas falas
enquanto trilhavam os percursos do projeto. Assim, as conclusões do trabalho desenvolvido
revelou que os aprendizes constroem seus conhecimentos à medida que estabelecem uma relação
com o meio que os cercam. Ou seja, através das relações que os pequenos estabelecem com o
brinquedo e suas brincadeiras, com os amiguinhos, adultos e com meio que os rodeiam,
experiênciam uma aprendizagem sólida.

Palavras-Chave: Espaços; Brincadeiras; Aprendizagem.
Introdução
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Este escrito toma por base os olhares de três Agentes de Educação Infantil do
Centro de Educação Infantil “Alexandre Sartori Faria”, situado em Joaquim Egídio, na
cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Estas atuam diretamente com meninos e
meninas de idades entre dois a três anos, do Agrupamento II, na referida instituição.
A escola atende crianças período integral, sendo que, no primeiro período os
alunos são atendidos por um professor e um monitor e no segundo período por dois ou
três monitores, conforme o número de crianças na turma, seguinte orientações da
Secretaria Municipal de Educação de Campinas.
A rotina das crianças é pautada em atividades dirigidas e livres realizadas em
espaços como o ateliê, o solário da sala de aula, a brinquedoteca, a casinha de boneca, o
parque o refeitório no momento das refeições e o banheiro no momento de higienização.
Com exceção do horário do parque, que é o momento em que os alunos estão fora de
quatro paredes, à organização do espaço/tempo do dia a dia das crianças está voltada aos
espaços internos da escola.
Tomando por base o fato de a escola estar localizada em área de proteção
ambiental, sendo, por isso, rodeada por várias árvores, pássaros, macacos e o fato das ruas
do entorno serem pouco movimentadas pensamos na possibilidade de explorar com as
crianças os espaços externos da sala de aula e da própria escola.
Sendo assim, no segundo semestre de 2016, nos educadoras do turno vespertino,
vendo as crianças dentro de quatro paredes realizando trabalhos como pinturas,
massinhas, ouvindo histórias ou músicas, dançando, explorando os brinquedos
disponíveis, ou vendo desenho animado, preocupamo-nos em ampliar a abrangência de
espaços para a realização de atividades com as crianças e tirá-las da zona de conforto
mudando um pouco a rotina, pois passavam muito tempo sentadas vendo desenhos
animados ou brincando com brinquedos de lojas.
De acordo com os Parecer CNB/CEB Nº 20/2009 (MEC, 2009, p. 15), os meninos
e meninas da primeira infância “precisam brincar em pátios, quintais, praças, bosques,
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jardins, praias, e viver experiências de semear, plantar e colher os frutos da terra,
permitindo a construção de uma relação de identidade, reverência e respeito para com a
natureza”.
Ainda, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(DCNEI), o processo contínuo de desenvolvimento e das várias aprendizagens do
indivíduo acontecem a partir da infância. Essa dinâmica acontece devido à inserção desse
ser humano a um determinado espaço e aos estímulos que estes lhes proporcionam.
Foi diante da preocupação de viver uma rotina monótona e considerando a
perspectiva do documento citado acima, é que se entendeu a suma importância de que os
alunos precisavam viver experiências ricas promotoras do desenvolvimento motor,
emocional e cognitivo não só nos espaços internos da escola, mas também, nos lugares
externos à instituição de ensino.
Também com base no Parecer citado, nos Agentes de Educação Infantil
elaboramos e colocamos em ação o projeto intitulado: “Explorando o entorno da escola”,
que apresentou como objetivo central da proposta desenvolver atividades lúdicas com os
alunos nos mais variados espaços no entorno da instituição escolar, além de realizar
caminhadas observando diferentes animais, paisagem proporcionadas pelo espaço. Para
tanto, esse projeto foi desenvolvido no período de um mês, sendo que as saídas das
crianças da escola aconteciam duas vezes por semana.
Elaboração e execução do projeto
Para a realização do referido projeto foi preciso refletir acerca dos caminhos
possíveis diante da proposta central. Pois, segundo Callai (2005, p. 231),
Para romper com a prática tradicional da sala de aula, não adianta
apenas a vontade do professor. É preciso que haja concepções teóricometodológicas capazes de permitir o reconhecimento do saber do outro,
a capacidade de ler o mundo da vida e reconhecer a sua dinamicidade,
superando o que está posto como verdade absoluta. É preciso trabalhar
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com a possibilidade de encontrar formas de compreender o mundo,
produzindo um conhecimento que é legítimo.

Assim, no primeiro momento realizamos um esboço dos percursos a serem
seguidos, e que abrangessem lugares a ser observado e explorado como o parquinho de
uma praça vizinha a escola, ruas pelas quais pudéssemos transitar com segurança, campo
de futebol do bairro, jardins entre outros lugares. O que, segundo o RCNEI (1998a), no
item Orientações Didáticas, para crianças de zero até três anos de idade, do eixo Natureza
e Sociedade nos diz que:
A observação e a exploração do meio constituem-se duas das principais
possibilidades de aprendizagem das crianças desta faixa etária. É dessa
forma que poderão, gradualmente, construir as primeiras noções a
respeito das pessoas, do seu grupo social e das relações humanas. A
interação com adultos e crianças de diferentes idades, as brincadeiras
nas suas mais diferentes formas, a exploração do espaço, o contato com
a natureza, se constituem em experiências necessárias para o
desenvolvimento e aprendizagem infantis. (RCNEI, 1998a, p.178).

Isso, não seria empecilho, pois o entorno do CEI “Alexandre Sartori Faria” é
repleto de uma vasta variedade de plantas e animais como pássaros, saguis, lagartos,
galinhas, cavalos e até bicho preguiça, além de ser um lugar rico em árvores frutíferas e
ter um rio que passa bem próximo à escola. Também a caminhos de pedras, morros e até
pequenas pontes, lugares para piqueniques, trilhas e vários parques com brinquedos,
espaços e ambientes que mediados pela ação do educador podem promover a interação,
a brincadeira e o desenvolvimento de habilidades necessárias ao aprendizado,
dependendo da proposição de atividades e brincadeiras a serem realizadas.
Buscar atividades lúdicas que fossem propícias de se realizar em alguns lugares
como os citados acima foi outro fator importante na elaboração do projeto. Assim,
fizemos uma lista com brincadeiras e jogos que pudessem ser realizados juntamente com
as crianças nos lugares decididos. Para o RCNEI (1998a) é de suma importância que o
professor faça levantamentos das brincadeiras, jogos, histórias, entres outros mecanismos
que favoreçam a ampliação do repertório histórico e cultural dos infantes. Além disso,
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salienta a importância de planejar o trabalho com as crianças pequenas de modo que elas
tenham experiências reais, palpáveis e significativas em contato com a natureza.
Ainda segundo o documento citado acima, as experiências necessárias para o
desenvolvimento e aprendizagens infantis se constituem na interação dos pequenos com
adultos e crianças de diferentes idades, nas brincadeiras em suas diferentes formas, na
exploração do espaço, e no contato com a natureza. Assim sendo, é importante que o
mediador das situações perceba a criança como um ser em desenvolvimento, cujas
habilidades e conhecimentos vão sendo adquiridas diante de suas experiências e em
contato com o meio que o cerca.
Num segundo momento, apresentamos a proposta do trabalho à professora titular
da turma e obtemos um retorno positivo pela iniciativa da ação educativa que vinha a
corrobora com o projeto pedagógico anual da turma intitulado “Construindo a
Identidade”. Diante do aval da professora ficamos muito positivas, pois denota a
importância dos agentes de educação infantil no processo pedagógico, não limitando a
função apenas aos cuidados básicos de higiene e segurança da criança, discussão essa que
são fundamentadas nos cursos de formação realizados na unidade semanalmente pela
orientadora pedagógica.
No dia seguinte à conversa com a professora, realizamos o primeiro contato com as
crianças sobre o assunto do projeto, que aconteceu durante a roda de conversa que se
realizava todos os dias de aula, após o lanche da tarde que acontecia por volta das 14
horas.
A roda de conversa é o momento privilegiado de diálogo e intercâmbio
de idéias. Por meio desse exercício cotidiano as crianças podem ampliar
suas capacidades comunicativas, como a fluência para falar, perguntar,
expor suas idéias, dúvidas e descobertas, ampliar seu vocabulário e
aprender a valorizar o grupo como instância de troca e aprendizagem.
A participação na roda permite que as crianças aprendam a olhar e a
ouvir os amigos, trocando experiências. (RCNEI, 1998a, p. 138).
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Por isso, escolhemos o momento da roda para apresentar o projeto às crianças e
tomar conhecimento a opinião delas, pois as crianças são inteligentes, carregam bagagens,
são avidas por conhecimento, e a sua atuação como membros ativos e participantes de
nossa sociedade, valorizando seu tempo de construção social é importantíssima na
elaboração do projeto pedagógico.
Colocamos para os alunos alguns questionamentos com o intuito de despertar as
crianças a exporem e compartilharem suas ideias e pensamentos se apropriando como
parte do processo: “O que vocês acham se marcássemos uns dias na semana pra irmos
jogar bola no campinho, quem sabe andar pela vizinhança ou até mesmo brincar lá na
pracinha?”. Antes dessa proposta nós nunca havíamos saído da escola pra ir até o
parquinho da pracinha, nem ao campo de futebol que tem no fundo da escola.
De fato ocorreu uma participação de todos diante das perguntas realizadas, pois a
euforia da turma era visível diante das respostas. O fato de se pensar em sair da sala não
era a questão para as crianças. Elas só conseguiam falar sobre poder brincar em outro
espaço, brincar de que, fazer como. E assim, diante de tanta alegria foi que surgiram várias
sugestões, as mais possíveis de se pensar. E, perante o entusiasmo começamos a colocar
numa folha de caderno tudo o que se pensava em fazer: “Eu quero ver os cavalos que tem
numa casa quando passo de ônibus pra vim aqui pra escola”, disse uma das crianças; a
maioria dos meninos gritava: “Jogar bola... Jogar bola”; umas meninas diziam que
queriam brincar de cabana no campo e assim foram as muitas sugestões.
Depois de várias anotações diante de tantas ideias, então dissemos às crianças que
iriamos comunicar a direção da escola a respeito das ideias e dos dias que iriamos sair e
que depois, juntos faríamos um cronograma no qual constassem os lugares e as
atividades/brincadeiras que poderiam ser realizadas. Esse cronograma nos serviria como
forma de orientação e registro do trabalho já que não contávamos com a presença da
professora nos momentos fora da escola, pois ela trabalha como as crianças no período
da manhã e as atividades aconteceram no período da tarde.
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A primeira saída com as crianças da instituição infantil aconteceu numa segundafeira, dia 03/10/2016, por volta das 14h e 30 minutos. Nesse dia, combinamos de só fazer
uma caminhada no entorno para conhecer melhor o lugar. Durante o percurso, foi notável
o interesse e a curiosidade delas diante das plantas que tinham no caminho. No chão
encontraram uma vagem diferente e perguntaram: “o que tem dentro,
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abre pra gente

ver?”. As crianças numa atitude de exploração do ambiente observavam atentas, cheias
de curiosidade, sempre querendo saber mais e mais. Falavam do barulho que os carros
faziam quando passavam, imitavam os cachorros latindo, gatos miando, entre tantas
outras coisas.
Para Hank (2006, p.02) a interação que há entre o ser humano e o meio é o
propulsor dos estímulos. Essas incitações são o que torna a criança “segura e ao mesmo
tempo desafiada, onde ela sinta o prazer de pertencer a aquele ambiente e se identificar
com o mesmo e principalmente um ambiente em que ela possa estabelecer relações entre
os pares”. Em conformidade com a autora acima, o RCNEI (1998a) esclarece:
Nos primeiros anos de vida, o contato com o mundo permite à criança
construir conhecimentos práticos sobre seu entorno, relacionados à sua
capacidade de perceber a existência de objetos, seres, formas, cores,
sons, odores, de movimentar-se nos espaços e de manipular os objetos.
Experimenta expressar e comunicar seus desejos e emoções, atribuindo
as primeiras significações para os elementos do mundo e realizando
ações cada vez mais coordenadas e intencionais, em constante interação
com outras pessoas com quem compartilha novos conhecimentos.
(RCNEI, 1998a, p. 169).

Diante desse esclarecimento, é visível que a nossa função naquele momento era o
de mediar e promover situações que provocassem a curiosidade das crianças, deixandoas explorarem e questionarem.
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Figura 1: Observação e questionamentos

Dando continuidade à caminhada, chegamos a uma rua sem saída. Não tínhamos
mais nada para fazer a não ser voltar. Mas o que Kishimoto (1995) nos afirma é que as
crianças reinventam as formas como os objetos e lugares são usados. E, eis o que
aconteceu. Nós adultos estávamos enganados, pois criatividade foi o que não faltou à
turma. No final desta rua havia um portão de grade e eles queriam saber o que era aquela
entrada. Explicamos que o lugar se tratava de uma chácara e que aquele portão era a
entrada dela. Então começaram as perguntas: “podemos entrar?” “Tem onça lá dentro?”.
“Só tem cachorro, né Bia?”... Em meio a tantas perguntas respondemos que era possível
ter gatos, galinhas, cavalos e outros animais. Sobre as onças não podíamos confirmar,
mas falamos sobre o habitat natural dos felinos e que em outros momentos eles já foram
vistos nessas regiões.
E, quanto adentrar aquele lugar, eles só podiam se aproximar do portão. E foi o
que aconteceu. Alguns meninos e meninas subiram no portão e começaram a brincar de
balanço.
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No retorno, depois de uma grande aventura e com um sentimento de felicidade e
a expectativa do que nos aguardavam nos próximos sair da escola, uma criança para e
pega algumas flores dizendo: “A flor é pra vocês”. Entregando-as a nós educadores. Esse
gesto, segundo o RCNEI (1998b), é uma sinalização de carinho da criança para o adulto,
pois os vínculos afetivos são construídos à medida que a relação destes dois indivíduos
transforma-se em uma experiência vivida.
No segundo dia da excursão ao entorno da creche saímos pra irmos brincar no
61

parquinho da pracinha próximo à escola. Como combinado saímos em pares, dando as

mãos, e andando pela calçada. Em um determinado ponto da rua nos deparamos com uma
pequena igreja local. Nesse momento uma das crianças olhando para os colegas falou:
“Parece um castelo”. Outros retrucaram: “Não é não, é uma igreja”. “Meu pai já foi, uma
vez me levou na igreja.” Uma das meninas passou a frente dos coleguinhas e foi logo
dizendo: “Mas pode ser uma torre das princesas, né Lu. É igual da história da Rapunzel”
disse outra menina.
Essas conversas entre crianças e crianças e crianças e adultos, são primordiais para
o enriquecimento do desenvolvimento linguístico, acredita Hank (2006). E, nesta
perspectiva, o RCNEI (1998a) afirma que o discurso que impera nos alunos da primeira
infância,
[...] mais do que sinal de confusão, é sinal de que estão se comunicando.
Esse burburinho cotidiano é revelador de que dialogam, perguntam e
respondem sobre assuntos relativos às atividades que estão
desenvolvendo — um desenho, a leitura de um livro etc. — ou apenas
de que têm intenção de se comunicar. (RCNEI, 1998a, p. 138).

E assim, demos seguimento à caminhada, com muito burburinho e aqui se falava
sobre a igreja, sobre histórias contadas na sala e tantos outros assuntos. Mas logo
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chegamos à praça e essa quando avistada pelos pequenos, gerou uma correria danada,
todos queriam pegar um brinquedo que tinha naquele local.
Brincaram nos balanços, nos escorregadores, nas gangorras, subiam e desciam os degraus
que marcavam o desnivelamento da praça, deitaram em baixo das arvores, cavaram buracos na
terra, etc.
O brincar é sempre estruturado pelo ambiente, pelos materiais ou
contexto em que ocorre. Ao educador cabe então participar como uma
pessoa mais experiente, que deverá intervir quando necessário e
também ter uma participação quando perceber o interesse da criança em
tê-lo como parceiro nas brincadeiras, possibilitando assim, o
desenvolvimento da criança, proporcionando momentos de interação,
acesso à cultura, permitindo a criança principalmente viver a sua
própria infância. (HANK, 2006, p. 04).

Figura 2: O parquinho

Por meio das atividades lúdicas as crianças aprendem se divertindo. A ludicidade
proporciona essa condição, pois ela oferece ao indivíduo a oportunidade de experimentar
situações e movimentos que auxiliam no desenvolvimento das habilidades cognitivas,
motoras, emocionais de forma natural e agradável. (KISHIMOTO, 1995).
Uma das oportunidades de aprendizagem que esse lugar proporcionou foi o de
conhecer, ter uma lembrança de algo ou de uma sensação. Tínhamos como ideia principal

705

conhecer a pracinha e brincar naquele espaço. Mas enquanto estávamos lá uma das
crianças comentou que sentia cheiro de perfume. Então propusemos a eles que na volta
para creche observássemos tudo naquele caminho. Foi assim que descobrimos que um
dos lados da igreja era uma alameda, que a entrada era só para os moradores, pois para
atravessar para a via que dava acesso à creche tínhamos que passar por uma viela. Ali
observando as crianças descobriram plantações bananas, limões, laranjas, jabuticabas e
uma árvore cheia de flores rosa. Enquanto caminhávamos passamos por uma sombra
gostosa de uma árvore grande e nela sentamos e ficamos ali um pouco ouvindo os
pássaros cantar, conversando, brincando de pega-pega, dizendo: “boa tarde” a quem
passasse por ali.
Nesse momento percebemos uma menina segurando uma pedra e riscando o chão.
Talvez, enquanto desenhava, estivesse ouvindo os sons da natureza ou o que
conversávamos, contudo, nós monitores tínhamos uma certeza, ela tinha se apropriado de
um momento só dela. Essas experiências, segundo o RCNEI (1998a), são de fato muito
importantes ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças, pois é da natureza do ser
humano usar seus órgãos sensoriais para explorar e conhecer o mundo, experimentar
sensações como sabores, sons, odores e texturas e consequentemente apropriar-se dos
conceitos.
Para tanto, foi nesse momento de experiências que resolvemos trazê-los de volta
a alameda e desenvolver uma atividade de apropriação corporal. Pois, para Oliveira
(2012, p. 50) é de suma importância que o mediador auxilie seus educandos a conseguir
uma interiorização corporal propiciando momentos que os façam centrarem sua atenção
sobre si mesmos. Ainda segundo a autora a interiorização é resultado “das experiências
que possuímos provenientes do corpo e das sensações que experimentamos. Por exemplo:
andar, sentar-se, segura o lápis ou a caneta de modo correto, com equilíbrio e com
movimentos coordenados”.
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Seguindo essa apreciação realizamos a atividade “meu corpo”. As crianças tinham
que passar o giz em volta do contorno do corpo do colega, e depois, quando todos já
estivessem sido contornados, cada um iria desenhar os contornos da própria mão62.
Oliveira (2012, p. 55) afirma que, por volta dos dois anos e meio, três anos, a criança já
“[...] se identifica, se distingue das coisas e, por fim, do resto do mundo que irá dominar
mais tarde”.
Essa afirmação nos respalda diante da brincadeira que, também, brincamos nesse
mesmo dia e local. Logo depois que todos não apresentavam mais interesse em rabiscar
o chão, então, pedimos para que todos dessem as mãos e fizessem uma roda bem bonita.
Ali cantamos as músicas “minha boneca de lata” e “cabeça ombros joelhos e pés”. A tarde
foi divertida e cheia de aprendizados.

Figura 3: Meu corpo

No cronograma feito com as crianças após a nossa primeira conversa, colocamos
o campo de futebol que tem no fundo da escola como lugar a ser visitado. Tínhamos a
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ideia de que ao chegar ao campinho os alunos fossem só querer jogar bola. Pois no dia da
roda de conversa a maioria deles, que por sinal eram meninos, só falava em jogar futebol.
Assim, planejamos duas atividades para o dia, sendo o “chute ao gol”, a qual todos tinham
que chutar uma bola de uma determinada distancia e acertar a trave, e um 63circuito no
qual todos teriam que rolar cambalhota, saltar uns obstáculos e acertar bolinhas dentro
um recipiente, entre outras situações. Sabe-se que crianças pequenas adoram sair jogando
os objetos, pulando, se jogando ao chão. Assim, Elali (2003) vem afirmando que o ser
humano, efetiva esses comportamentos naturalmente, é algo que faz parte de si. Contudo,
esses movimentos, na primeira infância, são essenciais para o aprimoramento do
individuo diante de situações mais complexas num futuro próximo.
A realização da proposta educativa apresentou uma brincadeira bem atrativa e
dentro de um tempo que as crianças pudessem se manter atentas, porém a possibilidade
que o espaço do campo apresentou a eles em relação ao brincar do jeito que achassem
melhor, nos trouxe dificuldades em mantê-los sob nossos olhos. Em conformidade a esta
situação Kishimoto (1995) contribui esclarecendo que o brincar para as criança é o
espaço, um tempo de reflexão dela com o meio, e assim refletindo ela percebe o que esta
fazendo e como pode fazer esta mesma ação de forma diferente, aproveitando o mesmo
objeto e o ambiente.
Para a criança, o brincar é a atividade principal do dia-a-dia. É
importante porque dá a ela o poder de tomar decisões, expressar
sentimentos e valores, conhecer a si, aos outros e o mundo, de repetir
ações prazerosas, de partilhar, expressar sua individualidade e
identidade por meio de diferentes linguagens, de usar o corpo, os
sentidos, os movimentos, de solucionar problemas e criar.
(KISHIMOTO, 2010, p. 01).

Diante da incidência de acontecimentos que ocorreram nesse encontro,
reorganizamos o próximo excursionar direcionado mais atividades para o local. Assim,
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avaliamos bem tudo o que o espaço do campo de futebol podia oferecer. Esse local
apresentava duas laterais declives. Perante essa estruturação arranjamos alguns 64lençóis
que pudessem ser amarrados um nos outros fazendo deles uma corda. Esta, prendemos
em uma das árvores e propomos as crianças que subissem e descessem segurando nela.
No início alguns se mostraram introvertidos, enquanto outros foram logo querendo saber
como era pra faze. Contudo, depois que uns já tinham aproveitado o momento, a
brincadeira, o desejo de participar por parte daqueles retraídos foram aparecendo pouco
a pouco.

Figura 4: O circuito

Em suma, Hank (2006, p. 02) nos contempla dizendo que, mesmo em um lugar
aconchegante, com brincadeiras atrativas e os cuidados por parte dos adultos, a criança
deve ter seu tempo de interação com as situações respeitadas. Mantê-la “[...] segura e ao
mesmo tempo desafiada, onde ela sinta o prazer de pertencer a aquele ambiente e se
identifique com o mesmo e principalmente um ambiente em que ela possa estabelecer
64

VER FIGURA 5

709

relações entre os pares”, é a situação mais propicia ao desenvolvimento dela que um
educador deve oferecer.
Não obstante, é preciso dizer que esta superação só foi possível devido aos
mediadores da situação, a relação afetiva entre o professor e o aluno num determinado
espaço organizado para favorecer essa confiança e as conquistas motoras, afirma Hank
(2006).
Aquisições como a preensão e a locomoção representam importantes
conquistas no plano da motricidade objetiva. Consolidando-se como
instrumentos de ação sobre o mundo, aprimoram-se conforme as
oportunidades que se oferecem à criança de explorar o espaço,
manipular objetos, realizar atividades diversificadas e desafiadoras.
(RCNEI, 1998a, p. 21).

Desse modo, criatividade foi o que não faltou nas ações desenvolvidas no
campinho. Numa dinâmica lúdica com placas de papelão foi proposto às crianças que
usassem para descerem do alto do morro sentados sobre elas. Essa ludicidade contribuiu
na ampliação de do desenvolvimento da capacidade de destreza e sensações inexplicáveis
de alegria. Uma felicidade que contagiava a todos que ali estavam.
Pensar, agir e sentir são ações indissociáveis. Oliveira (2012) corrobora dizendo
que as construções no plano da inteligência facultam no desenvolvimento pleno do ser
humano. A mesma autora cita Vayer (1984, p. 30) que afirma:
Todas as experiências da criança (o prazer e a dor, o sucesso ou o
fracasso) são sempre vividas corporalmente. Se acrescentarmos valores
sociais que o meio dá ao corpo e a certas de suas partes, este corpo
termina por ser investido de significações, de sentimentos e de valores
muito particulares e absolutamente pessoais.
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Figura 5: Descendo agarrado pela corda

Sendo assim, todas as ações realizadas pelas crianças durante o período da
realização do projeto “Explorando o entorno da escola”, contribuiu para “a
conscientização global do corpo, como andar, que é um ato neuromuscular que requer
equilíbrio e coordenação; correr, que requer, além destes, resistência e força muscular; e
outras como saltar, rolar, pular, arrastar-se, nadar, lançar-pegar, sentar”. (OLIVEIRA,
2012, p.42).
Considerações
Diante do desenvolvimento do projeto educativo “Explorando o entorno da escola”
foi possível constatar que as ações didáticas organizadas na instituição infantil podem ser
inovadas, mesmo perante as pautas de rotina e tempo/espaço que são aplicadas na creche.
Verificamos que qualquer espaço interno e externo da escola bem organizado e
estruturado para o recebimento das crianças proporcionam aprendizados, e nem sempre é
necessário que esses espaços possuam materiais de valores, pois as crianças vão
enfrentando novos objetos e novas experiências construindo diferentes formas de
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modificar um simples brinquedo numa grande aventura. Percebemos que os alunos se
apropriam dos espaços por meio das brincadeiras de forma natural.
Assim, concluímos que a proposta do projeto foi alcançada, pois diante dessa
apropriação as crianças exploraram e vivenciaram situações que permitiram a elas
experimentar sensações e sentimentos diversos, além de saírem de uma rotina monótona
para um cotidiano rico e significativo o que gerou uma contribuição valorosa na
construção de sua identidade.
Observamos também que a, realização do projeto “Explorando o entorno da
escola”, proporcionou as crianças um enriquecimento na expressão linguística e no
repertório vocabular, o que é benéfico ao aprimoramento das habilidades cognitivas, e
um bom aproveitamento das atividades motrizes realizadas no projeto através da
ludicidade, o que resultou positivamente no desenvolvimento do gesto motor e na
composição da consciência corporal em processo de construção.
Portanto, podemos afirmar que a colocação do plano educativo em prática só
trouxe benefícios aos educandos e a nós agentes de educação infantil, pois o
desenvolvimento deste projeto veio reafirmar para nós o quanto o nosso trabalho é
importante e quanto podemos contribuir para a formação das crianças e o seu
desenvolvimento. Desde que tenhamos clareza, que o nosso papel pedagógico na ação
educativa aconteça desde que conversemos e planejemos atividades com a clareza de
intencionalidade para desenvolvê-las com as crianças. Isso é muito diferente de ficar com
as crianças em sala ou mesmo em espaços abertos com vários materiais sem ter um
direcionamento da atividade.
Então nós, Agentes de Educação Infantil, entendemos que, também, devemos e
podemos orientar atividades com as crianças, pois quanto mais houver intencionalidade
na organização do nosso trabalho com as crianças, maior vai ser a possibilidade de essas
crianças aprenderem e se desenvolverem, bem como ao ouvirmos as crianças nos
tornamos melhores profissionais, pois percebemos que elas nos mostram o que precisam.
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Então se mantivermos os olhares abertos e os ouvidos atentos, poderemos trabalhar em
consonância com as crianças, promovendo um ambiente de relação criança/criança e
criança/adulto saudável livre de conflitos.
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GESTÃO ESCOLAR E CONSTRUÇÃO CURRICULAR: UM ESTUDO SOBRE BRASIL,
ARGENTINA E PERU
Ivanete Bellucci Pires de Almeida
Marcela Mendes
Gilson Rede
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
Resumo: O objetivo deste trabalho é detalhar a gestão escolar e os procedimentos de
construção curricular de componentes curriculares de cursos técnicos de nível médio
oferecidos no Brasil, tomando por base o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza (Ceeteps) e outras instituições de Educação Profissional (EP) na América Latina,
especificamente Argentina e Peru, enfatizando seus processos e direcionamentos.
Justificam este estudo as ações de internacionalização do ensino profissionalizante, cada
vez mais focado no desenvolvimento de competências requeridas pelo mercado de
trabalho altamente volátil e em constante evolução. Esse processo proporciona valiosa
troca de experiências entre países de características socioeconômicas convergentes, cujos
setores produtivos demandam mão-de-obra cada vez mais especializada e qualificada
diante dos desafios impostos pela globalização. A pesquisa possui abordagem qualitativa
de caráter exploratório, tendo como premissa a análise das políticas públicas de educação
de Brasil, Argentina e Peru e as diretrizes praticadas por instituições de EP dos três países.
Os dados são oriundos das leis vigentes nos países, seus respectivos censos escolares,
bibliografias e informações constantes dos sites de instituições ofertante de cursos
técnicos de nível médio analisadas. De posse das informações, é possível verificar as
similaridades das práticas e propor ações de benchmark que possam colaborar com as
instituições envolvidas no levantamento. O estudo, que toma por base o Ceeteps no Brasil,
permite analisar práticas de gestão escolar e metodologias de construção curricular cujo
resultado aponta para uma direção comum às instituições que oferecem EP na América
Latina: os cursos técnicos de nível médio devem ser concebidos de modo a garantir não
apenas a formação cidadã dos alunos, mas também o desenvolvimento de habilidades e
competências voltadas ao exercício laboral – para tanto, faz-se necessário consultar os
diversos atores envolvidos na oferta dos cursos, como escolas, professores, empresas,
entre outros, validando sua oferta. Igualmente ao Brasil, cuja educação é pautada na Lei
de Diretrizes e Bases de 1996 (Lei nº 9.394/1996), Argentina e Peru possuem regimentos
específicos que delineiam as ações voltadas à educação, denotando a íntima relação entre
escola e trabalho, através da formação de jovens para ingressar em ambientes
competitivos e o desenvolvimento de competências técnicas e pessoais. A Lei de
Educação Técnico-Profissional argentina, sob nº 26.058, promulgada em setembro de
2005, e a Lei Geral de Educação peruana, sob nº 28.044, de julho de 2003, demonstram
essa vertente, tanto sob o ponto de vista curricular como da gestão das instituições de
ensino. Nota-se também que, embora os sistemas de ensino dos países latinos possuam
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certa similaridade, também são dotados de características próprias. Com base neste
preceito, o trabalho é estruturado em blocos que abordam a EP brasileira, com suas
diretrizes e características relevantes; a legislação e práticas da EP argentina e peruana e
sua contextualização; e, por fim, os pontos principais de convergência entre aquilo que é
adotado pelos três países, de modo a contemplar uma primeira análise para discussão e
reflexão, bem como para possibilitar um posterior estudo mais aprofundado em termos
de comparação e internacionalização da Educação Profissional.
Palavras-Chave: Educação Profissional; Internacionalização; Educação Comparada.
Introdução
Este artigo, incluído no Eixo Temático Política Educacional, do XII Seminário da
Faculdade de Educação e X Seminário Sobre a Produção do Conhecimento em Educação,
objetiva analisar e comparar aspectos de gestão escolar democrática e de construção
curricular de cursos técnicos de nível médio, oferecidos em três diferentes países da
América Latina - Brasil, Argentina e Peru. No Brasil, o Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza (Ceeteps) será o modelo de comparação utilizado. Na Argentina
e no Peru, as instituições que servirão de parâmetro para tal serão o INET (Instituto
Nacional de Educação Tecnológica) e o SENATI (Serviço Nacional de Adestramento em
Trabalho Industrial), respectivamente.
Estudos que se propõem a realizar a comparação, no âmbito da educação, de
modelos, políticas públicas, práticas pedagógicas e legislação, têm se tornado mais
frequentes no meio acadêmico, reflexo de parcerias internacionais realizadas por
instituições educacionais no mundo todo.
Para contribuir com esse caminhar, especificamente em relação à Educação
Profissional e seus currículos, é de fundamental importância analisar práticas adotadas
por instituições ao redor do mundo. Estudos recentes apontam para modelos de sucesso
difundidos em países como Finlândia e Coreia do Sul, mas que se mostram por vezes
limitados à aplicação em suas nações. Isto posto, a análise de práticas de países do
continente sul americano pode consistir em experiência válida quando da concepção do
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ensino profissionalizante, dada as similaridades das características das instituições que
ofertam essa modalidade de educação.
Em matéria de gestão democrática da educação, de maneira mais ampla (com
políticas públicas educacionais), e de gestão participava na escola, de modo mais restrito
(com a comunidade local participando dos processos internos), podemos, primeiramente,
por introdução, observar que foram os gregos, na antiguidade, que nos trouxeram a noção
de soberania popular e democracia. A partir daí, e sem aprofundamento no processo
histórico-político de cada país estudado, percebe-se que caminhamos a passos lentos para
que a escola, no formato que conhecemos hoje, seja de fato participativa.
Talvez a questão mais relevante, apontada pelos ícones do estudo relativo à
democracia na escola, diga respeito ao modo empresarial de gestão que se adotou nas
instituições em geral, visando produtividade, eficácia, qualidade - na esteira das muitas
teorias de administração e do sistema capitalista de economia - num ambiente em que, o
que se espera, seja um olhar mais humano, um espaço onde todos tenham voz e sejam
ouvidos.
Dessa forma, para compreender os modelos que os países vêm adotando hoje e
concluir se caminham em nova direção nos processos de construção curricular e gestão,
será realizada uma primeira análise de dados numéricos da EP e um posterior estudo mais
aprofundado das legislações dos temas específicos apontados.
Educação Profissional e os cursos técnicos de nível médio: o Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza - Ceeteps - e as instituições peruana e
argentina
Os princípios e demais diretrizes que norteiam a Educação Profissional Técnica
de Nível Médio no Brasil estão descritos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB, Lei n. 9394/96, bem como na Resolução n.06/2012, do Conselho
Nacional de Educação.

717

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – Ceeteps, autarquia do
Governo do Estado de São Paulo, criada em 1969, administra, de acordo com dados
oficiais, 221 (duzentas e vinte e uma) Escolas Técnicas, que atendem mais de 200.000
(duzentos mil) estudantes nos Cursos Técnicos, Médio e Técnicos Integrados ao Médio,
nas modalidades presencial, semipresencial, online, Educação de Jovens e Adultos (EJA)
e especialização técnica. Esse número representa uma parcela significativa dos alunos
que estudam nessa modalidade de ensino, o técnico de nível médio, no Estado de São
Paulo e no País.
De acordo com os dados do censo escolar, divulgados pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, referentes ao ano de 2016, o
país registrou 1.859.940 matrículas nas modalidades de EP de nível médio. Em São Paulo,
foram 435.107 matrículas.
GRÁFICO 1
Número de matrículas no Ensino Profissional de Nível Médio
Brasil
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GRÁFICO 2
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Da análise dos dados oficiais, percebe-se a expansão das matrículas em EP de
nível médio no País nos últimos anos.
No Peru, a EP é regida pela Lei Geral de Educação nº 28.044, de julho de 2003.
Na Argentina, a Lei de Educação Nacional nº 26.206/06 e a Lei de Educação TécnicoProfissional nº 26.058/05 formam as bases legais.
Nos dois países utilizados para a comparação ora proposta, em razão de
proximidades em seus sistemas de educação profissional, ao menos no que tange à
legislação vigente e aos princípios educacionais previstos, bem como de parcerias
firmadas com o Centro Paula Souza, temos que:
GRÁFICO 3
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Número de matrículas no Ensino Técnico-Produtivo - Peru
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GRÁFICO 4

Número de matrículas no Ensino Secundário Técnico
Argentina
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720

Baseado nos dados apresentados, é possível observar que, majoritariamente, o
ensino técnico de nível médio nas três nações concentra-se nas instituições públicas –
destaque para a Argentina, que em 2014 apresentou índice de 90% dos alunos
matriculados nessa esfera.
Com relação a quantidade de matrículas no ensino profissional de nível médio, o
Brasil, após forte crescimento apresentado de 2008 a 2014, nos dois anos subsequentes
registrou ligeira queda. Os dados do Peru, no mesmo período, indicam um reordenamento
das matrículas, mantendo o número de alunos nas instituições públicas e apresentando
significativa queda quando analisadas as instituições privadas. A Argentina, quando
observado o horizonte de tempo contemplado no gráfico 4, registra consolidada evolução
no número de matrículas, principalmente na esfera pública.
As informações preliminares sobre a distribuição dos alunos no ensino técnico de
nível médio nos países analisados neste trabalho permitem estabelecer correlações entre
os modelos por eles adotados. Importante ressaltar que a comparação entre procedimentos
educacionais utilizados por diferentes países é prática enriquecedora em termos de
estudos científicos, especialmente em âmbito global, quando importa não apenas atender
às necessidades dos estudantes numa sociedade em constante transformação, mas também
às demandas do mundo do trabalho:
Nos tempos modernos, a educação tem sido situada no Estado-nação.
Foi moldada pelas demandas no interior do Estado para preparar mão
de obra para a participação na economia e preparar os cidadãos para
participar de uma sociedade politicamente organizada, essa aparente
harmonia entre o Estado-nação e a educação formal passa a ser
problemática à medida que os processos de globalização impõem
limites à autonomia do Estado e à soberania nacional, afetando a
educação de diferentes maneiras. O século XX foi marcado pela
expansão das oportunidades de educação em todo o mundo. Foi o
século da educação, e o papel do Estado na promoção da educação
pública foi decisivo. (OLMOS e TORRES, 2012, p.96)
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Críticas à monoculturalidade e ao isolamento dos sistemas de ensino não são raras,
fazendo-nos crer que é necessário analisar outros contextos educacionais, que não se
resumam à execução de uma “grade” curricular ou a aplicação integral de determinada
obra. Diante dessa vertente, surgem apontamentos negativos com relação à
homogeneização de grupos e modelos dominantes, dados até então como certos igualmente aos dogmas - mas tão incompletos quanto qualquer práxis se apresenta.
[...] Significa dizer que o conhecimento científico foi reduzido a um
único modelo epistemológico; pela pretensão de um mundo
monocultural, de consequentes pretensões universalizantes, o modelo
epistemológico, a escola de pensamento maior, o autor, o livro – uma
série de manifestações de uma visão única do mundo e do conhecimento
científico – menospreza, silencia ou mesmo exclui os saberes, os povos
e os grupos sociais cujas práticas se assentam nesses outros
conhecimentos. (LUNA, 2016, p.34)

Sob essa perspectiva, passemos às abordagens específicas sobre os currículos da
Educação Profissional e a Gestão Escolar Democrática, pautadas na análise de modelos
distintos, mas que, em dada medida, possuem práticas similares e, fundamentalmente
convergentes, legitimando a necessidade de se analisar a educação de forma universal.

Construção Curricular dos Cursos Técnicos: comparações entre Brasil, Peru e
Argentina
Ao longo das últimas décadas, o termo “currículo” vem sendo analisado,
conceituado e empregado de diversas formas, mas sempre voltado àquilo que os alunos
estudam, sendo citado, em grande parte das vezes, como um elemento regulador do
processo educacional. Sacristán (2013), autor e pesquisador com várias obras publicadas
sobre o tema, define currículo sob diversos aspectos – o mais apropriado para o estudo
proposto neste trabalho contempla a sua função organizadora e, ao mesmo tempo,
limitadora, sugerindo certa parcimônia quando do seu emprego:
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O conceito de currículo, desde seu uso inicial, representa a expressão e a proposta
da organização dos segmentos e fragmentos dos conceitos que o compõem; é uma espécie
de ordenação ou partitura que articula os episódios das ações, sem a qual esses ficariam
desordenados, isolados entre si ou simplesmente justapostos, provocando uma
aprendizagem fragmentada. O currículo desempenha uma função dupla – organizadora e
ao mesmo tempo unificadora – do ensinar e do aprender, por um lado, e, por outro, cria
um paradoxo, devido ao fato de que nele se reforçam as fronteiras (e muralhas) que
delimitam seus componentes, como, por exemplo, a separação entre as matérias ou
disciplinas que o compõem. (SACRISTÁN, 2013, p.17)
A construção curricular adotada pelos três países analisados, embora possua suas
particularidades, adota preceitos muito próximos, por vezes limitadores, mas que, em suas
essências, limitam-se aos aspectos metodológicos e funcionais do currículo - o ponto
principal de convergência dos modelos é a formação para o mercado de trabalho.
No que tange ao Brasil, tomou-se por base o Ceeteps, com a análise do Gfac Grupo de Formulação e Análises Curriculares. Este departamento define o Currículo de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio como sendo:
[...] o esquema teórico-metodológico que direciona o planejamento, a
sistematização e o desenvolvimento de perfis profissionais, atribuições,
atividades, competências, habilidades, bases tecnológicas, valores e
conhecimentos, organizados em componentes curriculares e por eixo
tecnológico/área de conhecimento, a fim de atender a objetivos de
Formação Profissional de Nível Médio, de acordo com as funções do
mercado de trabalho e dos processos produtivos e gerenciais, bem como
as demandas sociopolíticas e culturais, as relações e atores sociais da
escola. (ARAÚJO, DEMAI E PRATA, 2016, p.20)

Ao analisar os preceitos sobre currículo descritos pelo Ceeteps, pode-se notar que
a instituição, quando da formulação de seus currículos de cursos técnicos de nível médio,
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adota critérios sólidos e consistentes que visam ao atendimento das demandas do mercado
de trabalho e dos diversos setores produtivos, embasada na legislação vigente e no
desenvolvimento de competências profissionais e pessoais, consultando os stakeholders
envolvidos na oferta dos cursos, como empresas e organizações públicas e privadas,
escolas e discentes.
Com relação ao Peru, a educação é regida pela Ley General de Educación, sob
número 28.044/03, que estabelece as diretrizes gerais do sistema educacional e os
principais papéis desempenhados pelos envolvidos nesse processo, como Estado,
indivíduos e sociedade.
O país utiliza a terminologia Educación Técnico-Produtiva quando contempla o
que conhecemos no Brasil como EP de nível médio, definindo-a como uma forma de
educação que prima pela aquisição de competências exigidas pelo mercado de trabalho,
ressaltando o desenvolvimento sustentável e competitivo, aproximando-se dos propósitos
do ensino profissionalizante brasileiro.
A citada lei peruana, em seu capítulo III, artigo 44º, indica que:
[...] cada centro de Educação Técnico-Produtiva elabora seu projeto
institucional e define os currículos das diferentes especialidades
considerando os requisitos laborais em seu âmbito de atuação; as
mudanças do entorno; os ritmos de obsolescência da tecnologia; o
desenvolvimento do conhecimento e as características dos estudantes
[...].

Ao analisar o SENATI (Serviço Nacional de Adestramento em Trabalho
Industrial) - instituição de ensino peruana que possui acordo de cooperação com o
Ceeteps, cujo objeto é contribuir à promoção, desenvolvimento e à capacitação técnica e
científica dos recursos humanos das partes, por meio de transferência de conhecimentos
e tecnologia, assim como do intercâmbio de material bibliográfico e didático de interesse
comum - é possível detectar a convergência das metodologias de construção curricular.
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Tomando por base o curso de Administração Industrial, este é oferecido em parceria com
empresas do setor produtivo, em um modelo de aprendizagem dual, voltando-se à
formação de jovens entre 14 e 24 anos, incentivando e fortalecendo a aprendizagem
prática nas dependências das organizações.
Na descrição do perfil profissional que se espera desenvolver no aluno, o SENATI
indica, entre outras características, que este é um profissional capacitado a desempenhar
funções técnico-administrativas na área de logística e administração, que propõe
melhorias aos processos produtivos, e é dotado de competências para o exercício das suas
atividades – esses atributos descritos no perfil indicam similaridades àquilo adotado pelo
Ceeteps, corroborando a ideia da comparação das práticas das instituições de ensino de
Brasil e Peru.
Por fim, a análise da lei argentina para o ensino profissionalizante, sob nº 26.058,
datada de 2005, rege o ordenamento da Educação Técnico Profissional de nível médio e
superior não universitário, aplicada em todo o país e respeitando os critérios federais. Em
seu artigo 22 fica explicitada a autonomia do Conselho Federal de Cultura e Educação
como órgão regulador e regente dos aspectos principais da formação profissional:
O Conselho Federal de Cultura e Educação aprovará para as carreiras
técnicas de nível médio e de nível superior não universitário, e para a
formação profissional, critérios básicos e parâmetros mínimos
relacionados: [...] às estruturas curriculares, no que se refere à formação
geral, científico-tecnológica, técnica específica e práticas
profissionalizantes e suas cargas horárias mínimas (ARGENTINA,
2005).

O artigo 25 menciona a autonomia das jurisdições no que tange à elaboração do
currículo:
As autoridades educadoras jurisdicionais, baseadas nos critérios
básicos e parâmetros mínimos estabelecidos nos artigos anteriores,
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formularão seus planos de estudo e estabelecerão a organização
curricular adequada para seu desenvolvimento, catalogando os
requisitos de acesso, a quantidade de anos/ horas anuais de cada oferta
de educação técnico profissional de nível médio ou superior não
universitário e a carga horária total das ofertas de formação profissional
(ARGENTINA, 2005).

O INET (Instituto Nacional de Educação Tecnológica), instituição argentina
analisada, adota preceitos de construção curricular próximos aos do Ceeteps. Quando da
concepção do curso técnico de nível médio em Gestão e Administração das Organizações,
é possível notar similaridades com aquilo praticado no Brasil, com o desenvolvimento de
um perfil profissional voltado, a princípio, à tomada de decisões para a resolução de
problemas voltados à sociedade, e posteriormente, ao desempenho de atividades
relacionadas ao planejamento organizacional e tarefas mais complexas, denotando foco
na formação integral do aluno, contemplando as partes humanística e técnica.
As capacidades desenvolvidas pelo aluno do citado curso possibilitam identificar
as ações do profissional que se deseja formar, denotando estreita parceria com o setor
produtivo:
O técnico médio está capacitado para executar as operações comerciais,
financeiras e administrativo-contábeis da organização, elaborar,
controlar e registrar o fluxo de informação, organizar e planejar os
recursos necessários ao desenvolvimento das atividades descritas no
perfil profissional, interagindo com o entorno e participando na tomada
de decisões (INET, 2017).

A análise das informações da instituição argentina indica que a formação
profissional de nível técnico praticada pelo país estimula a aproximação entre a instituição
de ensino e o mercado de trabalho, legitimando a ideia de currículos elaborados
fundamentalmente para o atendimento das demandas sociais e mercadológicas.
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Gestão Escolar Democrática: comparações entre Brasil, Peru e Argentina
O modelo de gestão da educação que vem ganhando força nas últimas décadas é
o participativo, que procura contrapor-se ao modelo empresarial-capitalista. Percebe-se,
na legislação dos três países estudados, um esforço para que a população seja ouvida nas
questões escolares, reflexo dos movimentos democráticos vivenciados. Fala-se em
“exercício da cidadania democrática”, “participação das organizações sociais e das
famílias”, “valores democráticos de participação”, “contribuição e participação da
sociedade”, entre outros termos que remetem diretamente à um dos objetos do estudo
proposto: a gestão escolar democrática, na perspectiva da participação comunitária nas
escolas de cursos técnicos de nível médio.
Sobre o tema, gestão democrática na escola, a principal reflexão a ser feita diz
respeito à contribuição que esse movimento, de chamar a comunidade para conhecer as
questões escolares e participar das soluções possíveis para os problemas apresentados, é
capaz de proporcionar no desenvolvimento do aluno enquanto cidadão consciente de sua
responsabilidade social. Nesses termos, afirma Dinair Leal da Hora (2012):
A escola tem uma contribuição indispensável e insubstituível, embora
limitada, a dar para a afirmação histórica das classes populares, na
medida em que pode favorecer a ampliação da compreensão do mundo,
de si mesmo, dos outros e das relações sociais, essencial para a
construção da sua presença histórica, responsável e consciente, no
exercício concreto da cidadania. (HORA, 2012, p. 45)

Nesse mesmo sentido, mais no âmbito da educação profissional, afirma José
Carlos Libâneo (2011):
A formação para a cidadania crítica e participativa diz respeito à
cidadãos-trabalhadores capazes de interferir criticamente na realidade
para transformá-la, e não apenas para integrar o mercado de trabalho. A
escola deve continuar investindo para que se tornem críticos e se
engajem na luta pela justiça social. Deve ainda entender que cabe aos
alunos se empenhar, como cidadãos críticos, na mudança da realidade
em que vivem e no processo de desenvolvimento nacional e que é
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função da escola capacitá-los para que desempenhem esse papel.
(LIBÂNEO, 2011, p. 119)

No Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza, Deliberação
CEETEPS Nº 003, de 18-7-2013, está estabelecido que os princípios da gestão
democrática nortearão a gestão das Etecs, valorizando as relações baseadas no diálogo
e no consenso, tendo como práticas a participação, a discussão coletiva e a autonomia.
O Regimento prevê, ainda, que a participação deverá possibilitar à comunidade escolar o
comprometimento no processo de tomada de decisões para a organização e para o
funcionamento da Etec, propiciando um clima de trabalho favorável a uma maior
aproximação entre os segmentos das escolas.
Na legislação da Argentina, observamos, no Artigo 126 da Lei Nacional de
Educação, a mesma garantia da participação dos alunos na tomada de decisões:
Artigo 126 - Participar na tomada de decisões sobre a formulação de
projetos e espaços curriculares complementares que tendam a
desenvolver maiores graus de responsabilidade e autonomia em seu
processo de aprendizagem.

Regras similares são encontradas na Lei Geral de Educação do Peru:
Artigo 22: A sociedade tem o direito e o dever de contribuir para a
qualidade e justiça de a educação. Ele exerce plenamente esse direito e
se torna uma sociedade educadora no desenvolvimento da cultura e dos
valores democráticos.
Para a sociedade, corresponde:
a) Participar na definição e desenvolvimento de políticas educacionais
no campo nacional, regional e local.
b) Colaborar na prestação do serviço educacional e no desenvolvimento
de programas e projetos que contribuem para a consecução dos
objetivos da educação Peruana.
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Tais preceitos demonstram que os caminhos seguidos pelos três países estão na
mesma direção: possibilitar maior autonomia da comunidade nas questões escolares,
visando o desenvolvimento cidadão dos alunos. Nas escolas técnicas, a possibilidade de
participação tem encontrado espaço nos Conselhos de Escola, Grêmios Estudantis,
Associações de Pais e Mestres e Cooperativas Agrícolas, por exemplo.
Considerações
O estudo proposto, embora consista em um trabalho introdutório de análise das
políticas educacionais de três países da América do Sul, aponta para convergência das
práticas adotadas pelas instituições objeto do estudo. Ao analisar a construção curricular
dos seus cursos técnicos de nível médio, fica evidente que todas almejam, por intermédio
de práticas inovadoras e eficazes, fortalecer sua atuação junto ao setor produtivo e
desenvolver nos alunos as habilidades requeridas para o exercício do trabalho. Também
ressaltam a importância das formações humanística e técnica dos discentes, além dos
preceitos da educação por competências, denotando a preocupação em preparar o cidadão
para não apenas o mercado, mas para o mundo do trabalho em constante e incisiva
evolução.
Com relação à administração escolar, percebe-se, na legislação estudada que
embasa as políticas e as práticas dos países, o direcionamento comum em matéria de
gestão da educação: a participação da comunidade escolar. Dentre os três países, observase que o Peru procura deixar mais claro em sua lei a responsabilidade dos diversos agentes
da escola pela qualidade do ensino. Caminha-se objetivando tornar a escola espaço de
emancipação do aluno – cidadão e consciente.
Legitima a proposta deste trabalho a possível transformação da realidade por
intermédio de práticas comuns aos países inseridos no levantamento, com projetos de
inovação na gestão escolar e na concepção de currículos cada vez mais aderentes às
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exigências da sociedade, pautados na constante atuação junto aos diversos atores, como
empresas, entidades de classe, demais instituições de ensino, com foco na realização de
parcerias que contribuam para o desenvolvimento da Educação Profissional em âmbito
continental.
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LITERATURA NA AULA DE MATEMÁTICA? PROBLEMATIZANDO UMA VISÃO
MERAMENTE INSTRUMENTALIZADORA DA MATEMÁTICA
Cecília Bobsin do Canto - UFRGS
Resumo
Este ensaio constitui-se como uma tentativa de problematizar uma visão meramente
instrumentalizadora da matemática, bem como do conhecimento em geral, a partir de um
projeto que desenvolvi com turmas do III ciclo na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Nossa Senhora do Carmo, em Porto Alegre/RS. Para essa problematização,
trago questões como: Para que(m) serve a escola? Para que(m) serve a matemática que
aprendemos? Por que a aula de matemática é tomada frequentemente como uma
apresentação de técnicas e fórmulas científicas? Por que não discutir questões éticopolíticas nas aulas de matemática? Sem a pretensão de encontrar soluções únicas e
universais, busca-se alternativas para práticas pedagógicas menos totalizadoras e
totalizantes, criando um espaço em aula para o trabalho do pensamento. Para este projeto,
utilizei algumas obras literárias como Memórias do Subsolo de Dostoiévski, Alice no País
do Espelho de Lewis Carrol e o poema Liberdade de Fernando Pessoa. Dostoiévski foi
usado com o intuito de fazer uma crítica ao racionalismo; já, Lewis Carrol, para fazer
uma crítica à lógica através de sua lógica non-sense e, Fernando Pessoa, para nos ajudar
a pensar acerca do porquê estudamos o que estudamos e a criar sentidos próprios para o
conhecimento. Também foi realizada uma aula com conceitos matemáticos, tais como
teorema, axioma e conjectura, que tinha por objetivo trabalhar o pensamento matemático
para além de sua função de realizar cálculos. Esse trabalho foi muito enriquecedor por
vários motivos, dentre os quais poderia citar: o envolvimento dos alunos, que se
mostraram receptivos ao debate; suas produções escritas, de resto muito criativas; os risos
e surpresas provocados pelos trechos de Alice no País do Espelho; as reflexões
proporcionadas, que me levaram a investir mais na vontade dos alunos, no seu ato de
querer. Tais reflexões me fizeram investir também no meu próprio querer, no desejo de
contribuir para a educação através da minha prática em sala de aula. Dessa forma, ainda
que esta experiência não tenha sido isenta de angústias, desconforto e surpresas, talvez
por isso mesmo, entendo que sejam viáveis – e por que não desejáveis? – propostas
pedagógicas para o ensino de matemática que vão além do caráter utilitário dessa
disciplina, bem como meramente informativo do conhecimento em geral. Creio que esse
resultado tenha sido alcançado, conforme exposto acima; e vale dizer que só se tornou
possível, na medida em que foi pensado enquanto criação coletiva do professor e seus
alunos. Por último, cabe ressaltar que para a feitura deste ensaio, que é fruto do projeto
que desenvolvi em aula com meus alunos, me inspiro não só na literatura geral mas
também na literatura científica, em autores como Gallo (2008), Rancière (2015), Ribeiro
(2006), Larrosa (2002), dentre outros.
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PALAVRAS-CHAVE: ensino de matemática, matemática e literatura, EMEF Nossa
Senhora do Carmo
Introdução
Este trabalho é fruto de uma análise exploratória para a investigação de mestrado
que ora desenvolvo na linha de pesquisa Estudos Culturais em Educação, no Programa
de Pós-Graduação em Educação da UFRGS. Trata-se de uma pesquisa inicial, cujo
objetivo geral consiste em examinar algumas enunciações sobre a matemática escolar
produzidas por alunos de uma escola pública de Porto Alegre.
Como professora de matemática, ouço dos alunos frequentemente frases do tipo:
“a matemática é racional”, “a matemática é a matéria mais importante”, “a matemática
é exata”, “a matemática serve para fazer contas”, dentre outras. Isso me provoca e me
leva a reformular constantemente minha prática em sala de aula, não com a pretensão
ingênua de salvar ou libertar os alunos, mas estimulando-os para que cada um deles possa
se saber capaz de educar a si mesmo (RANCIÈRE, 2015, p. 37). Assim, alinhando minha
prática com minha pesquisa no mestrado busco problematizar determinadas enunciações
escolares que não só foram produzidas dentro de uma dada lógica racionalista da
modernidade, como produzem (e reproduzem), ainda hoje, essa lógica. Não quero com
isso fazer um juízo de valor e definir o que cabe e o que não cabe ser dito na sala de aula
em tempos pós-modernos, mas tão somente problematizar lógicas que se pretendem
únicas e universais.
Para tal intento, tomo por base teórica uma vertente da Educação Matemática que
se denomina Etnomatemática. É bem sabido que a Etnomatemática surgiu na década de
70 a partir dos trabalhos de Ubiratan D’Ambrosio, tendo como objeto de estudo os
“processos de geração, organização e transmissão de conhecimento em diversos sistemas
culturais e as forças interativas que agem entre os três processos.” (D’AMBROSIO, 1990,
p.7). Assim, a Etnomatemática nos oferece ferramentas para questionar um certo modo
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de fazer e entender matemática que foi se impondo como o único, o mais correto e
verdadeiro, a saber a matemática acadêmica que desenvolvemos hoje, a qual teve sua
origem na Europa, por volta do século XVI.
No momento atual, estudos como os de Knijnik (2017, p.47), por exemplo, têm
problematizado as assimétricas relações de poder que estabelecem e são estabelecidas por
diferentes matemáticas. No caso deste trabalho, quero complexificar o discurso
eurocêntrico da matemática escolar, que coloca o conhecimento matemático acadêmico e
escolar como superior aos dos demais campos do conhecimento, bem como a outros
modos de se fazer e entender a matemática.
Uma vez que que a etnomatemática nos possibilita “[...] pensar no conhecimento
como algo impregnado de valores culturais e sociais não fragmentados, constituindo-se
de elementos mais amplos que os conteúdos específicos.” (MONTEIRO, 2004, p. 445),
entendo que a aula de matemática pode ser pensada como um espaço não só para
aprendizagem de conteúdos matemáticos tais como os que aparecem nas provas oficiais
do Brasil (como concursos de vestibular, Prova Brasil, dentre outros concursos), mas
também como um espaço para se trabalhar questões éticas e políticas.
Com esse olhar, elaborei e apliquei nas minhas turmas um projeto de educação
matemática que teve por objetivos:
1) Abrir um espaço para que meus alunos pudessem pensar no conhecimento
matemático não como algo neutro, eterno, superior, mas como algo contingente,
produzido historicamente, mutável.
2) Problematizar a suposta superioridade da matemática em relação às outras disciplinas
da escola, bem como da Razão enquanto instancia superior do ser humano.
3) Compreender que as regras matemáticas que aparecem no contexto escolar
correspondem a um modo de entender e fazer matemática, que não é único nem
universal.
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Esse projeto foi pensado inicialmente como uma sequência de quatro aulas, com
duração de 2h10min cada uma, para ser aplicado numa turma de 9º ano do Ensino
Fundamental e também nas totalidades finais da EJA (6º, 7º, 8º e 9º anos). No entanto,
com a turma de 9º ano foi possível realizar apenas as duas primeiras aulas, devido a
mudanças de horário e saídas pedagógicas ocorridas durante o período. Com as turmas
da EJA foram realizadas todas as aulas previstas. Em todas as turmas foram feitas
discussões a partir de textos literários e produções escritas por parte dos alunos, mas para
este ensaio serão analisados apenas alguns recortes das produções da turma de 9º ano do
ensino regular. Os escritos dos alunos da EJA não serão analisados uma vez que versaram,
em sua maioria, sobre relações que eles fizeram dos textos com suas vidas pessoais,
solicitando assim que não fossem compartilhados.
Na primeira aula, pretendeu-se problematizar um modelo racionalista de mundo,
o qual busca explicar toda a realidade com objetividade e por meio da descoberta de
supostas leis naturais invariáveis. A segunda aula foi pensada como um desdobramento
da primeira, ou seja, foi enfatizada a possibilidade de outras lógicas e maneiras de
perceber o mundo. A terceira teve como objetivo pensar e construir sentidos para o
conhecimento, compreender que o que aprendemos e aquilo que passamos adiante não é
a verdade, mas sim uma entre tantas verdades que estabelecemos e que nos estabelecem.
Na última aula, foram discutidos conceitos como o de axioma, conjectura e teorema, e as
marcas de verdade e neutralidade que arrogam para si, também foi possível, através desses
conceitos, problematizar o enunciado tão corriqueiro na escola de que “a matemática
serve para fazer contas”. Vale dizer que o principal intento desse conjunto de aulas foi
compreender que “pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”,
como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e
ao que nos acontece” (LARROSA, 2004, p.2).
Creio que seja importante ressaltar que desde o início foi dito aos alunos que o
objetivo não era encontrar uma resposta certa, única, mas sim fazer uma discussão,
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considerando os diversos pontos de vista acerca dos textos trabalhados. Dessa forma os
alunos se sentiram mais seguros para expressar suas opiniões tanto na discussão como na
produção escrita. Eu, enquanto professora, também saí da minha zona de conforto, pois
não houve momentos durante minha formação acadêmica (na licenciatura) em que
elaboramos práticas que não abordassem conteúdos matemáticos específicos. Então, para
mim foi uma experiência inédita, assim como para alguns de meus alunos, conforme pude
ler em seus textos.
A razão é só razão...
A primeira aula do projeto foi organizada em formato de seminário, com os alunos
sentados em círculo. Cada um deles recebeu um texto (idêntico para todos), o qual foi
lido individualmente e discutido na sequência da aula.
Busquei um texto literário, tendo em vista que a literatura pode nos aproximar de
forma poética de questões que envolvam a vida e o modo de nos situarmos diante dela.
Além de entender, com Larrosa (2015, p.126), que
“A função da literatura consiste em violentar e questionar a linguagem trivial
e fossilizada, violentando e questionando, ao mesmo tempo, as convenções que
nos dão o mundo como algo já pensado e já dito, como algo evidente, como
algo que se nos impõe sem reflexão.”.

Esse movimento de questionar o mundo com algo já pensado, dado a priori, é
fortemente potencializado no livro Memórias do Subsolo de Dostoiévski. Nele o
protagonista desenvolve de maneira excepcional uma crítica ao racionalismo e à
mentalidade positivista da época (fim do século XIX), e nos leva a desconfiar de
concepções que busquem enquadrar o ser humano e sua realidade toda nos limites da
razão. Acompanhemos:
“Pensai no seguinte: a razão, meus senhores, é coisa boa, não há dúvida, mas
razão é só razão e satisfaz apenas a capacidade racional do homem, enquanto
o ato de querer constitui a manifestação de toda a vida, isto é, de toda a vida
humana, com a razão e com todo o coçar-se. E, embora a nossa vida, nessa
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manifestação, resulte muitas vezes em algo bem ignóbil, é sempre a vida e não
apenas a extração de uma raiz quadrada”. (DOSTOIÉVSKI, 2000, p.41)

Esse excerto nos faz atentar para o ser humano enquanto um ser complexo,
contraditório, múltiplo. Um ser cuja finalidade de suas ações não será necessariamente a
sensatez e o progresso. Dostoiévski põe em xeque essa concepção moderna de uma
sociedade justa, onde as necessidades humanas seriam satisfeitas e o mundo se
encaminharia para um lugar de ordem, progresso e bem-estar social.
As discussões promovidas em aula a partir deste trecho foram muito interessantes,
pois alguns alunos abordaram o tema da irracionalidade inerente ao ser humano, outros
consideraram questões sociais em suas análises, enquanto outros se posicionaram mais
especificamente a respeito da noção de progresso, citando as reformas educacionais.
Vejamos alguns de seus escritos:
Aluno “C”: “O texto fala sobre o fato do ser humano ser uma criatura irracional, por
exemplo um jovem negro que nasce em uma favela e não tem educação adequada, porém
ele deseja ser astronauta, as estatísticas apontam que ou ele no futuro estará preso ou
em um emprego horrível, e isso torna o sonho do garoto um sonho irracional.”.
Aluno “Y”: “As pessoas também desejam coisas absurdas como ganhar coisas fáceis,
não estudar, emagrecer sem parar de comer tanto, [...]. Mas se a gente parar pra pensar,
é isso que faz a vida não ser entediante e vazia.”.
Aluna “A”: “Por exemplo, o Temer quer que no ensino médio as únicas matérias
obrigatórias sejam matemática, português, inglês; e a educação física, artes, não.
Educação Física e Artes são as matérias que podemos curtir, se divertir, relaxar.
Matemática e português são essencial no nosso currículo. Temer quer que jovens saiam
do ensino médio pensando que só devem agir pela razão momentaneamente, fazendo
assim com que sejamos manipulados, agindo como robô trabalhando, trabalhando [...].
Nós jovens devemos sempre questionar porque as coisas são como são.”.
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Como podemos observar nas enunciações destacadas, há uma concepção da
matemática como disciplina mais importante no currículo. Ao mesmo tempo em que a
aluna critica a reforma do governo Temer, ela reforça o discurso que institui determinadas
disciplinas, dentre elas a Matemática, como superiores ou mais importantes, conforme se
pode ler em “Matemática e português são essencial para o currículo”. Também é
interessante notar como um dos alunos relaciona as palavras jovem negro e favela com
educação adequada, isso expressa por um lado a realidade na qual o aluno está inserido,
uma vez que a escola situa-se num bairro muito pobre de Porto Alegre, e por outro lado
pode-se notar também que tal fala se insere dentro de um discurso corrente que coloca a
educação pública como menos adequada ou insuficiente.
Já o aluno “Y” argumenta que embora muitas vezes desejemos coisas que pareçam
absurdas, como “emagrecer sem parar de comer tanto”, é isso que de alguma forma faz
a vida ser vida e não apenas a extração de uma raiz quadrada, é isso que faz com que
sejamos seres humanos e não apenas uma tecla de piano (DOSTOIÉVSKI, 2000, p.44).
Esta aula foi importante para questionar determinados discursos que colocam a
matemática como superior às demais áreas do conhecimento e a razão como instância
superior e sentido último da existência. O envolvimento e abertura dos alunos para essas
discussões denota um movimento favorável em direção a percepções críticas desse modo
positivista de pensar o conhecimento e a escola, ainda que parte de suas produções
ponham em circulação justamente esse discurso.
Pensar é dar sentido ao que somos
Considerando que este projeto foi posto em prática com alunos com idade
variando entre 14 e 17 anos, achei importante fazer uma aula que trouxesse de maneira
lúdica a questão da possibilidade de emergência de outras lógicas. O objetivo foi causar
nos alunos um estranhamento acerca daquilo que é lógico, racional, daquilo que faz
sentido, levando-os a questionar o que está posto, tanto na matemática escolar quanto em
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suas vidas. Para isso foram utilizados excertos do livro Alice no País do Espelho de Lewis
Carrol, o qual por meio de uma escrita nonsense desconstrói uma lógica cartesiana de
pensamento.
Nesta aula os alunos foram divididos em grupos de três ou quatro integrantes e
receberam fragmentos do livro mencionado. Os trechos que originaram mais comentários
e risos foram:
Fragmento 1:

(Alice) – Bem, eu não quero comer geléia hoje, de qualquer maneira, Majestade.
- Ora, você não poderia comer geléia hoje, mesmo que quisesse – disse a Rainha. –
A regra é: geléia amanhã e geléia ontem – mas nunca geléia hoje.
- Mesmo assim, algum dia tem de ser “geléia hoje”, Majestade! – objetou Alice.
- Não, não pode ser assim – disse a Rainha. – A geléia é servida sempre no outro dia,
e hoje é este dia, não o outro. Entendeu?
(Fonte: Carrol, 2004, p.94)
Fragmento 2:
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E elas (Alice e a Rainha Vermelha) correram tão ligeiro que, finalmente, parecia que
estavam flutuando no ar, mal tocando o solo com a ponta dos pés, até que, de repente, quando
Alice estava ficando completamente exausta, elas pararam e a menina se encontrou sentada
no chão, completamente tonta e sem respiração. [...]
Alice lançou um olhar ao redor, muito surpresa.
- Ora, mas eu tenho certeza que estivemos embaixo desta árvore o tempo todo. Todas
as coisas estão justamente como eram antes!
- Mas é claro que estão – disse a Rainha. – De que jeito você queria que estivessem?
- Bem, em nosso país, Vossa Majestade – disse Alice, ainda resfolegando um pouco
-, em geral a gente chega em um lugar diferente. Quer dizer, quando se corre assim tão
depressa como nós corremos.
- Mas que país lento, esse de onde você veio! – comentou a Rainha, com um certo
desprezo. Mas por aqui, é como você vê. É necessário correr e mais correr, com o máximo
de velocidade, somente para permanecer no mesmo lugar.
(Fonte: Carrol, 2004, p.50-51)

Os alunos ressaltaram em suas produções o quanto a aula foi descontraída, o fato
do trabalho ter sido realizado em grupos e como isso possibilitou o diálogo e
envolvimento de todos, também falaram sobre o quanto esses trechos os fizeram pensar,
e alguns relacionaram com suas experiências. Vejamos seus comentários:
Aluno “C”: “Os trechos apresentados do livro “Alice no País do Espelho” são
paradoxos, situações contraditórias e sem respostas, como por exemplo: “Geléia ontem
e geléia amanhã, mas nunca geléia hoje.”. O hoje é o ontem de amanhã, e amanhã será
hoje, então nunca haverá geléia, esse é o ponto, é algo confuso e sem sentido, porém faz
você pensar, e creio que este fosse o ponto que o autor queria chegar, ele queria fazer o
leitor pensar, [...]”
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Aluno “J”: “A aula foi legal por que era de matemática e a gente teve que lê e interpretar
a tirinha sobre o livro Alice no país do espelho e foi bem empolgante.”.
Aluna “D”: “Hoje a aula foi muito boa, todos e todas participaram da aula uns até
demais”
Aluno “A”: “[...] o texto foi da hora, gostei muito, foi divertido, mesmo não fazendo
sentido, e me deixando confuso. Foi legal a turma apresentar e discutir com os outros,
primeira vez que faço isso na minha vida, eu acho.”.
Aluno “R”: “Como nada faz sentido nesse lugar, e a Alice veio de um mundo comum
(padrão). Ela se tornou louca, com o que no mundo dos espelhos era normal. Também
tem outro trecho que algumas pessoas passam mentalmente. O texto é assim “quanto
mais rápido se corre nunca sai do lugar.”. Este trecho se encaixa na rotina de algumas
pessoas.”.
Aluno “JL”: “Tava muito legal por que eu gosto de dialoga com meus colegas (amigos)
e isso foi super bom uma aula descontraída, que nós não ficamos sentado na cadeira
fingindo que estão ouvindo a explicação mexendo no celular [...]”
Destas enunciações, destaco a questão do diálogo trazida pelos alunos e do quanto
essa pode ser uma ferramenta importante para o exercício da alteridade em sala de aula.
Moreira (2005, p. 133) argumenta que “o diálogo pode atuar tanto no nível individual
como no social, ocasionando descobertas, compreensão, aprendizagem, independência,
autonomia, respeito, democracia.”. Considerando que vivemos inseridos numa lógica
neoliberal, que busca estabelecer cada vez mais relações de concorrência entre as pessoas
(COSTA, 2009, p.178), abrir espaço para o diálogo numa aula de matemática pode ser
extremamente benéfico, na medida em que propicia enxergar o outro enquanto outro, e
não como alguém a ser superado.
Também me chamou atenção o comentário de “C” ao dizer que o texto “faz você
pensar”. Em tempos líquidos, onde a educação é cada vez mais veiculada como uma
mercadoria, e o pensar cada vez mais raro por requerer, dentre outras coisas, tempo, faz-
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se necessário distinguir pensamento de conhecimento. Conforme Ribeiro (2006, p. 26),
“Enquanto o ato de conhecer está ligado ao domínio e apropriação do mundo por meio da
linguagem, a experiência do pensamento remeteria à instauração da condição da diferença
em meio à repetição da linguagem”. O conhecimento é da ordem da transmissão, o
pensamento é criação. O conhecimento é repetição, o pensamento diferença. O
conhecimento é experimento, o pensamento experiência. Transmitir conhecimento é um
dos papeis da escola, abrir espaço para o pensamento, porém, é o que pode tornar a escola
uma máquina de guerra, um dispositivo de tensionamento de interesses capitalísticos.
(GALLO, 2005, p.220)
Por último, gostaria de comentar a fala do aluno “J”. O fato do aluno dizer que a
aula era de matemática, mas eles tiveram que ler e interpretar texto, nos mostra o quanto
o ensino de matemática ainda é fragmentado e dissociado das outras disciplinas e
atividades cotidianas que envolvam leitura. Se pensar não é somente calcular, mas dar
sentido ao que somos e ao que nos acontece, me pergunto como a educação matemática
poderá contribuir para isso. Talvez um possível começo seja o rompimento com um
ensino de matemática meramente tecnicista, abrindo assim espaço para a abordagem de
questões ético-políticas nas aulas de matemática.
O sentido não está dado...
Nesta terceira aula, a proposta era articular um conjunto de textos, a saber a letra
da música Monte Castelo (LEGIÃO URBANA, 1989), o poema Liberdade (PESSOA,
2012, p.47) e versículos bíblicos da Carta aos Coríntios (BÍBLIA, 2007, p.1247-1248),
para trabalhar a questão da neutralidade do conhecimento e a da criação de sentidos para
o conhecimento.
A letra da música Monte Castelo está associada aos versículos da Carta aos
Coríntios, nos seguintes trechos: “Agora vejo em parte, / Mas então veremos face a face.
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/ Ainda que eu falasse a língua dos homens / E falasse a língua dos anjos, / Sem amor eu
nada seria.”.
Nestes versos o que fica em evidência é que nós, assim como o conhecimento que
produzimos, somos limitados. Para o autor, o que dá sentido ao conhecimento e à sua
própria existência é o amor. Colocar o amor em perspectiva numa aula de matemática, e
agora neste ensaio, é extremamente problemático, não só pela dificuldade que temos de
pensar sobre o assunto e a ânsia que muitas vezes nos envolve de querer enquadrar e
classificar o que conhecemos (assim como o que não conhecemos), mas também e
principalmente por esse tema ser frequentemente alinhado a uma concepção salvacionista
de educação. Porém, acho válido trazer essa discussão para a sala de aula por alguns
motivos. Primeiro, por que entendo com Foucault (2015, p.28), que o conhecimento não
é neutro, assim como as pessoas que o produzem também não o são. O conhecimento não
pode ser separado de sua atmosfera política, ou seja, ele sempre está vinculado a relações
de poder. Ao propor uma combinação de amor e conhecimento, procuro fazer um
contraponto às relações de concorrência que se estabelecem entre as pessoas quando estas
fazem uso ou produzem conhecimento, atentando também para os estereótipos e
preconceitos que produzimos e reproduzimos ao lidar com os saberes. Segundo, por que
o amor tem algo de paradoxal, como se pode ver nos versos: “É um estar-se preso por
vontade; / É servir a quem vence, o vencedor; / É um ter com quem nos mata a lealdade.
/ Tão contrário a si é o mesmo amor” (LEGIÃO URBANA, 1989), e dessa forma podemos
relacionar esse tema com a primeira e a segunda aula, visto que ambas problematizam a
razão e a lógica.
Já a poesia Liberdade de Fernando Pessoa seria proposta para ajudar os alunos a
pensarem no porque eles estudam, no porque eles vêm à escola. Num primeiro momento,
pode-se argumentar que os versos deste poema enfatizam justamente o contrário do que
nós professores ensinamos todos os dias aos nossos alunos: estudar é importante.
Acompanhemos:
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Liberdade
Ai que prazer
Não cumprir um dever,
Ter um livro para ler
E não o fazer!
Ler é maçada,
Estudar é nada.
O sol doira
Sem literatura.
O rio corre, bem ou mal,
Sem edição original.
E a brisa, essa,
De tão naturalmente matinal,
Como tem tempo não tem pressa...
Livros são papéis pintados com tinta.
Estudar é uma coisa em que está indistinta
A distinção entre nada e coisa nenhuma.
Quanto é melhor, quando há bruma,
Esperar por D. Sebastião,
Quer venha ou não!
Grande é a poesia, a bondade e as danças...
Mas o melhor do mundo são as crianças,
Flores, música, o luar, e o sol, que peca
Só quando, em vez de criar, seca.
O mais do que isto
É Jesus Cristo,
Que não sabia nada de finanças
Nem consta que tivesse biblioteca...
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Esse poema causa perplexidade, e foi esse o principal motivo para que eu o
considerasse como parte de uma aula. Foi pensando em algo que pudesse levar os alunos
a estranharem, estranharem seu ato de estudar, estranharem o fato de vir a escola. Este
poema pode ser um convite para que pensemos uma vez mais no porque estudamos o que
estudamos. O sentido não está dado a priori, é necessário que hoje e sempre, e todo dia,
formulemos nossas próprias respostas e empreendamos nossas lutas a partir delas.
A Matemática é uma matemática...
Nesta última aula seriam estudados alguns conceitos sobre os quais se assenta o
saber matemático acadêmico, tais como: axioma, conjectura e teorema. Ainda que este
saber atribua para si as marcas da exatidão, assepsia e neutralidade, faz-se necessário
estudá-lo para entendermos aquilo que estamos questionando e o que está em jogo na
legitimação de determinados conhecimentos em detrimento de outros. Assim, pode-se,
por exemplo, colocar em discussão a noção de verdade que acompanha esses conceitos,
não para dizer que isso ou aquilo não é verdadeiro, mas para problematizarmos essa
natureza puramente epistemológica que a matemática acadêmica arroga para si,
classificando outros modos de se fazer e entender matemática como errados ou atrasados.
Por em evidência as assimétricas relações de poder-saber que envolvem a matemática
acadêmica não significa deslegitimá-la, mas sim questionar a suposta superioridade deste
saber. Além disso, trabalhar com conceitos como axioma, teorema e conjectura trazem
um ganho na medida em que permitem vislumbrar utilidades outras da matemática, que
não somente a de fazer cálculos.
Considerações finais
O projeto ora apresentado constitui-se como material exploratório para a pesquisa
de mestrado que iniciei neste semestre, a qual tem por objetivo analisar as enunciações
acerca da matemática que circulam no ambiente escolar. Algumas enunciações que escuto
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nas turmas em que trabalho, apareceram também nas produções escritas. Por exemplo,
quando o aluno diz que matemática e português são as matérias mais importantes ou
“essencial no currículo”, como foi escrito. Tal argumento inscreve-se dentro de um
discurso moderno que dissemina a ideia de que a matemática é um saber neutro, exato,
imutável, superior, circunscrito apenas à esfera epistemológica do conhecimento e,
portanto, apolítico. Essa questão faz atentar para a relevância de uma prática, bem como
de uma pesquisa, que possa problematizar tais enunciações, desmistificando
metanarrativas que buscam hierarquizar determinados modos de fazer e entender
matemática em detrimento de outros.
Como resultado está aquilo que escapa, que não se pode mensurar. A julgar pelo
envolvimento dos alunos na proposta e pelas suas respectivas produções, a prática teve
êxito, uma vez que despertou o interesse na turma e abriu novas possibilidades de diálogo,
permitindo uma ampla troca de ideias e um debate muito mais diversificado do que
polarizado, ou seja, aquele que giraria em torno do “concordo” ou “não concordo”. Para
mim foi uma surpresa, pois as contribuições dos estudantes também me fizeram
considerar aspectos dos textos que não havia pensado quando planejei as aulas, mas
principalmente pelo fato de vê-los motivados com a aula. O que estava em curso era,
portanto, o próprio ato de querer. O desejo muito mais do que a razão. Por um momento,
deixamos de lado as saídas fáceis: “a escola e a matemática servem para arrumar um bom
emprego”, “a matemática serve para fazer contas”, “a matemática é superior às outras
disciplinas”, etc; e nos arriscamos a recolocar as perguntas Para que serve a escola? Para
que serve a matemática? Por que estudamos? Reafirmando nosso papel de protagonistas
da educação, sabendo que as respostas não estão dadas, não representam “a verdade”
última do mundo e da sociedade, mas sim que são sempre contingentes, singulares,
mutáveis e que, por isso mesmo, é preciso formulá-las, lutar por elas, nos posicionarmos.
Assim, é preciso também ter humildade para transformá-las se necessário, estar aberto
para aquilo que o outro tem a nos oferecer. Para finalizar, volto-me para mim mesma, e
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me pergunto com Gallo e Veiga-Neto (2007, p. 23): “qual é a ação do educador, senão
cuidar dos outros (os educandos) e, assim, cuidar de si mesmo, constituindo-se ele próprio
como sujeito do ato educativo?”.
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POSSIBILIDADES FORMATIVAS DO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
PARTICIPATIVA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Resumo: Este trabalho relata as experiências do Núcleo de Avaliação Institucional
Participativa da Educação Infantil (NAIPEI-CSF) na formação dos profissionais desse
segmento para a temática da Avaliação Institucional e teve como objetivo observar e
investigar como os cursos contribuíram para as discussões relativas à AIP nas escolas de
Educação Infantil, tentando verificar qual o impacto que as formações oferecidas pelo
Núcleo tiveram no desenvolvimento da política de Avaliação Institucional na Rede de
Educação Infantil. O Núcleo (NAIPEI) é vinculado à Coordenadoria Setorial de
Formação (CSF) e tem como uma de suas responsabilidades a formação de profissionais
da RMEC. A Avaliação Institucional Participativa (AIP) é uma Política instituída na
RMEC tendo a autoavaliação da escola pública como objetivo principal, trazendo como
princípios a participação de todos os sujeitos envolvidos com a unidade educacional, a
gestão democrática e a qualidade negociada. Esta Política tem na Comissão Própria de
Avaliação (CPA) um de seus principais interlocutores possuindo princípios e indicativos
de trabalho que precisam ser discutidos, refletidos e colocados em ação, num movimento
de “pensar e fazer com”. Fazem parte da Comissão Própria de Avaliação membros dos
diversos segmentos que compõem a Comunidade Escolar, com o intuito de refletir sobre
o conceito de qualidade que aquele grupo busca alcançar e qual a forma de atingir esse
objetivo. Na Educação Infantil, esta Política fez-se presente a partir de documentos legais
como a Carta de Princípios de 2003 e o Plano de Avaliação Institucional Participativa
para a Educação Infantil da RMEC (Comunicado SME Nº 154/2011). Outro documento
que trouxe garantias legais para esta Política foi a publicação da Resolução SME nº
14/2014, de 24 de outubro de 2014, que estabelece diretrizes para implementação da
Avaliação Institucional da Educação Infantil e para a constituição da Comissão Própria
de Avaliação na Rede. Esta resolução vincula a implementação da AIP à formação
específica oferecida pelo NAIPEI-CSF junto aos profissionais para que se aproximem
dos conceitos que fundamentam a mesma. Os cursos, que desde 2015 totalizam onze
turmas, foram oferecidos a todos os profissionais que atuam nas unidades de Educação
Infantil do Município, e observou-se que os participantes puderam se apropriar dos
conceitos de gestão democrática, de participação, podendo refletir e observar sua
realidade e fazer apontamentos para resolução de problemas, gerando uma
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corresponsabilização, na qual todos podem contribuir para as ações. Esses temas são
potencialmente abordados nas situações formativas que a Política proporciona. Seja nos
cursos ou participando da CPA, as possibilidades de reflexão e ação para modificar a
realidade posta e alcançar a qualidade definida e desejada pelos profissionais que atuam
na Rede, tem movimentado a política e incrementado a participação social de forma
qualificada. Esses resultados puderam ser verificados a partir das análises dos projetos
políticos pedagógicos que as unidades elaboraram para 2017, observando se as equipes
organizaram a CPA, se estão em processo ou se ainda não conseguiram se organizar para
essa colocar em prática essa política, além dos registros avaliativos produzidos pelos
formadores dos cursos que apontam aspectos qualitativos das formações.
Palavras-Chave:
Participativa.

Autoavaliação;

gestão

democrática;

Avaliação

Institucional

Introdução
Na década de 90 a reforma neoliberal da educação pública introduziu princípios de
mercado no contexto educacional, estando estes pautados em três pilares: privatização,
descentralização e política de avaliação externa. Segundo Sordi (2012), a avaliação se apresenta
como aferidor de uma qualidade padrão determinada por matrizes internacionais que impõe o que
deve ser ensinado, anunciando o sentido da eficácia escolar: classificatória, seletiva e
meritocrática. Tendo em vista a lógica mercadológica que a escola deve cumprir, percebe-se o
descarte dos atores locais – os profissionais da educação, estudantes e comunidade – dos
processos de definição dos indicadores de qualidade da escola pública.
No entanto, essa é uma distorção das políticas públicas sobre avaliação que estão
documentadas nos textos da Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996.
Esta última traz como norma em seu artigo 9º:
Art. 9º. - A União incumbir-se-á de: VI. Assegurar processo
nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino
fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas
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de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da
qualidade do ensino.
E esta avaliação está dividida em três tipos: Aprendizagem do aluno; avaliação
institucional (autoavaliação ou avaliação interna) e avaliação em rede (avaliação institucional
externa ou avaliação externa).
Dentro desses parâmetros da LDB, e na tentativa de valorizar os atores locais
(profissionais da educação, crianças e comunidade) a Secretaria Municipal de Educação de
Campinas (SME) instituiu uma política pública de avaliação da Educação Básica municipal, a
Avaliação Institucional Participativa que tem se desenvolvido desde 2002.
A Avaliação Institucional é pensada inicialmente visando promover a qualidade da escola
pública nas escolas da Rede Municipal, por meio de ações de regulação orientadas por um pacto
de qualidade negociado com todos os profissionais da Rede, com famílias e comunidade.
O processo de Avaliação Institucional Participativa na Rede Municipal de Educação de
Campinas iniciou-se em 2002 a partir de estabelecimento de parceria com o Laboratório de
Observação e Estudos Descritivos (LOED), vinculado à Faculdade de Educação da Universidade
Estadual de Campinas, inicialmente priorizando os trabalhos nas escolas do Ensino Fundamental,
organizado e estruturado pela Assessoria de Avaliação Institucional. A parceria com a Faculdade
de Educação da UNICAMP, através do LOED, com a Professora Mara De Sordi, tinha como
principal foco realização de assessoramento do processo de formação para alguns profissionais,
especialistas, da Rede e para a realização de um curso para os Orientadores Pedagógico de todas
as escolas do Ensino Fundamental. Essas ações geraram discussões, seminários, documentos e
livros65 que subsidiam até hoje as reflexões e ações realizadas para implantação e continuidade
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SORDI, Mara Regina Lemes de e SOUZA, Eliana da Silva (orgs). A avaliação Institucional como instância
mediadora da qualidade da escola pública: a Rede Municipal de Campinas como espaço de
aprendizagem. Campinas, SP : Millennium Editora, 2009.
SORDI, Mara Regina Lemes de e SOUZA, Eliana da Silva (orgs). A avaliação institucional como instância
mediadora da qualidade da escola pública: o processo de implementação na rede municipal de
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da AIP na Educação Infantil e no Ensino Fundamental e as formações e os trabalhos das CPAs
nas escolas.
A implementação na Educação Infantil
O processo de implantação da Avaliação Institucional Participativa nas unidades de
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas teve início oficialmente em 2008 e
2009 com especialistas e nas escolas a partir de 2010. Nesse ano foram realizadas algumas
reuniões de sensibilização, estudos e debates com equipes gestoras das unidades a fim de construir
uma percepção sobre a receptividade a esse assunto.
Durante os anos de 2010 e 2011, por meio do Departamento Pedagógico da SME, foi
organizada uma Comissão de profissionais da Educação da Rede Municipal de Campinas que sob
a coordenação da Assessoria de Avaliação Institucional da SME que responsabilizou-se pela
elaboração de um documento oficial, denominado “Plano de Avaliação Institucional
Participativa para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas”, publicado
em DO66, que tem por princípios básicos norteadores do processo de avaliação, a garantia da
gestão democrática, a garantia da participação de todos os profissionais da educação no processo,
a possibilidade de conhecimento da realidade vivida, os compromissos e responsabilidades
assumidos com a transformação desta realidade, tanto pelos segmentos internos quanto pelas
instâncias externas à unidade educacional, o caráter formativo e transformador da AIP em busca
da qualidade da educação infantil, com proximidade ao conceito de qualidade negociada
(BONDIOLI, 2004) e tendo como foco principal a garantia da consideração e do respeito às
especificidades da Educação Infantil.

Campinas em destaque. Campinas (SP) : Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de
Educação, 2012.
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CAMPINAS. COMUNICADO SME Nº 154/2011, PLANO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINAS, que estabelece
parâmetros básicos para a implementação da política de Avaliação Institucional nas unidades públicas
de Educação Infantil, 2011.
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O objetivo da SME através da comissão apresentada acima era escrever o Plano que foi
publicado e organizar propostas para a construção de um modelo de avaliação institucional cujo
princípio básico era a participação de todos os sujeitos, direta ou indiretamente, envolvidos com
a unidade educacional, em um processo de qualidade negociada. Para isso era necessário
estabelecer parâmetros básicos para a implementação da política de Avaliação Institucional nas
unidades públicas de Educação Infantil, com o intuito de melhorar a qualidade do ensino.
A qualidade, em seu aspecto negociável, é vista da seguinte forma:
A qualidade não é um dado de fato, não é um valor absoluto, não
é adequação a um padrão ou a normas estabelecidas a priori e do
alto. Qualidade é transação, isto é, debate entre indivíduos e
grupos que têm um interesse em relação à rede educativa, que
têm responsabilidade para com ela, com a qual estão envolvidos
de algum modo e que trabalham para explicitar e definir, de modo
consensual, valores, objetivos, prioridades, ideias sobre como é
a rede (...) e sobre como deveria ou poderia ser. (Bondioli, 2004,
p. 14)

Além de Anna Bondioli, Mara Regina Lemes De Sordi, Luiz Carlos de Freitas,
documentos do MEC entre outros autores dão sustentação teórica para os estudos, reflexões e
discussões relativos à Avaliação Institucional Participativa na Educação Infantil.
Os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil (MEC/2009) foram adotados por
algumas escolas anteriormente ao documento ter sido finalizado, o que possibilitou que algumas
iniciativas fossem experimentadas e o documento do MEC, como um todo, valesse de subsídios
para a construção deste, principalmente na concepção de valorização do processo participativo,
na indicação de possíveis dimensões e aspectos relevantes a serem avaliados e a valorização da
análise reflexiva e coletiva da prática visando a qualidade e a melhoria dos processos e ações
educativos, ou seja, a melhoria de todo trabalho pedagógico realizado nas escolas e suas
interferências. Posteriormente ao Plano, a Assessoria de AIP deu continuidade ao trabalho de
implantação das discussões relativas à AIP nas escolas de educação infantil de forma gradual.
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Em 2013 a Rede Municipal de Educação de Campinas – RMEC, através de iniciativas de
reestruturação da SME e do DEPE, realizou algumas mudanças de organização de trabalho que
permitiu que alguns Coordenadores Pedagógicos da Rede se dividissem em Frentes de atuação e
trabalhassem diretamente com a Assessoria de AIP, para traçar caminhos efetivos de realização
da implantação e estruturação da Política de Avaliação Institucional Participativa e formação das
CPAs, junto a todas as escolas de Educação Infantil.
Iniciou-se assim no segundo semestre de 2013 a implantação, sensibilização e primeira
aproximação da Política de Avaliação Institucional junto a todas as escolas de Educação Infantil.
Neste ano ocorreu um Seminário de Avaliação Institucional Participativa.

Para a Educação Infantil a implantação da AIP foi oficializada através da
publicação em DOM da Resolução SME Nº 14/2014, de 24 de outubro de 2014, que
estabelece as diretrizes para implementação da Avaliação Institucional da Educação
Infantil e para a constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) para as escolas
de educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de Campinas.
Em 2014, a Assessoria de Avaliação Institucional, através de um plano de implantação,
gradativa, para todas as unidades escolares, visando dar estrutura para as CPAs nas escolas,
organizou formações com professores, diretores, vice-diretores, orientadores pedagógicos,
supervisores e coordenadores pedagógicos que trabalhavam com a educação infantil visando
capacitar estes profissionais, instrumentalizando-os de forma teórico e metodológica para que a
implantação da Política de Avaliação Institucional Participativa ocorresse de fato, de maneira
reflexiva, para todos e com base teórica.
Em 2015 ocorreu uma mudança na estrutura da Secretaria Municipal de Educação de
Campinas e a Assessoria de Avaliação Institucional deixou de existir dando lugar ao Núcleo de
Avaliação Institucional, hoje coordenado por CP – Coordenadores Pedagógicos da Rede
Municipal de Educação de Campinas – RMEC. Dando prosseguimento aos trabalhos relativos à
implantação e estruturação da Política de Avaliação Institucional Participativa na Educação
Infantil o Núcleo da AIP para a Educação Infantil deu continuidade às formações e capacitações
para gestores, e profissionais que compõem CPAs em suas escolas.
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De acordo com a RESOLUÇÃO SME Nº 14/2014 Publica no D.O do Município
no dia 24 de outubro de 2014, p. 5-8 Estabelece as diretrizes para a implementação da
Avaliação Institucional da Educação Infantil e para a constituição da Comissão Própria
de Avaliação (CPA) na Rede Municipal de Ensino de Campinas.
DA IMPLANTAÇÃO Art. 7º A implantação da Avaliação
Institucional Participativa nas unidades educacionais de
Educação Infantil deverá ocorrer de maneira concomitante ao
processo de formação específica dos membros da equipe escolar,
na seguinte conformidade: I - Deverão implantar a CPA as
unidades educacionais cujos membros da Equipe Gestora
estejam participando da formação específica, fornecida pela
Assessoria de Avaliação Institucional e Coordenadoria Setorial
de Formação (CSF); II - As unidades educacionais que ainda não
estiverem sendo atendidas pela formação específica poderão
optar por implantar a CPA ou ainda, aguardar para realizar a sua
implantação concomitantemente à formação.

Dado que a resolução vincula a implementação da AIP à formação específica
oferecida pelo NAIPEI-CSF junto aos profissionais para que se aproximem dos conceitos
que fundamentam a mesma. O NAIP da Educação Infantil organizou e ofereceu desde
2015 alguns cursos, que foram oferecidos a todos os profissionais que atuam nas unidades
de Educação Infantil do Município, e observou-se que os participantes puderam se
apropriar dos conceitos de gestão democrática, de participação, podendo refletir e
observar sua realidade e fazer apontamentos para resolução de problemas, gerando uma
corresponsabilização, na qual todos podem contribuir para as ações.
Considerações
Os Cursos centralizados organizados pela CSF e Descentralizados organizados
por algumas escolas sob a análise e certificados pela Coordenadoria Setorial de Formação
– CSF que ocorreram desde 2014 foram os seguintes:
I.93 - Curso: “AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL – PRINCÍPIOS E PROCESSOS”.
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Curso realizado no 2º semestre de 2014. Totalizando 30 horas.
Público alvo: equipes gestoras das unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de
Campinas e equipes educativas dos NAEDs que estejam envolvidas na primeira fase da
implementação da Avaliação Institucional Participativa na Educação Infantil, mediante
convite ou convocação de suas chefias.
Receberam certificação: 25 participantes.
III.11 - GRUPO DE ESTUDOS: “COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL”
Curso realizado no 2º semestre de 2014. Totalizando 60 horas.
Público alvo: Prioritariamente profissionais que atuam no CEMEI Dep. Fed. João
Hermann Neto.
Receberam certificação: 9 participantes.
III.19 - GRUPO DE ESTUDOS: “AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL”
Curso realizado no 2º semestre de 2014. Totalizando 87 horas.
Público alvo: Prioritariamente Professores dos CEI Mauro Marcondes e CEI Curumins,
havendo vagas serão atendidos profissionais de Educação Infantil de outras Unidades
Educacionais da RMEC.
Receberam certificação: 7 participantes.
IV.08 - GRUPO DE TRABALHO: “A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL COMO
INSTRUMENTO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA”
Curso realizado no 2º semestre de 2014. Totalizando 60 horas.
Público alvo: Prioritariamente Professores, Monitores/Agentes de Educação Infantil e
Profissionais do CEI Haydee Maria Pupo Novaes. Havendo vagas, as mesmas serão
destinadas aos demais profissionais da Educação Infantil da RMEC.
Receberam certificação: 2 participantes.
IIID.46 - GRUPO DE ESTUDOS: “A AVALIAÇÃO
PARTICIPATIVA (AIP) – Princípios e Objetivos”
Curso realizado no 2º semestre de 2015. Totalizando 26 horas.
Público alvo: Professores do CEI Maria Batrum Cury
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INSTITUCIONAL

Receberam certificação: 5 participantes.
IIID.2 - GRUPO DE ESTUDOS: “A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA
CPA
NA
IMPLEMENTAÇÃO
DA
AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL
PARTICIPATIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL”
Curso realizado no 2º semestre de 2015. Totalizando 40 horas.
Público alvo: Profissionais de educação infantil, preferencialmente os que atuam como
representantes das CPAs (até 1 por escola) de acordo com o indicado no PP e profissionais
das Unidades Educacionais de Educação Infantil com intenção de formar CPA até
dezembro de 2015.
Receberam certificação: 21 participantes.
I.46 - CURSO: “A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA CPA NA
IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL”
Curso realizado no 1º semestre de 2016. Totalizando 40 horas.
Público alvo: Profissionais da Educação Infantil que atuam como articuladores ou
representantes das CPA (até 2 por escola) de acordo com o indicado no PP e profissionais
de escolas de Educação Infantil com intenção de formar CPA até dezembro de 2016.
Receberam certificação: 18 participantes.
I.64 - CURSO: “O PAPEL DOS DIFERENTES SEGMENTOS DA COMUNIDADE
ESCOLAR NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NA ORGANIZAÇÃO E NO FUNCIONAMENTO DA
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)”
Curso realizado no 2º semestre de 2016. Totalizando 44 horas.
Público alvo: Profissionais da Educação Infantil que atuam como participantes das CPA
e profissionais de escolas de Educação Infantil com intenção de formar CPA até dezembro
de 2016. Havendo vagas demais profissionais da SME.
Receberam certificação: 18 participantes.
I.65 - CURSO: “A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO
PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) NA IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL”
Curso realizado no 2º semestre de 2016. Totalizando 40 horas.
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Público alvo: Profissionais da Educação Infantil que atuam como articuladores ou
representantes das CPA (até 2 por escola) de acordo com o indicado no PP e profissionais
de escolas de Educação Infantil com intenção de formar CPA até dezembro de 2016
Receberam certificação: 23 participantes.
I.66 - CURSO: “COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) – CONSTITUIÇÃO,
ORGANIZAÇÃO E ATRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA”
Curso realizado no 2º semestre de 2016. Totalizando 30 horas.
Público alvo: Profissionais da Educação Infantil que atuam como articuladores ou
representantes das CPA (até 2 por escola) de acordo com o indicado no PP e profissionais
de escolas de Educação Infantil com intenção de formar CPA até dezembro de 2016
Receberam certificação: 12 participantes.
II.47 – GRUPO DE ESTUDO: “AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA
(AIP) PARA EDUCAÇÃO INFANTIL”
Curso realizado no 2º semestre de 2016. Totalizando 28 horas.
Público alvo: Agentes e Monitores de Educação Infantil do CEI Bety Pierro.
Receberam certificação: 19 participantes.
ANO/SEMES
TRE

CURSOS
/GE/GT
CENTRALIZ
ADOS

2014/2º
semestre

I.93 – Curso

CURSOS
/GE/GT
DESCENTRA
LIZADOS

Nº
de
Participantes
com
certificação

HORAS DE
FORMAÇÃO

III.11 – GE
III.19 – GE
IV.08 - GT

25
9
7
2

30 h
60 h
87 h
60 h

IIID.46 - GE

21
5

40 h
26 h

18

40 h

2015/1º
semestre
2015/2º
semestre

IIID.2 – GE

2016/1º
semestre

I.46 - Curso
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2016/2º
semestre

I.64 – Curso
I.65 – Curso
I.66 - Curso

Total

06

II.47 - GE

18
23
12
19

44 h
40 h
30 h
28 h

05

159

485 h

Tabela 01. – cursos centralizados/descentralizados, total de participantes certificados e carga horária das formações.

A Rede de Educação de Campinas em 2017 contempla 135 Escolas de Educação
Infantil que estão divididas por NAEDs (Núcleo de Ação Educativa Descentralizada) da
seguinte forma:

Quantidade CEIs por NAED
Sudoeste
20%

Norte
21%
Noroeste
20%

Leste
21%

Sul
18%

Gráfico 01. Divisão por NAEDs dos Centros de Educação Infantil no Município de Campinas SP (ANO: 2017)

Em 2017 pudemos observar através do que foi apresentado nos Projetos
Pedagógicos de cada Escola ou Centro de Educação Infantil :
NAED

Quantidade de
escolas

Escolas com
CPA formada

759

CPA
formação

em

Escolas
CPA

sem

Norte

29

9

3

17

Sul

24

5

1

18

Leste

28

11

4

13

Noroeste

27

13

7

6

Sudoeste

27

16

4

7

Total

135

54

19

61

Tabela 02: Resultado da analise dos PPP (Projetos Políticos-Pedagógicos) de 2017 sobre a existência de CPA nos CEIs.

Proporção de CEIs com CPA

Sem CPA
46%

Com CPA
40%

Com CPA
Em formação
Sem CPA
Em formação
14%

Gráfico 02: Resultado obtido após análise dos PPP de 2017 dos CEIs sobre a formação das CPAs.

Os objetivos principais das formações eram trazer de forma próxima e presente as
discussões relativas à Avaliação Institucional Participativa dentro dos conceitos presentes
desde a Carta de Princípios e do Plano de Avaliação Institucional Participativa para a
Educação Infantil. Para tanto era importante sensibilizar e envolver os profissionais da
Educação Infantil junto às questões da AIP na perspectiva da gestão democrática e
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participativa pressuposta à Escola Pública, respaldando a criação/manutenção das CPAs,
qualificando-as como aliados às ações educacionais desenvolvidas, previstas no Projeto
Pedagógico da Unidade Educacional. A CPA é considerada e assumida como “um braço”
a mais para o alcance e realização dos propósitos e objetivos do PP, arregimenta seus
atores e autores, numa perspectiva de trabalho coletivo, é um dos principais interlocutores
que possui princípios e indicativos de trabalho que ao serem discutidos, refletidos e
colocados em ação, potencializa o pensar e fazer com na construção de uma escola pública
integradora e humana.
Esta valorização, fortalecimento e respeito às relações de cooperação e de
corresponsabilização entre os diversos atores e autores institucionais vinculam a
instituição com a comunidade escolar, constrói e enriquece uma relação de pertencimento
à escola, constrói conhecimento sobre sua própria realidade, com análises e interpretações
diversas, busca compreender as potências e fragilidades dessa escola e dessa educação
que se está construindo, visando atuar para a superação e transformação do que é
percebido como “obstáculo” e valorizar o que é considerado positivo, para alcançar a
qualidade social da educação almejada.
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RELAÇÃO ENTRE PRÁTICA PEDAGÓGICA E A FORMAÇÃO DE LEITORES E
ESCRITORES COMPETENTES
Viviane Martins Barbosa de Faria
Escola Estadual Dr. Manoel A. M. Machado - Campinas
Resumo
Para exercer a cidadania no mundo contemporâneo grafocêntrico as pessoas precisam
desenvolver competências e habilidades no uso da leitura e escrita. No entanto, observase que um número significativo de alunos conclui o ensino fundamental sem conseguir
resolver situações problema, interpretar ou redigir textos que circulam na sociedade e com
sérias dificuldades em trabalhar no coletivo para produzir conhecimentos. Infelizmente,
costuma-se atribuir essas defasagens ao próprio aluno e/ou a sua família, sendo que essas
lacunas curriculares, na maioria dos casos, são provenientes de práticas pedagógicas
autoritárias e extremamente tradicionais. Diante dessas afirmações, constata-se que
alfabetizar no sentido de ensinar a codificar e decodificar os signos escritos não garante
a plena participação social. O principal objetivo da minha prática pedagógica é alfabetizar
e letrar alunos com “dificuldades de aprendizagem” para que desenvolvam a proficiência
leitora e escritora e tenham condições de se comunicarem, organizarem os saberes,
compreenderem e significarem a realidade. O meu trabalho em sala de aula está em
consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola e com os planejamentos
semanais realizados em grupo. O ambiente de sala de aula é letrado, ou seja, os alunos
tem acesso a livros de literatura, revistas, gibis, sacolas literárias, panfletos e textos
expostos no projetor multimídia e as carteiras são dispostas em semicírculo ou em pares,
esse tipo de organização permite que as atividades sejam realizadas em grupos
colaborativos ou duplas produtivas. Observando-se de fora, a primeira impressão é que a
aula está desorganizada ou barulhenta, mas é um barulho construtivo, estão todos
envolvidos compartilhando conhecimentos, assim não se sentem angustiados,
desmotivados e isolados em suas mesas, pois todos estão próximos, colaborando e
construindo juntos. O tempo didático é dividido por modalidades organizativas que
contemplam leituras diárias de textos diversificados, feitas pela professora ou pelos
alunos, na sala de aula, biblioteca ou embaixo das árvores; a comunicação oral, em rodas
de conversa, apresentações de trabalhos, indicações literárias; as sequências didáticas e
projetos que também possibilitam leituras de diferentes gêneros, produções de textos
coletivos, em duplas, individuais e reflexões sobre a língua e a linguagem. O meu lugar
na sala de aula é junto com os alunos, ao lado de quem solicita ajuda, conversando e
olhando nos olhos de cada um, tentando entender as suas dificuldades, os caminhos de
suas novas descobertas e ajudando-os a organiza-las. A sala está em constante movimento
e eu sou mais uma integrante e mediadora que também aprende. Todo esse trabalho
trouxe resultados satisfatórios para os alunos do Ensino Fundamental I dos anos anteriores
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e está afetando positivamente a turma atual do terceiro ano de recuperação intensiva, estão
motivados e não faltam as aulas, pois estão aprendendo a partir de contextos que
realmente fazem sentido para eles e podem compartilhar suas produções com a
comunidade escolar. A maioria termina o ano letivo alfabético e produzindo textos. Nas
reuniões os pais demonstram muita satisfação e assumem uma parceria para colaborar na
educação de seus filhos.
Palavras-Chave: prática pedagógica; letramento; proficiência leitora.
Introdução
Como já foi mencionado, a sociedade atual exige das pessoas diferentes práticas
de uso da tecnologia escrita. Sendo assim, autores como Soares (2005), Kleiman (1995),
Leite (2001) e Rojo (2010) evidenciam que para garantir a participação crítica dos
indivíduos é necessário ir além da alfabetização, é preciso alfabetizar letrando. Ou seja, é
fundamental que a criança aprenda as letras, sílabas, palavras e as normas da língua
escrita, mas também é imprescindível que saiba por que e para que é importante aprender
a ler e escrever, que aprenda a fazer uso dos escritos, que desenvolva a capacidade de se
posicionar diante das diferentes situações comunicativas e, assim, terá a oportunidade de
compreender que as linguagens verbais e não verbais podem ser instrumentos de
emancipação social.
Na Escola Estadual Dr. Manoel Alexandre Marcondes Machado, cenário onde as
minhas práticas pedagógicas vem sendo desenvolvidas desde 2013, observa-se que
alguns alunos chegam ao 3° ano do ciclo de alfabetização sem atingir as expectativas de
aprendizagem estabelecidas pela rede de ensino do Estado de São Paulo. Com a intenção
de transformar esse contexto e evitar o fracasso escolar desses alunos, o diretor dessa
escola organizou uma sala de recuperação intensiva (RI) no ano de 2016 e nesse ano de
2017 e me convidou para realizar um trabalho diversificado e flexível. No inicio foi muito
complicado, porque eu direcionava minha atenção apenas para as “dificuldades de
aprendizagem” da turma e tinha receio de não conseguir ajudá-los. Com o tempo, por
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meio de pesquisas, reflexões, apoio da equipe gestora, reuniões pedagógicas, conhecendo
melhor os alunos e estabelecendo parceria com suas famílias, observei que o foco é
descobrir como cada um aprende e elaborar meios para que a criança se envolva nas
atividades, acredite no seu potencial, tenha coragem para experimentar os desafios e não
tenha medo de errar. Então, precisei assumir uma postura de “professora pesquisadora” e
verifiquei que, inicialmente, é importante saber o que está impedindo ou dificultando o
desenvolvimento cognitivo/afetivo do educando, mas na maioria dos casos as respostas
não estão nos laudos médicos. Existem barreiras cognitivas que são provenientes de
experiências negativas que a criança vivenciou em algum momento, portanto são
dificuldades passageiras que podem ser superadas. Sendo assim, as respostas podem
emergir dos laços de confiança construídos entre professor e alunos. Esses laços são
estabelecidos a partir de uma relação dialógica onde o educador se disponibiliza a olhar
para o educando com o intuito de perceber e reconhecer sua singularidade e diversidade,
compreender seus anseios, suas necessidade e experiências. Por outro lado, encontrar
apenas o motivo do problema não ajuda a criança avançar em suas aprendizagens, o
professor precisa se conscientizar de que todos, mediante as oportunidades oferecidas,
têm condições de aprender e que cada um tem um ritmo próprio, isso significa que o
docente deve mobilizar conhecimentos a favor do ensino/aprendizagem, agir e ir além.
Suas ações educativas devem ser norteadas pelos conhecimentos prévios dos alunos, pela
capacidade de reinventar, pela reflexão sobre suas ações e sobre a subjetividade de cada
discente, por embasamentos teóricos, pelo alinhamento curricular, pelas expectativas de
aprendizagem contempladas no Projeto Político Pedagógico da escola e pela ação
colaborativa entre corpo docente, alunos, pais e comunidade.
Diante dos argumentos expostos, inferi-se que ninguém enxerga ou faz “leitura do
mundo” da mesma maneira, consequentemente, ninguém aprende com o mesmo método
ou sem motivação, então é necessário planejar situações de aprendizagem diversificadas,
palpáveis, reais e, em consonância com o pensamento de Leite (2011), é essencial que o
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educador “afete” positivamente o aluno demonstrando que está envolvido e “interessado
na sua aprendizagem e no seu sucesso”. Desse modo, todos poderão construir
conhecimentos e utiliza-los em diferentes circunstâncias da vida.
Justificativa
Para recuperar o conhecimento que não foi aprendido e garantir que todos os
alunos superem as dificuldades é fundamental transformar, flexibilizar e inovar as
estratégias de ensino/aprendizagem. Como está definido na Resolução SE 53, 2-10-2014,
a recuperação contínua e intensiva no final do ciclo de alfabetização deve oportunizar
“meios para a promoção da aprendizagem do aluno, mediante atividades de ensino
diversificadas”. Realizar a recuperação dos conteúdos das atividades matemáticas, de
leitura e escrita do mesmo modo que já foram trabalhados não é produtivo e é muito
maçante para a criança, pois a aprendizagem não ocorre por meio de repetições, e sim por
meio de interações colaborativas, construções e reconstruções do conhecimento.
Portanto, entende-se que a recuperação tem que ser uma nova oportunidade para
cada aluno, o professor tem que propor novos desafios, tem que surpreender e despertar
na criança a vontade de aprender.
Objetivo geral
Adequar, flexibilizar e diversificar as práticas pedagógicas de alfabetização e
letramento para envolver os alunos da sala de recuperação intensiva em aprendizagens
significativas e dinâmicas.
Objetivos específicos
- Diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos para planejar de acordo com
diversidade da turma;
- Incentivar o trabalho colaborativo entre as crianças;
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- Melhorar a autoestima dos alunos com elogios e evidenciando seus avanços e
conquistas.
- Realizar um trabalho interdisciplinar para evitar o ensino fragmentado.
- Desenvolver e ampliar a competência leitora.
- Planejar situações em que os alunos possam ler, produzir, revisar textos de
diferentes gêneros e expor as produções para os integrantes da escola e familiares.
- Organizar atividades prazerosas que despertem no aluno a vontade de aprender,
de investigar e aprofundar-se num tema e debatê-lo com os colegas e professora.
Metodologia
Para que o ensino seja flexível e atenda os diferentes ritmos e necessidades dos
alunos, o tempo didático é dividido em modalidades organizativas sugeridas no Guia de
Planejamento e Orientações Didáticas do professor do Programa Ler e Escrever do
Governo do Estado de São Paulo. Essas modalidades são compostas por projetos,
sequência didáticas, atividades permanentes e atividades ocasionais. Toda atividade
realizada em sala de aula tem início com uma roda de conversa (levantamento dos
conhecimentos prévios), leituras que, posteriormente, são comparadas ou confrontadas
com as experiências dos alunos ou com situações reais do cotidiano, ou seja, se estamos
fazendo um projeto sobre verbete de animais de jardim, após a roda de conversa, leituras,
pesquisas na internet e apresentações de vídeos, nós vamos até o jardim procurar os
animais que foram estudados apara observa-los e registrar as suas características e
comparar com os textos lidos. Por fim, todo projeto ou sequência didática culmina numa
apresentação para as crianças de outros anos ou exposições em murais, no face da escola,
livrinhos ou maquetes. Também, fazemos estudo do meio em zoológicos, no planetário,
cinema ou teatro.
Avaliação
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A avaliação é um processo formativo e contínuo, por meio desse instrumento o
educador tem a possibilidade de organizar e reorganizar seu planejamento e realizar
intervenções pontuais em função das necessidades e saberes dos alunos. As crianças são
observadas diariamente, são construídos portfólios para que o educador e os próprios
alunos acompanhem seus avanços. Na roda de conversa as crianças compartilham o que
conseguiram assimilar e expressam se a aula foi produtiva ou se precisa retomar algum
assunto. Também realizam avaliações mensais e bimestrais e avaliações diagnósticas
externas (Saresp, AAP- Avaliação da Aprendizagem em processo e ANA- Avaliação
Nacional da Alfabetização).
Considerações
As atividades foram realizadas pelos alunos do ano de 2016 e estão sendo
realizadas pelos alunos desse ano de 2017 com muito entusiasmo, pois tem significado
real para eles, isto é, toda leitura, estudo do meio, produção de textos verbais e não
verbais, servem para responder suas dúvidas, curiosidades e foram planejadas e
organizadas dentro de um contexto e com destinatários definidos. Tiveram e, os alunos
desse ano, têm a oportunidade de perceber que seus estudos e empenho tinham utilidades
reais, comunicavam conhecimentos para os integrantes da escola e comunidade.
Enfim, a leitura e escrita realizada apenas no papel sem vinculo com a
realidade não tem relevância e é muito difícil de ser compreendida pelos alunos com
“dificuldade de aprendizagem”. Assim, tanto os alunos sem grandes “limitações” de
aprendizagem como os alunos das salas de recuperação intensiva precisam relacionar o
que aprenderam e aprendem em suas experiências e observações com a leitura realizada
no papel ou em outro suporte, precisam partir do concreto/real para as marcas gráficas
representadas, em outras palavras, precisam experimentar e aprender na convivência com
os outros, interagindo com o meio e, simultaneamente, relacionar, conferir com a leitura
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de diferentes gêneros e suportes e, depois dessas etapas, materializar o conhecimento
aprendido nas suas próprias produções para comunicar a destinatários reais.
Todo trabalho pedagógico está sendo muito bem aceito pelos pais que
demonstram interesse pela vida escolar dos seus filhos e expressão muita satisfação nas
reuniões de pais e mestres.
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REFORMA DO ENSINO MÉDIO: PRECISAMOS FALAR SOBRE O ENSINO DE
GEOGRAFIA NO BRASIL
Andrea Coelho Lastória
Thais Angela Cavalheiro de Azevedo
Sonara da Silva de Souza
Sandra Maria Maciel Nunes.
USP - Ribeirão Preto
Resumo: Neste trabalho apresentamos um relato de experiência formativa desenvolvida
por um coletivo de professores pertencentes ao Grupo de Estudos da Localidade - ELO,
sediado no Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Nosso
objetivo central na realização de tal ação formativa foi descrever e analisar o lugar que a
Geografia Escolar ocupará no Ensino Médio tendo em vista a Reforma do Ensino Médio
brasileiro. Política pública educacional cuja principal justificativa gira em torno da
precariedade do Ensino Médio praticado nas escolas da rede pública. Justificativa que,
sob nossa ótica, é esvaziada de uma análise mais profunda e crítica envolvendo, inclusive,
o acesso ao Ensino Superior que caminha, em passos acelerados, na estrada das
privatizações. Partimos do pressuposto de que o ensino de Geografia, dentre outros
componentes curriculares das ciências humanas, possui um papel singular na formação
escolar. Por meio da Geografia Escolar o estudante do Ensino Médio pode discutir noções
e conceitos vinculados às complexas e dinâmicas relações existentes entre a Sociedade e
a Natureza, assim como conceber argumentação que lhe permita confrontar ideias ou fatos
da sua localidade e o cenário mundial. Pode, ainda, utilizar a linguagem cartográfica como
um subsídio importante para a compreensão da produção e organização espacial. O
cenário de legitimação teórica é constituído por autores nacionais e estrangeiros que
defendem uma formação voltada para o pensamento autônomo e crítico tendo em vista o
pleno exercício da cidadania. Entendemos que as alterações estão incertas até o momento,
pois são pautadas pela Base Nacional Comum Curricular, que está em processo de
definição. Objetivamos, ainda, apontar para a problemática formativa que a ausência do
ensino de Geografia pode acarretar na trajetória de vida dos estudantes do Ensino Médio.
Serão disciplinas obrigatórias durante os três anos do Ensino Médio apenas Língua
Portuguesa e Matemática, as demais disciplinas, assim como a formação técnica e
profissional, serão eletivas. Situação agravada pela possibilidade dada às instituições de
ensino poderem oferecer apenas uma das áreas de conhecimento. Dentre as questões
principais destacamos: qual o lugar da Geografia nesse Novo Ensino Médio? Esperamos,
com este trabalho, revisar as bases da atual reforma e ressignificar a importância da
Geografia Escolar no Ensino Médio Brasileiro.
Palavras-chave: Reforma do Ensino Médio; Geografia Escolar; Política pública
brasileira.
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Introdução
Neste trabalho apresentamos um relato de experiência formativa desenvolvida por
professores que fazem parte do Grupo de Estudos da Localidade – ELO. Este grupo de
estudo se apresenta como uma comunidade de aprendizagem profissional da docência e
está vinculado ao Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador – LAIFE, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na Universidade de São
Paulo. De acordo com Lastória (2008, p.129), o Grupo ELO se constitui como uma
[...] comunidade de aprendizagem, no formato de grupo de pesquisa. Cujos
objetivos referem-se ao estudo da localidade, a articulação dos saberes de
História, Geografia, Cartografia e Educação para desenvolver aprendizagens
profissionais e buscar alternativas teóricas e metodológicas para o ensino de
História e Geografia na escola [...]

O estudo da localidade de Ribeirão Preto se faz a partir da articulação com os
saberes de História, Geografia, Cartografia e área da Educação e busca compartilhar
saberes da docência, refletir sobre as atuais políticas públicas de ensino bem como
produzir novos saberes sobre a docência nas áreas da Geografia e da História Escolar. O
Grupo ELO é composto por estudantes de graduação e pós-graduação, professores de
educação básica e superior e pesquisadores das áreas de Educação, História e Geografia.
Desta forma, a partir de 2016, uma das demandas desenvolvida pelo Grupo ELO
foi a leitura, análise e discussão das diferentes versões da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) bem como sobre a Medida Provisória nº 746/16, hoje regulamentada
através da Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN) no que se refere ao Ensino Médio, alterou a Lei
11.494/2007 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), revogou a Lei
11.161/2005 que dispunha sobre o ensino da língua espanhola e instituiu a Política de
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.
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Tendo em vista a experiência formativa desenvolvida pelos professores do Grupo
ELO, construímos de maneira colaborativa, reflexões sobre a importância das Ciências
Humanas na formação dos nossos alunos e mais especificamente da Geografia, que
enquanto saber escolar questiona qual é o lugar da Geografia no Ensino Médio.
Este coletivo de professores reconhece os vários problemas do atual Ensino
Médio, sabe da necessidade de mudanças para esta etapa da Educação Básica, entretanto
esta Reforma não enfrenta, por exemplo, a desvalorização da profissão docente e muito
menos a precariedade estrutural das escolas de Ensino Médio.
Cabe salientar que este governo não tem legitimidade para alçar uma reforma
dessa magnitude, principalmente porque esta mudança se deu através de uma medida
provisória, e neste processo alunos, professores, pais e especialistas na área da educação
não foram ouvidos. Este coletivo entende que o “Novo Ensino Médio” não atende aos
interesses de professores e alunos, mas sim aos interesses de fundações empresariais e
instituições privadas de ensino, as quais tiveram suas argumentações levadas em
consideração em detrimento às argumentações dos movimentos sociais, entidades e setor
público que também se posicionaram contrários à reforma.
A importância da Geografia Escolar na formação dos alunos do Ensino Médio
A Geografia brasileira institucionalizou-se, tanto pelo âmbito escolar quanto pelo
acadêmico, no início do século XX. Ambas possuem histórias paralelas e guardam entre
si suas especificidades e singularidades apesar de se influenciarem mutuamente.
Entretanto, em seu próprio movimento de transformação, na década de 1980, a Geografia
brasileira passou por um processo denominado “movimento de renovação da Geografia”
que, segundo Cavalcanti (2010, p. 4) foi
inicialmente marcado pela disputa de hegemonia de dois núcleos principais,
um aglutinando uma Geografia dita “tradicional”, que se mantinha tal como
havia se estruturado nas primeiras décadas do século XX; e outro, que
representava uma Geografia nova, que buscava suplantar a tradicional, que se
proclamava “crítica”.
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Melo, Vlach e Sampaio (2006, p. 2692) consideram que tal momento histórico
seja “fruto das lutas dos anos anteriores, dos trabalhos dos professores do início do século
XX, das Associações de Geógrafos, e do esforço dos profissionais interessados no
reconhecimento da importância do Ensino da Geografia.” No mesmo período acontecia
nas escolas um movimento de renovação curricular, cujos esforços centravam-se na
melhoria da qualidade do ensino, a qual, para ser alcançada precisava passar por uma
revisão dos conteúdos e das formas de ensinar e aprender as diferentes disciplinas dos
currículos da educação básica. Assim, nos anos 1980, o movimento de renovação da
Geografia objetivou atribuir maior significado social a essa disciplina.
Na década de 1990, sob um contexto sociopolítico, científico e educacional de
crise e de ampliação dos referenciais interpretativos da realidade, as orientações para o
trabalho com a Geografia foram se reconstruindo. Outras propostas surgiram definindo
novos métodos para o ensino de Geografia, agora mais articuladas às orientações
pedagógico-didáticas. Para Cavalcanti (2010, p. 5)
Com essas novas orientações, reafirmou-se o papel relevante da Geografia na
formação das pessoas e reconheceu-se que mudanças relacionadas ao cotidiano
espacial de uma sociedade globalizada, urbana, informacional, tecnológica
requerem uma compreensão do espaço que inclua a subjetividade, o cotidiano,
a multiescalaridade, a comunicação, as diferentes linguagens do mundo atual.

Nos anos posteriores as discussões e pesquisas sobre o ensino de Geografia se
ampliaram, fazendo surgir novas formas de abordagem e tendo como objeto da Geografia
o Espaço, entendido como “conjunto indissociável, solidário e, também, contraditório, de
sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o
quadro único no qual a história se dá” (Santos, 1996, p. 51).
Dentre as novas formas de abordagem podem se destacar, segundo Cavalcanti
(2010), o ensino do lugar como uma referência constante e um mediador entre a
interlocução e a problematização que coloca o aluno como sujeito do processo, o que
permite maior identificação dos alunos com os conteúdos; a multiescalaridade no
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tratamento dos fenômenos geográficos no ensino como a busca da compreensão dos
fenômenos no espaço não apenas local, mas em sua relação com outras escalas de análise.
Destaca-se ainda a formação de conceitos geográficos como instrumentalizadores
do pensamento espacial, entendendo-se a construção de um raciocínio geográfico a partir
da apreensão de conceitos elementares, tais como a paisagem, o lugar, o território a região
e a natureza, que estruturam os referenciais curriculares. E o desenvolvimento da
capacidade de leitura e mapeamento da realidade pela linguagem gráfica e cartográfica,
que como Cavalcanti (2010, p. 9) afirma,
no processo de alfabetização cartográfica, a cartografia aparece não apenas
como técnica ou tópico de conteúdo, mas como linguagem, com códigos,
símbolos e signos. Essa linguagem precisa ser aprendida pelo aluno para que
ele possa se inserir no processo de comunicação representado pela cartografia
(uma ciência da transmissão gráfica da informação espacial) e desenvolver as
habilidades fundamentais de leitor de mapas e de mapeador da realidade.

Este é um conhecimento que auxilia o aluno em seu deslocamento diário. Com o
desenvolvimento da habilidade de lidar com linguagens ‘alternativas’ na análise
geográfica, a capacidade de leitura de diferentes linguagens e gêneros textuais, cada um
com sua especificidade, oportuniza a problematização em torno destas criações, que estão
carregados de subjetividade. Na Geografia, não são elementos meramente ilustrativos
para as aulas, mas elementos de questionamento, inclusive sobre o não dito.
O tratamento crítico das temáticas físico-naturais no ensino de Geografia é
importante para formar um modo de perceber os resultados da relação do homem com a
natureza, desenvolvendo a percepção dos alunos sobre um espaço concebido
historicamente a partir da substituição progressiva do meio natural pelo meio técnicocientífico-informacional. E a abordagem do conceito de ambiente e discussão de ética
ambiental é colocada no ensino de Geografia por Cavalcanti (2010) como um conceito a
ser trabalhado de forma crítica, ampliando as discussões para as dimensões social, ética
e política, levando o aluno identificar os problemas ambientais e os sujeitos de diferentes
níveis de responsabilidade sobre os problemas.
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A abordagem de temas socialmente relevantes trabalhados na Geografia escolar
levam os alunos a discutirem temas que envolvem a sociedade em que vivem e a
compreenderem a espacialidade contemporânea. E a contribuição efetiva à formação da
cidadania dada pela Geografia escolar está em, a partir de seus princípios e conceitos,
formar o cidadão do mundo como coloca Pontuschka (2008), que não pertence apenas a
um local ou país, pois sofre a influência da mobilidade intensa de pessoas ou e da
produção global.
Sendo o Ensino Médio a última etapa da Educação Básica, se faz necessário
manter a Geografia no Currículo, articulada as disciplinas curriculares das Ciências
Humanas, História, Filosofia e Sociologia, antes garantidas pela LDBEN e pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais, com o objetivo de garantir que o aluno esteja preparado
para compreender e agir de forma crítica sobre o espaço em que vive, tendo uma formação
cidadã, que o prepare não apenas para o mercado de trabalho e para ser um reprodutor da
sua condição social, mas um problematizador, um sujeito das transformações históricas,
espaciais e sociais.
O desenvolvimento da experiência formativa
Nesta seção descreveremos o desenvolvimento da experiência formativa
desenvolvida pelo Grupo ELO, no período de 2016 e 2017. Este Grupo organiza suas
reuniões quinzenalmente e no primeiro encontro de cada semestre define de maneira
coletiva o cronograma das atividades a serem realizadas pelo Grupo. Parte deste trabalho
se caracteriza por descrever a experiência formativa que tem o objetivo em descrever e
analisar o lugar que a Geografia Escolar ocupará no Ensino Médio tendo em vista a
Reforma do Ensino Médio brasileiro.
Em um primeiro momento passamos a fazer a leitura e interpretação da referida
Medida Provisória nº 746/16 e posteriormente da Lei 13.415/17. Os integrantes do Grupo
realizavam suas leituras em casa e traziam seus questionamentos e entendimentos do
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referido documento para as reuniões. É importante ressaltar que paralelamente a
interpretação da Medida Provisória e da Lei, o Grupo ELO também fez a leitura, análise
e interpretação da BNCC, especialmente para as disciplinas de História e Geografia.
Assim, destacaremos aqui as interpretações e reflexões decorrentes deste processo.
A primeira alteração da LDBEN diz respeito à carga horária mínima anual para o
Ensino Médio, a mesma deve ser progressivamente ampliada de 800 horas anuais para
1.400 horas anuais, devendo os Estados oferecer pelo menos 1.000 horas anuais em um
prazo máximo de cinco anos. Os professores destacaram que na Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo, as escolas de Ensino Médio já trabalham com a carga horária de
1.000 horas no período diurno regular. Cabe ressaltar que atualmente o Ensino Médio,
em seus três anos tem uma carga horária total de 2.400 horas (considerando a carga
horária mínima anual de 800 horas), com esta alteração o Ensino Médio passará a ter uma
carga horária anual de 3.000 horas e após cinco anos 4.200 horas anuais, entretanto apenas
1.800 horas anuais poderão ser destinadas ao cumprimento dos conteúdos das disciplinas
que estarão previstas na BNCC, de acordo com o § 5º do Art.35-A.
A nova LDBEN coloca que os sistemas de ensino poderão regulamentar Educação
de Jovens e Adultos (EJA), assim como a oferta de ensino noturno regular. Neste caso
serão os sistemas de ensino, que através de medidas complementares regulamentarão a
EJA e a oferta do ensino noturno regular, em seus estados. É importante destacar que as
salas de aula de EJA e do ensino noturno, estão sistematicamente sendo fechadas pelas
secretarias estaduais de educação.
Inicialmente a Medida Provisória 746/16 em seu parágrafo 2º artigo 26, dizia que
o ensino de Arte seria um componente curricular obrigatória apenas na Educação Infantil
e no Ensino Fundamental, retirando a obrigatoriedade deste componente curricular do
Ensino Médio. Entretanto no texto final da Lei 13.415/17 o ensino de Arte continua sendo
obrigatório na Educação Básica, lembrando que a Educação Básica obrigatória e
gratuita compreendendo a pré-escola (parte da Educação Infantil), o Ensino
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Fundamental de nove anos e o Ensino Médio. Esta alteração também ocorreu com o
componente curricular de Educação Física, e no texto final da Lei a mesma volta a ser
obrigatória na Educação Básica.
Com relação ao ensino de língua estrangeira moderna que compõe a parte
diversificada do currículo do Ensino Fundamental, a escolha da mesma não mais fica a
cargo da comunidade escolar, a Lei impõe a língua inglesa como língua ofertada a partir
do sexto ano desta etapa da Educação Básica.
No parágrafo 7º do artigo 26, inicialmente a Medida Provisória 746/16, dizia que
os Temas Transversais, que estariam na BNCC poderiam ser incluídos nos currículos da
Educação Básica. Com a redação final da Lei, os Temas Transversais poderão ser
incluídos nos currículos, a critério dos sistemas de ensino, através de projetos e pesquisas
que envolvam as temáticas.
Ainda analisando o artigo 26 foi incluído o parágrafo 10º dispondo sobre a
inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na BNCC, dependendo
apenas da aprovação do Conselho Nacional de Educação e da homologação pelo Ministro
de Estado da Educação.
A LDBEN dispõe sobre o Ensino Médio na seção IV, artigos 35 e 36. A Lei
13.415/17 não altera o artigo 35, inclui o artigo 35-A e fez diversas alterações no artigo
36. Vamos destacar alguns pontos do artigo 35-A. Inicialmente a BNCC irá definir os
direitos e os objetivos de aprendizagem, e os mesmos devem estar em conformidade com
as diretrizes do Conselho Nacional de Educação. As áreas do conhecimento a partir deste
momento são: Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências
da Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e Sociais aplicadas. Cabe um
questionamento sobre o que se entende por Ciências Sociais Aplicadas. De acordo com a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) estão reunidos nesta área
os seguintes cursos: Direito, Administração, Turismo, Economia, Arquitetura e
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Urbanismo, Planejamento Urbano e Regional, Demografia, Ciência da Informação,
Museologia, Comunicação e Serviço Social. Para além dos cursos que compõem as
Ciências Humanas (Filosofia, Teologia, Sociologia, Antropologia, Arqueologia, História,
Geografia, Psicologia e Educação) a área passa a incorporar novos cursos de ensino
superior.
Importante reforçar que a BNCC para o Ensino Médio não foi concluída, desta
forma não está garantida quais serão as disciplinas obrigatórias no currículo das escolas
desta etapa educacional. Os estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e
filosofia, estarão obrigatoriamente incluídos na BNCC, entretanto chama a atenção o
termo estudos e práticas, quando na verdade, sabemos que são disciplinas que compõem
o currículo do Ensino Médio. Da forma como esta apresentada não implica na
obrigatoriedade destas disciplinas, mas apenas e tão somente nos estudos e práticas de
seus conteúdos, que poderão estar diluídos em outras disciplinas. Somente a disciplina de
Educação Física tem normativa própria e não pode ser exercida por outro profissional a
não ser o educador físico.
Os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática são os únicos
componentes citados nos artigos que dispõem sobre o Ensino Médio e serão obrigatórios
nos três anos desta etapa de ensino. Sabemos que hoje estes componentes curriculares são
privilegiados nas matrizes curriculares, por exemplo, da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental até o Ensino Médio.
A partir desta reforma, está previsto, processos nacionais de avaliação para o
Ensino Médio, que estejam em conformidade com padrões estabelecidos pela União e
levando-se em conta o referencial da BNCC. Os processos avaliativos deverão estar em
consonância com o que for estabelecido pela BNCC, bem como as ementas dos cursos de
formação docente e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
O artigo 36 apresenta a composição curricular do Ensino Médio, onde o mesmo
será composto pela BNCC e por itinerários formativos, são eles: Linguagens e suas
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tecnologias, Matemáticas e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias,
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e, por fim, a formação técnica e profissional. O
grupo considerou importante discutir o fato de que os sistemas de ensino poderão
organizar seus currículos por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, neste
sentido, não há nenhuma obrigatoriedade, por parte dos sistemas de ensino, em oferecer
todos os itinerários formativos para seus alunos. O artigo deixa claro que os sistemas de
ensino poderão compor diferentes arranjos curriculares, em conformidade com a
relevância do contexto local e principalmente com as possibilidades dos sistemas de
ensino em ofertar tais itinerários. Desta forma os estudantes não terão a garantia de
“escolher” o que vão estudar, como vem sendo dito nas peças publicitárias do Ministério
da Educação.
Quando analisamos o parágrafo 1º a organização das áreas, será de
responsabilidade dos sistemas de ensino, isto é, os critérios para organização e
composição destas áreas serão definidos em cada sistema de ensino. Ainda não temos a
definição da BNCC para o Ensino Médio, não sabemos quais disciplinas serão
consideradas obrigatórias neste novo currículo e também temos as incertezas desta
organização por parte dos sistemas de ensino estaduais. Apenas as áreas do conhecimento
estão definidas na LDBEN, a composição destas áreas ainda foi normatizada na BNCC
do Ensino Médio.
O reconhecimento de que os conhecimentos de Filosofia e Sociologia são
necessários ao exercício da cidadania foram retirados, revogando-se a Lei 11.684/2008
que garantia a obrigatoriedade dessas disciplinas nos três anos do Ensino Médio. O que
traz ainda mais incertezas sobre o tratamento da área das Ciências da Humanas pela
BNCC.
Os demais parágrafos, a partir do sexto até o parágrafo 12, versam sobre o
itinerário formativo da formação técnica e profissional. No Parágrafo sexto, inciso I, fica
estabelecida a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou ambiente

780

de simulação a partir de parcerias estabelecidas pelos sistemas de ensino. No inciso II se
propõe a concessão de certificados intermediários de qualificação, caso esta etapa de
ensino seja organizada por etapas com terminalidade. O artigo 23 prevê a organização da
Educação Básica em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de
período de estudo, grupos não-seriados ou por forma diversa de organização. No caso do
Ensino Médio, este poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com
terminalidade específica, conforme o parágrafo 10.
Ainda com relação à formação técnica e profissional, a alteração da LDBEN que
os sistemas de ensino poderão reconhecer competências, mediante as seguintes
comprovações: demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado ou outra
experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividades de educação técnicas
oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas, cursos oferecidos por centros
ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais e
estrangeiras e por fim cursos realizados por meio de educação a distância ou educação
presencial mediada por tecnologias.
Outra inclusão imposta pela Lei 13.415/17 diz respeito ao notório saber, desta
forma, profissionais com notório saber reconhecidos pelos sistemas de ensino, poderão
ministrar conteúdos de áreas afins a sua formação ou experiência profissional, podendo
comprovar sua formação através de titulação específica ou prática de ensino em unidades
educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham
atuado. Estes profissionais poderão atuar, exclusivamente, no itinerário formativo
dedicado a formação técnica e profissional. Também foi incluído no artigo 61 que
profissionais graduados, que tenham feito complementação pedagógica, são também
considerados profissionais da educação escolar básica. Com relação à formação docente,
esta Lei inclui o parágrafo oitavo, onde os currículos dos cursos de formação docente
terão por referência a BNCC.
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De maneira breve, levantamos aqui, os pontos mais importantes das alterações
previstas pela Lei 13.415/17 e que foram objeto de discussões deste coletivo de
professores.
Em 01 de dezembro de 2016, ao final das discussões sobre a Medida Provisória
746/16, o Grupo ELO, juntamente com a AGB-Campinas realizou a Mesa Redonda “Por
que somos contra essa reforma do Ensino Médio?” e contou com a participação da Prof.ª
Dr.ª Cristina Pedroso, da Prof.ª Dr.ª Clarice Sumi Kawasaki, da Prof.ª Maria Rosani
Rigamonte e da Prof.ª Sandra Maria Maciel Nunes. Abaixo o convite da Mesa Redonda:

Este coletivo de professores também se debruçou sob os textos produzidos por
associações como Anped (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação), Anpuh (Associação Nacional de História) e AGB (Associação dos Geógrafos
Brasileiros).
Em fevereiro de 2017, o Grupo ELO reiterando as notas públicas divulgadas pela
Anped,

Anpuh

e

AGB

publicou

em

seu

blog

(https://falagrupoelo.blogspot.com.br/2017/02/nota-publica-do-grupo-de-estudosda.html) uma nota pública demonstrando a preocupação do Grupo com relação à
aprovação da referida Lei. Esta nota foi encaminhada para a Comissão Coordenadora do
Curso de Licenciatura em Pedagogia (CoC-Pedagogia) vinculada à comissão de
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graduação da Faculdade de Educação, da Universidade de São Paulo e também para o
Conselho do Departamento de Educação, Informação e Comunicação (DEDIC) da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na Universidade de São
Paulo. Além dos espaços universitários, esta nota foi encaminhada para a AGB-SP e
publicada nas redes sociais.
Além das leituras, análises e discussões produzidas pelo Grupo ELO em torna da
Reforma do Ensino Médio, da nota pública e da Mesa Redonda, este coletivo de
professores produziu uma série de pequenos vídeos sobre este temática, onde alguns dos
membros apresentaram motivos para se posicionarem contrários a esta reforma do Ensino
Médio. Os vídeos foram disponibilizados no Coletivo de Educadores de Geografia e no
Observatório da Pesquisa no Ensino de Geografia (https://nepeg.iesa.ufg.br). Além destes
espaços de discussão, o Grupo ELO participou do GEOFORO a partir desta temática da
Reforma do Ensino Médio. O GEOFORO é um Fórum IberoAmericano sobre Educação,
Geografia e Sociedade, e constitui-se como um espaço de debate e de troca de opiniões
sobre o ensino nos países iberoamericanos.
Considerações
Entendemos que esta experiência formativa levou ao enriquecimento acadêmico
dos professores que integram o Grupo ELO. Realizamos estudos e aprofundamentos
teóricos importantes para a trajetória acadêmica destes professores. Estes estudos
demonstraram a importância do campo de estudo da Geografia e da Geografia Escolar,
bem como reafirmaram a necessidade da Geografia Escolar para a formação cidadã dos
nossos alunos.
Sabemos que a alterações estão incertas até este momento, pois são pautadas pela
BNCC, e a terceira versão deste documento não contemplou o Ensino Médio. Apenas
Português, Matemática e as respectivas línguas maternas das comunidades indígenas, tem
obrigatoriedade destacada na Lei 13.415/17, as disciplinas e os conteúdos do Novo
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Ensino Médio não estão definidos, apenas as áreas do conhecimento e isso não determina
a obrigatoriedade das disciplinas que compõem a área Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
Os sistemas de ensino farão a regulamentação da reforma do Ensino Médio,
através de normas complementares, conforme incumbência prevista na LDBEN. Assim
os itinerários formativos poderão ser ofertados a partir de diferentes arranjos curriculares
levando-se em consideração as normas estabelecidas por estes sistemas de ensino e suas
possibilidades, desta forma os estudantes não terão a garantia em “escolher” o que vão
estudar como vem sendo afirmado pelo Ministério da Educação. De acordo com a nova
Lei os sistemas de ensino não tem a obrigatoriedade em oferecer todos os cinco
itinerários, então podemos concluir que a escolha não será dos alunos. Outro aspecto
importante e saber que a organização das áreas também será de responsabilidade dos
sistemas de ensino a partir de critérios estabelecidos por eles. Cabe à pergunta: Qual o
lugar que a Geografia ocupará nesse “Novo Ensino Médio”?
Isso posto reafirmamos a importância da permanência da Geografia no currículo
da Educação Básica. Por meio da Geografia Escolar o estudante do Ensino Médio pode
discutir noções e conceitos vinculados às complexas e dinâmicas relações existentes entre
a Sociedade e a Natureza, assim como conceber argumentação que lhe permita confrontar
ideias ou fatos da sua localidade e o cenário mundial. Pode, ainda, utilizar a linguagem
cartográfica como um subsídio importante para a compreensão da produção e organização
espacial. Assim terá uma formação voltada para o pensamento autônomo e crítico tendo
em vista o pleno exercício da cidadania.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Amélia Aparecida Barbosa
Prefeitura Municipal de Campinas
CEI Chapeuzinho Vermelho
Resumo: O presente texto mostra o relato de experiência, embasado em estudos acerca
da educação especial na perspectiva inclusiva e o transtorno do espectro do autismo
(TEA), o estudo de caso foi realizado em uma escola de educação infantil da rede
municipal de Campinas/SP, iniciado no ano de 2015 e ainda em curso. O estudo teve
como objetivo compreender os aspectos singulares do TEA, assim como as características
comportamentais, tais como dificuldades à socialização e integração com pares etários,
adultos e o próprio espaço escolar, comunicação oral e respostas físicas às necessidades
não expressas convencionalmente, descontrole de esfíncteres e outras particularidades
trazidas pela criança. Partindo disto, colocamo-nos a estudar e pensar em uma educação
especial efetivamente inclusiva, objetivando a transposição das barreiras
comportamentais, físicas e atitudinais de todos os envolvidos na relação com a criança e
tendo consciência de que a inclusão não se dá apenas na permanência, mas no
oferecimento de todos os recursos para que a aprendizagem se efetive. As informações
com as quais trabalhei foram trazidas pela mãe, todas elas giravam em torno das
intervenções cirúrgicas que a criança sofrera até então, gestação, relação com o pai
ausente e a ansiedade frente ao desenvolvimento, esperado para a faixa etária, que ele
“ainda” não apresentava. GSM demonstrava desinteresse e impaciência para com as
pessoas, chorava intensamente e não conseguia comunicar-se, assim como não
verbalizava ou atendia suas necessidades básicas de saciedade. A fala não era
desenvolvida de forma a ser compreendida e isto gerava frustração, agressividade nas
relações com as demais crianças, o que veio a melhorar após acompanhamento
fonoaudiológico e psicológico. No primeiro ano superamos a barreira do descontrole dos
esfíncteres e ingressamos no oferecimento de maiores desafios frente a independência do
adulto, as relações com seus pares e o desenvolvimento da linguagem oral. Percebendo
suas potencialidades e interesses, a leitura e brincadeiras com materiais não estruturados
figuraram ao longo dos anos. Após dois anos e meio de direcionamento do trabalho
pedagógico de forma a transpor barreiras físicas e atitudinais presentes na escola, estamos
trabalhando com uma criança leitora e escritora, que brinca com seus pares, demonstra
afeto, cria vínculos, expressa suas necessidades, lidera brincadeiras, traz à tona jogos
simbólicos e faz-de-conta, em suma, temos uma criança com seis anos de idade com
desenvolvimento considerável a despeito de qualquer prognóstico clínico. Constatados os
progressos da criança, socializar o trabalho com outros professores é uma opção que
vislumbra melhorar as relações, as propostas e meios de aprendizagem da criança com
autismo no espaço da educação infantil. Em termos de considerações não finais, uma vez
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que a criança ainda é aluna regular do agrupamento com o qual trabalho, podemos afirmar
que todas as crianças são capazes de aprender e, com empenho pedagógico, parceria com
a família e apoio clínico/terapias o desenvolvimento da criança é possível e supera
prognósticos.
Palavras-Chave: Autismo; Educação Infantil; Práticas Pedagógicas.
Enquanto professora de educação infantil na Rede Municipal de Campinas,
trabalhando com agrupamentos multietários de três anos e meio até seis anos, acredito na
importância de compreender que as crianças trazem consigo a subjetividade humana e
que precisam pautar a reflexão do professor acerca do planejamento pedagógico, assim
como faz-se necessário atentar às singularidades de cada uma, o que favoreceu o pensar
em um projeto de mestrado profissional voltado ao fazer pedagógico junto ao aluno com
transtorno do espectro do autismo.
Desde o ano de 2003 trabalho como professora de educação infantil. Durante
este tempo, trabalhei em escolas públicas dos municípios de Campinas e Hortolândia, e
por isto pude vivenciar diferentes experiências em relação à inclusão de crianças com
deficiência em salas regulares e constatar quão importante é a manutenção da criança com
autismo em contato com o mundo real, distante da segregação, investindo na busca de
interesses e desenvolvimento das habilidades da criança, tal como propomo-nos a fazer
com quaisquer outras.
De maneira geral, pude perceber que a criança chega à escola de educação
infantil em meio a busca de um diagnóstico e ansiedade por parte da família com a qual
acabamos por trabalhar ao longo da permanência do aluno na unidade.
O distanciamento de um possível diagnóstico médico, que foi fechado dois anos
após o ingresso da criança no agrupamento com o qual trabalho, preponderou
positivamente para que a condução do planejamento e do fazer pedagógico estivessem
pautados no fator de que havia uma criança capaz de aprender, que possuía interesses e
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cujas habilidades poderiam ser desenvolvidas e assim o foram, trabalhadas as rotinas do
coletivo e as individuais, relações sociais com pares de idades semelhantes, inserção em
outros espaços sociais fora da escola e estabelecimento de parceria com a família.
A criança com autismo demanda considerável atenção e trabalho por parte da
família e professor, isto é um fator que não pode ser mudado e com o qual precisamos
lidar, desta forma é preciso enfatizar que a pessoa é única e traz consigo uma história a
ser narrada. A partir de agora, a criança com autismo será referida como GSM, ingressante
na unidade escolar em 2015, com três anos e oito meses, matriculado e frequente no
agrupamento III em sala regular composta por 31 crianças com idades entre quatro e seis
anos.
As informações com as quais trabalhei foram trazidas pela mãe, todas elas
giravam em torno das intervenções cirúrgicas que a criança sofrera até então, gestação,
relação com o pai ausente e a ansiedade frente ao desenvolvimento, esperado para a faixa
etária, que seu filho “ainda” não apresentava. GSM demonstrava desinteresse e
impaciência para com as pessoas, chorava intensamente e não conseguia comunicar-se,
assim como não verbalizava ou atendia suas necessidades básicas de saciedade. A fala
não era desenvolvida de forma a ser compreendida e isto gerava frustração, agressividade
e impaciência nas relações com as demais crianças, o que veio a melhorar após
acompanhamento fonoaudiológico e psicológico.
No primeiro ano superamos a barreira do descontrole dos esfíncteres e
ingressamos no oferecimento de maiores desafios frente a independência do adulto, as
relações com seus pares e o desenvolvimento da linguagem oral. Isto possibilitou o traçar
de estratégias para que vínculos fossem criados e as relações fortalecidas.
Percebendo suas potencialidades e interesses, a leitura e brincadeiras com
materiais não estruturados, fora do espaço da sala de aula, figuraram ao longo dos anos.
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Uma das singularidades percebidas foi a hiperlexia e, por não ser a educação infantil um
ambiente alfabetizante e/ou preparatório para a fase seguinte da educação básica, foi
preciso reconduzir o trabalho pedagógico de forma a explorar esta potencialidade sem
desligar-se do necessário desenvolvimento da linguagem oral e da interação social.
Muitas vezes a criança demonstra impaciência com as atividades propostas, em
especial por estarem aquém de seu interesse, considerando o fato de ser leitor/escritor tem
seu foco de atenção concentrado neste tipo de atividade.
Percebendo que GSM ansiava pela oportunidade de ser quem era, sem críticas
ou imposições, tomei como ponto de partida esta facilidade notória e a desenvolver um
planejamento paralelo ao inicial do agrupamento, oferecendo a ele atividades com níveis
de desafio que instigavam sua mente e deixavam claros o prazer e a satisfação com os
resultados finais.
Neste entremeio de proposta de trabalho individualizado, me surgiu a dúvida se
estaria contribuindo para a ampliação de seus interesses e novos conhecimentos ou
gerando uma antecipação equivocada da escolarização fundamental formal. Para apurar
o olhar sobre meu papel no processo solicitei reunião com a orientação pedagógica e
professor de educação especial para externar minhas dúvidas, mostrar propostas de
trabalho e resultados e, a partir disto, obter pareceres sobre as intervenções feitas até
então.
É importante colocar que, mesmo com diferentes crianças em processo de
inclusão na sala regular, o suporte especializado é mínimo, a estrutura da massa pública
não contribui, exemplificando: o professor de educação especial fica na sala de aula uma
vez por semana e durante duas horas e meia.
Considerando o andamento cotidiano do trabalho com 31 crianças não há tempo
para trocas, inclusive por estar este mesmo profissional destinado a dar suporte à quatro
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unidades escolares simultaneamente. Nos comunicamos rapidamente em sala e lemos os
relatórios um do outro. A orientação pedagógica não destoa muito desta impossibilidade
de troca de conhecimentos e da própria orientação em si, a profissional fica na unidade
uma vez por semana em meio período, considerável parte em planejamento para quatro
turmas e eventos burocráticos.

Enfim,

optamos

por

continuar oferecendo desafios pautados nos interesses que GSM demonstra e
redirecionando-os conforme fica perceptível o estabelecimento de relação com os objetos
de aprendizado, objetos estes que podem variar entre a leitura de um livro em roda para
seus pares, a construção de um castelo com pedras no parque ou a escrita de palavras a
partir de figuras.
A título de considerações finais, cremos que após dois anos e meio de inteira
dedicação da família, acompanhamento fonoaudiológico e psicológico, direcionamento
do trabalho pedagógico de forma a transpor barreiras físicas e atitudinais presentes na
escola, estamos trabalhando com uma criança leitora e escritora, inclusive principiando
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um segundo idioma de forma espontânea, que brinca com seus pares, demonstra afeto,
cria vínculos, expressa suas necessidades, lidera brincadeiras, traz à tona jogos simbólicos
e faz-de-conta, em suma, temos uma criança com seis anos de idade com desenvolvimento
considerável a despeito de qualquer prognóstico clínico.
Desta forma, enquanto professora de educação infantil me surgiu a ideia de
pesquisar o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas aos alunos com autismo
na educação infantil e trazer o relato de experiência, o encaminhamento deste processo
de aprendizagem conjunta professor e aluno, para que familiares e professores
compreendam que o autismo é parte da subjetividade de uma pessoa, mas que não a define
por si só, “logo, não é o diagnóstico de autismo que deve ser supervalorizado, mas sim as
singularidades, as potencialidades da pessoa.” (ORRÚ, 2016, p. 110).
Entendemos que a educação de crianças com deficiência de forma
institucionalizada data do final do século

XVIII e começo do século XIX como

desdobramento das ideias liberais que eram difundidas no Brasil, tornando-se um
princípio constitucional, porém limitava-se ao desejado pelas classes dominantes que não
mais poderiam recorrer ao trabalho escravo para manutenção de posições
socioeconômicas.
Ao longo da história da educação, vimos o espaço escolar permeado por
professores com concepções de ensino, criança e inclusão voltadas ao modelo tradicional,
tendo o professor como transmissor de conhecimentos e o aluno como receptor, o que
coloca a criança com deficiência como alguém pouco capaz de lograr êxito no complexo
processo de ensino-aprendizagem.
Neste processo histórico, a escola tornou-se espaço de privilégio para
determinados grupos e a seleção natural dos aptos ou não tornou-se marca da sociedade
moderna, porém nesta mesma sociedade, com o advento da democracia, a educação
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passou a figurar como direito básico de todo e qualquer cidadão, o que não tornou simples
o processo da educação especial em uma perspectiva inclusiva.
Percorreu-se um longo caminho desde a segregação das pessoas com deficiência,
a inserção destas nas escolas com atendimento educacional especializado como
substitutas da escola regular para, então, chegar aos moldes atuais.
Entendendo que o atendimento educacional especializado não é um substitutivo
da escola regular, isto posto que a Lei de Diretrizes e Bases (9394/96) em seu artigo 58,
entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, ou seja, a educação especial não tem caráter
de ocupar o espaço da educação formal, o que denota o caráter de parceria ao processo de
desenvolvimento dos sujeitos.
A partir da ampliação do número de matrículas de crianças com deficiência na
escola regular, cresceu também a necessidade da modificação do espaço e práticas
escolares para que o aluno possa realizar todas as atividades, o que implica na superação
de barreiras que venham a impossibilitar o pleno desenvolvimento da criança.
Não raro é a necessidade de transpor não apenas as barreiras físicas do espaço
escolar, mas também as barreiras atitudinais dos demais atores do processo educativo.
Faz-se necessário que o professor se conscientize de que a sociedade
contemporânea não traz mais a pessoa com deficiência como alguém à margem no que
diz respeito aos direitos fundamentais, incluindo o destacado pelo Plano Nacional de
Educação (PNE, Lei 10.172/2001) como “o grande avanço que a década da educação
deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à
diversidade humana”.
Metas e objetivos são estabelecidos, porém não devemos deixar de atentar para
o número de matrículas ainda baixo de alunos com deficiência nas salas regulares, a quase
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ausência de investimento na formação dos docentes que trabalharão com esta demanda,
assim como a necessidade de ampliação da acessibilidade física e ao atendimento
educacional especializado, questões que não são meramente numéricas.
Neste contexto, faz-se necessário que o professor aproprie-se desta evolução
educacional e traga-a para o fazer pedagógico, para sua formação e reflexão acerca das
experiências diretamente com a criança com deficiência para que possa trazer reflexos à
sua sala de aula, em sua prática pedagógica e em seus alunos, sejam eles dotados de quais
particularidades forem, concebendo-os como seres ativos em nossa sociedade.
O extraordinário na mente humana não é apenas a nossa capacidade de
mudar de uma linguagem para outra, de uma “inteligência” para outra;
também somos capazes da escuta recíproca, que possibilita a
comunicação e o diálogo. As crianças são os ouvintes mais
extraordinários de todos. (GANDINI, 2012, p. 191)

Neste caso, é necessário que o espaço escolar não se limite ao diagnóstico da
criança, mas se veja diante de uma criança com sua história de vida, limitações e
potencialidades, anseios e desejos, frustrações e habilidades, sem a materialização de
descrições clínicas e, tão somente, passe a compreendê-la como um sujeito que aprende
de maneira singular.
Quando o espaço escolar é tomado pela materialização do autismo
resultante do diagnóstico clínico, ele passa a aniquilar as possibilidades
de uma prática pedagógica inovadora e não excludente, desprezando a
presença do que é singular na aprendizagem e no desenvolvimento de
seu aluno com autismo. A isto também damos o nome de preconceito,
discriminação, estigmatização como formas de barreiras atitudinais
pró-exclusão. (ORRÚ, 2016, p. 52)

Criar barreiras atitudinais pró-exclusão não é o papel da escola, é preciso buscar
formas de utilizar recursos para transpor quaisquer barreiras, uma vez que, as crianças
são seres ativos e curiosos no contexto social, que percebem as mudanças que acontecem

793

ao seu redor e carregam consigo a curiosidade latente que, em específico para a criança
autista, precisa receber relações de qualidade e trazer para junto dela aquilo que lhe gera
apreço e demonstra facilidade, enfim, construir estratégias visando o processo de ensinoaprendizagem no espaço escolar.
De forma contextualizada, procurarei descrever a experiência com uma criança
com transtorno do espectro do autismo na educação infantil da Rede Municipal de
Campinas, os desafios impostos pelas barreiras físicas para criar condições de
aprendizado e, ao mesmo tempo, construir relações com um grupo de trinta e uma
crianças de idades diferentes em um mesmo espaço.
É imperativo narrar sobre o contexto no qual a experiência se deu, de forma a
modificar significativamente a postura educativa frente àquilo que se mostrava posto, ou
seja, limitações de espaço, desconhecimento da história de vida da criança, processo de
adaptação ao ano letivo de trinta e uma crianças, planejamento anual em forma de carta
de intenções, estudos sobre educação especial em uma perspectiva inclusiva e o uso de
documentação pedagógica como fonte de apoio para acompanhar o desenvolvimento
individual, coletivo e do plano de trabalho frente às dificuldades postas.
Considerando a pesquisa como prática educativa, (re) pensemos ao longo do
percurso a qualidade da prática que levamos à sala de aula e o atendimento da criança
com transtorno do espectro do autismo, suas manifestações de atenção, relações com o
contexto e também o inverso, como documentar coletiva e individualmente o percurso de
cada criança e, ao mesmo tempo, avaliar os rumos dados ao planejamento pedagógico.
Durante a ampliação do referencial teórico, retomamos as leituras de registros
sobre a criança, relatórios de desenvolvimento pedidos pelo corpo clínico que a
acompanha, narração do vivido a partir de registros fotográficos e em vídeo de atividades
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desenvolvidas com e pela criança, assim como a organização do que foi pensado até então
sobre os materiais coletados.
É importante pesquisar e ampliar o referencial teórico sobre transtorno do
espectro do autismo em crianças da educação infantil, desconstruindo a importância e/ou
necessidade de um diagnóstico para o desenvolvimento do trabalho no ambiente escolar,
oferecendo um relato de experiência para que outros profissionais e famílias possam fazer
escolhas facilitadoras à vivência da criança na sociedade.
A experiência nestes anos com dúvidas, tentativas, equívocos, acertos e
satisfação ao perceber avanços da criança; é importante apontar alguns objetivos dos
quais não podemos nos desviar ao pensar e trabalhar na educação especial na perspectiva
inclusiva:


Observar a importância dos processos interativos dentro do espaço da educação
escolar como um todo e também especificamente da educação infantil,
compreendendo que a criança com autismo não é definida pelo diagnóstico e deve
ser vista como alguém que aprende e que, apenas, traz consigo as singularidades.



Discutir o papel do professor na construção de estratégias para trabalhar com a
criança e ampliar a transposição dos limites trazidos ao convívio da criança no
espaço escolar.



Desconstruir o preconceito e as ideias edificadas em torno do que se pensa saber
sobre o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo.



Elaborar registros e materiais utilizados na ampliação de conhecimentos e
relações da criança com autismo, demonstrando que o recurso pode ser o mesmo
oferecido coletivamente, mas com abordagem diferenciada.



Discorrer sobre atividades e materiais pensados, adaptados e com usos diversos
para apropriação da criança em seu processo de reelaboração do conhecimento.
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Avaliar êxitos e insucessos dos planejamentos como forma de pensar sobre o
vivido.



Investigar quais foram as dificuldades e facilidades encontradas pela criança
quando o caos do pensamento conduzia à organização, o que ensejou e aprendeu
em cada desafio ao qual se propôs.



Tratar a documentação pedagógica do trabalho com a criança como instrumento
de reflexão do fazer pedagógico e da escola, como motivador da ação que deu
suporte à construção do pensamento e à reflexão.

Em termos de considerações finais de um trabalho delicado, que muda em
fração de segundos, exige um ir e vir constante, me fica explícito os tipos de atividades
pedagógicas que podem ser elaboradas fazendo objetivando ampliar as potencialidades
da criança com autismo contemplando os conhecimentos trabalhados no contexto escolar
da educação infantil bem como as dificuldades e facilidades encontradas durante este
processo, ou seja, o tênue mundo da pessoa com autismo e sua relação com sua
movimentação traz ao professor a delicadeza/sensibilidade para reconhecer em definitivo
que está trabalhando com um ser humano único, rico em potencial e que pode aprender
acima de tudo.
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UMA EXPERIÊNCIA NO EJA COM A GEOMETRIA BÁSICA DIANTE DAS VOZES DOS
EDUCANDOS
Eduardo Mauricio Moreno Pinto
Rede Municipal de Vinhedo
Resumo: o trabalho envolve a preocupação em minimizar os objetivos da aprendizagem
(SIMON, 1995) diante dos conceitos básicos da geometria, ou seja, procuro refletir e atuar
sobre o gap existente entre a minha compreensão desse tema matemático e a compreensão
que os educandos possuem sobre o mesmo. Entende-se como geometria básica o
significado de ponto; da reta, semi reta e segmento de reta; polígonos (convexos e não
convexos); representações de figuras geométricas e representações poligonais de figuras
geométricas; Portanto, o objetivo desse trabalho procurou atender a problemática da
aprendizagem da geometria na escola. A problemática também foi abordada pelo curso
EDU-0229: Geometria na Educação Infantil e nos anos iniciais e conhecimento
especializado do professor. Oferecido pela Extecamp da UNICAMP e ministrado pelos
Professores Miguel Ribeiro e Alessandra Rodrigues de Almeida, que procuraram
valorizar o conhecimento especializado do professor diante das atividades envolvendo os
conceitos básicos da geometria como forma de despertar o interesse e a aprendizagem
dos educandos. A adequação da linguagem entre os sujeitos envolvidos na atividade
investigativa perpassam por uma relação entre os “objetivos dos professores em uma sala
de aula” (SIMON, 1995) e as “aprendizagens dos educandos” (SIMON, 1995), que diante
de seus processamentos cognitivos ganham formas para suas comunicações e expressões.
O planejamento fixo da aula deixa de existir, ganhando novas trajetórias de aprendizagem
no momento que o educador permite ser influenciado pelas vozes dos educandos.
Segundo D’Ambrósio (2006) a metodologia em sala de aula deve disponibilizar um
espaço e a oportunidade de interação entre os sujeitos, possibilitando vivenciar as práticas
investigativas de interesse acadêmico. Logo, os educandos formaram grupos de 2 - 4
pessoas e a aplicação das atividades investigativas ocorreram em três aulas duplas em
distintos dias, utilizando os seguintes instrumentos investigativos: o registro escrito e
discursado do ponto de vista dos educandos diante de indagações ou situações envolvendo
a geometria básica; material manipulativo; construção de conceitos na lousa partindo dos
discursos fomentados por mim ou pelos próprios educandos. Os resultados obtidos foram
registrados através de vídeos, fotos e escrita. E ocorreram em dois momentos distintos:
nas duas primeiras aulas duplas houveram aplicações utilizando todos os instrumentos de
investigação mencionados anteriormente; e na última aula dupla houve a reaplicação do
material manipulativo. Sendo possível a identificação do desenvolvimento dos educandos
de uma variação da compreensão conceitual da geometria básica e da composição das
áreas de conhecimento da própria Matemática; desenvolvimento da comunicação verbal
para a aquisição de termos específicos que visam expressar uma intenção ou resultado;
organização das informações relevantes e tomada de decisão diante da atividade
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investigativa, tornando-se expressiva a aquisição de um determinado conteúdo. Essa
experiência ocorreu durante o mês de maio de 2017, no período noturno do 2º Termo da
EJA, equivalente ao 7º ano, pertencente a rede municipal de Vinhedo.
Palavras-Chave: objetivos da aprendizagem; geometria básica; EJA.
Introdução
O estudo desenvolvido neste trabalho tem como inspiração as minhas práticas
pedagógicas com as turmas da Educação para Jovens e Adultos (EJA) e as pesquisas
acadêmicas na área da Educação Matemática. Atualmente a EJA da rede municipal de
Vinhedo apresenta uma diversidade de públicos que oscila em idade, origem,
competências e habilidade em diferentes conteúdos da matemática. Com relação as
dificuldades de aprendizagens, geralmente os alunos apresentam essencialmente as
seguintes características: período significativo do abandono dos estudos; desinteresse
pelo estudo; falta de prática e contato com as formalidades e conceitos matemáticos;
pensamento, estrutura, procedimento e escrita matemática comprometidos em diferentes
patamares e sujeitos; auto estima debilitada; cansaço após dia de trabalho; e outros.
… as dificuldades de aprendizagem que os jovens da turma de EJA
possuem provavelmente não serão superadas se as práticas pedagógicas
dos professores e a forma como estes concebem o currículo (formal e
ação) não forem repensadas. (SILVA, 2017).

Durante o período regular que também contém a diversidade de públicos e as
mesmas preocupações sobre o currículo, porém os alunos matriculados no período regular
estão inseridos em um modelo de currículo escolar com maior quantidade de conteúdo,
complexidade, diversidade e profundidade. Reproduzir na EJA o modelo de ensino do
período regular significa construir obstáculos que geram o desinteresse, desestímulos,
tensões e contradições. Portanto, se faz necessário mesclar o ensino com abordagem
formal, com significado e se possível útil ou lúdico.
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Para concretizar as reflexões que surgem diante das práticas pedagógicas na EJA,
procurei dar continuidade a minha formação profissional e acadêmica, que por um lado
estiveram associadas ao meu desenvolvimento mais especializado do conteúdo
matemático e ao mesmo tempo da didática desse mesmo conteúdo.
Aos professores, para além de necessitarem possuir um sólido
conhecimento do conteúdo matemático, na óptica de saber utilizar a
matemática como ferramenta (saber fazer), compete-lhes igualmente
possuir um vasto repertório de formas de representar ideias e processos
matemáticos, de modo a tornar os diferentes tópicos/conteúdos
perceptíveis aos seus alunos, facultando-lhes as oportunidades para que
abordem e explorem os conteúdos com verdadeira compreensão e não
somente como reprodução de um conjunto de regras, procedimentos
e/ou características (saber ensinar a fazer). (RIBEIRO, 2009).

A abordagem de Ribeiro (2009) sobre a aprendizagem, procura argumentar sobre
a existência de uma complexidade da Didática, onde o professor deixará de ser o detentor
do conhecimento para explorar, não apenas uma única forma de transmissão desse
conhecimento, mas sim, de outras formas ou complementares. Deixando de ensinar para
motivar ou estimular a aprendizagem. Tornando-se para o professor um trabalho que
exige ser de esforço extra, minucioso, árduo e que leva tempo para o seu
desenvolvimento. A acadêmia faz a sua parte em promover e divulgar a reflexão sobre a
Didática.
A atividade investigativa ocorreu durante o mês de maio de 2017, no período
noturno do 2º Termo da EJA, equivalente ao 7º ano e pertencente a rede municipal de
Vinhedo. A escolha da turma e do conteúdo foram influenciadas pelo curso oferecido pela
Extecamp da UNICAMP, EDU-0229: Geometria na Educação Infantil e nos anos iniciais
e conhecimento especializado do professor. Ministrado pelos Professores Carlos Miguel
Silva Ribeiro e Alessandra Rodrigues de Almeida.
As pesquisas e produções brasileiras revelam que a geometria vem
assumindo um caráter mais exploratório e investigativo, buscando
subsídios teóricos em outras áreas do conhecimento, como a
epistemologia, a história, a psicologia sociocultural e a linguagem.
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Emergem, assim, novas formas de conceber e produzir conhecimentos
geométricos em sala de aula, principalmente com dinâmicas de maior
dialogicidade entre professor e aluno, numa perspectiva de negociação
e produção de significados. Nesse contexto, buscam-se ressignificações
para os processos de validação e verdade em Matemática. (Grando,
2008)

O curso EDU-0229 valorizou o conhecimento especializado do professor diante
dos conceitos básicos da geometria para a elaboração de atividades exploratórias e
investigativas em sala de aula que permitissem o despertar do interesse e da aprendizagem
dos educandos. Com o decorrer da escrita deste trabalho, percebe-se que o curso EDU0229 está em consonância com algumas pesquisas na área do ensino e da aprendizagem.
Durante o curso procurou-se salientar a importância em discutir as respostas dos alunos,
como uma forma do educador adquirir um ponto de partida e prever as possíveis
trajetórias dos discursos da da orientação dos significados formais durante a aula, sempre
tendo como objetivo as situações que envolvem conceitos básicos da geometria. Portanto,
ao conciliar essa abordagem prática com outros referenciais teóricos, permito a
possibilidade de desenvolver práticas investigativas que possibilitem a uma reflexão
acadêmica, ou seja, desenvolver “um conhecimento relacionado com o “saber como
ensinar a fazer” (RIBEIRO, 2009).
Uma sugestão para “saber como ensinar a fazer” encontra-se nos trabalhos de
D’Ambrósio (2006). O professor que procura conciliar a metodologia em sala de aula
disponibilizando um espaço e a oportunidade de interação entre os sujeitos, permite a
abertura discursiva havendo a possibilidade de uma aproximação entre aluno/aluno e
aluno/professor que constituem o base dos “objetivos da aprendizagem” (SIMON, 1995).
Objetivos da aprendizagem
A Teoria Construtivista influenciou a Educação Matemática durante um período
e em seu trabalho, Simon (1995), elabora conceitos sob essa perspectiva. Portanto, a
aprendizagem sob viés do construtivismo refere-se ao “processo pelo qual os seres
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humanos se adaptam em suas próprias experiências no mundo” (SIMON, 1995). Em meu
entendimento, trabalhar com o excesso de formalidades, procedimentos e memorização,
implica em forçar os alunos a se adaptarem a um experiência que não necessariamente
será reconhecida ou compreendida, ou seja, os “objetivos dos professores em uma sala de
aula” (SIMON, 1995) devem respeitar as “aprendizagens dos educandos” (SIMON,
1995). Logo, se faz necessário que as formalidades, procedimentos e memorização sejam
associada à situações aplicáveis ou que contenham significados e contextualizações ao
educando, e na medida do possível, o educador desenvolva atividades que perpassem pelo
estimula a indagações ou situações envolvendo um conteúdo especifico; material
manipulativo; construção de conceitos na lousa partindo dos discursos fomentados pelo
educador ou pelos próprios educandos. Essas estratégia do planejamento da aula e das
ações do educador permitem a identificação do status quo de aprendizagem do educando.
Dentro dessa identificação realizada pelo educador considera-se o gap entre a
compreensão que o educador possui sobre determinado conteúdo ou atividade e a
compreensão que o educando possui sobre o mesmo. Esse conceito recebe o nome de
“objetivos da aprendizagem” (SIMON, 1995), onde o educando e o educador devem
assumir os seus respectivos papeis para que a interação ocorra, e permitindo a suposição,
percepção, identificação e reflexão sobre as respectivas compreensões própria e de cada
sujeito envolvido na atividade.
Metodologia
Os educandos formaram grupos de 2 - 4 pessoas. Houveram três grupos e algumas
oscilações geradas pelas faltas. O registro das atividade ocorreu no papel, áudio e vídeo,
porém, para este trabalho serão considerados apenas os registros no papel.
A atividade 1 foi trabalhada em uma aula dupla, enquanto que a atividade 2
ocorreu em outra aula dupla. Não foi permitido o uso de celulares e nem do livro didático
ou caderno. Os educandos deveriam discutir entre o grupo a solução dos problemas
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propostos. Foi esclarecido que o meu papel na aula era apenas orientar dúvidas sobre
compreensão da escrita do problema. Não havia a importância em responder certo ou
errado, o importante seria argumentar o máximo possível com as próprias palavras.
O objetivo da Atividade 1 foi dividida em duas partes: o objetivo da parte 1 estava
em obter uma noção ou avaliação prognóstica em formato de registro e dos discursos
produzidos durante a atividade a respeito de generalidades da matemática; o objetivo da
parte 2 estava em reconhecer um padrão e argumentos dos educandos diante do
reagrupamento de figuras geométricas. Enquanto que o objetivo na Atividade 2 estava
em identificar nos educandos os seus entendimentos sobre as definições de algumas
figuras geométricas.
Atividade 1 – parte 1
Essa atividade trabalhou em duas perspectivas: primeira estaria em apresentar a
dinâmica aos educandos e a segunda seria a de reconhecer a compreensão e a desenvoltura
do linguajar matemático dos educandos. Todos deveriam discutir a solução das questões
e em entrar em acordo para redigir a escrita das ideias, que seriam discutidas
posteriormente entre todos, a seguir apresento as questões da atividade:
1. Para mim, a geometria é ….
2. Qual é a diferença entre a Geometria e os outros conteúdos de Matemática?
Resultados
A seguir apresento o resultado dos três grupos:
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Figura 1: Atividade 1 – parte 1 - Grupo 1

Figura 2: Atividade 1 – parte 1 - Grupo 2

Figura 3: Atividade 1 – parte 1 - Grupo 3

Alguns comentários:
Apesar da simplicidade das perguntas, percebe-se claramente que o
educandos não apresentam esse mesmo entendimento que o professor, existe um
distanciamento dos “objetivos da aprendizagem” (SIMON, 1995). Ao avaliarmos as duas
perguntas de cada grupo, entende-se que o grupo 1 (composto por quatro pessoas) não
distinguem a matemática por áreas. O grupo 2 (composto por três pessoas) existe uma
confusão, parece que na primeira pergunta, tudo está associado a contas, enquanto que na
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segunda pergunta, existe uma distinção, porém, em ambos os casos, tanto a geometria
quanto a matemática são representadas por exemplos de casos específicos de um conteúdo
reconhecido pelo grupo mas que não foi trabalhado na turma do 2º termo. O mesmo
aconteceu com o grupo 3, ao abordar como exemplo casos específicos, porém associados
aos conteúdo que foram trabalhados durante o bimestre anterior. Os grupos 2 e 3
utilizaram conhecimentos prévios, que ao serem discutidos em sala de aula, foram
reconhecidos pelo grupo 1, uma informação que eles (grupo 1) sabiam, mas não
imaginaram que isso seria uma possibilidade de solução mais completa que a solução
apresentada por eles (grupo 1). A partir dessa discussão, a minha intervenção utilizou
“termos” utilizados por eles para serem representados na lousa, visando a construção de
uma solução mais completa sobre a geometria e as outras áreas da matemática. Do ponto
de vista acadêmico, esse momento, representa a aproximação dos “objetivos da
aprendizagem” (SIMON, 1995), que só foram possíveis por haver uma abertura para os
educandos apresentarem suas compreensões sobre as questões.
Atividade 1 – parte 2
Os grupos receberam várias figuras geométricas e deveriam reagrupar as figuras
de acordo com a lógica deles.
Resultados
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Figura 4: Atividade 1 - parte 2 Grupo 1

Figura 5: Atividade 1 - parte 2 Grupo 2

Figura 6: Atividade 1 - parte 2 Grupo 3

Alguns comentários:
Todos os grupos consideraram que as figuras geométricas não convexas faziam
parte de um grupo específico. Em geral, os grupos 2 e 3 reconheceram o número de lados
como fator determinante para o reagrupamento, mas não distinguiram a diferença entre a
representação de figuras geométricas (contendo o interior) e representação poligonal de
figuras geométricas (não contendo o interior). Figuras geométricas contendo um número
de lados igual ou maior que cinco foram considerados como sendo de um mesmo grupo.
No grupo 1 houve o reagrupamento por cores, pela não convexidade e pela representação
poligonal de figuras geométricas. Durante um breve dialogo com os grupos, questionei
sobre os motivos que levaram os grupos a escolherem esse reagrupamento. Alguns pontos
chamaram a atenção: ausência de termos específicos; confusão ou desconhecimento dos
nomes de algumas figuras geométricas; figuras geométricas não convexas não foram
consideras como sendo figuras geométricas. Destaca-se na atividade o papel do educando
em iniciar a aula discutindo com os colegas a demonstração/argumentação do seu
entendimento sobre a proposta da atividade, curiosamente os “objetivos dos professores
em uma sala de aula” (SIMON, 1995) estavam apenas em orientar sobre a dinâmica da
atividade e a “aprendizagens dos educandos” (SIMON, 1995) ocorreu durante a discussão
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do próprio grupo e foi incrementada no momento que passou a ser discutida entre os
grupos. Essa atividade permitiu a aproximação “objetivos da aprendizagem” (SIMON,
1995) entre aluno/aluno e aluno/professor.
Atividade 2
A atividade ocorreu em outra aula dupla e com alteração apenas no grupo 2, um
educando havia faltado e outro que não estava na aula dupla anterior estava presente dessa
vez. Todos os educandos deveriam discutir as soluções dos itens e poderiam utilizar a
escrita, desenhos, contas ou outras formas para representar a solução. E em seguida, após
os registros, das ideias e das discussões, cada um dos itens seriam discutidos
posteriormente entre todos, procurando identificar terminologias uteis para a composição
da solução, assim como terminologia ausentes. Para efeito de discussão deste trabalho
estarei focado na soluções dos dois primeiros itens da atividade. A seguir apresento as
questões da atividade:
Forneça uma definição para cada figura:
a) um triângulo é …
b) um retângulo é …
Resultados
A seguir apresento o resultado dos três grupos referente ao item (a) e
posteriormente do item (b):
Resultados do item (a):

Figura 7: Atividade 2 - item a - grupo 1
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Figura 8: Atividade 2 - item a - grupo 2

Figura 9: Atividade 2 - item a - grupo 3

Alguns comentários do item (a):
Dentre os grupos, verifica-se uma certa familiaridade com a figura
geométrica, porém a tentativa de descrevê-la de forma genérica apresentou uma certa
incompletude ao significado geral. Talvez essa impressão esteja associada a simplicidade
e falta de reconhecimento para detalhes fundamentais. Pois no momento que os grupos
compartilharam as soluções, optei em demonstrar o significado de cada solução. Nos três
casos desenhei na lousa algo que era diferente da figura geométrica do triângulo mas que
continham a solução gerada pelo grupo. Isso permitiu aos educandos compreenderem
equívocos e a necessidade de complementar a solução. A adequação da linguagem esteve
primeiramente em reconhecer a linguagem dos educandos para em seguida haver a
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intervenção do professor utilizando o seu conhecimento especializado de forma a
apresentar a formalidade dos nomes. Inicialmente estava preocupado apenas em
descrevem a alteração de terminologias, por exemplo: ponta substituído por vértice e linha
substituído por segmento de reta. Partindo dessas alterações construímos em conjunto a
solução. Figura geométrica; contendo três segmentos de retas que estão conectadas, onde
o ponto final de um segmento está conectado com o ponto inicial de outro segmento;
formando uma figura fechada; três ângulos internos. O assunto poderia ser estendido,
porém esse tipo de abordagem, requer tempo.
Resultados do item (b):

Figura 10: Atividade 2 - item b - grupo 1

Figura 11: Atividade 2 - item b - grupo 1
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Figura 12: Atividade 2 - item b - grupo 3

Alguns comentários do item (b):
As características das soluções apresentadas pelos grupos apresentam uma
similaridade com o item (a). Apresentando uma certa incompletude ao significado geral.
Nesse item (b) os educandos perceberam que os termos das linhas retas poderiam ser
substituídos por segmentos de reta e poderíamos incluir outros termos. Partindo dessas
alterações construímos em conjunto a solução. Figura geométrica; contendo dois pares de
segmentos de retas com mesma medida e paralelos entre si; e estão conectadas (o ponto
final de um segmento está conectado com o ponto inicial de outro segmento) formando
uma figura fechada; ângulos internos formam 90º. O item (a) levou mais tempo para
chegarmos na solução, pois os educandos estavam habituando-se a essa nova dinâmica,
enquanto que no item (b) a familiaridade permitiu uma desenvoltura maior dos
educandos, esbarrando em um único questionamento. Todo quadrado é um retângulo?.
Eles sabiam que a diferença entre as figuras geométricas estava nos segmentos de reta,
porém a definição não deveria ser a mesma por estarmos trabalhando com duas figuras
geométricas distintas. Curiosamente, ao demonstrar que a construção da figura
geométrica do quadrado utilizando a definição da figura geométrica do retângulo,
perceberam que havia
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Conclusão
Essas aulas poderiam ter sido iniciadas utilizando o ensino tradicional de
matemática, com aulas expositivas e exploração de procedimentos e memorizações. De
modo que a lousa fosse, primeiramente, preenchida com definições do tipo:
Por triângulo entendemos um polígono de três lados. Um triângulo
ABC, denotado por ∆ABC, tem por elementos os três vértices, que são
os pontos A, B e C; os três lados, que são os segmentos AB, BC e CA;
^Ae CA
^ B. (REZENDE, 2008).
^C ,BC
e os três ângulos internos, que são AB

Nesse caso, os entraves da aprendizagem permaneceriam os mesmos, daqueles
que já conhecemos na prática, ainda mais, tratando-se de um público heterogêneo. O
modelo de ensino tradicional segue em uma perspectiva que visa atender um determinado
público e distanciando os outros perfis de educandos. Portanto, buscar alternativas para o
ensino e a aprendizagem de geometria passa por um processo de adaptação segundo a
identificação do seu público e dos objetivos matemáticos.
A busca por essas atividades alternativas permitiram a concretização deste
trabalho, em consonância houve também a alteração do espaço e da oportunidade de
interação entre os sujeitos, de modo que o conhecimento especializado do professor
esteve sempre presente. Porém essa atividade revelou aos educandos, através da discussão
e em diferentes momentos, que as suas soluções poderiam estar apenas incompletas e não
erradas, demonstrei que alguns trecho das soluções poderiam ser reaproveitadas nas
discussões e nas construções das definições, essa forma de abordar o erro foi fundamental
para a aproximação entre os sujeitos. Por outro lado, mesmo havendo um conhecimento
especializado de minha parte, houve o real “conhecer” do conteúdo matemático dos
educandos, pois ouvir a argumentação das soluções escritas ou das tomadas de decisões
dos educandos apresentaram uma maior amplitude das intensões dos educandos. Uma
característica comum dos educandos estava em serem simplistas na escrita e muito
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argumentativos na fala. Mas ao (re)desenhar as definições das atividade na lousa, todos
passaram a perceberam a incompletude das argumentações escritas e a necessidade de
repensar a própria solução.
Adequar a linguagem perpassa por uma postura de convivência de trocas
contínuas de informação. Portanto, o planejamento da aula deixa de seguir uma plano fixo
e torna-se algo mutável e dinâmico, percorrendo por uma matemática formal e ao mesmo
tempo de um linguajar compreensível e utilizado pelos educandos. De modo que a
definição de algumas figuras geométricas passaram a assumir com o decorrer do tempo
uma maior complexidade de termos e conceitos. No momento que os educandos passaram
adquirir essa complexidade, entendo que os “objetivos dos professores em uma sala de
aula” (SIMON, 1995) foram alcançados, respeitando os processamentos cognitivos dos
educandos que constituíram discursos para a aceitação das

“aprendizagens dos

educandos” (SIMON, 1995). Essa transição de complexidades e de informações ocorrem
somente na exposição dos educandos diante das experiências que foram submetidos e que
estavam ao seu alcance, permitindo a adaptação deles diante das formalidade matemática.
A prática docente necessita dessa exposição de experimentos dentro da sala de
aula que permitam explorar as diversas possibilidades do “saber como ensinar a fazer”
(RIBEIRO, 2009). Contempla para a realização desse modo de ensinar o rearranjamento
do espaço e dos acordos entre os educandos para uma boa interação entre os sujeitos.
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APRENDIZAGEM COLABORATIVA: MODELAGEM DE LANÇAMENTOS EM UMA
CATAPULTA USANDO O TRACKER
Valéria de Carvalho
André Henrique Ivale
Emilio Celso de Oliveira
UNIP - Universidade Paulista
Resumo: Apresentamos neste pôster uma experiência de aprendizagem colaborativa
entre alunos do primeiro ano do curso de engenharia, durante o desenvolvimento de uma
Atividade Prática Supervisionada (APS) em uma perspectiva colaborativa. O
desenvolvimento da APS, realizada em sete encontros extra-aula durante cerca de dois
meses, permitiu a contextualização e assimilação de conteúdos básicos de Física e
Matemática, por meio da confecção de um artefato e uma ferramenta tecnológica. Além
dos conteúdos conceituais disciplinares, a APS propiciou reflexões sobre conteúdos
atitudinais e comportamentais dos alunos envolvidos que colaboram para a aprendizagem
significativa da matemática da física e do softwere livre Tracker. O projeto foi
desenvolvido em uma perspectiva colaborativa, em que assumimos que a preocupação
principal desta atividade em equipe era com a efetiva aprendizagem de todos os
integrantes da equipe agregado ao compromisso de: oferecer interdependência positiva;
assumir nossas responsabilidades individuais e coletivas; desenvolver a liderança de
maneira compartilhada por todos; respeitar as diversas diferenças entre os integrantes do
grupo. Essa forma de trabalhar em equipe foi negociada e assumida por todos, desde que
o grupo se formou. Desta maneira, um aspecto a se destacar no desenvolvimento do
projeto foi a possibilidade de realizar um trabalho colaborativo que viabilizou a
participação ativa e a interação entre todos os envolvidos. No desenvolvimento do
projeto, foi construída uma catapulta, por meio da qual foram simulados lançamentos e
organizados os resultados referentes à coleta, análise e modelagem dos dados dos
lançamentos. Os lançamentos foram filmados, para que imagens fossem inseridas no
Tracker, que auxilia na modelagem matemática e física dos movimentos dos projeteis. O
uso do Tracker, para análise e modelamento dos dados do experimento, nos permitiu
explorar um pensamento crítico, mais próximo do fazer científico, no estudo de
fenômenos que envolvem o movimento, aliando experimento e tecnologia, para
interpretação dos resultados. Construímos uma catapulta, simulamos lançamentos e
apresentamos resultados referentes à coleta, análise e modelagem dos dados dos
lançamentos. Como resultados do projeto destacamos a possibilidade de aprender
colaborativamente, que nos permitiu perceber a possibilidade de aprendizagem e
conhecimentos como resultado de uma construção social. O experimento permitiu que os
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alunos se apropriassem de ferramentas tecnológica, no caso o software Tracker. O
experimento interpretado por meio do Tracker possibilitou explorar alguns conceitos
presentes no estudo da Física (segunda lei de Newton) e Matemática (funções
quadráticas), em uma perspectiva interdisciplinar. Sendo assim, consideramos que esse
projeto de APS contribuiu para a melhoria da qualidade da aprendizagem e do ensino dos
respectivos conteúdos, por parte dos alunos.
Palavras-chave: Aprendizagem colaborativa; Uso de Tecnologia; modelagem
matemática.
Introdução
Este trabalho aborda o desenvolvimento de atividades realizadas na disciplina
Atividade Prática Supervisionada (APS), tendo como objetivo discutir a contextualização
e assimilação de conteúdos básicos de Física e Matemática, por meio da confecção de um
artefato e uma ferramenta tecnológica.
Sendo assim, a pesquisa bibliográfica procurou dialogar com autores que refletem
sobre aprendizagem significativa em uma perspectiva colaborativa.
A partir desse referencial teórico, apresentamos o desenrolar das atividades
relativas ao projeto de construção e modelagem matemática dados dos lançamentos de
uma catapulta, que permitiram explorar conceitos de Física e Matemática.
Nesse contexto, o Projeto Experimental proposto propiciou que os alunos se
apropriassem de ferramentas tecnológicas, no caso o software Tracker.
Considerações sobre projetos em nível superior
Na atualidade, num mundo em que as informações surgem aos milhares
diariamente e estas são disponibilizadas a uma imensa quantidade de pessoas conectadas
em redes de comunicação, muitos docentes tem buscado agregar inovações e novas
estratégias aprendizagem. Com esse estímulo é que estamos constantemente em uma
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busca contínua e complexa de uma metodologia diferenciada de ensino nas séries iniciais
dos cursos de engenharia.
Em verdade, consideramos estar diante de um dos dilemas da educação, qual seja
encontrar métodos que possibilitem o desenvolvimento de práticas na sala de aula, que
favoreçam uma aprendizagem significativa, estimulando positivamente os alunos e
proporcionando maior satisfação a todos os envolvidos no processo de aprendizagem.
Nesse contexto, os educadores, de modo geral, têm buscados caminhos
alternativos visando que seu trabalho contribua para desenvolver um acesso mais amplo
ao conhecimento e o controle das tecnologias e seus efeitos, para tornar sua atividade
docente dinâmica e significativa facilitando o processo de ensino-aprendizagem
(SANTOS & SCHEID, 2012).
Ensinar e aprender colaborativamente por meio de atividades experimentais é
importante para a formação profissional tanto de cientistas quanto de engenheiros,
matemáticos, físicos, docentes das áreas de exatas. Isso porque essas atividades podem
auxiliar a desenvolver a capacidade de análise, reflexão e crítica de informações, o que
contribui para a cidadania dos envolvidos nesse tipo de atividade.
Assim como outros pesquisadores, também acreditamos haver uma conexão
fundamental entre os aspectos fenomenológicos das ciências experimentais e a
compreensão das diversas linguagens a partir das quais são construídos os conceitos
cientíﬁcos (CHAVES; SHELLARD, 2005).
Chaves e Shellard (2005, p. 227) oferecem uma visão objetiva dos desafios
referentes à formação de professores em física, sobre a qual consideramos oportuno uma
reflexão:
Para se desenvolver um ensino de boa qualidade, é necessário: criar
infraestrutura e realizar uma mudança de atitude em relação a
abordagens com ênfase na fenomenologia e na experimentação; dar boa
ideia da natureza da ciência e do método científico e de sua história.
Além disso, é necessária uma articulação entre as disciplinas de
conteúdo de física e sua componente pedagógica específica. A grande
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maioria dos docentes que lecionam nas licenciaturas não foi preparada
para essa função. No entanto, é importante entender que o professor
universitário deve ser um modelo para seus alunos, expondo seu
domínio dos conteúdos através da aplicação de boas práticas didáticas.

Os autores trazem uma reflexão também sobre a formação do professor. Para isso,
algumas condições são necessárias, entre elas uma infraestrutura adequada e um
alinhamento com a área de conhecimento, no sentido de apresentar ao universitário uma
concepção da natureza de ciência, de método científico e de sua história.
Outro ingrediente refere-se aos requisitos necessários ao docente do curso
superior, por ser um ator decisivo na formação dos professores que invista nessa
articulação sugerida entre conteúdos de área de conhecimento (de física e de matemática,
no nosso caso), e sua correspondente componente pedagógica específica.
Discordamos de Chaves e Shellard (2005, p. 227) sensivelmente a respeito de o
professor universitário ser modelo. Em verdade, desejamos que esse docente seja um
exemplo, de modo a levar, para os universitários, propostas desafiadoras de atividades,
em que pensamento e ação se combinem em atividades coletivas.
Defendemos que a metodologia experimental possa ser um caminho de aquisição
de conhecimento e defendemos, assim como Axt (1.991, p. 79/80) citado por Barbosa
(2008, p.30) que:
"A experimentação pode contribuir para aproximar o ensino de
Ciências das características do trabalho científico, além de contribuir
também para a aquisição de conhecimento e para o desenvolvimento
mental dos alunos".

Por outro lado, concordamos com (TORRES & IRALA, 2015, p. 71) que a
aprendizagem colaborativa possui a capacidade de promover:
uma aprendizagem mais ativa por meio do estímulo: ao pensamento
crítico; ao desenvolvimento de capacidades de interação, negociação de
informações e resolução de problemas; ao desenvolvimento da
capacidade de autorregulação do processo de ensino-aprendizagem.
Essas formas de ensinar e aprender, segundo seus defensores, tornam
os alunos mais responsáveis por sua aprendizagem, levando-os a
assimilar conceitos e a construir conhecimentos de uma maneira mais
autônoma.
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Trabalhando de forma colaborativa para desenvolver, estudar e pensar em
atividades experimentais ou até mesmo em resolução de problemas conseguimos uma
aprendizagem maior do que se fosse um trabalho individual, pois há a soma das mentes
dos envolvidos (MORRIS, 1997). Uma aprendizagem mais eficiente, assim como um
trabalho mais eficiente, é colaborativa e social em vez de competitiva e isolada. A troca
de ideias com outras pessoas melhora o pensamento e aprofunda o entendimento
(GERDY, 1998, apud WIERSEMA, 2000).
Essa concepção de atividade está ainda alinhada com o suporte das tecnologias de
informação e comunicação, para desenvolvimento da atividade prática proposta aos
alunos.
As tecnologias de informação e comunicação (TIC) têm se mostrado como um
elemento importante nas estratégias a serem utilizadas no processo de aprendizagem e,
ao mesmo tempo, precisa estar acessível aos sujeitos do processo educativo, como é o
caso dos softwares de código aberto. Atualmente, há uma série de discussões e reﬂexões
a respeito de como se ensinar aspectos do processo cientíﬁco e, em particular, da
experimentação em aulas de Física (GALVEZ; SINGH, 2010; ETKINA et al., 2002;
CHAGAS; MARTINS, 2009).
A aprendizagem colaborativa é muito mais que uma técnica de sala de aula, é uma
maneira de lidar com as pessoas que respeita e destaca asa habilidades e contribuições
individuais de cada membro do grupo, é uma filosofia de interação e um estivo de vida
pessoal (PANITZ, 1996, p.1).
Aprendizagem Baseada em Projetos na prática
Relacionamos alguns aspectos relevantes da aprendizagem colaborativa, de
acordo com o The Buck Institute for Education (BIE), site que apresenta informações
sobre como implementar a metodologia de ABP.
Nesse site, destacam-se cinco princípios fundamentais na elaboração de uma BP:
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1º - Tenha em mente o objetivo que se pretende alcançar com o projeto. Planeje o
resultado final a ser alcançado e apresente o projeto a seus alunos para que eles se
motivem.
2º - Elabore a “pergunta condutora” que apresenta o tema/problema de forma instigante.
Essa pergunta deve ser aberta, provocativa, desafiadora e corresponde ao âmago da
disciplina.
3º - Planeje o desenvolvimento do projeto de acordo com a disciplina, considerando as
necessidades do aluno. Planeje e prepare como uma das atividades.
4º - Planeje os momentos de avaliação. Delineie os resultados esperados com o projeto e,
na sequência, alinhe os produtos e desempenhos do projeto com esses resultados. Os
produtos podem ser apresentações, trabalhos escritos, exposições ou outras atividades
colaborativas, executadas durante o projeto e devem demonstrar que o aluno realmente
aprendeu. Devem-se realizar avaliações de múltiplos produtos, de um determinado
período. Esses produtos podem ser individuais ou em grupos. As atividades e os produtos
devem ser planejados cuidadosamente. Cada atividade deve gerar informação e construir
habilidades que resultarão em um produto.
5º - Gerencie todo o processo. Apresente os objetivos do projeto para os alunos.
Os alunos devem compartilhar suas reflexões e opiniões. Relembrar os alunos da pergunta
condutora, para manter o foco e a motivação. Agrupe os alunos de modo apropriado. A
escolha do modo de agrupar faz parte do planejamento e gerenciamento do projeto.
Acompanhe o projeto diariamente de modo a garantir resposta à pergunta condutora.
Estabeleça e cobre prazos, e ofereça feedback quando necessário. Esclareça o caminho
para os alunos. Os estudantes precisam saber o que fazer e o que é importante saber.
Monitore e regule o comportamento dos alunos. Avalie o resultado do projeto e ajude os
alunos a reconhecerem o que eles aprenderam. A metodologia de Aprendizagem Baseada
em Projetos (ABP) exige um trabalho diferente por parte de professores e alunos, mas
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pode trazer inovação na aprendizagem, fugindo da abordagem tradicional ao propor um
modelo de aprendizagem colaborativa muito instigante para os aprendizes.
Matthews, também, afirma que existem aspectos em que a aprendizagem
colaborativa e a cooperativa possuem concordância de pressupostos:
• Aprender de um modo ativo é mais efetivo do que receber informação passivamente;
• O professor é um facilitador, um técnico, em vez de um “guru”;
• Ensinar e aprender são experiências compartilhadas entre professores e alunos;
• Encontrar o equilíbrio entre aula expositiva e a atividades em grupo é uma parte
importante do papel do professor;
• A participação em atividades em pequenos grupos ajuda no desenvolvimento de
habilidades de pensamento elaboradas e aumenta as habilidades individuais para o uso do
conhecimento;
• Aceitar a responsabilidade pelo aprendizado individual e em grupo aumenta o
desenvolvimento intelectual;
• A articulação de ideias em pequenos grupos aumenta a habilidade de o aluno refletir
sobre suas próprias crenças e processos mentais;
• Desenvolver habilidades sociais e de trabalho em equipe por meio da construção de
consenso é uma parte fundamental de uma educação liberal;
• A sensação de pertencer a uma comunidade acadêmica pequena e acolhedora aumenta
o sucesso do aluno a sua retenção; e gostar (ou pelo menos reconhecer o valor da)
diversidade é essencial para a sobrevivência de uma democracia multicultural.
(MATTHEWS et al., 1995).
A seguir apresentamos o texto com roteiro geral que acompanha todas as
atividades das engenharias do primeiro ano.
A Atividade Prática Supervisionada
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O Projeto Pedagógico dos cursos de engenharia da Universidade Paulista destaca
a importância de introduzir no currículo dos cursos de graduação, unidades de estudos
diferenciadas que contribuam para o desenvolvimento de competências e habilidades
interdisciplinares.
Deste modo, adotamos no ensino de engenharia como estratégia facilitadora da
interdisciplinaridade, o que a instituição denomina de Atividades Práticas Supervisionas
(APS); estas atividades constituem em meios ou instrumentos pedagógicos para o
aprimoramento da aprendizagem via interdisciplinaridade, integração e relacionamento
dos conteúdos de disciplinas que compõem os semestres do curso e integração teoria e
prática por meio da aplicação do conhecimento adquirido em sala de aula.
As Atividades Práticas Supervisionadas devem contribuir para desenvolver nos
alunos as competências requeridas dos Engenheiros, privilegiando a criatividade às
responsabilidades ambientais, éticas, técnicas e econômicas, fomentando o aparecimento
de mecanismos que promovam a compreensão dos conceitos e suas diferentes aplicações,
desenvolvendo o futuro Engenheiro.
Nesta perspectiva, estamos preocupados em identificar e compreender os
fundamentos teóricos nos quais se baseiam os princípios de funcionamento de máquinas
ou equipamentos, de instalações mecânicas, elétricas, termodinâmicas, etc.
Cada conjunto de APS são apresentadas e desenvolvidas semestralmente,
seguindo aproximadamente a seguinte logística, após o segundo mês de aula é dado prazo
de cerca de uma semana para que os alunos se organizem em grupos, com no máximo
cinco integrantes.
Concluída essa fase, a proposta escrita da APS é disponibilizada aos alunos via email; sendo que uma versão impressa da proposta de APS é entregue ao representante
eleito de cada classe para que sejam sorteados entre as equipes uma das atividades
propostas; estas atividades estão fortemente relacionadas com os conteúdos curriculares
das disciplinas que estão sendo trabalhados em sala de aula. É permitido aos
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alunos/grupos optarem por uma atividade que não esteja listada na proposta original,
desde que a esta seja “autorizada” pelo coordenador ou que haja um docente disposto a
supervisionar o desenvolvimento dela.
Roteiro Geral de uma APS
Os alunos forma orientados sobre o processo de trabalho, que descrevemos a
seguir:
“Um grupo é formado por cinco alunos (no máximo) e deve elaborar um trabalho.
O trabalho a ser elaborado consiste na execução de um artefato e um trabalho escrito
(DIGITADO). O trabalho escrito deve conter uma introdução teórica (com citações), a
apresentação do artefato e o cronograma de execução, a discussão e os resultados obtidos,
bem como a conclusão e, também, referências bibliográficas.
A discussão pode incluir também resultados obtidos e conclusão e deve ser voltada
para:
- relacionar os dados obtidos experimentalmente com a literatura ou,
- verificar a hipótese levantada com a realização da experiência ou,
- criar um modelo com base em informações computacionais (programas livres,
gráficos obtidos por modelos, por funções específicas) e compará-lo com a literatura.
A apresentação do trabalho deverá ser realizada em sala de aula, perante o
supervisou de APS, para cada turma em horário a ser especificado com o mesmo, no
calendário. Haverá apresentação pelo grupo do artefato, bem como a síntese do trabalho
escrito. O trabalho deverá ser entregue no ato da apresentação e deverá conter no máximo,
10 páginas. O texto deverá ser redigido com espaçamento simples, fonte verdana,
tamanho 12.
A apresentação final de o trabalho escrito ter:
- CAPA: nome do trabalho e dos participantes (com nome completo e Ra);
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- INTRODUÇÃO: apresentação do objetivo, introdução teórica, justificativas (se
necessário);
- DESENVOLVIMENTO: apresentação e descrição do protótipo/artefato, cronograma de
execução, se julgar importante apresentar dificuldades encontradas;
- DISCUSSÃO: construir um modelo, ou um modelo matemático ou apresentar uma
abordagem teórica sobre o ensaio e a discussão dos dados;
- CONCLUSÃO: finalizar o texto, lembrando-se do objetivo apresentado e se foi
alcançado, pode-se retomar a discussão enfocando o principal resultado obtido. Pode-se
apresentar um breve relato sobre a execução do trabalho em si;
- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: listar as referências bibliográficas que foram
citadas no corpo do texto, principalmente na introdução teórica; usar pelo menos um
livro.”
Modelagem dos lançamentos no Tracker
Uma das etapas do Projeto foi fazer a modelagem de lançamentos de objetos
lançados de uma catapulta por meio do software livre Tracker e discutir algumas
possibilidades abertas pelo processo de vídeo-análise para o estudo dos lançamentos
filmados.
Os resultados obtidos na análise dos lançamentos da catapulta foram comparados
com os obtidos através das medições manuais, sendo comprovada sua precisão e
funcionalidade, ficando visível para nós a importância do software como passível de
aplicação em sala de aula.
Na parte analítica do software, conseguimos obter todas as informações que foram
obtidas através da análise do movimento.
A tabela 1 fornece os dados obtidos ao se lançar uma bola de golfe:
Tabela 1: Dados referentes ao lançamento de um bola de golfe
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TEMPO

DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO

VELOCIDADE ACELERAÇÃO

EM X

EM Y

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

3,34E-02

1,55E-01

3,09E-01

1,20E+01

-

6,67E-02

3,28E-01

7,92E-01

1,84E+01

1,90E+02

1,00E-01

6,95E-01

1,41E+00

2,37E+01

2,02E+02

1,33E-01

1,29E+00

2,05E+00

2,85E+01

1,77E+02

1,67E-01

2,12E+00

2,67E+00

3,11E+01

1,12E+02

2,00E-01

3,05E+00

3,15E+00

2,82E+01

1,24E+02

2,34E-01

3,82E+00

3,48E+00

2,46E+01

1,01E+02

2,67E-01

4,60E+00

3,71E+00

2,44E+01

7,58E+01

3,00E-01

5,41E+00

3,86E+00

2,46E+01

8,92E+01

3,34E-01

6,22E+00

3,94E+00

2,37E+01

1,00E+02

3,67E-01

6,99E+00

3,86E+00

2,34E+01

9,92E+01

4,00E-01

7,76E+00

3,71E+00

2,43E+01

9,45E+01

4,34E-01

8,56E+00

3,44E+00

2,57E+01

9,91E+01

4,67E-01

9,35E+00

3,05E+00

2,68E+01

8,62E+01

5,01E-01

1,01E+01

2,57E+00

2,68E+01

8,41E+01

5,34E-01

1,08E+01

2,03E+00

2,83E+01

1,02E+02

5,67E-01

1,16E+01

1,35E+00

3,15E+01

5,75E+01

6,01E-01

1,23E+01

5,41E-01

2,68E+01

-

A seguir apresentamos os gráficos de X E Y em função do tempo (t).
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Figura 1: Gráfico do deslocamento da bola de golfe horizontal (X) em função da variação do tempo (t).

Os coeficientes da Equação da reta: x = A*t + B obtidos foram:
 A= 2,201E1.
 B= -1,077E0.
Outro gráfico que foi construído foi relativo ao deslocamento vertical Y em função
da variação do tempo (t).
A figura 2 mostra o gráfico obtido:
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Figura 2: Gráfico do deslocamento em “Y” de acordo com a variação do tempo.

Os coeficientes da Equação da Parábola: y = A*t^2 + B*t + C obtidos foram:
 A= -4,066E1
 B= 2,653E1
 C= -5,193E-1
Os resultados são bem aderentes á função do 1º grau, no caso do deslocamento
horizontal X, e do 2º grau, do deslocamento vertical Y.
Logo após a filmagem, procedeu-se a manipulação dos dados, o que permite
perceber a parábola como uma curva que se ajusta bem à descrição de um fenômeno
natural que pode ser descrito por uma teoria (ou um modelo).
Assim, consideramos que o diálogo entre experimento, representação física e
estrutura matemática pode ser mais bem explorado pelo professor.
Considerações finais
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Retomando os argumentos que revelam a intencionalidade deste texto,
destacamos que o objetivo principal desta investigação foi apresentar algumas
potencialidades e limitações da aprendizagem colaborativa baseada em projetos na
prática.
O nosso projeto contou com o apoio do software Tracker, como ferramenta de
apoio no estudo dos experimentos como por exemplo o lançamento obliquo.
Neste trabalho, o conhecimento de aulas classificadas como tradicionais que tem
desenvolvimento regular durante o semestre em sala de aula e a nossa atividade prática
supervisionada, também institucionalmente regulamentada como parte integrante da
APS, se apoiaram em uma investigação que constituiu na construção de um artefato
(Catapulta) a fim de investigar o movimento parabólico e a segunda lei de Newton.
Um dos pontos principais do trabalho foi o reconhecimento da importância da
realização das atividades práticas, paralelamente às aulas teóricas, mediados por TIC com
especial destaque aos software educacionais livres que apresentam, ao mesmo tempo,
qualidade, flexibilidade de uso e baixo custo, de modo que sejam compatíveis com a
realidade da educação brasileira.
Nesse sentido, por nossa APS tratar-se de um estudo de análise de trajetória,
consideramos que o programa livre mais indicado para nos apoiar tecnologicamente seria
um programa de análise de vídeo e construção de modelos, no caso nossa opção foi o pelo
software TRACKER, uma vez que experiências já realizadas com este software apontam
que, mesmo usuários relativamente inexperientes, no uso de tecnologias educacionais,
tornam-se capazes de empregar este software na mediação de experimentos de física e
matemática. Tudo indica que existe grande potencialidade no uso desta tecnologia como
um importante alternativo para motivar as aulas de física e matemática nas escolas e
universidades brasileiras (OLIVEIRA et al., 2011).
Todos esses aspectos representam uma parte do contexto mais abrangente de
pesquisa e extensão proposto pelo trabalho, que teve como objetivo o uso, o
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desenvolvimento e a difusão de tecnologias educacionais livres e de artefatos de baixo
custo, mas alta relevância acadêmica, no ensino de física e de matemática, contribuindo
com os processos de ensino e aprendizagem de tais conteúdos.
Muitas vezes, o tempo exíguo e as condições desfavoráveis à realização de
experimentos conduzem os estudantes a pensar, por exemplo, no caso do movimento
parabólico, que “a natureza obedece a uma parábola”.
Em contraste, o uso do Tracker possibilita que os estudantes percebam como se dá a
construção do conhecimento científico em laboratório ao filmar os movimentos,
visualizar e tratar os dados rapidamente, quadro a quadro.
Concluímos que o uso do Tracker foi pertinente para a análise e o modelamento
dos dados do experimento, que nos permitiu explorar um pensamento crítico, mais
próximo do fazer científico, no estudo de fenômenos que envolvem o movimento.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA PARA A
VIVÊNCIA DE UMA SEXUALIDADE EMANCIPATÓRIA E A SUPERAÇÃO DOS
PRECONCEITOS DE GÊNERO
Ana Paula Cazionato
Cláudia Ramos de Souza Bonfim
FE- UNICAMP / Faculdade Dom Bosco
Resumo: Este estudo é de abordagem qualitativa e caráter explicativo-bibliográfico.
Fundamenta-se em Bonfim, Nunes e Silva, Valle e Mattos, Benetti, Luz e Carvalho e
entre outros autores que abordam o tema. O objetivo central é esclarecer a importância da
educação em sexualidade no ambiente escolar, especialmente na adolescência. Busca-se
elucidar a seguinte questão: a escola pode contribuir significativamente para a vivência
qualitativa da sexualidade na adolescência? Inicialmente apresentam-se os conceitos de
sexualidade, educação sexual, gênero e sexo; descrevem-se as diferenças de puberdade e
adolescência; discute-se a importância da educação em sexualidade para a superação das
desigualdades de gênero e da vivência de uma sexualidade ética, qualitativa e pautada na
responsabilidade afetiva e corporal especialmente na fase da adolescência. Busca-se
apontar alguns fatores que ainda consolidam a dualidade de gênero no ambiente escolar.
Considera-se que, a escola, como um lócus de diversidade abra espaços para a reflexão e
o diálogo com os adolescentes sobre a vivência de suas sexualidades apontando a
necessidade de desconstrução dos preconceitos geradores da desigualdade de gênero na
sociedade. A escola como ambiente socializador de conhecimentos científicos deve abrir
espaços para alunos dialogar com professores, educadores e comunidade. A emancipação
da educação sexual só acontecerá quando forem desmistificados os (pré)conceitos
estabelecidos historicamente. Em uma sociedade capitalista em que a mídia dita padrões
e estereótipos devemos trazer estes debates para escola abordando a temática da
sexualidade através de filmes, vídeos, áudios, notícias que levem aos alunos uma visão
cientifica e humanista da sexualidade. A questão da sexualidade ainda é encarada como
um tabu dentro e fora da escola, assim, é fundamental criar métodos e meios para que se
quebrem estes preconceitos formados há séculos em nossa sociedade. As práticas
pedagógicas devem estar interligadas no processo ensino-aprendizagem, para que os
alunos aprendam o verdadeiro significado da sua vivência e acima de tudo, o respeito por
si mesmos(as), pelo outro(a) e forme valores éticos e estéticos para uma vivência sexual
com responsabilidade corporal e afetiva; contudo, será necessário que o trabalho
pedagógico do professor seja realizado em uma perspectiva emancipatória que vise a
formação da consciência crítica e autônoma promovendo assim uma vivência qualitativa,
prazerosa, humanizada e afetiva.
Palavras-Chave: adolescência; educação sexual; práticas pedagógicas.
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Introdução
Este estudo visa esclarecer a importância da educação em sexualidade no
ambiente escolar especialmente na adolescência, contribuindo para a formação integral
do aluno.
A presente pesquisa é de abordagem qualitativa e caráter explicativobibliográfico-explicativo. Fundamenta-se em Nunes, Bonfim, Valle e Mattos, Benetti,
Luz e Carvalho entre outros autores que abordam o tema. Apontando reflexões para que
a escola possa contribuir de forma qualitativa para a vivência da sexualidade na
adolescência.
A questão norteadora busca-se esclarecer: Como a escola pode contribuir
significativamente a uma vivência qualitativa da sexualidade na adolescência?
Parte-se do pressuposto, que a educação sexual deve ser um assunto do cotidiano
tanto na família, quanto na escola, especialmente nos dias atuais. Porque com o passar
dos anos a sexualidade está sendo vivenciada precocemente na infância e muitas vezes,
de maneira banalizada na adolescência. A escola ao realizar intervenções pautadas no
diálogo, através de uma abordagem científica pode trazer contribuições significativas aos
adolescentes tanto em relação aos conflitos internos de formação de suas identidades,
quanto para a superação de tabus, estereótipos e preconceitos de gênero e para a vivência
afetiva-sexual como um todo.
Neste artigo busca-se apresentar as categorias basilares ao estudo, apontando a
importância da abordagem da sexualidade e da educação sexual no ambiente escolar,
especialmente na adolescência, contribuindo de forma qualitativa para as vivências
relacionais dos adolescentes, com o intuito de ajudar o aluno a entender sua própria
sexualidade.
Aborda-se ainda alguns paradigmas relacionados a educação sexual, explicando a
diferença entre adolescência e puberdade que são fases em que se completam, pois
nenhuma acontece de forma individualizada; uma relacionada mais especificamente às

832

transformações corporais e suas manifestações e a outra, um período de importantíssimo
ligado especialmente aos aspectos psicológicos emocionais e cognitivos, de formação da
identidade pessoal dos adolescentes.
Busca-se compreender a importância da família neste desenvolvimento da criança
adolescente, e como seu papel de educar traz grande relevância no contexto educacional
do jovem, para que escola e família trabalhem de forma unida na construção de crianças
e adolescentes mais críticos para nossa sociedade. Esclarecemos ainda a importância
trabalhar as questões da sexualidade e gênero de forma qualitativa e sem separação de
meninos e meninas na escola e na família, contextualizando a pesquisa de forma clara e
objetiva para possamos mostrar a importância do gênero da escola.
Educação sexual é importante para a escola
Como aponta Bonfim (2012, p.28):
[...] a sexualidade é uma dimensão humana que envolve os aspectos
físicos, sociais e psicológicos, além de nosso corpo, nossa história,
nossos costumes, nossa religião, nossas relações afetivas, enfim, nossa
cultura.

A sexualidade deve ser desenvolvida em sua totalidade de forma plena desde o
nascimento da criança até a fase adulta. Pois, como entende Benetti (1990), a educação
sexual, quer dizer a maturação de uma identidade positiva, dada nas palavras, nos gestos,
nos comportamentos quotidianos. O ato de se educar não se resume apenas a regras, mas
sim a passar com amor tudo que os pais buscam da melhor forma possível para seus filhos.
Contemplando assim transpor para os mesmos uma educação sexual mesmo que seja
informal possa ajudar a suprir as dúvidas dos filhos.
A escola como uma instituição formal é um local privilegiado para esclarecer de
forma clara as dúvidas relacionadas a sexo e questões que envolvam a sexualidade. É
papel da escola preparar seus docentes para que saiba agir da melhor forma possível, para
solucionar conflitos relacionados a sexualidade em sala de aula. Quando a escola não se
prepara para administrar estes conflitos emergem assim problemas com questões voltadas
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a essa temática, onde o professor não sabe o que responder ao seu aluno sobre questões
sexuais. Preparar os docentes é tarefa fundamental da escola através de debates, encontros
temáticos e diversas metodologias que podem ser usadas na sala de aula, o professor
mediador conseguirá diagnosticar conflitos e futuros problemas que podem ser
prejudiciais aos alunos na adolescência.
A questão da sexualidade ainda é encarada como um tabu dentro e fora da escola,
assim, é fundamental criar métodos e meios para que se quebrem estes preconceitos
formados na sociedade. “Ser sexualmente educado não é sinônimo de ostentação sexual
artificial, pelo contrário é respeito de si próprio e dos outros com o corpo, é a capacidade
de começar uma relação sexual saudável e consciente em determinado momento da vida”.
(BENETTI,1990, p.24).
As primeiras orientações sobre sexualidade começam na família e, na escola com
base nas construções culturais e históricas enraizadas em nós mesmos passadas de
geração em geração. Mas, é um papel social da escola quebrar paradigmas e tabus sobre
estes conceitos do senso comum relacionados a sexualidade, e orientar de forma científica
e consciente as facetas da sexualidade humana desenvolvendo as capacidades do aluno
em sua totalidade.
A sexualidade é algo complexo que não pode ser separada das diversas situações
da vida, e dos aspectos sejam sociais, políticos, culturais, e econômico tampouco
associada a determinadas fases da vida humana.
Ferreira e Luz (2009, p.43), define que para a educação:
Para a educação não há “receitas prontas”, a realidade desvelará
questões latentes e caberá aos docentes a definição do método que
melhor se adapta ao assunto e à realidade de seu trabalho. Temas como
gênero e sexualidade não pretendem e tampouco devem substituir os
conteúdos “tradicionais” das disciplinas que compõe o currículo
escolar.

A educação sexual na escola é importante para as vivências qualitativas
relacionais do aluno, tanto afetivas como sexuais, com a ajuda do professor nesta fase da
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adolescência o aluno conseguirá suprir suas dúvidas e necessidades que o atormentam e
o angustiam profundamente.
Claro, que não são todos os professores e pais que sentem preparados para de falar
sobre sexo, educação sexual, diversidade e gênero com naturalidade devido aos
preconceitos estabelecidos em sua própria educação na história de cada um.
Segundo Relvas (2010, p.94), esclarece que os adultos estão presos em sua
sexualidade:
Como desatar as amarras, se os adultos somente conhecem a identidade
sexual (genitália) e, muitas vezes, desconhecem sua sexualidade e
acabam desempenhando seus gêneros e papéis sociais impostos pela
sociedade? Dessa maneira, torna-se difícil estabelecer a escuta e o
diálogo entre os pares. O assunto é enfrentado com tabus, ficando então
todos vulneráveis às informações apelativas no que diz respeito à
temática proposta.

Questões relacionadas à sexualidade são frequentes nos meios acadêmicos,
escolares e familiares, no entanto, o conhecimento é fragmentado por ambos os lados.
Muitas pessoas veem a criança como se ela fosse assexuada, por isso, desconsideram a
importância da educação afetiva e sexual desde a infância, no entanto, a educação em
sexualidade deve ser abordada em qualquer idade, os anseios por aprendizado sobre o
assunto deve ser exposto pelos pais, inicialmente a partir das curiosidades individuais,
através do diálogo e da escuta de forma ética, usando uma linguagem e explicação
diferenciada para cada idade, fundamentando-se em informações científicas e adotando
uma postura que não banalize as informações e tenha a ética humana como alicerce
fundamental para dialogar sobre essa responsabilidade biológica, psicológica e social que
o humano está inserido no contexto do cotidiano (BONFIM, 2012).
As orientações sexuais pautadas nas verdades sobre o sexo devem ser expostas
aos alunos, permitindo à escola escolher o melhor momento e promover a criticidade dos
mesmos para desempenharem papeis na sociedade, baseados no respeito mútuo. Aspectos
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de identidade de gênero, orientação sexual, devem ser trabalhados de forma ética e
verdadeira mantendo a cientificidade como ponto de partida.
Segundo Relvas (2010, p.96) abordam que:
Estes aspectos sobre a identidade de gênero e a orientação sexual,
influenciaram o humano ao longo dos tempos, sendo o cérebro o ator
principal e o órgão do Sistema Nervoso Central fundamental para esse
entendimento, pois é nele que estão localizadas as regiões que têm
relação com todas as atividades relacionadas aos gêneros, aos sexos e
aos comportamentos/ sexualidades biológicas, psicológicas e sociais do
humano.

O humano somente se emancipa com o conhecimento, com a aprendizagem.
Sendo assim, capacitar crianças e adolescentes para uma educação sexual emancipatória
e de responsabilidade social de todos, estar aberto a diálogos e escutar o próximo é cuidar
com amor aquilo que foi dado por um dom divino a vida. Os educadores necessitam
perceber “quão importante é o seu papel social, como formador, mediador e,
principalmente, como ser humano” [grifo nosso], (RELVAS, 2010, p.103) e através de
suas intervenções, é possível iniciar um processo de desconstrução de preconceitos e
tabus sobre a sexualidade através da formação da consciência crítica das pessoas.
Dessa forma, a educação sexual deve ser inserida em todo o contexto escolar com
acolhimento pelo professor e escola, realizando as intervenções necessárias para que
ocorra tudo bem com a criança desde os primeiros anos de vida escolar. É fundamental,
destacar que, meninos e meninas lidam de forma diferente com a sexualidade e a
descoberta anatômica sexual, inclusive nas formas de identificação sexual, as maneiras
de conhecer são subjetivas, e o sujeito aprendiz é sempre um ser desejante. (RELVAS,
2010)
É fundamental destacar a função da escola, não apenas como mediadora de
conhecimentos científicos, mas principalmente, como fonte de transmissão de valores e
ideias em que serve de espelho a sociedade em que crianças/ adolescentes estão inseridos.
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A família como principal responsável pelos nossos alunos deve ser ouvida sempre
que haja conflitos sobre a sexualidade, e de forma clara e concisa, a escola deve buscar
soluções para resolver os problemas enfrentados mesmo que no momento não consiga
resolver conversar com a família e buscar soluções é papel da escola.
Entendemos assim, a importância da educação sexual, e com o seu uso aplicado
de forma qualitativa para crianças e adolescentes priorizando sempre o respeito ao
próximo e a diversidade de opiniões e sentimentos uns dos outros, assim, a escola
conseguirá resolver os problemas sobre sexualidade enfrentados no dia a dia escolar.
Adolescência e Educação sexual quebrando paradigmas
Na adolescência, a sexualidade passa a ser entendida como forma de desejar o
outro, de estar com o outro e ainda é um período de consolidação da sua personalidade,
de mudanças psicológicas. Nessa fase os adolescentes sentem desejos sexuais intensos,
são radicais quando amam e muito mais quando se sentem enganados de alguma forma
ou sofrem alguma desilusão.
Especialmente com a influência midiática e a vivência mercantil e exacerbada da
sexualidade nos dias atuais, a sexualidade é vivida de várias maneiras entre os
adolescentes, seja de modo banalizado com muita exposição do próprio corpo e de seus
desejos e atitudes, ou de forma íntima com vergonha de si mesmo e do outro, trazendo
para si medos e preconceitos estabelecidos historicamente pela sociedade. Tanto
adolescentes marcados pelo tradicionalismo das famílias, onde os pais não falam de sexo
com os filhos devido aos seus padrões sociais e conservadores, quanto os adolescentes
que mantém informações abstratas e fragmentadas sobre sexo e a sexualidade, necessitam
de informações completas e continuas sobre uma educação sexual emancipatória Benetti
(1990).
Devemos ressaltar que os sentimentos na adolescência trazem um lado bonito que
é pouco trabalhado e debatido: a paixão, o afeto. Adorno apud Relvas (2010, p.102),
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considera que “amor é a capacidade de reconhecer como semelhante aquele em que as
diferenças nos incomodam e também encantam”. Debater sobre o que é amor, sobre o
que é namoro, sobre respeito afetivo, sobre as formas de demonstrar afeto, é tão essencial
quanto tratar de qualquer outro aspecto da sexualidade.
Quando buscamos uma nova forma de conceber o corpo, o desejo a Sexualidade,
de uma maneira cientifica, humanista e significativa subjetivamente, estamos propondo
uma nova educação sexual, a Educação Sexual Emancipatória.
Nunes e Silva (2001, p.14), afirmam que emancipatória quer dizer:
Emancipatória quer dizer aquela que produz a emancipação, autonomia,
responsabilidade afetiva e social, aquela educação sexual que se baseia
em elementos da ciência, que respeita homens e mulheres como iguais,
que propõe práticas sociais de solidariedade, afetividade e convivência
entre os sexos, em todas as fases e idades da existência.

Portanto, para que esta educação emancipatória aconteça o educador deve
socializar informações e conhecimentos sobre a sexualidade que vise a formação de
valores éticos e estéticos para sua vivência responsável, prazerosa e qualitativa conforme
também afirma Bonfim (2012).
Como aponta Relvas (2010, p.108), o educador ético é aquele que:
[...] está disponível, mas não exigirá de seu estudante uma única
maneira de posicionar-se, igual à sua, mas apontará caminhos possíveis.
Essa diferença sutil permitirá à criança ocupar-se do seu ritmo e
amadurecimento neurobiopsicológico no momento certo. Por isso,
concluo que o educador não deve ser o representante da verdade
absoluta para o seu estudante menino ou menina, mas um incentivador
de diversas possibilidades e potencialidades.

A adolescência acaba sendo vista como um período de transição na vida dos
sujeitos o momento para que esta fase seja sendo como preparatória para a vida adulta, e
principalmente é nesta fase que a educação deve ser baseada no respeito mútuo e
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conservação de valores, devido ao fato de marcar demais no futuro os adolescentes seja
de forma positiva ou negativa para todo o sempre.
Adolescência e Puberdade fases que se completam
Fases distintas marcadas pela riqueza das mudanças corporais e psicossociais na
juventude. A adolescência abrange a descoberta da sexualidade do próprio corpo e do
outro como um ser desejante. Como define Nunes e Silva (2001, p. 26): “[...] a
adolescência é um importantíssimo período do desenvolvimento psicossocial, marcado
pela riqueza das transformações corporais, psíquicas e sociais”. E assim, os conceitos
positivos criados nesta etapa da vida, mostraram que ela deve ser completamente
vivenciada com amor e afeto ao próximo. Na infância devemos mostrar a criança a
descoberta da sexualidade, e na adolescência como as manifestações da sexualidade são
importantes para toda a vida. É necessário descontruir preconceitos moldados sobre o
próprio corpo e proporcionar ao adolescente e a criança a descoberta do corpo de maneira
saudável, prazerosa e consciente para uma vivência qualitativa no grupo escolar, e até
mesmo na família.
Uma conversa deste gênero, deve ajudar o adolescente a suprir suas dúvidas e
controlar seus impulsos para melhor dominá-los, e entender que cada um tem um processo
de maturação diferente do seu.
Para Benetti (1990, p.61), a adolescência é a fase de transição:
A adolescência é fase de transição, de conflitos de identidade: o
jovem está sujeito à ação de agentes sociais contraditórios
(escola, família, colegas, meios de comunicação). Mesmo assim,
uma crise de identidade profunda a ponto de ser traumática afeta
pequeníssima minoria de jovens. Na grande maioria dos casos, as
relações com os pais, embora cheias de desencontros,
basicamente são positivas. Os próprios valores do grupo de
colegas, quando se trata decisões importantes, mostram-se afinal
compatíveis com os dos adultos, e os distúrbios patológicos não
são mais graves na adolescência que nas outras faixas etárias.
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Essa transição além de ser complexa, em alguns casos é angustiante,
especialmente quando pais não conseguem entender o que se passa com os filhos. É
importante verificarmos no desenvolvimento da criança os momentos em que ela está
mais agressiva, e quando está mais atenta as coisas do cotidiano para que o professor
consiga usar metodologias e métodos eficazes na construção de um diálogo aberto a
verdades e sentimentos recíprocos pela criança.
Trabalhando conceitos de violência na escola percebemos que começam por volta
dos 13 anos Ramos, Aragão e Vinha (2010, p.126) considerando Diaz-Aguado, afirmam
que:
[...] a violência nas escolas, principalmente entre os adolescentes,
chega a seu ápice por volta dos 13 anos, pois nessa fase, há maior
incerteza sobre a própria identidade, uma integração em grupos
de referência, as situações de frustações e tensões e,
principalmente, os desajustes entre as necessidades dos
adolescentes em relação às condições escolares e familiares.
O trabalho educacional deve incentivar as interações sociais e a cooperação na
sala de aula, não é tarefa fácil e sabemos da complexidade do trabalho pedagógico
exercido em sala de aula. Consideramos assim, que família e escola, devem estar
trabalhando conjuntamente, buscando mediar estes conflitos e estabelecer uma união
pacifica e prazerosa para o adolescente em todos os âmbitos de sua vida escolar e social.
A Dualidade de Gênero no ambiente escolar: superando preconceitos
A moral repressiva imposta historicamente pela sociedade, impede o
desenvolvimento sexual individual e social de muitas pessoas, particularmente daqueles
e daquelas adolescentes que não se encaixam no modelo hegemônico da sociedade. A
imposição de padrões fixos e a intolerância contra a diversidade tem gerado muita
discriminação, ódio, preconceito e violência cada vez maior.
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A sexualidade é inerente ao ser humano, em constante construção, fazem parte das
pessoas que compõe a comunidade escolar. Mesmo que, a educação não assuma
formalmente este debate, ele está permeando as relações entre docentes e discentes
sempre. Segundo Luz e Carvalho (2009, p.40):
Estereótipos e preconceitos marcam a educação. A escola reproduz
muito do que a sociedade tem esperado de comportamentos masculinos
e femininos. A delicadeza, fragilidade, a discrição, a passividade, o
pudor e a emoção são ensinados para as meninas. Em contrapartida, dos
meninos, espera-se competitividade, agressividade, força e
racionalidade. [...] De ambos os sexos esperam-se relações de
heterossexualidade consideradas como forma “única” e correta de
vivência da sexualidade.

A reflexão sobre estes estereótipos impostos apontará caminhos, mostrando aos
educandos, sejam esses meninos ou meninas, que a violência, preconceito, sexismo,
homofobia, misoginia ou racismo não são naturais e que é possível desconstruí-los e
contribuir para uma sociedade mais justa valorizando o respeito e a diversidade dentro e
fora da escola. O professor mediador deve abordar questões de gênero e sexualidade de
modo reflexivo e com diálogo e aberto. (BONFIM, 2012)
Para entendermos a característica principal de gênero e sexo podemos dizer que
gênero é uma “construção cultural” e sexo é um “dado biológico”. É preciso deslocar o
sexo do gênero para entender as questões culturais que envolvem os comportamentos e
características femininas e masculinas nas mais diferentes sociedades e culturas.
Considerar o gênero como uma contingência do sexo biológico é uma postura
reducionista, pois torna limitado o desenvolvimento total das pessoas inclusive quando
se trata da sua própria sexualidade (RELVAS, 2010).
A dualidade, além de limitar as características de cada gênero em seu próprio
universo, torna invisível a interdependência entre o par. É como se a partir do nascimento,
de acordo com o sexo biológico, mulheres e homens estivessem engessados em um rol
de características destinadas, definitivas e previstas para cada sexo.
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É papel da escola superar esta dicotomia existente de gênero, e explicar que tanto
meninos e meninas podem desempenhar papéis importantes na sociedade em que
vivemos e atuar em quaisquer áreas que desejarem. A mulher pode ter e ocupar o lugar
onde ela quiser. Neste sentido, a escola pode dar uma contribuição ímpar para que
crianças e adolescentes compreendam que o preconceito de gênero é algo construído
historicamente e que deveria ser inexistente da sociedade atual. (BONFIM, 2012)
Através de uma metodologia adequada, o professor pode usar de filmes, músicas,
histórias para uma conscientização das relações de gênero no cotidiano escolar. Bonfim
(2012), afirma que, deve-se esclarecer que a identidade de gênero de uma pessoa deve ser
respeitada por todos, não deve ser considerada como um problema. Todos temos direito
a viver com dignidade e sermos tratados como iguais perante a sociedade. É fundamental
que a escola ajude os alunos a formar uma visão emancipatória dos padrões normativos e
ensinar que a sexualidade, vivida naturalmente, sem repressão, de forma responsável,
pautada na consciência ética e afetiva faz as pessoas mais felizes e humanas.
No entanto, a opressão de gênero é perceptível desde da infância, quando somos
condicionados a usar uma cor específica, limitar brinquedos, etc. Os pais são fortes
influências na desigualdade de gênero existente nos filhos. Desde que nascemos somos
influenciados a brincar com bonecas, a se vestir com cores claras, a ter comportamentos
reprimidos pela sociedade devido ao simples fato de ser mulher, e os homens também
desde pequenos são educados a ser fortes, machistas, e não podem expressar sentimentos.
(BONFIM, 2012).
Compreendemos a importância do docente no processo ensino aprendizagem e
principalmente na desconstrução de preconceitos existentes ao gênero. Segundo Ferreira
e Luz (2009, p. 42):
O docente é o protagonista central da educação – uma vez que planeja,
avalia, implementa propostas, educa, interfere sobre a realidade – o que
sempre exigiu de sua postura profissional profundos conhecimentos.
Dessa forma, coloca-se a sua frente um novo desafio: ensinar sobre
conteúdos e temas que, numa perspectiva tradicional, não fazem parte
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da sua área de formação. Sabemos ser impossível ensinar aquilo que
não conhecemos, por isso, a viabilidade do desenvolvimento de
trabalho com as temáticas aqui abordadas só será possível com
investimentos na formação de educadores.

Esses padrões corporais disseminados pela mídia devem ser desconstruídos
esclarecendo sobre a história do corpo e os estereótipos de beleza, que ao longo dos anos
foram se modificando. A ditadura da beleza leva, especialmente as meninas, a terem baixa
autoestima e se submeterem, desde a adolescência a dietas radicais e perigosas à saúde,
assim como, muitas acabam desenvolvendo bulimia e anorexia e se submetendo à
cirurgias plásticas desnecessárias e precoces, tudo para se adequarem aos estereótipos de
beleza considerados ideias na sociedade vigente.
Por isso, devemos reconhecer que a capacitação de professores e equipe escolar é
fundamental para que um bom trabalho aconteça neste ambiente escolar. A escola tem
que buscar cursos juntamente com a equipe pedagógica para estar preparando-os para
conflitos que possam emergir referentes a sexualidade e gênero. Todas as questões devem
ser esclarecidas para que jovens consigam superar seus anseios e as dúvidas não
esclarecidas no ambiente familiar. A escola torna-se sua segunda casa e assim, a equipe
escolar tem que se atentar aos fatos e desafios que os aguardam no cotidiano escolar.
Práticas pedagógicas na escola e a educação sexual para o bem-estar do adolescente
As práticas pedagógicas na escola podem ser adotadas de diversas formas, desde
que o educador tenha consciência crítica de como usar e abordar a atemática da
sexualidade com os adolescentes.
Entendemos segundo Almeida que todos os assuntos relacionados a sexualidade
devem ser abordados pautados no respeito pelo aluno e no diálogo.
Frente ao dilema sexual que perpassa a fase da adolescência, é
fundamental que o educador ensine de forma verdadeira e tangível a
utilização dos conhecimentos, na medida em que a Escola, enquanto
instituição social, precisa incluir na sala de aula abordagens que
possibilitem o acesso às informações e transforme-as em conhecimento,
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a fim de esclarecer sobre as mais diversas questões que giram em torno
da sexualidade humana, sobre aborto, gravidez, contracepção,
homossexualismo, erotismo, identidade sexual, DST, entre outras
importantes, além dos conteúdos especificados na matriz curricular
(ALMEIDA, 2013. p.7).

Todos os métodos pedagógicos de intervenção podem ser eficazes desde que o
professor utilize de forma correta, e nunca esquecendo que a sexualidade engloba tudo o
ser humano em sua totalidade, e principalmente olhar o aluno com uma visão humanizada
com todo o seu potencial para a vida. No entanto, precisamos ainda evoluir para que estas
práticas se realizem. Como aponta Junqueira apud Almeida (2013, p. 9);
[...] os professores ainda não possuem “diretrizes e instrumentos
adequados para enfrentar os desafios relacionados aos direitos sexuais
e à diversidade sexual”. Reconhecemos que se faz necessário de
processo de formação continuada para atualizar os professores quando
eles forem tratar desses assuntos em sala de aula. Além disso, estudos
mostram que a formação cultural, religiosa ou ética do professor pode
ser associada aos conhecimentos específicos necessários para
compreender o comportamento sexual dos adolescentes no momento
atual, podendo o processo de ensinagem render aprendizagens
satisfatórias e prazerosas para os adolescentes que passam por diversos
problemas de identidade cultural, sexual e pessoal.

Compreendemos a importância do docente no processo ensino aprendizagem e
principalmente na desconstrução de preconceitos existentes ao gênero. Segundo Ferreira
e Luz (2009, p. 42):
O docente é o protagonista central da educação – uma vez que
planeja, avalia, implementa propostas, educa, interfere sobre a
realidade – o que sempre exigiu de sua postura profissional
profundos conhecimentos. Dessa forma, coloca-se a sua frente
um novo desafio: ensinar sobre conteúdos e temas que, numa
perspectiva tradicional, não fazem parte da sua área de formação.
Sabemos ser impossível ensinar aquilo que não conhecemos, por
isso, a viabilidade do desenvolvimento de trabalho com as
temáticas aqui abordadas só será possível com investimentos na
formação de educadores.
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As práticas pedagógicas devem usar de todos os recursos possíveis para abordar a
temática da educação sexual e não somente nas disciplinas que estudam a genética
humana como Biologia ou Ciências. Estas práticas podem ser abordadas em todas as
disciplinas desde o trabalho de um professor com um filme, dados relativos ao percentual
de violência sofrida pelas mulheres ou homossexuais, de doenças sexualmente
transmissíveis, ou uma discussão acerca da sexualidade afetiva através de mesa redonda,
seminários, entre outras metodologias.
Considerações Finais
Ao longo deste trabalho, buscou-se descrever questões sobre a sexualidade na
adolescência, com o intuito de levantar reflexões e diferenciações sobre a fase da
puberdade e da adolescência e como família e escola devem ser parceiras para que as
práticas pedagógicas dentro de sala de aula se efetivem para a emancipação da
sexualidade entendida em sua totalidade por aluno e escola.
Considera-se que, a escola, como ambiente de diversidade, socializador de
conhecimentos científicos, necessita abrir espaços para a reflexão dialógica com os
adolescentes sobre a vivência de suas sexualidades apontando a necessidade de
desconstrução dos preconceitos geradores da desigualdade de gênero. A emancipação da
sexualidade só acontecerá quando forem desmistificados os preconceitos e estereótipos
estabelecidos historicamente pela nossa sociedade.
Nossos adolescentes têm a necessidade de serem vistos sem as lentes dos
preconceitos, com o seu modo pessoal de ser, querem que suas opiniões sejam levadas a
sério pelos adultos e todos que os cercam; não suportam que zombem deles com
agressividade e hostilidade. O adolescente tem necessidade de ser compreendido e aceito
nos seus saltos de humor, nos momentos de depressão, como nos de exuberância e
entusiasmo ou até mesmo de rebelião. Precisa de respostas claras às suas reivindicações
de liberdade, que lhe ajudem a definir o que podem fazer e o que não lhe é permitido.
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Afinal esta fase é dividida por suas pulsões internas e às pressões e repressões externas.
Há que esclarecer, ajudá-lo a ter discernimento. Estabelecer limites também é importante,
pois nesta fase de conflitos o adolescente é o primeiro a ficar desorientado quando os pais
lhe permitem tudo indiscriminadamente, por medo de o perderem ou por não terem
interesse na companhia dele.
Diante do exposto, considera-se que, a escola pode e deve contribuir significativamente
a uma vivência qualitativa da sexualidade na adolescência. Percebemos que desafios são
muitos, e principalmente para o docente em sala de aula, por isso o professor deve contar
com a ajuda do pedagogo escolar para mediar os conflitos que possam emergir nas
relações com os alunos e alunas, sabendo como atuar diante dos conflitos, percebendo
que os adolescentes estão em construção e como todo ser humano, carregam em conflitos
internos, dores e angústias necessitando de orientações que os ajudem a construir
referenciais éticos e estéticos para a vivência da sua sexualidade.
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A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE COMO ELEMENTO PARA UMA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
Ana Caroline de Souza
Luana Aparecida de Andrade Zanitti
Raquel Pierini Lopes
UNASP-EC
Resumo: Este trabalho trata-se de um estudo em desenvolvimento relacionado a um relato

de experiência, vivido por meio de um processo de observação e práticas pedagógicas,
proporcionados pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).
Durante o processo de observação, foi notada a ausência da ludicidade nas práticas
docentes de uma turma de 2° ano do ensino fundamental, em uma escola municipal do
interior de São Paulo. Partindo disso, a problemática do estudo surgiu ao relacionar a
teoria aprendida durante os estudos acadêmicos sobre a importância da ludicidade como
um elemento fundamental para uma aprendizagem significativa; e a experiência
vivenciada no contexto apresentado. Sendo assim, o estudo apresenta a problemática:
como inserir o lúdico em sala de aula, e ao mesmo tempo desenvolver nos alunos a
compreensão de que eles podem aprender de forma prazerosa? Detectado o problema,
foram estabelecidos alguns objetivos para nortear as práticas pedagógicas. O objetivo
geral constitui em aplicar nas aulas, brincadeiras, jogos e atividades lúdicas, para
estimular os alunos a construírem e ampliarem seus conhecimentos, e da mesma forma,
reduzirem as dificuldades do processo de aprendizagem. Foram instituídos dois objetivos
específicos. O primeiro trata-se de estabelecer regras de comportamento para que essas
atividades lúdicas não interfiram negativamente na construção do saber. E o segundo, de
promover uma interação entre os alunos, para que ocorra uma socialização, e
consequentemente uma troca de conhecimentos entre os mesmos. O método utilizado
para esse estudo se baseia em uma pesquisa exploratória, que consiste em observar a
realidade do objeto de estudo e obter conhecimentos por meio de pesquisas bibliográficas.
Tais pesquisas são direcionadas por autores que defendem o uso de jogos, brincadeiras e
ludicidade para o desenvolvimento integral das crianças, já que eles integram as
dimensões: cognitiva, afetiva-emocional, motora e social. Por meio dessas estratégias
lúdicas, é possível aprimorar diversas características que afetam diretamente na formação
do aluno como sujeito social e intelectual; sendo elas, autonomia, raciocínio, capacidade
de convivência, limites, disciplina, criatividade, paciência, respeito, diálogo, igualdade,
responsabilidade e criticidade. Como principais referências, encontra-se Piaget (1975),
Kishimoto (1997), Antunes (2008) e Almeida (2008). Como resultado do estudo, foi
possível notar a participação ativa dos alunos nos jogos, nas brincadeiras, nas atividades
lúdicas, e na obtenção de seus próprios conhecimentos. Visto que houve a compreensão
dos alunos quanto à relação entre o lúdico e seus aprendizados, foi identificada uma
melhora no comportamento, na interação e no rendimento escolar. Conclui-se então, com

848

os conhecimentos adquiridos durante o estudo, observação e as práticas pedagógicas, que
a ludicidade é uma ferramenta indispensável no contexto de ensino-aprendizagem.
Palavras-Chave: Ludicidade; Práticas Pedagógicas; Aprendizagem..
INTRODUÇÃO
A ludicidade é um dos temas que tem conquistado espaço em diferentes âmbitos,
principalmente no âmbito educacional. Embora ainda exista a ideia de que o lúdico deve
servir apenas como recreação, algo que ocupe o tempo das crianças, diversos estudos na
área estão sendo feitos para desfazer essa ideia e apresentar a importância do lúdico para
uma aprendizagem realmente significativa.
O

lúdico

é

caracterizado

pelo

divertimento,

prazer,

alegria,

entre

outras características que podem ser desenvolvidas por meio de muitas atividades,
como: a literatura, o teatro, os jogos e as brincadeiras. Desta forma, o presente artigo
composto por um estudo bibliográfico e um relato de experiência, tem como objetivo
geral, aplicar nas regências, brincadeiras, jogos e atividades lúdicas, para estimular os
alunos a construírem e ampliarem seus conhecimentos, e da mesma forma, reduzirem as
dificuldades do processo de aprendizagem.
O relato de experiência partiu de regências dadas em uma Escola Municipal do
interior de São Paulo, com uma turma de 2° ano do Ensino Fundamental, por meio do
Programa Institucional de Bolsas e Iniciação à Docência (PIBID), vinculado ao curso de
Pedagogia do Centro Universitário Adventista de São Paulo – Campus II. Vale ressaltar
que havia uma ausência da ludicidade na prática docente na sala de aula onde foram
realizadas as regências. Devido à disso, dois objetivos específicos foram desenvolvidos.
O primeiro trata-se de estabelecer regras de comportamento para que essas atividades
lúdicas não interfiram negativamente na construção do saber. E o segundo, de promover
uma interação entre os alunos, para que ocorra uma socialização, e consequentemente
uma troca de conhecimentos entre os mesmos.
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Segundo Almeida (1998, p.35), as atividades lúdicas explicitam “[...] as relações
múltiplas do ser humano em seu contexto histórico, social, cultural, psicológico,
enfatizam a libertação das relações reflexivas, criadoras, inteligentes, socializadoras”.
Portanto, é possível notar que a ludicidade é uma ferramenta fundamental
no âmbito educacional, pois ajuda no desenvolvimento integral do indivíduo, já que
integra o desenvolvimento das dimensões: cognitiva, afetiva-emocional, motora e social.
Sendo assim, a ludicidade não pode ser visto apenas como uma diversão, mas como um
elemento necessário de uma aprendizagem significativa.
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
A aprendizagem significativa é o conceito norteador da teoria da aprendizagem
desenvolvida pelo autor David Ausubel (1982). Nessa teoria, ele apresenta o pressuposto
de que a aprendizagem aproveita aquilo que aluno já tem de conhecimento, por isso ela
ocorre através de mecanismo onde a criança guarda e resgata informações e ideias.
Quando é inserido mais informações sobre um tema no qual o indivíduo já tem registrado
em seu cognitivo, acontece um processo de busca. Nesse processo, ele resgata os
conhecimentos relevantes.
Entretanto, para que realmente ocorra a aprendizagem, é necessário criar uma
forte ligação de significado entre o conhecimento anterior e o novo, conhecido como
pontos de ancoragem, que vai servir de base para novos conceitos. A vasta quantidade de
informações e ideias representadas por qualquer campo de conhecimento, é adquirida e
armazenada, por excelência, pela aprendizagem significativa. (AUSUBEL, 1982).
A aprendizagem significativa é caracterizada então, pela relação entre o novo
conhecimento e o conhecimento anterior. “Nesse processo, o novo conhecimento adquire
significados para o aprendiz e o conhecimento prévio fica mais rico, mais diferenciado,
mais elaborado em termos de significados, e adquire mais estabilidade.” (MOREIRA,
2000, p.35).
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O processo de aprendizagem significativa é um dos mais importantes no ambiente
escolar, pois norteia o processo de aquisição do conhecimento dos alunos. No entanto,
para que essa aprendizagem ocorra, são necessárias algumas condições:
1) o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo 2)
o aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender. A
primeira condição implica l) que o material de aprendizagem (livros,
aulas, aplicativos, ...) tenha significado lógico (isto é, seja relacionável
de maneira não-arbitrária e não-literal a uma estrutura cognitiva
apropriada e relevante) e 2) que o aprendiz tenha em sua estrutura
cognitiva ideias-âncora relevantes com as quais esse material possa ser
relacionado. Quer dizer, o material deve ser relacionável à estrutura
cognitiva e o aprendiz deve ter o conhecimento prévio necessário para
fazer esse relacionamento de forma não-arbitrária e não literal.
(AUSUBEL, 1982, p.5)

Para que o aluno possa aprender de forma significativa, é necessário disponibilizar
recursos didáticos no qual desperte seu interesse em buscar no seu “ponto de ancoragem”
o seu conhecimento anterior e fazer a ligação com o novo, pois não importa quão
importante seja o conteúdo a ser trabalhado, se o aluno não tiver interesse ou tiver a
intenção de apenas decorar a nova informação, não haverá a aprendizagem significativa.
“Quando contamos com o interesse do aluno podemos ter uma aprendizagem receptiva e
significativa em sala de aula” (TAVARES, 2005. p.22).

O LÚDICO E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
A palavra ‘Lúdico’ vem do latim Ludus, que significa jogo, e divertimento, ou
seja, o lúdico é qualquer atividade que quando executada produz prazer. No ambiente
escolar, há alguns professores que possuem certa antipatia com esta nova ferramenta que
está cada vez mais presente nas escolas. Para esses profissionais, o brincar deve ser
somente em um horário de descanso, uma recreação ou distração.
O lúdico possui um pré-conceito de possuir um caráter descomprometido e de
descontração, o que pode levar alguns professores a terem essa antipatia por ele.
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Entretanto, a questão principal é a que os professores devem saber aplicar e conduzir as
atividades lúdicas, para que elas não sejam apenas divertimento, mas um meio de
conseguir conhecimento por meio da diversão. “O jogo não pode ser visto, apenas, como
divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento
físico, cognitivo, afetivo, social e moral” (KISHIMOTO, 2002, p. 95).
Ademais, o lúdico, os jogos e as brincadeiras não podem ser utilizados apenas
como uma forma de entretenimento, mas precisam ser pontes que proporcionam meios
que desenvolvam a aprendizagem (PIAGET, 1971).
Em contrapartida, existe professores que possuem outro olhar a respeito do lúdico.
Reconhecem que essa ferramenta não é somente um sinônimo de brincadeira, mas um
meio poderoso que proporciona um aprendizado em diferentes ramos, como a aquisição
do conhecimento, o convívio com as regras, a capacidade de convivência, o respeito com
os amigos, entre outros. Brincando
as crianças aprendem [...] a cooperar com os companheiros [...], a
obedecer às regras do jogo [...], a respeitar os direitos dos outros [...], a
acatar a autoridade [...], a assumir responsabilidades, aceitar
penalidades que lhe são impostas [...], a dar oportunidades aos demais
[...], enfim, a viver em sociedade (KISHIMOTO, 1993, p.110)

O lúdico, quando aplicado como um instrumento de ensino, pode ainda
aparentemente parecer algo desregrado, por manifestar alegria e ter uma natureza
prazerosa. Entretanto, quando relacionado ao ensino, e quando devidamente aplicado,
pode se tornar um instrumento importante para a aprendizagem significativa. A educação
lúdica integra uma prática atuante e uma teoria profunda. Seus objetivos são
além de explicar as relações múltiplas do ser humano em seu contexto
histórico, social, cultural, psicológico, enfatizam a libertação das
relações pessoais passivas, técnicas para as relações reflexivas,
criadoras, inteligentes, socializadoras, fazendo do ato de educar um
compromisso consciente intencional, de esforço, sem perder o caráter
de
prazer,
de
satisfação
individual
e
modificar
da sociedade. (ALMEIDA, 2003, p.31 e 32).
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Conforme

percebemos,

a

ludicidade

não

está

relacionada

somente

ao entretenimento, mas envolve toda a relação de descoberta do mundo, convivência com
os colegas, respeito às regras, estímulo à criatividade, e o desenvolvimento integral
envolvendo

as

capacidades

cognitivas,

afetivas,

sociais

e

emocionais.

As

atividades lúdicas quando forem utilizadas no ambiente escolar, precisam ser mediadas
pelo professor, que é quem vai fazer a ligação entre o lúdico e o ensino, realizando
atividades que propiciem o desenvolvimento do aluno como um todo. No entanto, esse
desenvolvimento só estará garantido se o professor entender o verdadeiro sentido da
educação lúdica e estiver preparado para realizá-lo.
As brincadeiras dentro do lúdico se tornam aliadas e instrumentos
supervalorizadas no trabalho pedagógico, já que, por meio delas é possível alcançar
objetivos de uma construção de conhecimentos onde o aluno seja participativo e ativo
(ANTUNES, 2001).
Portanto, o lúdico no ambiente escolar deve ser cada vez mais valorizado,
proporcionando uma educação para além da instrução, onde o aluno é parte ativa no
ensino, assegurando assim uma aprendizagem mais prazerosa e significativa.
METODOLOGIA
Por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID),
vinculado ao curso de Pedagogia do Centro Universitário Adventista de São Paulo –
Campus II, algumas observações foram feitas em uma turma de 2º ano do Ensino
Fundamental de uma escola municipal do interior de São Paulo. Partindo das observações
sobre o comportamento dos alunos diante da aprendizagem, notou-se a necessidade de
desenvolver o lúdico nas atividades e regências do PIBID, para que os alunos atribuíssem
significado à educação.
Além da importância do lúdico para estimular os alunos a desejarem aprender de
forma prazerosa, foi detectada outra necessidade urgente da turma: o ensino de princípios
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e valores para nortear as atitudes das crianças como alunos e como cidadãs, para que
assim, elas reconhecessem que o bom convívio social parte do estabelecimento de regras
e dos bons comportamentos motivados pelos valores de cada pessoa. Ou seja, como a
escola também é um convívio social, ela também necessita de regras, do cumprimento
das mesmas e do comprometimento de todos os seus componentes, entre eles, os próprios
alunos.
Para isso, foram lidas com as crianças as regras de comportamento criadas pela
professora da turma e coladas na parede, para que os alunos tivessem em constante
contato com elas. Para estimular o cumprimento das mesmas, foi criado um ‘semáforo do
comportamento’, como mostra a figura 1.

Figura 1 – Semáforo do Comportamento
Nesse semáforo, havia prendedores com o nome das crianças e funcionava da
seguinte maneira: no início das regências, as regras eram relembradas e as consequências
do não cumprimento delas também. Todos os prendedores começavam no rosto feliz, ou
no sinal verde. Se durante a regência algum aluno não cumprisse alguma regra, o
prendedor com seu nome era passado para o rosto apreensivo, ou sinal amarelo, que
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simbolizava atenção ao seu comportamento. Se o mesmo aluno continuasse com o
desrespeito à regra, seu prendedor era passado para o sinal vermelho, ou rosto triste. O
aluno que chegasse a esse sinal, não voltava mais para o verde. Entretanto, se quando o
aluno chegasse ao amarelo, ele melhorasse seu comportamento, seu nome voltava ao sinal
verde e ele ganhava a recompensa.
Para estimular a recompensa dos alunos, foi criado outro quadro chamado de
‘campeões do comportamento’, como mostra a figura 2.

Figura 2 - Campeões do Comportamento
Nota-se que o quadro possui somente quatro fileiras, pois as regências PIBID
nessa turma vão somente até quinta-feira durante as semanas. No fim de cada regência,
era dada uma estrela somente aos alunos que terminavam as aulas no sinal verde. No fim
de cada semana, os alunos que possuíam as quatro estrelas, ganhavam alguma
recompensa por isso.
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As regências contemplavam atividades lúdicas e jogos para tornar a aprendizagem
mais prazerosa e significativa. Por isso, existia a necessidade do trabalho constante da
disciplina por meio dos quadros, já que eles eram um auxílio para a organização das aulas.
Os alunos não eram acostumados a trabalhar em dupla ou equipe, já que eram
muito indisciplinados e a professora evitava esse tipo de contato entre eles. Entretanto,
devido à importância do trabalho em equipe e da troca de ideias, algumas atividades e
jogos foram desenvolvidos para isso.
A figura 3 mostra a primeira atividade em dupla feita pela turma durante nossas
regências. Foi uma atividade de alfabetização com alfabeto móvel.

Figura 3 – Atividade em dupla
As duplas foram separadas antes do início da aula, já que em cada uma delas havia
um aluno com facilidade em português e outro com dificuldade. Dessa maneira, o objetivo
da atividade foi o de desenvolver uma troca de conhecimentos entre eles. A descoberta
dos alunos de quem era sua dupla, foi feita por meio de corações colados embaixo das
carteiras. Os alunos pegaram suas metades e foram atrás da que completava corretamente
seu coração. Cada dupla recebeu um envelope com dez imagens e as letras que formavam
os nomes das dez figuras. Se faltasse ou sobrasse alguma letra, eles saberiam que havia
alguma palavra errada.
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Após essa primeira atividade descrita e outras que a sucederam, os alunos
tornaram-se mais aptos para desenvolverem atividades em grupos, já que perceberam o
intuito da troca de conhecimentos e devido à melhora no comportamento geral da turma.
Por isso, jogos e dinâmicas grupais foram desenvolvidas, para criar ainda mais a
consciência da importância das regras e do trabalho em conjunto para atingirem o objetivo
final que é fazer com que o grupo consiga chegar ao fim do jogo ou da brincadeira. A
figura 4 mostra um grupo tentando resolver um desafio em um jogo relacionado a
português.

Figura 4 – Jogo em grupo
A turma foi dividida em dois grupos grandes, de modo equilibrado entre os alunos
com dificuldade e facilidade. Havia um tabuleiro, perguntas e desafios relacionados à
escrita de palavras, separação de sílabas, acentos, etc. Um aluno por vez vinha à frente
jogar o dado e escolhia uma carta. Na carta havia a pergunta ou o desafio. Quando era
pergunta, o aluno respondia ou sozinho, ou se não soubesse, solicitava um amigo para
ajudá-lo. Quando era desafio, ele levava a carta ao grupo e juntos eles encontravam a
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resposta do desafio. Assim que era dada a resposta, o outro grupo analisava se a resposta
estava certa ou errada. Após a opinião do outro grupo, a resposta final era dada por nós e
se houvessem erros, corrigíamos na lousa com explicação.
RESULTADOS
A ludicidade promovida por meio de atividades interativas, participativas, em
duplas, e, por meio de dinâmicas e jogos grupais, trouxe resultados positivos à turma. Os
alunos desenvolveram uma participação mais ativa nas aulas, e consequentemente em seu
próprio aprendizado, pois as aulas se tornaram mais atrativas, despertando um maior
interesse e envolvimento.
Além disso, por meio do trabalho com o semáforo do comportamento, do quadro
de recompensa e com as constantes atividades de trabalho em equipe, a conduta dos
alunos melhorou consideravelmente diante às regências PIBID e as aulas em geral, já que
perceberam que as regras norteavam e organizavam as atividades e consequentemente o
comportamento da turma. Não só perceberam, mais começaram a corrigir os colegas que
desrespeitavam as regras e por isso atrapalhava o desenvolvimento da atividade.
Outro resultado notado foi uma maior interação entre os alunos, já que as
atividades normalmente eram em duplas, ou em equipes. Essa interação foi positiva não
somente durante as atividades, mas além delas, já que os alunos criavam um maior
vínculo com seus pares.
O rendimento escolar da turma também melhorou significativamente, devido aos
outros resultados apresentados, já que todos de alguma forma contribuíram para a
educação e os conhecimentos acadêmicos adquiridos.
Ademais, os alunos chegaram ao objetivo final da prática educativa lúdica, que é
a de darem um real significado à educação. Perceberam que devem ser parte ativa do
processo ensino-aprendizagem, que os conhecimentos adquiridos são para o benefício
próprio, e para sua formação integral como ser humano e cidadão.
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CONSIDERAÇÕES
O relato de experiência foi apenas uma síntese de todo a experiência adquirida
com as práticas lúdicas em sala de aula durante as regências do PIBID, sendo esse, o
objetivo geral do estudo. Muitos foram os benefícios adquiridos pelos alunos, devido aos
resultados, que em suma foram melhores condutas dos alunos, maior interação entre eles,
participação ativa nas aulas, melhoria no rendimento escolar e atribuição de significado
à educação.
Entretanto, os benefícios se estenderam para as professoras participantes do
estudo, já que o trabalho com disciplina e com o lúdico, somente é aprendido com a
prática e vivência em sala de aula.
Ademais, a ludicidade esteve presente, inicialmente, como brincadeira e diversão
para as crianças, pois era algo novo para eles conseguirem se divertir e aprender
simultaneamente. Entretanto, com a constante presença da ludicidade em sala de aula, os
alunos perceberam que ele era um elemento necessário para que a aula se tornasse
significativa e importante, não só para seu desenvolvimento acadêmico, mas também
pessoal e social.
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Resumo: O presente estudo é de caráter bibliográfico-explicativo e abordagem qualitativa,

fundamentado em livros e artigos científicos da internet e em autores como Amaral,
Souza, Bonfim, entre outros. A presente pesquisa tem como objetivo central esclarecer a
importância da formação docente proporcionar ao futuro educador o conhecimento para
trabalhar com a “Sexualidade na Educação Infantil”. Como questão norteadora busca-se
explicar: como o docente na educação infantil tem lidado com o desenvolvimento da
sexualidade da criança? Pressupõe-se que, muitos educadores não estão aptos à realizar
atividades referentes relacionados com Educação Sexual, inicialmente, pela educação
sexual que receberam, muitas vezes repressora e carregada de tabus e preconceitos. E
ainda, pela falta de conhecimento científico teórico e prático para que possa promover
intervenções pedagógicas que contribuam significativamente para a formação de valores
éticos e para a quebra de preconceitos referentes à vivência da sexualidade e a
desigualdade de gênero, o que afirma a importância da inclusão de disciplinas referentes
à sexualidade nos cursos de licenciatura e formação continuada, para que possam abordar
o tema de maneira qualitativa e aberta em todos os níveis da educação de forma
emancipatória abrangendo as várias dimensões que permeiam a sexualidade: culturais,
sociais e situacionais. Muitas vezes, os professores deixam de dialogar sobre as
curiosidades e indagações da criança sobre sexualidade, esquecendo que esta compõe a
educação integral, pois faz parte do seu desenvolvimento. Para além do aprendizado
intelectual, a criança necessita de orientações para aprender sobre si, sobre o
reconhecimento de seu corpo, aprender a respeitar a diversidade, a humanizar sua
sexualidade, a controlar seus instintos e emoções. Ao invisibilizar as manifestações
corporais das crianças, deixam-se também de contribuir para sua corporeidade seja
desenvolvida de maneira plena. Esclarece-se as categorias centrais do estudo:
sexualidade, educação sexual, educação infantil, infância; descreve-se as fases do
desenvolvimento psicossexual segundo Freud – 0 a 6 anos; aponta-se a necessidade da
formação docente para a educação sexual objetivando a realização de práticas
pedagógicas sobre sexualidade desde a Educação Infantil. Considera-se que o Educador
Infantil ainda tem muita dificuldade em lidar com as manifestações da sexualidade da

861

criança, dessa forma deixa de contribuir positivamente para o desenvolvimento
psicossexual infantil. Assim, defende-se a inserção da disciplina nos cursos de formação
docente e formação continuada visando oferecer as informações científicas sobre
sexualidade para que possam realizar intervenções pedagógicas que contribuam de
maneira qualitativa para o desenvolvimento sexual infantil e para a superação dos
preconceitos de gênero.
Palavras-Chave: Educação Infantil; Desenvolvimento Psicossexual;
Professores.

Formação de

Introdução
Este estudo tem como objetivo central esclarecer a importância da formação
docente proporcionar ao futuro educador o conhecimento para trabalhar com a
“Sexualidade na Educação Infantil”.
Como questão norteadora busca-se esclarecer como a educação infantil tem lidado
com o desenvolvimento da sexualidade?
A hipótese inicial, baseando-se em Bonfim (2010) supôs que grande parte dos
professores não estão aptos à realizar um trabalho Educação Sexual, assim reafirmando a
importância da inclusão desta disciplina nos cursos de Licenciatura e formação
continuada, para que possa ser trabalhada de maneira natural e aberta em todos os níveis
da educação.
O presente estudo é de caráter bibliográfico- explicativo e abordagem qualitativa,
fundamentado em livros e artigos científicos da internet e em autores como Bonfim,
Amaral, Souza, entre outros.
Para atingir este objetivo geral delinearam-se os seguintes objetivos específicos:
conceituar sexualidade, educação sexual, educação infantil, infância; estudar as fases do
desenvolvimento psicossexual segundo Freud – 0 a 6 anos; apontar a necessidade da
formação docente sobre educação sexual para a realização de práticas pedagógicas sobre
sexualidade na Educação Infantil.
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Esclarecimentos conceituais
As principais conceituações que embasam nosso estudo são Sexualidade,
Educação Sexual, Crianças e Educação Infantil. Assim buscou-se já na fase de pesquisa
exploratória pautando-se em diferentes autores as categorias basilares ao entendimento
do trabalho.
As várias dimensões que permeiam a sexualidade: culturais, sociais e situacionais.
Mas considera-se que o que mais se aproxima de nossa perspectiva emancipatória é a
definição de que a sexualidade se caracteriza como um conceito cultural constituído pela
qualidade e significado de sexo “[...] é uma área onde se concentra o saber e todos os
conteúdos que dizem respeito à religião, ética e estética e favorecem a superação dos
preconceitos introduzidos pelo senso comum.”(NUNES apud BONFIM, 2012)
Considerando Bonfim(2012), a sexualidade não é somente um conceito, mas um
fenômeno no qual o ser humano se realiza, por ser a única espécie sexuada que tem
desejos de sensações e busca sentidos que vão além do ato sexual, do ato pelo simples
prazer ou procriação.A sexualidade se transforma dentro do ser que aberto a novas visões
e descobertas enxergam a sexualidade não mais como o ato sexual, mas como tudo aquilo
que articulado com este também possibilita o prazer, que não é somente o do corpo mais
o da alma, o amor em si, a afetividade e a busca incessante pela descoberta de si próprio.
A educação sexual pode ser entendida como o processo de se educar
que disponibiliza não somente o conhecimento biológico, mas a
maneira de como lidarmos com o desenvolvimento da sexualidade,
sendo esta uma educação que da ênfase nos métodos que dispõe a busca
pela quebra dos preconceitos enraizados pelo senso comum, assim
delegando à escola a missão de abranger o estudo além do tema médicobiologista-higienista que contemple tudo o que envolve a sexualidade.
(BONFIM, 2012, p.33)

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei N°8.069 de 13 de
julho de 1990) em seu art. 2º, “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa
até doze anos de idade incompletos [...].”
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E pautando-se na LDB Lei N°9394/96 a Educação Infantil é o primeiro nível da
educação básica, tendo como objetivo o desempenho total da criança até os cinco anos de
idade onde serão ampliados os aspectos psicológicos, físicos, intelectual e social onde
será complementada a ação da família e da comunidade.
Fases do desenvolvimento psicossexual segundo Freud no período da Educação
Infantil
Desde o nascimento a sexualidade é desenvolvida de diferentes formas, mas em
especial é o momento em que as crianças tem curiosidade e começam a conhecer o seu
corpo, são fases do desenvolvimento psicossexual. Assim, é importante que o docente
possa trabalhar este momento de forma natural, sem reprimir a criança. Muitas vezes, os
professores deixam de dialogar sobre as indagações da criança sobre sexualidade,
esquecendo que esta compõe a educação integral, pois faz parte do seu desenvolvimento.
Para além do aprendizado intelectual, a criança necessita de orientações para aprender
sobre si, sobre o reconhecimento de seu corpo, aprender a respeitar a diversidade, a
humanizar sua sexualidade, a controlar seus instintos e emoções. Ao invisibilizar as
manifestações sexuais das crianças, deixam-se de contribuir para sua corporeidade seja
desenvolvida de maneira plena. Isso ocorre pela educação repressora que os professores
tiveram e pela falta de conhecimento teórico sobre a sexualidade
Bonfim (2012), baseando-se na teoria de Freud sobre o desenvolvimento
psicossexual da criança, a sexualidade se desenvolve desde os primeiros anos de vida,
devendo ser trabalhada mesmo que informalmente desde o início de sua vida.Freud divide
nossa “psique” (mente) em ID, EGO e SUPEREGO e a partir destas compreende-se 5
fases do desenvolvimento psicossexual, aqui abordaremos apenas 3 fases que englobam
a idade das crianças na Educação Infantil.
O id e o superego estão na parte inconsciente da mente enquanto o ego é a parte
consciente. O ID é formado pela libido, que são pulsões e impulsos orgânicos que são
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denominados inconscientes. O SUPEREGO é o instinto controlador que censura os
impulsos do id.O EGO é a parte consciente que estimula os impulsos tanto interiores
quanto exteriores, mas que se atenta ao princípio da realidade.O ego é aquele que fica
entre dois extremos, tem duas funções, ele tanto estimula o id como se reprime pela
repreensão do superego.Para melhor compreender o desenvolvimento sexual desde o
princípio da vida, Freud divide o desenvolvimento sexual em cinco fases, sendo elas: a
fase oral, fase anal, fase fálica, latência e fase genital. A princípio estudaremos apenas as
três primeiras fases que são as que compreendem a idade infantil. (BONFIM, 2012)
a) Fase oral (0 a 18 meses)

Ainda pautando-se em Bonfim (2012), compreende-se que esta é uma fase sensorial,
onde a criança irá conhecer o mundo exterior por meio da percepção. Inicialmente é
através da boca que a criança conhece seu corpo e o mundo que a rodeia, por isso tudo
que ela manipular ela leva à boca, inicialmente, suas mãos, seus pés. Além da boca ser a
fonte de satisfação da fome. Na boca se concentra a forma de prazer, e a libido é
estimulada por esta que sente prazer ao comer, sugar e quando os dentes começam a
nascer, pode passar por uma mudança denominada de oral canibalística aonde o modo
de prazer vem pela mordida, como forma de amenizar a irritação causada pela saída dos
dentes. O sugar é algo importante nesta fase e se não for desenvolvido adequadamente
para que não fique uma lacuna nesta fase e a criança, já adulta, de forma insconsciente
tente suprir esta necessidade mantendo o foco em prazeres orais, como fumar, comer em
demasia.
Fase anal (18 meses a aproximadamente 3 anos e meio)

A fase anal é a fase da descoberta do corpo, nesse período a zona de prazer passa a ser
não somente a boca, mas o ânus, onde as atividades orgânicas de micção e evacuação são
as geradoras do prazer.
Urinar defecar voluntariamente tornam se os meios primários de
gratificação para pulsão sexual.O treinamento para o uso do banheiro
produz grandes conflitos entre crianças e os pais.O ambiente emocional
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criado pelos pais pode produzir efeitos duradouros.Por
exemplo,crianças castigadas por terem “acidentes” nas funções de
eliminação podem se tornar inibidas,bagunceiras ou perdulárias.(
SHAFFER,2008,p.41)

Nessa fase, é importante a plena participação dos pais no desenvolvimento da
criança, pois é o momento em que começam a sair das fraldas e a controlar os esfíncteres
anais e a bexiga, também é nesse período, onde começam a receber as primeiras noções
de bom comportamento, onde devem aprender a controlar as necessidades e a dividir seus
objetos. Nesta fase é importante que o docente trabalhe com massinhas, pois elas tem um
simbolismo à criança com as fezes, pois ao conseguir controlar os esfíncteres ela é em
geral elogiada pelos pais ou recebe alguma gratificação. (BONFIM, 2012)
b) Fase fálica (de 3 a 6 anos)

É a fase de descoberta do corpo, das diferenças sexuais e da identificação positiva ou
negativa com os pais, onde a criança cria referências que levarão para toda vida.
Retomando Bonfim (2012), nesta fase o órgão de prazer são as genitálias, onde os
meninos descobrem que possuem um pênis e as meninas que não possuem o mesmo
órgão. É o momento em que acontece o “Complexo de Édipo e o Complexo de Electra.”
No complexo de Édipo o menino verá a mãe como seu referencial afetivo-sexual e
começará a perceber o pai como seu rival, sendo neste caso o pai quem faz o rompimento
explicando que a mãe e a namorada do pai e que o amor dela é suficiente para os dois.
Às meninas denominamos o Complexo de Electra, onde ela se apaixona
inconscientemente pelo pai e vê a mãe como sua rival, sendo neste caso a mãe que faz o
rompimento. Neste período é de suma importância que a criança conviva com uma família
harmônica, amorosa, atenciosa, onde os papéis de pai e mãe sejam bem definidos e
organizados.
Nesta fase é normal que as crianças manipulem suas genitálias, pois acabaram de
se descobrir o corpo e uma nova forma de prazer, sendo assim necessária uma orientação
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consciente e bem preparada, que não venha de modo a reprimir esta criança pelo fato de
ser um ato feio e sujo, mas orientar que essas atitudes devem ser discretas.Sendo assim o
papel do professor e dos pais devem caminhar juntos para que haja um bom
desenvolvimento, pois se este não acontecer, as conseqüências ficam marcadas para toda
a vida da criança. (BONFIM, 2012)
É preciso esclarecer que a criança tocar seus órgãos genitais nesta fase não se trata
de masturbação e sim de manipulação, faz parte do reconhecimento do seu corpo e não
tem caráter erótico. Assim, o professor não deve dizer que é errado, apenas tirar o foco
do que a criança está fazendo tentando voltar sua atenção para outras atividades, caso ela
continue, numa idade que já compreende, de maneira tranquila explicar apenas que isso
não deve ser feito em público. Deve também explicar através de desenhos o corpo
utilizando sempre os nomes científicos das genitálias. Mas para que essa intervenção
aconteça de maneira positiva é necessário que os professores tenham uma formação
teórica adequada sobre a sexualidade.
A importância do conhecimento científico sobre sexualidade na formação docente
para o trabalho da Educação Sexual na Educação Infantil.
A educação sexual ocorre desde que a criança nasce e suas primeiras noções
advém da família, seja de foram intencional ou não. Através das experiências que vivencia
em casa, influenciadas por sua cultura, muitas vezes repressiva, sem espaço para o diálogo
e impregnada de tabus, preconceitos e machismo. Assim, a escola se torna o lócus
privilegiado para promover uma educação sexual que vise a emancipação, no entanto, a
formação docente ainda é muito carente conhecimento específico sobre educação sexual,
a compreensão do desenvolvimento psicossexual da criança passam despercebida e a
própria descoberta do corpo, as manifestações básicas da sexualidade como a
manipulação durante a fase de descoberta do corpo é reprimida.
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Muitos professores ficam paralisados, sem saber como agir diante de
manifestações da sexualidade da criança, alguns preferem fingir que não viram ou
ouviram, outros ao realizar a intervenção fazem de forma repressiva, isto de se deve à
falta de conhecimentos científicos suficientes para lidar com o desenvolvimento da
sexualidade, especialmente na infância. Nós precisamos ajudar as crianças a compreender
essas manifestações com naturalidade. Todo o contexto de descoberta do corpo pelas
crianças, seja de seu próprio corpo ou de outro, causa certa posição negativa tanto dos
docentes como de outros cuidadores da criança que já possuem um conceito social
enraizado que julga a curiosidade infantil da descoberta de seus órgãos sexuais um ato
errado.
A criança em primeira instância deve ser cuidada e educada para a vida social
como todo o ser, mas de maneira que a repreensão não seja a marca do desenvolvimento
de sua sexualidade. Contudo, podemos observar no cotidiano em geral que a criança esta
sendo vista apenas como um ser passivo, que pode ser manipulada e educada como bem
quiser dentro dos padrões que os adultos julgam como sendo o correto. (SOUZA, 2009)
Segundo Rodrigues e Wechsler (2014, Online) o professor que atua na educação
infantil deve saber lidar com todas as formas de expressão da sexualidade, vista que ela
se apresenta de diferentes formas desde os primeiros dias de vida sendo construída tanto
por aspectos pessoais como pela interação com o meio social e cultural ao qual a criança
está inserida.
Assim, segundo Silvares apud Brasil (2000)
[...] determinados comportamentos começam a ser vistos em crianças
com a faixa etária entre 3 a 5 anos, como: tirar roupa em público,
brincadeiras sexuais com amigos de sala, masturbar-se por prazer, uso
de termos vulgares mesmo sabendo os nomes corretos das partes do
corpo e introduzir objetos nas aberturas do corpo. No entanto, para que
a Orientação Sexual aconteça no ambiente escolar, é indispensável que
os valores, dúvidas e questionamentos possam ser expressos por meio
do diálogo, da reflexão e da possibilidade de reconstruir informações.
Dessa forma, a criança conseguirá modificar e reafirmar pontos de
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vistas e princípios estabelecendo de modo significativo seu próprio
código de valores.

Nas teorias foucaltianas e vitorianas a sexualidade era proibida, confiscada pois a
criança era considerada assexuada, porém, a sexualidade é mais um tema de
transformação na prática educativa (SCHINDHELM,2011, Online).A criança passa por
uma fase feliz, que não precisa se preocupar com nada assim:
Sob este olhar do senso comum, as crianças são vistas por aspectos de
ausências, negatividades e imperfeições. A escola para pequenos é uma
instituição criada pela sociedade e nela inserida como uma maquinaria
da infância que recebe influências e impactos da comunidade e se vê
atravessada por correntes de pensamento, movimentos e tensões que
perpassam pelas redes sociais onde se insere. Como um subgrupo
social, enquadra e normaliza as crianças dentro de padrões,
reproduzindo dicotomias e políticas da verdade entre certo/errado,
normal/anormal,
verdadeiro/falso,
natural/antinatural.
(SCHINDHELM, 2011, Online).

Ainda impera no ambiente escolar as normas padrões às quais as crianças devem
seguir, desconsiderando o desenvolvimento de sua sexualidade.
[...] resgatando a etimologia de infantis (do latim e com o significado
que não fala) seria possível compreendermos a sexualidade infantil
como aquela que não fala e sobre a qual não se pode falar? Entendendo
a sexualidade como construção social, histórica e política, relacionada
ao poder e à regulação, com formas e variações impossíveis de serem
explanadas sem examinar e explicar seu contexto formativo
(FOUCAULT, 1977), promovemos um trabalho investigativo que
focaliza o educador e sua experiência, acerca da sexualidade infantil,
com a criança e seu corpo em desenvolvimento, num programa
pedagógico, onde a temática sexualidade não foi prescrita e nem
pensada, mas se faz presente no cotidiano pelas experiências que os
pequenos vivem e manifestam na escola. (SCHINDHELM, 2011,
Online).

O docente na Educação Infantil trabalha com constantes experiências trazidas
pelas crianças do seu dia a dia, tanto sobre sua própria sexualidade como perguntas
inusitadas que elas têm curiosidade, quando percebemos o comportamento por parte dos
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professores de insegurança e falta de diálogo para com essas questões das crianças,
podemos compreender a falta de conhecimento e orientação para trabalhar dia a dia com
as questões da sexualidade infantil. (SCHINDHELM,2011, Online).
Evidenciamos, muitas vezes, docentes que carregam marcas de
angústias e constrangimentos sobre o tema sexualidade e sentem-se
impedidos de transgredir deliberadamente uma consciência que desafia
a ordem estabelecida na escola que, muitas vezes, reprime as energias
inúteis dos hábitos solitários (FOUCAULT, 1977), a intensidade dos
prazeres e as condutas irregulares das crianças. O processo de
escolarização dos corpos, esclarece Louro (2001, p. 17), educa a
sexualidade das crianças por meio de pedagogias, muitas vezes sutis e
discretas, nem sempre explícitas ou intencionais, mas não por isso
menos eficientes e duradouras. (SCHINDHELM,2011, Online).

Schindhelm (2011) afirma que, a escola é o local onde os personagens lá inseridos
mostram que há uma sexualidade individual (re)criada cultural o socialmente, exibida por
seus caracteres tradicionais , fantasiosos e de linguagem.Assim a sexualidade criada a
partir da cultura de cada sociedade ainda pouco discutida na educação infantil, mantém
um caráter de senso comum para quando as crianças começam a demonstrar seus
primeiros traços da sexualidade.
Ao receberem uma formação que trata o corpo como algo vergonhoso
ou até mesmo pecaminoso, as crianças passam a ser não apenas
portadoras, mas também propagadoras de um conjunto de princípios e
opiniões calcados num pudor excessivo e inibidor de qualquer forma de
expressão da sexualidade. As normas, que não esclarecem, mas que
impõem-se por silêncios ou por pronunciamentos punitivos, são
apreendidas pelas crianças como controladoras e disciplinadoras das
expressões e comportamentos relativos ao sexual. (SCHINDHELM
(2011, Online)

Muitas vezes, os professores invisibilizam os comportamentos da sexualidade
infantil, deixando suas crenças e valores tornarem difícil a comunicação onde as crianças
necessitam de suprir suas curiosidades, mas o que se pode dizer é que este processo
sempre estará presente no cotidiano escolar já que a sexualidade perpassa por todas as
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etapas da vida sendo na educação infantil o período em que deve se ter mais cuidado
como desenvolvimento das crianças.( SCHINDHELM,2011, Online)
[...] Assim, o uso do lúdico na recreação facilitou a compreensão das
crianças para as questões de gênero e sexualidade. Segundo Ribeiro
(2006), momentos das brincadeiras são expressivos para a presença
dessas representações. No universo das brincadeiras infantis são
manifestadas as maneiras como a criança lida com os corpos, o próprio
e o dos outros, sempre por formas lúdicas que acabam por inventar e
também reproduzir a sexualidade a partir de uma visão de mundo
marcado por gênero. (LANES, 2013,Online)

Segundo Lanes (2013) o estudo de Figueiredo mostra que a criança não tem uma
posição de erotização quanto a descoberta de seu corpo, mas que os atores de sua
orientação propõe que sua interação e comportamentos sejam previamente
condicionados,pois docentes acreditam que as crianças da educação infantil por serem
inocentes não percebem o seu desenvolvimento e muito pelo contrário elas se interessam
pois a descoberta do seu corpo mostra uma grande curiosidade. Lanes (2013, Online) cita
Costa que sugere que:
[...] antes de qualquer coisa, deve-se propiciar aos/as professores/as
condições para que estes/as se percebam como seres sexuados no
mundo, em permanente processo de educação, inclusive de educação
sexual. Portanto, precisamos trazê-los para esta educação sexual
emancipatória, fazendo-os refletir sobre os costumes repetidos
acriticamente em nossa sociedade, questionando-os/as se os tabus,
preconceitos e medos servem ainda para a realidade em que vivemos,
tentando levar estes/as professores/as a falarem com naturalidade sobre
a temática sexualidade.

Amaral (2013) considera que os professores por não possuem nenhum
complemento na formação sobre a temática da sexualidade, não sabem orientar a criança
nem dar-lhes a resposta que eles necessitam, pois uma criança na educação infantil possui
curiosidades que vão além do imaginário dos docentes, sendo assim é necessário que os
professores recebam e até mesmo busquem por uma boa formação nesta área, fornecendo
assim uma boa postura diante dos alunos.
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A formação do educador no que se refere às temáticas relacionadas a
sexualidade é básica no sentido de preparar as pessoas em nível de
conhecimento, metodologia e postura para trabalharem na escola com
um tema que é ainda polêmico na nossa sociedade. [...] Na escola, os
professores e as professoras são as pessoas que têm maior proximidade
com os alunos, pois os acompanham durante anos, sabendo melhor que
ninguém, como são, como pensam, agem e reagem. Eles chegam a ter
acesso à história do aluno, de alguma maneira, descobrem canais de
comunicação e aproximação com grande parte deles. (AMARAL, 2013,
online)

Amaral (2013) salienta ainda, que o Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil mostra que a forma de expressão do desenvolvimento da sexualidade
inerentes das crianças pode facilitar o processo de entendimento dos professores para
com os questionamentos feitos pelas crianças, sendo de extrema importância que os
professores avaliem a situação das salas de aula, já que a sexualidade não está tão explicita
em todos os períodos da vida.
Considerando o Guia do Professor (2017, Online)
A sexualidade é uma energia, uma força vital, um impulso que pode
encontrar várias formas de expressão. Ela está presente desde antes do
nascimento, na formação dos órgãos genitais, e está em todas as
experiências emocionais e construções afetivas do ser humano. A
sexualidade se apresenta de diferentes formas, transformando-se ao
longo dos anos. Não está conectada somente aos órgãos genitais nem
tampouco à relação sexual, mas compreende uma série de processos
psicológicos e físicos de sensações, sentimentos, trocas afetivas,
necessidade de carinho e contato e necessidade de aceitação. Aceitar a
criança como um ser sexuado, ou seja, que apresenta esta sexualidade
das mais diversas formas é um grande passo para uma educação sexual
saudável e consciente.

Leite e Maio (2013), pressupõem que, ainda há muito que se fazer para com a
capacitação dos docentes para uma prática pedagógica emancipatória, que visem o
desenvolvimento de todos os aspectos da sexualidade, pois cabem aos professores realizar
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uma orientação adequada desta temática que está tão presente no cotidiano das
instituições escolares, concluindo assim que:
A escola pode deixar de ser um espaço de opressão e repressão na
questão da sexualidade, para se tornar um ambiente efetivamente
seguro, livre e educativo para todas as pessoas. E, hoje, não é mais
possível que as questões relativas à sexualidade passem despercebidas
ou que sejam tratadas com deboche ou indignação moral. E os/as
pedagogos/as têm uma importante ação nesse sentido. (LEITE,2013,
Online)

Evidenciam se várias questões de má formação dos docentes, visto que estão
impregnados do senso comum, fazendo assim repressões as crianças e deixando que o
silêncio e a insegurança de falar sobre o tema da sexualidade, deixe apresentar uma prática
educativa defeituosa, já que é dever das instituições escolares oferecer uma orientação
emancipatória do desenvolvimento da sexualidade. (LEITE,2013, Online).
Já faz quase um século que Freud descreveu a sexualidade infantil,
escandalizando a sociedade daquela época. Desde então, muito se
estudou e falou sobre este assunto e, mais recentemente, com a inclusão
da educação sexual nas escolas, os pais estão se dando conta de que as
antigas fórmulas de “se livrar” do problema já não funcionam mais.
(ROCHE, 2008, Online)

Considerando Souza (2009), podemos observar que as práticas pedagógicas da
Educação Infantil ainda se pautam numa educação repressora, onde ainda se contribui
para consolidar preconceito de gênero, pois dizem que a criança deve aprender somente
conceitos da anatomia humana. As crianças são repreendidas por estarem participando de
atividades do sexo oposto ou mesmo quando escolhem brincar com objetos que pelas
normas do padrão social, não pertencem ao seu gênero, como o carrinho para os meninos
e bonecas ás meninas.
Claro, que uma parceria importante no trabalho com educação sexual é família e
escola, pois os pais deveriam ser os primeiros educadores sexuais e escola apenas um
complemente neste sentido, mas como muitos deixam de educar a sexualidade, a escola
necessita também realizar este papel, Segundo Sayão (1997, p. 101), “a parceria da escola
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com os pais é fundamental para que os esclarecimentos possam fluir tranquilamente, sem
provocar grandes terremotos”. Assim, defende-se que desde a Educação Infantil é
necessário também realizar atividades pedagógicas que contribuam para quebrar tabus
referentes à sexualidade e preconceitos de gênero, entendendo que a infância é fase de
construção da identidade de um futuro adulto, assim é importante que todos os brinquedos
e brincadeiras sejam manipulados e realizados de maneira conjunta sem qualquer
distinção, esclarecer que todos podem usar as cores que quiserem seja nas roupas em suas
atividades.
Considerações Finais
Considera-se que as fases do desenvolvimento psicossexual necessitam de
intervenções positivas para que as crianças possam desenvolvê-la de maneira tranquila,
sem internalizar repressões e conflitos que podem levar a toda vida. Afinal a sexualidade
é contínua e todas as experiências somam-se na formação de nossa identidade e vivência
da sexualidade para toda vida.
A sexualidade ainda é apresentada de maneira superficial na formação docente,
portanto ainda é necessário melhorá-la e investir em uma formação continuada que de
subsídios aos docentes em sua prática. Sabe-se que a inclusão da temática na grade
curricular é uma questão ainda de difícil entendimento, assim cabe a cada docente
procurar por esta formação fora dos cursos de graduação.
Considera-se que o Educador Infantil ainda tem muita dificuldade em lidar com
as manifestações da sexualidade da criança, dessa forma deixa de contribuir
positivamente para o desenvolvimento psicossexual infantil. Assim, defende-se a
inserção da disciplina nos cursos de formação docente oferecer as informações científicas
sobre sexualidade para que possam realizar intervenções pedagógicas que contribuam de
maneira qualitativa.
Abordar a sexualidade pautada no conhecimento faz com que ela ocorra de
maneira intencional desde a infância, de forma
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dialógica, lúdica, emancipatória,

atendendo às necessidades e curiosidades individuais de cada criança, saber abordá-la traz
contribuições significativas tanto para a criança como para a sociedade como um todo,
pois isto possibilitará a formação de novos valores éticos, pautados no respeito às
diferenças, na promoção da igualdade, na superação de tabus e preconceitos consolidados
historicamente.
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A UTILIZAÇÃO DO SCILAB NO ENSINO DE CÁLCULO NUMÉRICO: UM ESTUDO DE
CASO
Cristiano G. T. Silva
Elmo Alves
Universidade FUMEC
Resumo: A aplicação de ferramentas computacionais é importante para estimular e facilitar o
aprendizado em matemática. Procedimentos como análises gráficas e determinados métodos
numéricos, que utilizam uma grande quantidade de dados e de cálculos, podem ser realizados de
forma correta e em um tempo considerado apropriado através do uso destas ferramentas. A
utilização de novas ferramentas e a associação à tecnologia é um importante aspecto a ser
trabalhado pelos professores. O ensino unificado de programação e matemática favorece a
aquisição de conhecimento em ambas as áreas. Realizar práticas de construção e reconstrução de
métodos e modelos matemáticos envolve maior interação do aluno com o computador e promove
maior assimilação do conteúdo. A aprendizagem de conceitos de programação e algoritmos
envolve a aquisição de alguns conhecimentos e habilidades específicas, onde pode-se citar o
domínio dos aspectos relacionados com sintaxe, semântica, estratégias para decomposição,
estratégias para composição, conhecimento pragmático, escolha da metodologia de
desenvolvimento, capacidade de adaptar soluções conhecidas para a resolução de novos
problemas e capacidade de entender o que a memória do computador faz durante a execução de
um programa. Este artigo tem o objetivo de apresentar os resultados da utilização do Scilab como
ferramenta de apoio à aprendizagem dos conteúdos programáticos de Cálculo Numérico em
turmas de engenharia da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade FUMEC. Essa
disciplina corresponde a um conjunto de métodos utilizados para solução de problemas
matemáticos de forma aproximada. Esses métodos são aplicados principalmente em problemas
que não apresentam uma solução exata, portanto precisam ser resolvidos numericamente por
programas ou manualmente. A primeira etapa deste trabalho consistiu na apresentação do Scilab
aos alunos, esclarecendo as dúvidas pertinentes à utilização elementar do mesmo e evitando
possíveis dificuldades quanto à aplicação da ferramenta. Nas etapas posteriores, a utilização da
ferramenta alternou com as aulas teóricas e expositivas dos métodos matemáticos. Isto é,
primeiramente era apresentada a teoria e os exercícios de fixação para, posteriormente, utilizar
funções nativas do SciLab ou criar novas funções para a solução computacional de um método
numérico. Discussões a respeito do código implementado e outras soluções computacionais eram
realizadas para expandir o conhecimento do aluno. Os resultados colhidos, neste primeiro
momento, através de relatos dos alunos foram positivos sobre a vantagem de usar uma ferramenta
aplicável em outras soluções matemáticas. Pretende-se no futuro aplicar soluções similares em
outras disciplinas ao longo do curso para promover novas experiências e novos estudos sobre o
uso de ferramentas computacionais, como o Scilab. Além disso, uma pesquisa com o histórico de
rendimento escolar para a comparação entre o momento anterior e posterior à adoção desta
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ferramenta se faz necessário para auxiliar na apuração das vantagens até aqui constatadas de
forma empírica.
Palavras-Chave: Ensino de Matemática; Scilab; Cálculo Numérico

Introdução
O desenvolvimento tecnológico está presente em todas as áreas e proporciona uma
revolução na criação e uma exploração de novas metodologias de ensino. O aluno universitário é
crítico, ativo e se interessa pelo motivo e aplicação dos conteúdos ministrados. Esta afirmação se
deve a uma pergunta realizada em sala de aula: “Para que preciso aprender isso?”. Algumas vezes
esta questão não tem resposta, até porque nem todo conteúdo tem uma aplicação imediata, alguns
conteúdos são básicos para a resolução de problemas mais avançados que serão apresentados no
decorrer do curso (MARINI et al. 2005).
O professor deve ver o aluno como uma pessoa engajada em uma sociedade que convive
diariamente, mesmo que não diretamente, com a tecnologia que se popularizou e é utilizada
largamente. Contudo, poucos conhecem os seus mecanismos de funcionamento. Assim, cabe ao
professor estar em constante atualização para usar exemplos aplicados e instigantes aos alunos,
uma vez que estão sendo formados novos profissionais (NEVES & TEODORO, 2014).
O uso do computador como ferramenta de apoio ao ensino é tema de muitos trabalhos e
tem contribuído para a melhoria na qualidade do ensino (ALMEIDA et al., 2012; AMARAL et
al., 2013; MARINI et al., 2005; SANDES et al., 2013). Diversos ambientes computacionais foram
desenvolvidos nos últimos anos, sendo que, uma boa parte destes concentra-se na tarefa de apoiar
as etapas de conceituação e manipulação. Porém, também existem diversos ambientes
computacionais que atendem a etapa de aplicação. Tais fundamentos são importantes ao
aprendizado e prática dentro das capacitações atuais para o atual mercado. É importante saber
codificar, não somente pelas oportunidades de trabalho, mas, pela possibilidade de ver o mundo
de novas maneiras.
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As mudanças no setor tecnológico têm grande significado na academia,
principalmente nas disciplinas que tem o computador como ferramenta, tal qual o Cálculo
Numérico. A disciplina é considerada pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura)
como da área básica de formação do engenheiro e do acadêmico de diversas áreas
(AMARAL et al., 2013).
Esta disciplina conta com o uso de várias tecnologias, mas podem ser utilizadas de forma
simplificada, isto é, sem explorar suas potencialidades. Sendo assim, a mera utilização de um
software não garante um significado na aprendizagem se o mesmo não for adaptado às
necessidades dos professores e alunos (AMARAL et al., 2013).
As aplicações envolvendo programação e matemática devem objetivar a aquisição do
conhecimento tanto na matemática quanto na programação. A aprendizagem de conceitos de
programação e algoritmos envolve a aquisição de alguns conhecimentos e habilidades específicas,
onde pode-se citar o domínio dos aspectos relacionados com sintaxe (regras de escrita), semântica
(significado de comandos), estratégias para decomposição (dividir um problema grande em
subproblemas menores), estratégias para composição (união e comunicação entre diferentes
partes de um algoritmo), conhecimento pragmático (usar recursos básicos do sistema), escolha da
metodologia de desenvolvimento, capacidade de adaptar soluções conhecidas para a resolução de
novos problemas e capacidade de entender o que a memória do computador faz durante a
execução de um algoritmo (DIRENE & PIMENTEL, 1998).
Outra grande vantagem desses ambientes é que possuem uma linguagem de programação
de alto nível, exigindo que o usuário tenha apenas conhecimentos básicos de programação, não
sendo necessário usar técnicas avançadas da mesma e estruturas de dados. Em especial, o Scilab
é um software livre que oferece vantagens ao usuário quanto a possibilidades de uso. O uso deste
tipo de softwares no ensino deve ser feito com cautela, pois, o aluno até pode exercitar e expandir
a concepção intelectual dos fundamentos embutidos nos modelos a serem estudados e estimular
a sua criatividade no desenvolvimento de modelos mais apropriados para a situação física, porém
deve preocupar-se também com o tratamento matemático, algébrico e as soluções das equações
geradas. Os programas são manipulados pelos alunos e não estão isentos de erros, logo os alunos
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devem interpretar a solução fornecida pelos mesmos, tendo conhecimento dos métodos utilizados
e da solução esperada (CANDEIAS et al., 2016).
O presente artigo tem o objetivo de apresentar os resultados da utilização do Scilab como
ferramenta computacional de apoio à aprendizagem dos conteúdos programáticos de Cálculo
Numérico em turmas de Engenharia da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade
FUMEC.

Referencial Teórico
A análise e simulação numérica são aspectos críticos e urgentemente importantes no
design, otimização, desenvolvimento e prototipagem de diferentes sistemas para engenheiros. Os
alunos aprendem a lidar com manipulações abrangentes de matrizes e vetores em análises
numéricas, encontrar raízes de polinômios, resolver integração e diferenciação, entre outros temas
relacionados à sua formação. Assim, para proporcionar o domínio dos fundamentos matemáticos
e a habilidade de resolução de problemas, é importante realizar demonstrações multimídia ou
gráficos (GONÇALVES et al., 2015).
O uso de softwares para resolver um problema, segundo o paradigma construcionista,
permite ao aluno descrever a solução utilizando o computador para executar tarefas por meio de
uma linguagem de programação. Esta abordagem favorece ao aluno a interação com o programa,
pensando, refletindo e tomando decisões a respeito da atividade. Muitos softwares possibilitam
compreender os conteúdos matemáticos de uma forma mais significativa e de melhor visualização
de alguns conceitos matemáticos (MUELLER, 2013).
O Cálculo Numérico corresponde a um conjunto de ferramentas ou métodos usados para
se obter a solução de problemas matemáticos de forma aproximada. Esses métodos se aplicam
principalmente a problemas que não apresentam uma solução exata, portanto precisam ser
resolvidos numericamente (RUGGIERO & LOPES, 1997).
Segundo Lima (1995), o ensino de Cálculo Numérico deve abranger cinco etapas
fundamentais:
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1. Conceituação: Capacidade de formular corretamente e objetivamente as definições,
as proposições e os enunciados de Cálculo Numérico, mostrando as relações entre
vários conceitos e métodos e desenvolvendo o raciocínio dedutivo.
2. Manipulação: Prática com, principalmente, exercícios de caráter algébrico e
numérico. Propiciando a habilidade e a destreza no manuseio de equações, fórmulas,
construções geométricas, algoritmos e preparando o aluno para a aquisição de novos
conceitos.
3. Aplicações: Utilização das teorias aprendidas para obter resultados, previsões e
conclusões em problemas simples e, até mesmo, aplicações em outras áreas, sejam
científicas, tecnológicas ou sociais. A conceituação e manipulação são indispensáveis
para o entendimento das aplicações. As aplicações incluem a resolução de problemas
que, pelo fato de representar desafios, auxiliam no desenvolvimento da criatividade,
estimulam a imaginação e recompensam o esforço de aprender. As aplicações
representam a parte mais interessante do processo, pois possibilita o entendimento da
origem de conceitos e a sua importância na resolução de problemas matemáticos e de
outras áreas.
4. Programação: Elaboração de algoritmos computacionais envolvendo os métodos de
Cálculo Numérico que tem como objetivo principal contemplar a aquisição do
conhecimento tanto na matemática quanto na programação.
5. Avaliação: Apreciação e análise dos resultados obtidos pelo aluno no decorrer do
programa de Cálculo Numérico, visando julgá-lo proferindo um conceito ou nota.
A disciplina de Cálculo Numérico consiste na resolução de vários problemas que podem
ser resolvidos manualmente ou por programas. A solução fornecida pelos programas geralmente
são aproximações da solução real, isto ocorre devido ao sistema de representação da máquina, ou
a base numérica empregada, ou o número total de dígitos na mantissa, ou da forma como são
realizadas as operações ou do software utilizado (MARIANI et al., 2005).
A redução do custo dos computadores e a melhoria do seu desempenho permitiram a
difusão do seu uso. Esses progressos do hardware vêm acompanhados pelo desenvolvimento de
softwares de alta qualidade e facilidade de uso para diversas aplicações. Particularmente, os
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computadores têm assumido um papel importante nas salas de aula e é cada vez mais comum o
uso de softwares de computação numérica e simulação em diversas disciplinas dos cursos de
engenharia. No entanto, enquanto o custo do hardware vem sendo reduzido, o alto custo de
aquisição e de manutenção de softwares “proprietários", como o Matlab, dificulta a sua utilização
quando os recursos financeiros são escassos. Isto vem motivando a ampliação do uso acadêmico
de softwares livres (programas que podem ser usados, estudados e adaptados sem qualquer
restrição) como, por exemplo, o sistema operacional Linux e, na área de engenharia e o software
matemático Scilab (Scientific Laboratory). Além disso, o Scilab apresenta vantagens em relação
ao Matlab como, por exemplo, a manipulação mais amigável de polinômios, frações racionais e
matrizes racionais (SILVA & CUNHA, 2016).
O uso de novas tecnologias nas disciplinas de Cálculo Numérico está cada vez mais
presente com o avanço dos computadores, desde os hardwares até os softwares. O Scilab, por
exemplo, é um software científico de alto rendimento que pode ser usado em muitos cursos. É
capaz de resolver problemas matemáticos de forma muito mais fácil do que utilizando as
linguagens de programação PASCAL, FORTRAN ou C. Graças à grande variedade de funções,
tem a capacidade de realizar cálculos relacionados à álgebra linear, processamentos de sinais,
construção de gráficos em duas e três dimensões, entre outros (AMARAL et al., 2013).
Dentro do Scilab é possível encontrar inúmeros comandos que são, na verdade, pequenos
programas chamados “functions” (funções). Tais funções são agrupadas, de acordo com a
afinidade dos algoritmos que executam, em “toolboxes” (caixas de ferramentas) as quais serão
designadas por bibliotecas O Scilab apresenta um vasto conjunto de bibliotecas, como por
exemplo: Programming; Graphics Library; Elementary Functions; Optimization and Simulation;
Linear Algebra, Signal Processing Toolbox; Statistic Basics; Cumulative Distribution Functions;
Inverses, Matlab to Scilab conversion tips, dentre outras bibliotecas. Esta variada gama de
bibliotecas permite ao usuário utilizar o Scilab como uma ferramenta para análise e resolução dos
mais variados problemas da Engenharia (SILVA & SILVA, 2013).
O SciLab foi criado em 1989 por um grupo de pesquisadores da INRIA e da ENPC e está
disponível como software livre desde 1994. Os sistemas operacionais que executam o SciLab são:
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Linux, Windows, Solaris e Unix. O SciLab utiliza interpretador de comandos e, portanto, o código
gerado não é compilado. Os programadores que utilizam MatLab facilmente podem converter
seus programas para SciLab. Essa linguagem possui a facilidade e simplicidade de uma linguagem
estruturada e, como no MatLab, não existe necessidade de declaração prévia das variáveis
(SCILAB, 2016).

Materiais e Métodos
O trabalho teve como finalidade a aplicação e o desenvolvimento de soluções
matemáticas computacionais no Scilab. Esta prática foi realizada com os alunos da disciplina de
Cálculo Numérico através do uso constante dos laboratórios de informática da Universidade
FUMEC.
Como existem outros softwares no mercado para apoio ao ensino de matemática, foram
estudadas outras opções. Porém, conforme constatações sobre as vantagens da utilização do
Scilab, optou-se por sua utilização. Essa decisão se baseou no fato de ser um software livre,
aplicado em outras instituições de ensino e similar a outras ferramentas para aplicações
matemáticas.
A primeira etapa consistiu na apresentação do programa Scilab aos alunos, esclarecendo
as dúvidas pertinentes à utilização elementar do mesmo, evitando possíveis dificuldades quanto
à aplicação da ferramenta.
Nas etapas posteriores, a utilização da ferramenta alternou com as aulas teóricas e
expositivas dos métodos matemáticos. Isto é, primeiramente era apresentada a teoria e os
exercícios de fixação para, posteriormente, utilizar funções nativas do SciLab ou criar novas
funções para a solução computacional de um método numérico. Além disso, discussões a respeito
do código implementado e outras soluções computacionais eram realizadas para expandir o
conhecimento do aluno.
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Resultados
Com o objetivo de apresentar a metodologia de ensino na solução numérica de problemas,
são apresentados alguns métodos utilizados na disciplina de Cálculo Numérico e a forma como
os mesmos podem ser resolvidos através do Scilab.
Ambientação
Conforme, pode-se notar na figura 1, a área de trabalho desta ferramenta computacional
é simples e intuitiva. A disposição das opções favorece a localização dos recursos e também
oferece um manual com os recursos e exemplos para o aprendizado.
Primeiramente, os alunos conheceram a ferramenta e as funções básicas de utilização.
Destaca-se aqui algumas destas funções e seus respectivos retornos:


round(x): Arredonda para o valor inteiro mais próximo



floor(x): Arredonda para menor inteiro



ceil(x): Arredonda para o maior inteiro



abs(x): Calcula módulo do número complexo



sin(x): Calcula seno em radianos



cos(x): Calcula coseno em radianos



sind(x): Calcula seno em graus



cosd(x): Calcula coseno em graus



modulo(x, y): Mostra o resto da divisão entre x e y



log2(x), log10 e log: Calcula logaritmo
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Figura 1: Ambiente do SciLab

Foi exigida a atenção quanto à utilização das funções e operações matemáticas em
conjunto, isto é, o uso de parênteses para definir prioridades. Também neste primeiro contato, os
alunos aprenderam a definição de vetores, matrizes e a geração de gráficos bidimensionais e
tridimensionais.
Além disso, o uso de arquivos referente ao script de algoritmos matemáticos foi
apresentado como preparação às próximas etapas da disciplina. Para este propósito, foi utilizado
o SciNotes, que é o editor do SciLab para a construção de algoritmos com a aplicação das funções
nativas e dos comandos básicos de programação.
Conversão de Base
Após a aula teórica e prática de cálculos para conversão de base, os alunos utilizaram
funções nativas do Scilab, bem como criaram uma função no SciNotes, exibida a seguir:
function y=conv(xx, b, n)
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x=int(xx)
yi=''
while x > 0
cx=modulo(x,b)
x=int(x/b)
yi=string(cx)+'.'+yi
end
y=yi
x=xx-int(xx)
yf=','
i=0
while i < n
p=x*b
cx=int(p)
yf=yf+string(cx)+'.'
x=p-cx
i=i+1
end
y=y+yf
endfunction

Esta função realiza a conversão de qualquer número da base 10 para qualquer outra base
realizando sucessivas iterações de divisão. A criação e a aplicação desta função foi acompanhada
e discutida com os alunos, bem como foi estimulada a sugestão de possíveis melhorias na mesma.
Erros
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Como os métodos numéricos realizam aproximações ao resultado, é importante o
conhecimento sobre erros de arredondamento, erro relativo e erro absoluto. A análise matemática,
normalmente, assume uma representação infinita para números e processos, enquanto
computações numéricas são realizadas em maquinas finitas e em tempo finito. A representação
finita dos números em uma máquina produz erros de arredondamento e a representação finita de
um processo produz erro de truncamento (RUGGIERO & LOPES, 1997).
Associado ao aprendizado sobre erros de conversão de base, é importante o conhecimento
sobre a formatação de um número exibido como resposta no Scilab. A função abaixo é utilizada
para este propósito, onde se define a quantidade de caracteres, incluindo sinal, ponto decimal e
expoente:
 format(quantidade)
Além disso, comparações entre operações simples com diferentes casas decimais
reforçam o conceito. Por exemplo, é possível constatar que o erro relativo é nulo para o valor de
PI com 22 casas decimais e o valor padrão reproduzido pelo Scilab.


abs(pi - pi22)/abs(pi22)

A disfunção corriqueira do arredondamento da parte fracionária dos números decimais,
por parte dos alunos, deve-se à ideia de irrelevância das casas dispensadas no resultado.
Entretanto, o impacto neste entendimento ocorre durante a prática no cálculo numérico, ou mesmo
na operação de logaritmos naturais nas equações diferenciais.
Para a grande maioria dos alunos, os critérios de arredondamento tratam-se de apenas
definir uma casa de condição, e se esta for menor que 5, tal número permaneceria sem alteração
e, se o contrário, aumenta-se de uma unidade o algarismo a permanecer, conforme é definido pela
resolução número 886/86 do IBGE. A falha está em saber ou reconhecer a importância em se
definir, na operação estudada, exatamente qual seria a casa de condição e seu efeito na operação
numérica.
A utilização, entretanto, de ferramentas computacionais em operações numéricas, dá a
oportunidade aos alunos não só de verificarem a importância dos erros de arredondamento, mas
também da visualização rápida de valores com extensa parte fracionária, sem o detrimento da
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costumeira necessidade do arredondamento irresponsável. A escrita incômoda de números não
reduzidos, é diminuída pelas facilidades inerentes ao processo de trabalho do software, salvo na
necessidade de se estabelecer um valor mais aprazível no resultado final.
Sistemas Lineares
Como uma notação matricial representa um sistema linear, pode-se realizar a seguinte
operação para obter o vetor resultante, onde a matriz e o vetor são definidos previamente:


inv(matriz)*vetor

Além disso, a utilização de algoritmos com os métodos de Gauss e Jacobi elucidam a
realização de iterações sucessivas para obter o resultado de um sistema linear. Abaixo é exibido
o código para o método de Gauss:
function x=gauss(A, b)
[m,n] = size(A);
if m~=n, error('A Matriz deve ser quadrada'); end
nb = n+1;
Aug = [A b];
for k = 1:n-1
for i = k+1:n
mult = Aug(i,k)/Aug(k,k);
Aug(i,k:nb) = Aug(i,k:nb)-mult*Aug(k,k:nb);
end
end
x = zeros(n,1);
x(n) = Aug(n,nb)/Aug(n,n);
for i = n-1:-1:1
x(i) = (Aug(i,nb)-Aug(i,i+1:n)*x(i+1:n))/Aug(i,i);
end
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Interpolação
Através da interpolação é possível construir uma função que, a partir de um conjunto de
pontos, gere aproximadamente um novo conjunto de pontos que represente uma continuidade da
pontuação inicial. No Scilab, pode-se utilizar a função nativa para interpolação linear, que recebe
uma matriz de pontos e o novo ponto a ser interpolado:
 interpln(matriz, novo_ponto)
Considerando o método de Newton, o algoritmo abaixo foi criado com o objetivo de
aprofundar o conhecimento e comparar os resultados com a função de interpolação linear:
function yin=newton(x, y, xin)
n = length(x);
a(1) = y(1);
for i=1:n-1 do
dif(i,1) = ( y(i+1)-y(i) )/( x(i+1) - x(i) );
end
for j = 2:n-1 do
for i = 1 : n- j do
dif( i,j ) = ( dif( i +1, j -1 ) - dif( i , j - 1 ) ) / ( x( i+j ) -x( i ) ) ;
end
end
for j = 2:n do
a(j) = dif( 1, j - 1 );
end
yin = a(1);
xn=1;
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for k= 2 : n do
xn = xn * ( xin - x(k-1) ) ;
yin = yin + (xn*a(k));
end
endfunction

Integração
Destacam-se neste tópico, os métodos numéricos que abordam sucessivos cálculos para
aproximação do valor de uma integral definida de uma função. O uso do Scilab abordando este
assunto pode ser realizado pela função nativa:


inttrap(abscissas, ordenadas)

Além disso, a criação de uma função utilizando o mesmo método trapezoidal é simples e
favorece ao refinamento do aprendizado:
function y=trapezio(f, a, b, n)
h=(b-a)/n;
Soma = f(a) + f(b);
for k=1:n-1
Soma=Soma + 2*f(a+k*h);
end;
y= (h/2)*Soma;
endfunction

Diante destes exemplos, os alunos tiveram a oportunidade de aprofundar os
conhecimentos e foram instigados a aplicar soluções computacionais às questões que necessitam
de muitas iterações para promover um melhor resultado. Procurou-se instigar os alunos a
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solucionar algoritmos com soluções parciais do problema para promover a pesquisa e a discussão
sobre o método numérico trabalhado.

Conclusão
A utilização de novas ferramentas e a associação à tecnologia é um importante aspecto a
ser trabalhado pelos professores. Realizar práticas de construção e reconstrução de métodos e
modelos matemáticos envolve maior interação do aluno com o computador e promove maior
assimilação do conteúdo.
A prática abordada neste artigo reforça o trabalho interdisciplinar através da oportunidade
de utilizar a programação, aprendida pelos alunos na disciplina de Computação na Engenharia,
pré-requisito de Cálculo Numérico. Os conceitos e a prática na criação de algoritmos reforça uma
necessidade latente no atual mercado de pessoas capacitadas e ambientadas na programação.
Os programas utilizados para trabalhar com os diferentes métodos que resolvem equações
na forma numérica oferecem aos alunos informação valiosa, evitando a realização de cálculos
tediosos e puramente mecânicos. O uso do computador permite obter os resultados em grande
velocidade e com um grau de exatidão livre de erros desencadeados por arredondamentos
grosseiros.
Há, ainda a facilidade de que os alunos não necessitem se ater ao trabalhoso ato de
construir tabelas, como ao trabalhar com, por exemplo, Diferenças Divididas no Método de
Interpolação Polinomial de Newton, ou ainda ao utilizar o Método de Eliminação de Gauss na
resolução de Sistemas Lineares. Mesmo assim, essas tabelas são disponibilizadas para
acompanhamento ou discusão do resultado. Não é eliminado, contudo, a ideia de que tal trabalho
mecânico seja importante na formação do aluno, mas questões podem ser elaboradas pelo
professor em relação à essas tabelas que são “omitidas” pelo processo, lembrando que as mesmas,
não estão escondidas ou desprezadas.
É possível afirmar que, ao utilizar o Scilab ou outras ferramentas similares, podemos dizer
que o esforço demandado ao se produzir ou executar um determinado script, permite ao aluno o
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relacionamento de uma grande quantidade de conceitos e possibilidades. Este esforço é
compensado quando os alunos se deparam com o resultado obtido por uma combinação de
compreensão e aprofundamento da técnica utilizada em um trabalho profundamente prático. A
teoria associada à prática é o que contribui em larga escala para o crescimento do interesse em
ambos os campos descritos. As vantagens de utilizar programas destinados à resolução de
problemas numéricos se tornam claras à medida que se percebe o aumento da motivação, ao
facilitar a realização de cálculos e a rápida visualização.
Este artigo apresentou uma metodologia aplicada ao Cálculo Numérico em um curso de
engenharia de uma instituição de ensino superior. Os resultados positivos foram colhidos, neste
primeiro momento, através de relatos dos alunos sobre a vantagem de usar uma ferramenta
aplicável em outras soluções matemáticas. Pretende-se no futuro aplicar soluções similares em
outras disciplinas ao longo do curso para promover novas experiências e novos estudos sobre o
uso de ferramentas computacionais, como o SciLab. Além disso, uma pesquisa com o histórico
de rendimento escolar para a comparação entre o momento antes e após a adoção desta ferramenta
se faz necessário para auxiliar na apuração das vantagens até aqui constatadas de forma empírica.
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A VIOLÊNCIA FAMILIAR E O DESEMPENHO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL I
Keterluci Godoy
PUC- Campinas
Resumo: A violência em um âmbito geral, como também a violência doméstica, tem suas
características, causas e consequências. Há evidências que comprovam traumas causados
na criança em consequência da violência intrafamiliar tanto física, quanto psicológica,
podendo gerar distúrbios durante o processo de aprendizagem. A violência na sociedade
brasileira, assim como em outros países, ocorre todos os dias, seja em um contexto
político, econômico, social, seja qual for a natureza da violência, a saber: física,
psicológica, sexual, entre outras. Um ambiente familiar rude e desequilibrado, pode
atingir gravemente a aprendizagem e o desenvolvimento físico, mental e emocional das
crianças e jovens. Nessa perspectiva, definiu-se como problema: em que medida a
violência familiar influência os processos de ensino e aprendizagem da criança do ensino
fundamental I? As questões de pesquisa que norteiam esse estudo são: qual o conceito
de violência e quais os tipos de violência? Quais as etapas de desenvolvimento da criança
de 6 a 11anos de idade? Como a violência familiar influencia os processos de ensino e
aprendizagem das crianças? Decorrente do problema definiu-se como objetivo geral deste
estudo: investigar a influência da violência familiar nos processos de ensino e
aprendizagem da criança. São objetivos específicos: identificar o conceito de violência
com ênfase na violência intrafamiliar; identificar as etapas de desenvolvimento e
aprendizagem da criança de 6 a 11anos de idade; analisar como a violência familiar
influência nos processos de ensino e aprendizagem das crianças. Esse estudo, em uma
abordagem qualitativa, é de cunho bibliográfico, considerando artigos, dissertações, teses
e livros que contribuem para desenvolver esse tema. Até o momento, desse trabalho em
andamento, constatou-se que a violência doméstica afeta o processo de aprendizagem da
criança. As crianças vítimas de violência apresentam sequelas graves no que se refere ao
processo de desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor, tendo assim o seu desempenho
afetado de maneira negativa. Constatou-se, ainda, que a criança e o adolescente são
sujeitos que estão em fase de desenvolvimento sendo preciso que o ambiente familiar
ofereça condições saudáveis e favoráveis, o que implica estímulos e mediações positivas,
respeitando o equilíbrio, a boa relação familiar, o vínculo afetivo, e, sobretudo, o diálogo.
Pretende-se que esse estudo contribua com os professores e gestores escolares para
orientarem as famílias sobre as consequências da violência familiar para o
desenvolvimento e para a vida escolar das crianças, de modo que se busque uma educação
pautada em ações que contribuam para a aprendizagem/desenvolvimento das crianças.
Palavras-Chave: Violência Familiar; Aprendizagem Escolar; Processo de
Desenvolvimento.
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Introdução
Este trabalho apresenta algumas concepções sobre a violência num âmbito geral, mas,
com ênfase na violência doméstica, apresentando um pouco de suas características,
causas e consequências.
Desde o momento em que um longínquo ancestral do homem fez de um osso
a primeira arma, a violência sempre caminhou lado a lado com a civilização.
E chega aos dias de hoje nas mais diversas formas - física, racial, sexual,
política, econômica (ODÁLIA, 1985 p.93).

Entende-se, a violência como uma ação, atitude do ser humano ou omissão que traz
traumas e prejuízos físicos e psicológicos acerca do desenvolvimento físico e psíquico
principalmente ao que se refere à criança. Odália (1985) atribui relacionando a ideia de
violência com acontecimentos de proibir, privar como também a destituição, relacionado
à carência ou negligência.
Há evidências que comprovam traumas causados na criança em consequência da
violência intrafamiliar tanto física, quanto psicológica e especialmente os distúrbios
durante o processo da aprendizagem; a violência na sociedade brasileira, assim como em
outros países, ocorre todos os dias, seja ela no âmbito politico, econômico, social e seja
qual for à natureza da violência, como sendo: psicológica, física, abuso sexual entre
outras.
De acordo com o Ministério da Saúde (2001) devido à ocorrência de tanta violência
presenciada e também divulgada nas programações TV, rádio, internet, etc; há uma
insegurança que afeta as pessoas e implica o comportamento das mesmas. Quando a
violência acontece dentro do próprio lar ou em instituições de abrigo, é contraditório, pois
temos a nossa família, a nossa casa como um porto seguro, mas, para muitas crianças, a
sua moradia se torna um perigo constante colocando em risco a sua integridade física e
psicológica.
[...] os casos de violência no Brasil são registrados em situações policiais,
tratando-se, portanto, de casos de violência explícita, facilmente constatada.
[...] existem casos de violência psicológica, difíceis de serem percebidos e
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diagnosticados, tanto no nível institucional quanto pelo agressor ou pela
própria vítima. A constante desmoralização do outro, por exemplo, é uma
dessas formas. Os efeitos morais da desqualificação sistemática de uma pessoa,
principalmente nas relações familiares, representa uma forma perversa e
cotidiana de abuso cujo efeito é tão ou mais pernicioso que qualquer outro, já
que pode promover distúrbios graves de conduta na vítima. Não encontrando
recursos para se proteger, a vítima estará exposta a respostas cada vez mais
violentas por parte do agressor. Violência intrafamiliar: perdas sociais e de
saúde. A prevalência significativa da violência intrafamiliar constitui sério
problema de saúde, grave obstáculo para o desenvolvimento social e
econômico e uma flagrante violação aos direitos humanos (BRASIL, 2001, p.
5-7).

Ao longo da história, desde décadas passadas antes de cristo e meados do século XVI, a
violência contra a criança em seus próprios lares vem sendo discutida, sendo inúmeras as
notícias em torno dessas atrocidades cometidas.
[...] a violência intrafamiliar é uma questão de grande amplitude e
complexidade cujo enfrentamento envolve profissionais de diferentes campos
de atuação, requerendo, por conseguinte, uma efetiva mobilização de diversos
setores do governo e da sociedade civil. Tal mobilização visa, em especial,
fortalecer e potencializar as ações e serviços na perspectiva de uma nova
atitude, compromisso e colaboração em relação ao problema. [...] é um
problema social de grande dimensão que afeta toda a sociedade, atingindo, de
forma continuada, especialmente mulheres, crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência. O conceito de violência intrafamiliar admite apenas
a violência que ocorre nas relações familiares, ou seja, entre os membros da
família. Ela pode ser praticada tanto no ambiente doméstico quanto público
(BRASIL, 2001, p. 8).

Segundo Azevedo e Guerra (1995), uma sociedade dominada pela inovação tecnológica
dia a dia, vem satisfazendo um mercado capitalista, em que as pessoas estão desesperadas
por um emprego ou brigam para manter o seu com o objetivo de garantir o sustento da
família, uma grande maioria dos pais ou responsáveis negligenciam a criança deixandoa abandonada. Com o estresse e a pressão do dia a dia, esses pais ou responsáveis
transtornados com os seus problemas e afazeres, muitas vezes chegando em casa
embriagados por entorpecentes ou bebidas e tentam resolver as situações de maneira
autoritária e ditadora, reproduzindo a forma como fora educado no passado. Dessa
maneira passa despercebido que punir e ferir compõe a violência doméstica. Nesse
contexto, observa-se que:
Todo ato ou omissão praticado por pais, perante os responsáveis contra
crianças ou adolescentes que sendo capaz de acusar danos físicos, sexual ou
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psicológica à vítima-implica de um lado numa transgressão do poder/dever de
proteção do adulto e, de outro, numa codificação da infância, isto é, numa
negação do direito que crianças e adolescentes têm de ser tratadas como
sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento (AZEVEDO e
GUERRA, 1995, p. 36,37).

A escolha do tema sobre a violência doméstica e o desempenho escolar se baseou em
minha vivência, experiência e convivência familiar e parental. Para além dessas
vivências, ao cursar a graduação, identifiquei-me com a disciplina de Psicologia do
Desenvolvimento e Aprendizagem que me propiciou uma reflexão sobre a afetividade e
suas consequências, bem como, sobre as implicações da violência doméstica durante o
processo de desenvolvimento / aprendizagem das crianças expostas a essa violência.
Nessa perspectiva, definiu-se como problema: em que medida a violência familiar
influencia os processos de ensino e aprendizagem da criança, no primeiro ciclo do ensino
fundamental?
Constitui o objetivo geral desse estudo, identificar em que medida a violência familiar
influência nos processos de ensino e aprendizagem da criança, no primeiro ciclo do ensino
fundamental. Desse modo são objetivos específicos: identificar a violência em um âmbito
geral dando ênfase à violência intrafamiliar expor e conceituar os tipos de tal violência;
identificar os processos de desenvolvimento da criança de 0 a 11anos de idade e no
contexto aprendizagem crianças de 6 a 11 anos de idade; analisar como a violência
familiar influencia os processos de ensino e aprendizagem das crianças à luz desses
conflitos.
Existem, no entanto, várias pesquisas que contribuem para desenvolver esse tema, dentre
elas estão, Santos e Ferriani (2007) que realizam pesquisas escrevendo com o objetivo de
problematizar a violência familiar em crianças de creches e pré-escolas. Belloni (2004)
se fundamenta em pesquisas dos dois últimos séculos em países diferentes e faz uma
análise sobre as relações e identidades cabíveis entre a violência que está cada vez mais
presente em nossos lares por meio das mídias, imagens e audições; e Rosas e Cionek
(2006) discorrem sobre o impacto da violência doméstica contra crianças e adolescentes
na vida e na aprendizagem.
Sendo assim, além dos artigos utilizados os enfoques de Azevedo e Guerra (1995);
Vygotsky (1984 -1988 -1998); Wallon (1971- 1974 -2007- 2008); Weiss (2004);
possibilita-nos constatar que as crianças de 6 a 11 anos com dificuldades de aprendizagem
podem apresentar em seus lares brigas, desorganização e tumultos familiares, com
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potencial de conduzi-las ao fracasso escolar, em face de um retardo que afeta os aspectos
cognitivo, afetivo e psicomotor. Ressalta-se que Azevedo e Guerra (1995); Bourdieu
(1970); Chauí (2000); Odália (1985), Foucault (1999) e Priore (1999) contribuem para a
compreensão da concepção sobre a violência de uma maneira geral; entendo melhor as
ocorrências de violência intrafamiliar.
Este trabalho pretende ajudar o professor, gestor entender melhor o seu aluno e tudo que
o envolve (externo), como: o contexto familiar, social e econômico, suas contribuições e
consequências, mostrando que todos esses fatores (externos) afetam o desenvolvimento
da criança no processo de aprendizagem. O presente trabalho considerou uma abordagem
qualitativa, por meio de obras bibliográficas e artigos científicos.
A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados
e o pesquisador como seu principal instrumento. (...) Os dados coletados são
predominantemente descritivos. (...) A preocupação com o processo é muito
maior do que com o produto. (...) O 'significado' que as pessoas dão às coisas
e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador. (...) A análise dos
dados tende a seguir um processo indutivo. Os pesquisadores não se
preocupam em buscar evidências que comprovem hipóteses definidas antes do
início dos estudos. As abstrações se formam ou se consolidam basicamente a
partir da inspeção dos dados num processo de baixo para cima (LÜDKE E
ANDRÉ 1986, p. 11-3).

Dessa maneira, é levada em conta a existência de uma relação entre o mundo real suas
características e o sujeito no seu eu. Descreve e usa o método indutivo, ou seja, uma ideia,
um raciocínio. O desenvolvimento é o eixo principal, no entanto a coleta de dados deste
trabalho se da por meio de pesquisa documental e bibliográfica. O trabalho está
organizado em três capítulos, além da introdução e das considerações finais.
O primeiro capítulo aborda o conceito de violência com base nos autores Azevedo e
Guerra (1995); Bourdieu (1970); Brasil (2001); Chauí (2000); Odália (1985), Foucault
(1999) e Priore (1999).
Na visão de Vygotsky (1984) (1988) (1998) e Wallon (1971) (1978) (2007) (2008) o
segundo capítulo apresenta o processo de desenvolvimento de 0 a 11 anos e a
aprendizagem escolar da criança de 6 a 11 anos de idade.
Já o terceiro capítulo traz uma articulação dos dois primeiros capítulos entre o fracasso
escolar como consequência da violência doméstica sem esquecer a violência simbólica e
suas implicações durante o processo do desenvolvimento escolar; cognitivo, afetivo e
motor.
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No entanto, [...] “A escola não é isolada do sistema socioeconômico, mas pelo contrario,
é um reflexo dele”. (Weiss, 2004, p. 17). Assim, a pouca qualidade do ensino está
relacionado com a carência do auxilio de material e pedagógico aos docentes. De acordo
com a autora o fracasso escolar está também relacionado o mau direcionamento, falha ao
executar as etapas de ensino.
O conceito de violência
Existem muitas maneiras de violência, a agressão contra a mulher, aos idosos, as crianças,
entre outras. Dentre elas estão à violência física, psicológica, sexual e verbal, o
preconceito, a homofobia, a imposições de regras não coerentes com a fase de
desenvolvimento da criança (regras para satisfazer o adulto), a violência da mídia, etc.
Violências acontecem no instante em que uma pessoa ou mais pessoas utilizam a força
física ou o poder para intimidar, agredir e impor pessoas, negando sua liberdade,
provocando algum dano psicológico, emocional, comprometendo o desenvolvimento,
ferimentos físicos ou até mesmo chegar a uma morte antes do tempo.
Essa violência qualquer que seja sua intensidade está presente nos bairros
sofisticados e nas favelas, nos bairros da classe média e nos pardieiros, nos
campos de futebol da várzea ou no estádio do Morumbi. Ela se estende do
centro à periferia da cidade e seus longos braços a tudo e a todos envolvem,
criando o que se poderia chamar ironicamente de uma democracia na violência.
[...] a violência, no mundo de hoje, parece tão entranhada em nosso dia-a-dia
que pensar e agir em função dela deixou de ser um ato circunstancial, para se
transformar numa forma do modo de ver e de viver o mundo do homem
(ODÁLIA, 1985, p. 9-10).

Sobre esse aspecto Chauí (2000) afirma que a ação de um indivíduo que causa repressão,
ou seja, coagindo de maneira a obrigar o outro a agir de forma diferente de sua vontade
utilizando da força física, em nossa cultura é reconhecido como violência, desrespeitando
o ser humano fisicamente e psicologicamente.
[...] as desigualdades econômicas, sociais e culturais, as exclusões econômicas,
políticas e sociais, o autoritarismo que regula as relações sociais, a corrupção
como forma de funcionamento das instituições, o racismo, o sexismo, as
intolerâncias religiosa, sexual e política não são consideradas formas de
violência, isto é, a sociedade brasileira não é percebida como estruturalmente
violenta, e, por isso, a violência aparece como um fato esporádico superável
(CHAUÍ 1999, p. 3).
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A construção da violência em nossa sociedade não ocorre de maneira, solta, desvinculada.
Para Chauí (1999) artifícios como: o jurídico (identifica a violência no crime, contra a
propriedade e a vida); o sociológico (como um momento no qual grupos sociais
tradicionais entram em confronto com grupos ‘modernos’), a exclusão (diferença entre
brasileiros não violentos e violentos); as simulações da diferença entre o incidente e o não
incidente e o fundamental, ou seja, violência por acidente; como por exemplo, uma falta
no futebol pode ser justificada como consequência do jogo, porém, muitas vezes este ato
serve não somente para machucar o adversário como também o impossibilitar de jogar;
assim também como são propagados nos canais de televisão os "famosos" acidentes de
transito, suas razões entre outros.
Esses artifícios são os responsáveis para que a violência real fique escondida. A autora
fala também sobre os meios de comunicação que se refere à violência com palavras que
mostram acontecimentos acidental e curto, como uma: adversidade, um transtorno.
Segundo Odália (1985) e Chauí (1999 et ali), a violência física é entendida pela atitude
ou omissão que põe em risco ou provoque estrago à pessoa física como ser humano. “A
violência não é o apanágio de uma época, assim como a inteligência e a racionalidade não
o são de outras.” (ODÁLIA 1985, p. 17); isto é, não é uma característica devida há seu
tempo; não é algo herdado, talvez seja ensinado e aprendido.
A diversidade entre as pessoas e o desentendimento entre os grupos sociais são diários e
causam os conflitos.
A violência jamais deixará o homem e não temos certezas de tranquilidade no mundo.
Nesse sentido Odália (1985) afirma que a violência começa pela dominação escondido
no sistema educacional favorecendo se de mecanismos estatais como igreja e escola;
lugares até então inimagináveis que ocorra a violência, assim como dentro dos lares.
Nascemos, somos criados, atingimos a maturidade “enquanto o mundo for o
mundo”, pobreza e miséria, infelicidade e tristeza, desamparo e promiscuidade,
são o legado irrecusável de uma parte da humanidade, a mais numerosa; e que
seu oposto: a riqueza, a alegria e a felicidade, o amor e a privacidade, são os
apanágios de uns poucos. E que uns e outros nada têm a ver com a perpetuação
dessa injustiça (ODÁLIA, 1983, p. 26).

Odália (1985) menciona Deus como representante da figura paterna de Adão e Eva como
sendo os seus filhos, eis, o primeiro ato violento, não pela expulsão do paraíso, porém a
violência está na ordem das regras, condutas e normas que torna o homem um oprimido,
pequeno, sentindo se diminuído perante o pai. Um pouco mais a frente temos a história
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dos índios no Brasil, época colonial, não eram considerados humanos perante a Igreja
Católica que dizia seguir os mandamentos de Deus; logo mais foram os negros,
considerados coisas, objetos, de acordo com a vontade de seu dono, senhor.
Que melhor documento, porém, da violência do que a Bíblia? Ela é um
repositório incomum de violências, um abecedário completo e variado, que vai
da violência física à violência sutil e maliciosa do estupro ao fratricídio, do
crime passional ao crime político. A Bíblia pode nos dar uma tipologia
completa da violência (ODÁLIA, 1983: p.19).

De acordo com Odália (1985) inúmeros documentos, livros, apontam guerras frequentes
e ações, mobilidades violentas ao longo da sociedade em toda a antiguidade; no decorrer
histórico dentre as sociedades como na Idade Média, Grécia e Roma a violência física
não aparece apenas no contexto de guerras, mas também nas relações familiares,
lembrando então das práticas usadas para punir como vários castigos, desde amputação
de membros, as fogueiras em forma de se purificar, mortes em praças públicas,
infanticídios, estupros, etc.
Desde o momento em que um longínquo ancestral do homem fez de um osso
a primeira arma, a violência sempre caminhou lado a lado com a civilização.
E chega aos dias de hoje nas mais diversas formas - física, racial, sexual,
política, econômica... (ODÁLIA, Brasiliense, 1985 – 1991, p.1-93).

Como vimos acima, Odália (1985) faz recordar episódios violentos contidos na bíblia que
são impactantes para os padrões definidos sobre violência no século XXl; dessa maneira
podemos entender que a bíblia, o contexto religioso, contribuiu, colabora e ajuda na
justificação daquele indivíduo que comete a violência doméstica contra a criança, essa
que ao longo do tempo foi vítima de maus-tratos e agressões em seus próprios lares.
Sendo assim, os cometidos relacionados à violência praticada contra a infância duraram
e continua com o passar do tempo e estão marcados em nossa cultura e na maneira de
como se deve educar.
Para Odália, (1985, p.23) “o ato violento não traz em si uma etiqueta de identificação”.
Ou seja, não é como um ritual aparece de um jeito escondido e com várias sutilezas que
passa muitas vezes despercebido dando a impressão de não ser violência. Assim muitas
pessoas ou acontecimentos não veem e não traz a violência como violência e sim como
algo natural, normal.
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Entorno disso a violência por não ser descoberta ela é continua em suas ações tirando
vantagens, isso é, uma prática do forte contra o fraco. Em exemplo bíblico o padrão, a
origem de algo ou de uma condição que permanece na vida social do indivíduo, no quesito
onde muitas vezes a violência não é exposta, sendo assim não é desvelada por completo.
O choque da violência é o de produzir a desigualdade como também estimular uma
dinâmica de desafiar, um enfrentamento. Em análise, os conhecimentos em diversas áreas
como: a psicologia, a ciências sociais, a pedagogia, a enfermagem, a pediatria, a
sociologia, entre outros; apontam que a violência acontece tanto nos centros urbanos
como no ambiente familiar e está presente em vários campos: socialmente,
economicamente, a falta de emprego, a não inclusão, o consumo de bebidas e drogas, o
tráfico etc. Para Odália (1985, p. 13), “o viver em sociedade foi sempre um viver violento.
A violência esta presente desde tempos antigos ela sempre aparece em suas várias faces”.
O autor entende a violência como um fator social, tendo inicio em nome da política.
De acordo com Azevedo e Guerra (USP/SP - 1989) por meio de estudos e pesquisas
consegue de maneira clara conceituar a complexidade dos acontecimentos referentes à
violência doméstica contra crianças e adolescentes. Em concordância com o contexto
acima Azevedo e Guerra (1989 et all) trazem a questão da violência doméstica como
um ato de educar ou descontar raiva, de modo que muitos pais ou responsáveis
pensam estar educando no momento que submetem as crianças a ações violentas.
[...] violência doméstica contra crianças e adolescentes representa todo ato de
omissão, praticados por pais, parentes ou responsáveis, contra crianças e/ou
adolescentes que – sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico
à vítima – implica, de um lado uma transgressão do poder/ dever de proteção
do adulto e, de outro, uma coisificação da infância, isto é, uma negação do
direito que crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas
em condição peculiar de desenvolvimento (GUERRA, 1998, p. 32-33).

A violência intrafamiliar, ocorre dentro de casa e em instituições de abrigo, geralmente é
praticada por uma pessoa da própria família ou responsável que tem a convivência com a
vítima; as agressões domésticas estão caracterizadas pelo abuso físico, sexual,
psicológico, a negligência, o abandono, a falta de empatia o descaso e o trabalho infantil.
Contudo, nesse breve conceito sobre a violência em um âmbito geral podemos perceber
que nem as crianças são poupadas, estas vistas como objeto, e muitas vezes um empecilho
dentro de seus próprios lares sofrendo todos os tipos de violência desde a simbólica ao
abandono, a violência sexual, vitimas do trabalho escravo e vítimas de um sistema que
fecha os olhos para esse problema tão antigo.
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[...] violência doméstica contra crianças e adolescentes representa todo ato de
omissão, praticados por pais, parentes ou responsáveis, contra crianças e/ou
adolescentes que – sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico
à vítima – implica, de um lado uma transgressão do poder/ dever de proteção
do adulto e, de outro, uma coisificação da infância, isto é, uma negação do
direito que crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas
em condição peculiar de desenvolvimento (GUERRA, 1998, p. 32-33).

Uma explicação aceitável ao acontecimento Violência Doméstica que ocorre de maneira
participativa tendo várias origens e causas, em que o abuso e a vitimização procede de
razões de ordem psicológicas, sociais, econômicos e culturais da família sendo pai, mãe,
responsável pela criança. Portanto, Guerra (1998) se enquadra na teoria histórico crítica
de reprodução do fenômeno; reflete as experiências de socialização, e mais raramente as
características consideráveis doente dos pais, bem como sua posição de classe e sua visão
de mundo.
Tipos de violência
De acordo com Azevedo e Guerra (2001), consideram-se aqui alguns tipos de
violência como: Violência física- Atitude ou negação que coloque em risco ou cause
prejuízo à totalidade física de um indivíduo.
[...] violência interpessoal e intersubjetiva; - é um abuso do poder disciplinar
e coercitivo dos pais ou responsável; - é um processo que pode se prolongar
por meses e até anos; - é um processo de completa objetalização da vítima,
reduzindo-a à condição de objeto de maus-tratos; - é uma forma de violação
dos direitos essenciais da criança e do adolescente enquanto pessoas e,
portanto, uma negação de valores humanos fundamentais como a vida, a
liberdade, a segurança; - tem na família sua ecologia privilegiada. Como “esta
pertence à esfera do privado, a violência doméstica acaba se revestindo da
tradicional característica de sigilo” (Violência contra menor. I. Brasil.
Ministério da Saúde; Serviço de Assistência à Saúde do Adolescente
AZEVEDO, 1990).

A violência intrafamiliar, ocorre dentro do lar ou instituição de abrigo e normalmente é
praticada por pessoas da família que convive e mora com a vítima; as agressões
domésticas se caracterizam por abuso físico, abandono, violência sexual, psicológica e a
negligência. A violência psicológica acontece quando alguém controla comportamentos
e as atitudes, como também crenças e decisões de outra pessoa usando de intimidação,
ameaças, ou qualquer outra maneira que cause prejuízo à saúde psicológica do individuo.
Já a violência sexual obriga alguém, a criança a manter contato sexual, físico ou verbal,
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forçando a participar de jogos sexuais por meio da intimidação, chantagem, suborno,
manipulação, ameaça não considerando a vontade pessoal do sujeito.
A Negligência: pode ser considerada também como desleixo, falta de cuidados e ausência
de ajuda financeira, colocando a criança em situação precária, de risco ou de insegurança
como a falta de higiene, o baixo peso que como consequência disso cause doenças na
criança.
O trabalho infantil é outro tipo de violência que conta com a exploração da mão de obra,
a criança não tem idade e nem suporte físico e psicológico para executar tarefas.
Para Odália (1985), há também o tipo de violência institucional- originada por
desigualdades (de gênero, étnico-raciais, econômicas etc.) Tais injustiças ocorrem nas
diversas organizações privadas como (igrejas, escolas, dentro dos lares e suas famílias)
como nos diversos grupos que formam essas sociedades.
Existe também a violência do tipo midiática de acordo com Belloni (2004)
[...] televisão e sua generalização constituem um fenômeno social em si,
gerador de transformações no modo de vida, nos hábitos, na maneira de pensar
e de compreender. Sob sua influência, as condutas e os costumes evoluíram
muito. Não se pode reduzir seu papel àquele de simples meio de comunicação.
Existe certo número de efeitos massivos, dos quais ela é indireta ou
diretamente a origem. Indiretamente, quando ela transmite o evento e o
transforma ao amplificá-lo, diretamente quando ela o fabrica. A distinção,
aliás, não é assim tão nítida muito eventos parecem existir apenas por sua
repercussão midiática, fora da qual eles são praticamente nulos (LURÇAT,
1995, p. 11 apud Belloni 2004).

Segundo Belloni (2004) de acordo com Luçat (1995) a televisão tem um domínio sobre
as crianças devido à indústria cultural reunindo a infância conectada na tela; para a autora
à aprendizagem da violência está na TV que sustenta e contamina esses telespectadores.
[...] uma investigação do governo do estado do Rio de Janeiro concluiu que a
programação infantil concentrava a metade das cenas de violência transmitidas
pela Rede Globo de Televisão: os meninos brasileiros recebiam uma descarga
de brutalidade a cada dois minutos e 46 segundos. As horas de televisão
superam amplamente as horas de aula – quando as horas de aula existem – na
vida cotidiana das crianças de nosso tempo. É a unanimidade universal: com
ou sem escola, as crianças encontram nos programas de tevê sua fonte
primordial de informação, encontrando também seus temas principais de
conversação. O predomínio da pedagogia da televisão ganha alarmante
importância nos países latino-americanos, face à deterioração da educação
pública nos últimos anos. Nos discursos, os políticos morrem pela educação e
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nos fatos a matam, liberando-a para as aulas de consumo e violência que a
telinha ministra (GALEANO, 2011, p. 274).

Essa contaminação tem um poder perigoso na maneira de aprender, agindo acima de tudo
nos primeiros anos de vida já que a criança não possui filtro para discernir sobre a situação
de violência captada. Muitos adultos são influenciados negativamente por essa máquina
imagina uma criança, essa que vem se desenvolvendo continuamente com seus progressos
e regressões.
Outro tipo de agressão desconhecida pela maioria das pessoas é a violência simbólica
presente no contexto da educação, a partir do instante em que professores e gestores
tentam ditar, comandar de acordo com seus pensamentos, regras ou credos particulares,
não levando em conta a experiência de vida de um aluno; anulando tudo o que o estudante
conhece chegando a ser abusiva.
Toda ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica enquanto
imposição, por um poder arbitrário, de um arbitrário cultural. [...] é
objetivamente uma violência simbólica, num segundo sentido na medida da
delimitação objetivamente implicada no fato de impor e de inculcar certas
significações [...] reproduzidas por uma AP, a seleção arbitrária que um grupo
ou uma classe opera objetivamente em e por seu arbitrário cultural
(BOURDIEU, 1970, p. 22).

Bourdieu (1970) fala a respeito da contradição de métodos e técnicas de conhecimentos
de modelo padrão como produção de estratégias do preconceito.
Pode acontecer que além da violência sofrida em casa a escola também pode ferir ainda
mais essa criança, ela pode vir a sofrer bullying; essa é uma palavra usada para relatar
atitudes de agressões física e psicológica, de maneira premeditada e que se repeti
frequentemente, atos praticados por uma ou mais pessoas de um grupo provocando então,
sentimentos de tristeza, aflição e dor existindo uma desigualdade relacionada ao poder; a
própria criança vítima de violência familiar pode ser a que causa o bullying ou pode ser
vítima dele.
Portanto dentre os meios sociais são inúmeras maneiras de violência, sendo a agressão
doméstica uma das mais comuns.
Histórico de violência
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Para Foucault (1999), a violência não é um conceito específico da filosofia. O autor faz
uma análise relacionando a ação da disciplina com o poder de submeter alguém à violência dentro
de contextos históricos constata-se um sistema de punição presente desde a antiguidade na Idade
Média até nos dias atuais.
Foucault (1999) também percebe a punição sendo de ordem social, incompreensiva e
menciona os métodos punitivos como práticas de poder, colocando a ciência do poder como base
fundamental, principal, onde o individuo percebendo que detêm o poder do saber aplica castigos,
lições, punições e penalidades sobre aquele que se mostra inferior a certos conhecimentos. Por
meio disso podemos dizer que as escolas assim como o sistema penitenciário possuem o poder de
vigiar, disciplinar e domesticar tanto a mente quanto o corpo.
[...] sociedade disciplinar, não se deve entender ‘sociedade disciplinada’.
Quando falo da difusão dos métodos de disciplina, não é afirmar que os ‘os
franceses são obedientes’! Na análise dos procedimentos ajustados para
normalizar, não há ‘a tese de uma normalização maciça’. Como se, justamente,
todos estes desenvolvimentos não fossem a medida de um insucesso perpétuo
(FOUCAULT, 1999 p. 330).

Segundo o autor existe uma controvérsia que teve início no iluminismo onde se firmou
uma grande quantidade de instituições que garantiam a proteção aos seres humanos e aos
cidadãos, como a família, igrejas, hospitais, prisões e escolas; porém introduziu meios
para controlar e manter a proximidade da punição. Foucault (1999) denominou como
tecnologia política a autoridade, o poder de comandar o espaço, o tempo e o registro de
informações, confirmando assim uma hierarquia.

Considerações finais
Essa pesquisa teve como objetivo principal investigar a influência da violência familiar e
suas consequências relacionadas ao desenvolvimento, como também o desempenho
escolar da criança. Possibilitou-nos constatar que, ao longo da história (Odália, 1985),
(Del Priori, 1999) a violência está presente no âmbito social, político, econômico e
cultural; os mais atingidos pela violência são as crianças, idosos e as mulheres, devido à
desigualdade do poder da força e o poder hierárquico onde o poder do que “sabe” mais
predomina e subestima o quem não detém o poder do conhecimento (Foucault, 1999).
Para enfrentar a violência, especialmente, a violência intrafamiliar, é fundamental
conhecer a complexidade do acontecimento e estar comovido (afetividade) para
compreendê-lo dentro de um contexto social mais abrangente; fica claro que, a
especificidade deste trabalho destaca e restringe uma reflexão de estudo sobre a violência
doméstica contra a infância (Wallon, 2007- 2008) e (Vygotsky 1988-1998).
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A violência familiar contra a criança precisa ser interrompida de maneira organizada e
firme, não apenas pelos danos físicos e psicológicos que causa às vitimas, mas, acima de
tudo, pelo paradigma abusivo de subjugar durante as relações sociais (cultura) que ela
espalha e causa sofrimento as crianças não fazendo valer seus direitos como seres
humanos (Azevedo, Guerra 1988- 1995). Intenciona-se que, a partir do que foi dissertado
neste trabalho, torna-se possível contribuir para aprimorar o conhecimento e estudo
relacionado ao tema violência familiar, polêmico e complexo visa alertar os professores
do ensino fundamental l a respeito da importância em ter um compromisso em assumir e
admitir na conscientização aos pais e responsáveis dos malefícios que existe referente à
punição física e psicológica como maneira de se educar.
Essa pesquisa pode nos proporciona uma amplitude de conhecimento sobre o tema
estudado percebeu que, com o conhecimento amplo sobre a vida do aluno (Bee, Boyd,
2011), o professor tem a possibilidade de trabalhar melhorando e adaptando a sua
didática; sem esse conhecimento da vida familiar e da realidade do aluno essa transmissão
de conhecimento fica muito mais difícil, não apenas para o professor ensinar, mas,
também para a criança como aluno aprender. Fica claro então de que a criança, o aluno
pode ser afetado maneira positiva ou negativa mediante a mediação que recebe tanto da
família quanto da escola, e se manifesta a esses incentivos.
Tudo isso sem preconceitos e sem discriminar, é preciso valorizar e respeitar a realidade
cultural e social com o objetivo na melhor formação intelectual e emocional como ser
humano em um todo. Dessa maneira o professor pode encontrar caminhos que estejam a
serviço das aprendizagens dos alunos, tendo em vista as vivências em nível individual
(Bourdieu, 1983).
Com, isso, se o professor adquirir uma compreensão ao perceber o aluno desinteressado,
abatido, exausto, agressivo ou até mesmo um atraso no desenvolvimento psicomotor,
nesse caso, é possível utilizar de referência em benefício do entendimento conduzindo
essas circunstâncias.
Torna-se relevante apresentar algumas possíveis contribuições para que a escola seja
realmente um espaço que possibilite aos seus alunos uma melhor perspectiva de educação,
ensino aprendizagem:


Promover reuniões sobre o assunto, como também através
de

palestras, debates e estudos direcionados aos pais;
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Uma reeducação para a educação; instruir os pais ou
responsáveis sobre as etapas do desenvolvimento da
criança, mostrando o que é normal e esperado em cada fase
e orientar esses adultos sob suas ações com as crianças;



Informar o quanto é importante o diálogo a perspectiva de
empregar formas de disciplina que resgatem conversas e
respeitem a criança a respeito do desenvolvimento total
dela;



Reflexão do assunto referente às consequências da violência
familiar e o âmbito escolar.

Ao finalizar a pesquisa, sem esgotar o assunto, pretende-se contribuir para a prática
pedagógica dos docentes que já atuam na sala de aula com alunos vítimas de violência
dentro de seus lares ou que venham a atuar, com vistas a favorecer o desenvolvimento e
o desempenho escolar desses alunos.
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AS APRENDIZAGENS PROFISSIONAIS DOCENTES SITUADAS EM UM ESTÁGIO
SUPERVISIONADO INTERDISCIPLINAR
Jenny Patricia Acevedo Rincón
UNICAMP
Resumo: A presente pesquisa apresenta um estudo em andamento sobre aprendizagem
situada e constituição profissional dos alunos do Curso Estágio Supervisionado I,
oferecida pela Faculdade de Educação (FE) da Unicamp. O objetivo desta comunicação
é relatar algumas compreensões sobre as práticas de aprendizagem profissional docente
dos estagiários da Licenciatura em matemática a partir da participação em experiências
interdisciplinares na Faculdade de Educação da Universidade Estatal de Campinas
(FE/Unicamp). A pesquisa tem
como marco referencial: a Aprendizagem Situada da Teoria Social da Aprendizagem, a
participação em Comunidades de Prática, o desenvolvimento profissional docente, e, por
último a interdisciplinaridade, como característica do Curso de Estágio. Esta é uma
pesquisa de carácter qualitativa, tendo como contexto de investigação as aulas do Curso
Estágio Supervisionado I, oferecido pela Unicamp no primeiro semestre do ano 2014. Na
pesquisa participaram inicialmente dezoito alunos de oito licenciaturas da Universidade
Estatal de Campinas (Matemática, História, Ciências Sociais, Ciências Naturais,
Educação Física, Geografia, Letras e Artes). Porém, dos dezoito alunos, seis estagiárias
eram da Licenciatura em Matemática. Para efeitos da pesquisa foram selecionadas só
quatro estagiárias da Licenciatura em Matemática para analisar narrativamente suas
trajetórias de aprendizagem profissional docente. Isto é, entendendo as aprendizagens
como experiência (Significado), filiação (Comunidade), fazer (Prática) e como devir
(identidade). Os materiais empíricos que compõem o corpus de análise e interpretação
foram obtidos a partir de diários de campo da pesquisadora, diários de campo dos
estagiários, planos de intervenção dos estagiários nas escolas campo de Estágio, relatórios
finais do Curso, questionário, e entrevistas (individual e grupal) dos estagiários
participantes da pesquisa. Os aportes metodológicos e os procedimentos de análise
adotados estão de acordo com a Análise narrativa, sendo esta uma forma de compreender
a(s) experiência(s) desenvolvida(s) através das práticas de aprendizagem em quatro
cenários de aprendizagem docente: o Curso (C1), os Grupos Interdisciplinares (C2), a
Escola (C3), e o TelEduc (C4). Cabe ressaltar que, embora tenham participado de quatro
cenários de aprendizagem, os estagiários conformaram Comunidades de Prática na Escola
(CdP-E), no Curso Estágio Supervisionado (CdP-C), e nos grupos interdisciplinares de
trabalho ao interior do Curso (CdP-I). No Cenário 4, o Teleduc, utilizou-se como
ferramenta de registro das suas observações e não se conformou uma Comunidade de
Prática como tal neste espaço virtual. Neste sentido, pretendemos apresentar as análises
iniciais dos dados e seus reverberações na aprendizagem professional docente. Ao
problematizar as práticas dos estagiários nos diferentes cenários, consideramos que o
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desenvolvimento do Curso evidenciou características de natureza interdisciplinar e
transdisciplinar, permitindo aos estagiários perpassar e ultrapassar as fronteiras das
disciplinas escolares e acadêmicas próprias das Licenciatura.
Palavras- chave: Comunidades de Prática; Estágio Supervisionado interdisciplinar;
Educação
Matemática.
Introdução
O Curso Estágio Supervisionado I teve diferentes mudanças históricas, nas quais
influenciaram a proposta da Ementa. Tal o caso da proposta de um Estágio
Interdisciplinar para as Licenciaturas, proposto pela FE desde o ano de 2008 (ZAN, et al.,
2015). Neste sentido, a pesquisa em desenvolvimento, foca nas compreensões sobre as
aprendizagens dos estudantes ao participarem de um estágio de natureza interdisciplinar.
Nesta comunicação apresentamos as alguns dos resultados obtidos a partir da
conformação de Comunidades de Prática nos cenários nos quais interatuaram no Curso
Estágio Supervisionado (C1), do grupo Interdisciplinar (C2), da Escola (C3), e do
TelEduc (C4). Entretanto, sua atuação individual não é desvinculada da participação dos
outros estagiários, sendo que, as análises narrativas representam as interações dos
estagiários nas três Comunidades de Prática que se conformaram nesses cenários. Isto é,
ao participar das Comunidades de prática nos cenários C1 (Curso), C2 (Interdisciplinar)
e C3 (Escola), os estagiários conformaram Comunidades de Prática correspondentes com
os cenários, assim: CdP-C, CdP-I e CdP-E. Para compreender as aprendizagens segundo
a Teoria Social da Aprendizagem, apresentaremos as experiências de participação e suas
mudanças ao interior da Comunidade(s) de Prática e suas conexões com as comunidades
dos três cenários. A seguir será apresentado o marco referencial, o contexto da pesquisa
e a narrativa da estagiária da Licenciatura em Matemática.
A Aprendizagem Situada e as Comunidades de Prática (CdP)
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A Teoria Social de Aprendizagem (TSA) reconhece que as aprendizagens são
desenvolvidas no meio de sistemas de atividade humana. As relações e interações entre
as pessoas, e as suas práticas produzem aprendizagens e que, apesar de participar de uma
mesma situação, suas experiências e seus interesses não são homogêneos, já que por
ventura, têm origens sociais diferentes. Assim a prática da aprendizagem se dá como
“participação em cambiantes processos da atividade humana” (LAVE e WENGER, 1991,
p. 25).
Os processos de atividade humana garantem sempre a heterogeneidade das
experiências, porque os lugares sociais dos participantes, sendo iguais, suas
interpretações e negociações de significados das experiências são pessoais, e
correspondem à significação dada a cada uma delas. Podemos identificar que o
conhecimento vai se produzindo na medida em que as pessoas, como seres sociais, vão
transitando diferentes experiências imersas nas práticas que provêm de significado cada
situação, sendo que o conhecimento se dá pela participação em diferentes práticas. Por
sua parte, a prática, ao se desenvolver dentro de um sistema de relações, refere que a
significação depende de um contexto, no nosso caso determinado pelos diferentes
cenários dos quais o Estagiário faz parte.
Segundo Wenger (1998) a aprendizagem dentro a Teoria Social de Aprendizagem,
está composta por quatro processos inter-relacionados, que se manifestam através da
Comunidade, o Significado, a Prática e a Identidade, como apresentamos na Figura 1.
Figura 13 - A participação social como processo de aprendizagem e conhecimento.
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Fonte: Tradução da pesquisadora baseada no modelo Wenger (1998, p. 5)
Os quatro processos da Figura 1, representam uma forma de aprendizagem, por
exemplo, na Comunidade, a aprendizagem se manifesta como afiliação como membro
desta, é dizer, através do desenvolvimento de formas de compromisso mútuo, da
compreensão de objetivo conjunto e o desenvolvimento de repertórios compartilhados.
Da mesma maneira ocorre com o significado, no qual a aprendizagem está reflexo por
meio da experiência. Na Prática, a aprendizagem se dá pelo uso de recursos históricos e
sociais do objetivo conjunto da comunidade de prática, quando este encontra-se em ação,
isto é, a aprendizagem como fazer. E por último, a identidade dentro da comunidade está
presente no devir dos participantes da mesma.
A prática, no sentido Wenger, é compreendida como o “fazer algo em um contexto
histórico e social que dá uma estrutura e um significado ao que fazemos” (1998, p.47).
Os participantes de uma prática dão um sentido particular a ela, no que refere à estrutura,
e é por meio desse sentido e da negociação de significados com os outros participantes,
que à prática lhes outorgam um significado. Porém, a leitura sobre a prática se dá dentro
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de estruturas sociais e significados que se deduzem muitas vezes do explícito, assim como
também do implícito, segundo Wenger (1998). Tal e como define Cyrino a prática é “um
processo contínuo, social e interativo, localizada no tempo e no espaço.” (2016, p. 81).
Em consequência, para nossa pesquisa, a constituição do professor se dá pelo trânsito
entre as aprendizagens e os conhecimentos para, na e da prática escolar na qual o
professor (ou futuro professor) participa e problematiza continuamente.
Compreensões sobre manifestações próprias de cada prática redundam em
formas de produzir aprendizagens na prática, das experiências, para se projetar, sob a
visão de comunidades, nas quais participam as pessoas. Cada um dos reflexos de
participação das pessoas numa Comunidade representa tanto a interpretação do que fazer
(o que fazemos?, para que o fazemos?, e, como o fazemos?), também, quem faz parte
daquela prática e como a interpretá-la. Estes são elementos constitutivos e
interconectados entre si.
As comunidades se estabelecem no cotidiano do desenvolvimento de práticas
que envolvem aos participantes com objetivos comuns. Ao mesmo tempo, uma
comunidade legitima a participação das pessoas a partir da competência ou não dos
integrantes da prática, quanto à consecução daqueles objetivos. Por tanto, uma
comunidade de pessoas que pretende um objetivo que envolve os interesses com os da
prática, é uma comunidade que mobiliza aprendizagens. Segundo Wenger, as
comunidades de prática podem se conceber como histórias compartilhadas de
aprendizagem (1998, p. 73). As Comunidades de Prática (CdP) abrangem aspectos gerais
dos quatro elementos constitutivos da aprendizagem como participação social.
Cada participante de uma Comunidade de prática encontra um lugar
único e adquire uma identidade própria que vai se integrando e
definindo cada vez mais por meio do compromisso/engajamento na
prática. Estas identidades se entrelaçam e se articulam mutuamente por
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meio do compromisso mutuo, mas não se fundem entre si (WENGER,
1998, p. 76).

Isto é, a partir do desenvolvimento dos participantes dentro da comunidade, o
participante adquire identidade de participação. De fato, o participante que se envolve em
uma comunidade, pode pertencer, ao mesmo tempo, a múltiplas comunidades. Assim, a
pessoa vai constituindo ao longo do tempo as múltiplas identidades. Cada identidade
depende da(s) prática(s) de cada comunidade. A participação em uma Comunidade de
Prática (CdP), na Teoria Social de Aprendizagem é um elemento determinante e
constituinte dentro das práticas. Assim que na medida em que um participante se
compromete com os objetivos da comunidade, este vai se constituindo como membro
legítimo dentro da mesma, e vai se apropriando do modo de agir da Comunidade de
Prática. Desta maneira, a participação é o termo usado para: “descrever a experiência
social de viver no mundo, desde o ponto de vista da afiliação a comunidades sociais e da
intervenção ativa em projetos conjuntos” (WENGER, 1998, p. 54). Nesse sentido, na
Teoria Social de Aprendizagem, manifestação por meio da qual se produz significado é
chamada de reificação, que por sua vez, é um termo que representa o “Compromisso
como produtor de significado” (WENGER, 1998, p. 63). Isto é:
O termo reificação abrange uma ampla gama de processos que incluem
fazer, desenhar, representar, nomear, codificar e descrever, aliás, de
perceber, utilizar, reutilizar, decifrar e reestruturar. (WENGER, 1998,
p.58).

É preciso compreender como a participação e a coisificação como processos que
convergem na negociação de significado (WENGER, 1998, P. 58). Porém, estes dois
processos são diferentes e complementares ao mesmo tempo: “[...] A negociação de
significado entretece a participação e a coisificação de uma maneira tão perfeita que o
significado parece ter sua própria existência unitária e autônoma” (WENGER, 1998, p.
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64). Para o nosso caso, no Estágio Supervisionado, é necessário identificar a noção de
Aprendizagem sob a perspectiva da Teoria Social da aprendizagem, para o qual
explicamos o que estamos entendendo como prática e Comunidades de Prática.
1. Contexto da pesquisa
Inicialmente, a sala de aula do Curso Estágio Supervisionado I, foi o primeiro cenário
encontrado no qual participaram. Com o decorrer do tempo, a participação do estagiário,
em sala de aula do curso, o mesmo foi permeando dos outros espaços nos quais estava
presente. Nos diálogos no interior do Curso, entre estagiários e o formador e a PED,
entravam timidamente os espaços da escola e do TelEduc na participação. Ao se
identificar e delimitar interesses particulares dos estagiários, frente à problematização das
práticas nas escolas campo de estágio, foi se identificando, com maior ênfase, a
configuração dos cenários de grupos de interesses ou grupos interdisciplinares, como
foram chamados posteriormente. A Figura 2 ilustra os quatro cenários nos quais os alunos
participaram durante o desenvolvimento do Curso Estágio Supervisionado I. Para efeitos
de organização dos dados produzidos na pesquisa, os cenários foram nomeados e
numerados na seguinte ordem: i)Cenário 1 (C 1) - Curso Estágio Supervisionado I; ii)
Cenário 2 (C 2) - Grupo interdisciplinar; iii) Cenário 3 (C 3) - Escola; e. iv)
Cenário 4 (C 4) – TelEduc, como se apresentam na Figura 2.
Figura 14 - Cenários de participação
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Fonte: Construção da pesquisadora
Os movimentos de participação entre as fronteiras também possibilitam as
aprendizagens dos estagiários. Portanto, suas experiências e, em consequência, sua
participação não se desenvolvem em uma única comunidade. Isto é, com o tempo, os
estagiários constituem umas trajetórias de aprendizagem que se complementam e/ou
evoluem entre elas, ao ter aprendizagens sobre suas passagens. No caso particular do
Estágio Supervisionado I, os alunos transitaram pelos quatro cenários que constituíram
lhes tanto na sua trajetória individual pessoal e de formação, quanto na trajetória grupal
da comunidade. Essas trajetórias serão apresentadas para as quatro alunas estagiárias,
assim como também, são a base para narrar as experiências de aprendizagem. As
trajetórias de aprendizagem, individual e grupal, nas diferentes práticas, oferecerão uma
visão mais ampla sobre a Identificação ou não dos participantes da pesquisa, enquanto
seu processo de constituição profissional como futuros professores da escola básica.
Figura 3 - Comunidades de Prática e suas conexões
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Fonte: Construção da pesquisadora
Na Figura 3 apresentamos as três Comunidades de Prática:
i) CdP-C: Comunidade de estagiários, formador e PED do Curso Estágio
Supervisionado I, a qual foi desenvolvida no Cenário 1.
ii) CdP-I: Comunidade interdisciplinar de estagiários pertencentes a, pelo menos, dois
Licenciaturas diferentes, desenvolvida no Cenário 2 (C2).
iii)CdP-E: Comunidade de professores, alunos e estagiários na Escola desenvolvida no
Cenário 3 (C3).

Nas relações estabelecidas na Figura 3, se observam as três

Comunidades de Prática (CdP-C, CdP-I e CdP-E), e suas relações. Como foram
conformadas seis comunidades, foi necessário nominar cada uma delas, e assim
diferenciá-las, por exemplo, CdP-I1, corresponde à Comunidade de Prática
Interdisciplinar número 1. Esta CdP-I1, participou dos quatro cenários (C1, C2, C3 e
C4). Porém, o desenvolvimento como Comunidade de Prática, no sentido Wenger
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(1998), foi centrado no Cenário 2 do Grupo Interdisciplinar (C2). Isto é, o Cenários 1
do Curso Estágio Supervisionado I (C1) e o Cenário 4 do TelEduc (C4), foram comuns
à turma toda de Estágio Supervisionado I. O Cenário 2 do grupo interdisciplinar (C2)
e o Cenário 3 da Escola (C3) foram particulares para cada CdP-I, portanto cada uma
das CdP-I está caraterizada com diferente cor. Pese a que foi denominado cenário da
Escola como C3, este é particular para cada estagiário, e cobra um sentido diferente.
Assim, por exemplo, o C3 da CdP-I4, é diferente ao C3 da CdP-I1. Nos cenários dos
quais fizeram parte as ações, relações e interações dos estagiários, permitiram negociar
significados ao longo do processo de participação e a materialização através da
reificação. Naquele movimento entre as fronteiras dos quatro cenários, para o caso do
Estágio Supervisionado I, pode-se evidenciar diferentes manifestações de participação
assim como de reificação, que representam algum tipo de aprendizagem dos
estagiários, ou mudança com respeito de uma anterior.
Os movimentos de participação entre as fronteiras também possibilitam as
aprendizagens dos estagiários. Portanto, suas experiências e, em consequência, sua
participação não se desenvolvem em uma única comunidade. Isto é, com o tempo, os
estagiários constituem umas trajetórias de aprendizagem que se complementam e/ou
evoluem entre elas, ao ter aprendizagens sobre suas passagens.
No caso particular do Estágio Supervisionado I, os alunos transitaram pelos quatro
cenários que constituíram-lhes tanto na sua trajetória individual pessoal e de formação,
quanto na trajetória grupal da comunidade. Essas trajetórias serão apresentadas para as
quatro alunas estagiárias conforme encaminhamentos do Capítulo 4, assim como também,
serão a base para narrar as experiências de aprendizagem no Capítulo 5. As trajetórias de
aprendizagem, individual e grupal, nas diferentes práticas, oferecerão uma visão mais
ampla sobre a Identificação ou não dos participantes da pesquisa, enquanto seu processo
de constituição profissional como futuros professores da escola básica.
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Nas relações estabelecidas na Figura 3, se observam as três Comunidades de
Prática (CdP-C, CdP-I e CdP-E), e suas relações. Como foram conformadas seis
comunidades, foi necessário nominar cada uma delas, e assim diferenciá-las, por
exemplo, CdP-I1, corresponde à Comunidade de Prática Interdisciplinar número 1. Esta
CdP-I1, participou dos quatro cenários (C1, C2, C3 e C4). Porém, o desenvolvimento
como Comunidade de Prática, no sentido Wenger (1998), foi centrado no Cenário 2 do
Grupo Interdisciplinar (C2). Isto é, o Cenários 1 do Curso Estágio Supervisionado I (C1)
e o Cenário 4 do TelEduc (C4), foram comuns à turma toda de Estágio Supervisionado I.
O Cenário 2 do grupo interdisciplinar (C2) e o Cenário 3 da Escola (C3) foram
particulares para cada CdP-I, portanto cada uma das CdP-I está caraterizada com diferente
cor. Pese a que foi denominado cenário da Escola como C3, este é particular para cada
estagiário, e cobra um sentido diferente. Assim, por exemplo, o C3 da CdP-I4, é diferente
ao C3 da CdP-I1.
A seguir serão apresentadas as características gerais da turma do Estágio Supervisionado
I, os grupos que nela se constituíram para na qual foi desenvolvida a pesquisa sobre a
qual foi analisada a aprendizagem a constituição profissional.
Algumas considerações
Os resultados iniciais obtidos pela presente pesquisa evidenciam algumas conclusões
preliminares da pesquisa de campo que se constituíram em reflexões iniciais que
favorecem o desenvolvimento do futuro professor. A seguir, apresentamos algumas
dessas conclusões.
O Estágio Supervisionado I oferecido pela Faculdade de Educação da Unicamp se
converte em um espaço que garante ações, interações e relações que movimentam as
disciplinas que o constituem. Isto é, de acordo com o apresentado pelos estagiários o
estágio da FE, oferece condições diferentes aos estagiários, desde o momento de escolha
da instituição. Posteriormente, no desenvolvimento do Curso, os estagiários valorizaram

921

o espaço da sala de aula, dentro da Unicamp, na medida em que “outros pontos de vista”
eram importantes durante a participação em sala de aula. Assim, o outro, o colega
estagiário que vinha de outra Licenciatura motivou em diferentes momentos,
participações não lineais de maneira que a participação dos estagiários da turma tornavase enriquecida.
As vozes dos participantes, em geral, as problematizações feitas em sala de aula
em conjunto dos formadores e dos estagiários, assim como nos registros em diário dos
estagiários, e suas interlocuções com a literatura do Curso, tornou o desenvolvimento do
Curso, em uma troca constante entre participação dos estagiários, das suas comunidades
de prática e da turma. Isto é, a participação dos estagiários, motivou o desenvolvimento
de mudanças e aprendizagens. Porém, é de ressaltar que o desenvolvimento da
participação em sala de aula foi um processo que também mudou desde o princípio do
Curso, até o momento de apresentar o relatório final. O fato de os alunos serem de
diferentes Licenciaturas promove, dentro da sala de aula na universidade, uma
diversidade de discursos e posições dos futuros professores. Em geral, cada uma das
leituras feitas desde os olhares de diferentes disciplinas (das Licenciaturas) contribui para
produzir, nas aulas do Curso de Estágio na Unicamp, uma variedade de interpretações e
significações nas interlocuções com a literatura, e na análise das práticas escolares
trazidas pelos estagiários da escola campo.
Tendo presente que os movimentos de participação são necessários enquanto às
aprendizagens não se dão de maneira individual, segundo a teoria Social da
Aprendizagem (Lave & Wenger, 1991), senão que é necessário esse movimento de
participação em comunidade de prática de estagiários (WENGER, 2013) para que as
aprendizagens se mobilizem e mudem e que, a sua vez, precisam ser mobilizadas nas
fronteiras do individual e o social (WENGER-TRAYNER & WENGER-TRAYNER,
2015).
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A participação, dos alunos estagiários, analisados por meio das intervenções em
sala de aula na presente pesquisa, mudou de uma participação periférica legítima a uma
participação periférica central. Porém, não todos os estagiários lograram verbalizar sua
participação, pelo que também foi importante para a análise considerar sua participação
por meio dos diários, e na medida em que são incorporadas as problematizações feitas em
sala de aula, para analisar suas situações particulares na escola campo de Estágio
Supervisionado. Nem todas as participações podem se evidenciar de maneira verbal. Ao
analisar as trajetórias de aprendizagem individuais e grupais dos estagiários da
comunidade de prática, podemos encontrar que as trajetórias de aprendizagem têm
mudado no caminho, mas mantendo a tendências de liderança, participação ativa nas
comunidades de prática em que são inseridos de maneira voluntária, ou em atividades em
que se sentem envolvidos com a prática da comunidade. Ou pelo contrário, experiências
pouco agradáveis marcam a trajetória de participação de um aluno até introvertê-lo e
afastá-lo de participação verbal. A trajetória de participação do grupo apresenta que o
grupo analisado na pesquisa, foi um grupo que surgiu sem muito envolvimento dos
participantes, foi mudando seu envolvimento, de acordo com interesses comuns dos
estagiários, e de acordo com os níveis de envolvimento, este grupo foi ganhando espaço
na sua consolidação, até envolver trajetórias de práticas diferentes ao estágio
supervisionado, na prática da sala de aula do Curso, cumprindo com o proposto até o
término dela.
As escolas de campo de estágio ofereceram um cenário de tantos possíveis que
problematizou as práticas dos estagiários, tanto quanto o cenário da sala de aula do Curso
Estágio Supervisionado I.

Este estágio, também se converteu em um espaço de

identificação e não identificação, como afirma Wenger, já que o contato com a realidade
do professor no Brasil, em escolas públicas onde eles participaram, ajudaram alguns deles
para se convencer que as condições laborais não são as mais adequadas para seu
desenvolvimento profissional. Além de concebera prática docente como inacabada,
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segundo os estudos que implicam a “atualização” constante, ou desenvolvimento de
mestrados e doutorados para garantir melhores entradas salariais, consideram que é
demais o gasto físico e mental ao se envolver em práticas em escolas e depois seguir se
formando e, em comparação com outras profissões o investimento é menor, e o salário
igual ou maior, segundo entrevista com duas das estagiárias da comunidade analisada
para esta primeira entrega do trabalho. De outra parte, os outros dois estagiários
entrevistados, encontraram possibilidades dentro da profissão docente, enquanto eles hoje
formados estão se formando ou tentarão prestar concurso no magistério, mas convencidos
de ter escolhido a graduação adequada.
Foi interessante evidenciar o a mobilização de recursos (diários, vozes e literatura)
na aprendizagem dos estagiários, assim como as reflexões realizadas durante o semestre.
A dinâmica do Curso, e a colaboração da turma, contribuíram para a definição das
temáticas emergentes de diários, reflexões e negociação de significados, com o objetivo
de transformar suas futuras práticas profissionais. Assim como apresentado em Acevedo
e Fiorenitni (2016), os estagiários, ao refletir sobre suas concepções e idealizações da
prática escolar, produzem novas compreensões e habilitam-se a projetar e planejar
propostas de intervenção pedagógica na prática escolar, promovendo, assim, sua própria
aprendizagem profissional e a possibilidade de transformar a prática de ensinar e aprender
na escola básica.
Sobre as teorizações apresentadas anteriormente consideramos o Estágio
Supervisionado da pesquisa como transdisciplinar nos processos de observação, análise
e intervenção didático-pedagógica, porque esses perpassam e ultrapassam as fronteiras
das disciplinas escolares. Nesse sentido, o transdisciplinar, é complementar ao disciplinar,
uma vez que o confronto das disciplinas faz com que surjam novas informações que se
articulam entre si, procurando pela abertura das disciplinas a aquilo que as atravessam e
as transcendem. Embora o Estágio da faculdade de Educação esteja proposto sob um
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caráter interdisciplinar, na medida em que os estagiários mobilizam ou utilizam
conhecimentos ou procedimentos próprios de um campo disciplinar específico para
compreender, interpretar ou problematizar situações da prática pedagógica de
ensinaraprender na escola básica, os formadores tiveram a autonomia de fazer
transcender esta prática.
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ATIVIDADES LÚDICAS NO DESENVOLVIMENTO SEXUAL INFANTIL NA PERSPECTIVA
EMANCIPATÓRIA
Veronica Cristina Martins dos Reis
Cláudia Ramos de Souza Bonfim
Faculdade Dom Bosco
Resumo: A presente pesquisa é qualitativa- explicativa-bibliográfica; fundamenta-se em
Louro, Werebe, entre outros. Objetiva-se esclarecer sobre a possibilidade de trabalhar a
educação sexual na infância contribuindo significativamente para a superação dos
preconceitos de gênero.Com um olhar mais crítico a respeito da sexualidade, os agentes
comprometidos, efetivamente com a educação, devem proporcionar ambientes adequados
para que cada pessoa possa vivenciar o autoconhecimento com a totalidade da
sexualidade. Observando as práticas educativas nas escolas, durante o estágio curricular
para formação pedagógica, notou-se a importância do preparo dos profissionais da
educação, pois são eles os protagonistas para que se desenvolva uma escola sem
estereótipos e tabus. Questiona-se: Como a educação sexual na educação infantil deve ser
trabalhada visando a desconstrução de estereótipos e preconceitos de gênero? Durante a
pesquisa conceituou-se sexualidade, educação sexual, preconceito, gênero e educação
emancipatória. Aponta-se como através de atividades lúdicas é possível promover uma
educação sexual emancipatória que vise a formação de pessoas sem preconceitos, afinal
tal diferenciação, de meninos e meninas, advém da visão do próprio educador. Observouse que as crianças, através de brincadeiras, estão desenvolvendo sua cultura, porque
cultura é tudo aquilo que é repassado pelas gerações, em dada sociedade, e vai sendo
apropriada de maneira natural, sem questionamentos, o ato de brincar é o que faz com
que a criança também sinta prazer; é no lúdico que se desenvolve a diversão, entre outros
prazeres. Portanto, se entendemos a sexualidade como tudo que nos dá prazer, brincar é
um ato educativo e sexual, porém, não erótico. Explana-se acerca das fases do
desenvolvimento psicossexual das crianças. Considera-se que, a criança ao nascer, ainda
não está com sua personalidade “pronta”, e que está se desenvolverá, e se humanizará a
partir de suas interações sociais nos mais diversos contextos: escola, família, sociedade.
O que ressalta, o importante papel do educador enquanto mediador da aprendizagem e da
formação da criança, pois ao interagir com o educando, o auxilia a internalizar
sentimentos, comportamentos e valores e a desenvolver seu senso crítico e sua autonomia.
Considera-se que a Educação Sexual trabalhada numa perspectiva emancipatória desde a
Educação Infantil pode trazer uma contribuição significativa para o rompimento de tabus,
preconceitos de gênero e dogmas impostos por nossa sociedade, transcendendo a visão
reducionista de sexualidade, mostrando que através do lúdico, das brincadeiras os
docentes podem contribuir para uma educação sexual emancipatória que forme pessoas
capazes de viver sem preconceitos. Afirma-se que todos os pais e educadores deveriam
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estar preparados para enfrentar as dúvidas das crianças sobre sexualidade, pois toda que
criança tem suas dúvidas e medos, cabendo aos mais próximos eliminar os estereótipos e
tabus através da educação.
Palavras-Chave: educação infantil; educação sexual emancipatória; práticas educativas.

Introdução
Este estudo tem como objetivo esclarecer como é possível trabalhar a educação
sexual na infância contribuindo significativamente para a superação dos preconceitos de
gênero.
O presente estudo é de caráter bibliográfico- explicativo e abordagem qualitativa,
fundamentado em livros e artigos científicos da internet e em autores como Bonfim,
Nunes e Silva, Louro, Werebe entre outros.
Como questão norteadora busca-se estudar: como a educação sexual na educação
infantil deve ser trabalhada visando a desconstrução de estereótipos e preconceitos de
gênero?
A hipótese pressupõe que, é possível contribuir de modo significativo através
contação de histórias, brincadeiras integradas com meninos e meninas, além de realizar
intervenções de acordo com a curiosidade e manifestação da sexualidade de cada criança
individualmente, de maneira natural, sem reprimir, orientando adequadamente de acordo
com cada fase do seu desenvolvimento psicossexual. O trabalho com músicas também é
importante nesta etapa, pois ajudará a desenvolver a corporeidade da criança. Deve-se
ainda, desmistificar o uso das cores de meninos e meninas, desconstruindo ideias como
“menino não chora”, neste sentido Bonfim (2016, p.34) afirma que “a construção da
masculinidade ainda está relacionada a experiências de violência e pela repressão aos
sentimentos.”
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As crianças, através de brincadeiras, estão desenvolvendo sua cultura, vão se
apropriando de tudo aquilo que é repassado pelas gerações, em dada sociedade, e vai
incorporando e reproduzindo isto maneira natural, sem questionamentos.
Para atingir o objetivo geral delinearam-se os seguintes objetivos específicos:
conceituar sexualidade, educação sexual, preconceito, gênero, educação sexual
emancipatória, apontar como através das brincadeiras é possível promover uma educação
sexual emancipatória que vise a formação de pessoas sem preconceitos e explicar as fases
do desenvolvimento psicossexual das crianças e o que pode ser trabalhado em cada fase.
Pautamo-nos na perspectiva da educação sexual numa perspectiva emancipatória
que segundo Bonfim (2012), vai muito além da vertente biológica ensinada por muitas
escolas, consistindo numa educação que vise contribuir para o desenvolvimento da
sexualidade considerando todos os aspectos que influenciam a formação humana:
biológicos, psicológicos, culturais, sociais. Promovendo também a desconstrução de
estereótipos e preconceitos de gênero, ajudando a criança a desenvolver sua corporeidade
e sua sexualidade com naturalidade, a lidar com as sensações, sentimentos e instintos e
olhar para si e para os que a rodeiam, com respeito, promovendo a igualdade.
As fases do desenvolvimento psicossexual da criança
O desenvolvimento da criança advém das suas experiências em casa, na escola e
na sociedade, assim, seus preconceitos partem daquilo que vivenciaram desde a infância.
Freud afirma que a sexualidade não está limitada à função dos órgãos
genitais e ao ato sexual em si. Para ele, a vida sexual começa logo após o
nascimento e se desenvolve por meio de diversas atividades e estímulos
que ocorrem na infância, proporcionando um prazer que não está
vinculada às satisfações fisiológicas. (BONFIM, 2012, p.24)

Toda criança tem dúvidas e curiosidades na infância, momento que surgem
perguntas, cabendo aos profissionais da educação e à família sanar todas as dúvidas para
uma formação emancipada. Segundo Bonfim (2012, p. 78), “ para que possamos
orientar e ajudar nossos filhos, nossos alunos e a nós mesmos a lidar com a sexualidade
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é imprescindível conhecer as fases do desenvolvimento psicossexual apontadas por
Freud”.
Freud caracteriza em cinco fases o desenvolvimento das manifestações da
sexualidade da criança, descobrindo seu corpo, formando sua identidade, seus valores,
seus conceitos, sua autoestima. Tornando-se ou não, um adulto capaz de vivenciar sua
sexualidade de forma saudável, afetiva, ética e prazerosa.
A seguir apresenta-se partindo de SHAFFER (2008, p.41), um quadro das fases
de desenvolvimento psicossexual da teoria Freudiana:
Tabela 2.1 Fases de desenvolvimento Psicossexual da Teoria Freudiana
Fase psicossexual Idade
Descrição
Oral

Do nascimento a 1 ano

Anal

De 1 ano a 3 anos

Fálica

De 3 anos a 6 anos

O instinto sexual concentra-se na boca, já que
os bebês obtêm prazer de atividades orais
como sugar, mastigar e morder. As atividades
de
alimentação
são
extremamente
importantes, por exemplo, um bebê
desmamado precocemente ou de modo
abruto pode mais tarde necessitar de contato
íntimo e se tornar superdependente de seu
cônjuge.
Urinar e defecar voluntariamente tornam-se
os meios primários de gratificação para a
pulsão sexual. O treinamento para o uso do
banheiro produz grandes conflitos entre a
criança e os pais. O ambiente emocional
criado pelos pais pode produzir efeitos
duradouros. Por exemplo, crianças castigadas
por terem “acidentes” nas funções de
eliminação podem se tornar inibidas,
bagunceiras ou perdulárias.
O prazer agora vem da estimulação genital. A
criança desenvolve um desejo incestuoso por
um dos pais do sexo oposto (complexo de
Édipo para os meninos e complexo de Electra
para as meninas). A ansiedade consequente
desse conflito permite que a criança
internalize suas características de papeis
sexuais e padrões morais de um dos pais do
mesmo sexo.
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Latência

De 6 anos a 11 anos

Genital

De 12 anos em diante

Traumas da fase fálica causam conflitos
sexuais reprimidos e as pulsões sexuais são
redirecionadas a trabalhos escolas e jogos
vigorosos. O ego e o superego continuam a se
desenvolver a medida que a criança adquire
mais habilidades d resolução de problemas na
escola e internaliza valores sociais.
A puberdade desperta novamente as pulsões
sexuais. O adolescente deve agora aprender a
expressar essas pulsões de maneiras
socialmente
aceitáveis.
Se
o
desenvolvimento ocorreu de modo saudável,
a pulsão sexual madura se satisfaz por meio
do casamento e na criação de filhos.

Este quando mostra que as manifestações da sexualidade, são importantes para o
pleno desenvolvimentos sexuais da criança, assim, é possível compreender como os pais
devem lidar com seus filhos, entendendo que cada manifestação da sexualidade da criança
desde seu nascimento, fazem parte o seu desenvolvimento. Por isso, é necessário que haja
um esclarecimento dos conflitos que ocorrem durante o desenvolvimento psicossexual de
maneira natural e científica. Uma criança se tornará um adulto sexualmente emancipado
se vivenciar de forma plena e prazerosa todas essas fases, sem repressão, através de
orientações dialógicas e intervenções positivas.
Cabe aqui, explicar sobre três primeiras fases que compõe o desenvolvimento da
criança na Educação Infantil.
Considerando Bonfim (2012), na fase oral, é necessário que a criança desenvolva
o sugar, sendo este um prazer fundamental para saciar a fome, esta fase precisa ser
suficientemente desenvolvida, para que futuramente esta criança não tenha um maior
propensão a desenvolver vícios que visem suprir o prazer oral que não foi desenvolvido
na fase adequada, como ato de fumar, beber demais, comer demais, etc... (BONFIM,
2012)
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Na fase anal, deve ser trabalhado o prazer, a limpeza da área anal; o controle da
micção e das as fezes são o alvo para o pleno desenvolvimento desta fase, tendo
simbolismo com a papinha e a massinha trabalhada na educação infantil. A criança que é
reprimida nesta fase pode se tornar um adulto perfeccionista ou até mesmo controlado
demais, que não aceitam críticas, mesmo que elas sejam para seu crescimento.
Na fase fálica, deve ser trabalhado o imaginar o brincar, é nela que a criança
começa a ter uma visão do que é o outro, ocorre o equilíbrio entre a diversão e a
responsabilidade, tornando-se notório a visão entre homem e mulher dentro de uma
sociedade, onde começa a formar-se os estereótipos, conflitos entre a identidades de
gênero, a criança busca aqui entender seu próprio gênero. Surge também o forte amor
pela mãe ou pelo pai, o que ajuda a construir sua identidade. É importante trabalhar o fato
da criança dormir em seu próprio quarto, fazer com que a criança se sinta segura de si
mesmo, entendendo que ela não necessita estar junto a um adulto para tomar atitudes, que
ela é segura de si. Por isso, Bonfim (2012) a sexualidade é a integralidade humana,
envolvendo os aspectos biológicos, psicológicos e culturais.
Werebe (1998, p.139) afirma que:
A educação sexual compreende todas as ações, deliberadas ou não,
que se exercem sobre um indivíduo, desde seu nascimento, com
repercussão direta ou indireta sobre suas atitudes, comportamentos,
opiniões, valores ligados à sexualidade.

Em relação ao preconceito de gênero e tabus, fica evidente que para serem
quebrados, é necessário que os profissionais da educação e pais estejam sempre prontos
para trabalhar com as dúvidas da criança, ressaltando que é em casa que a criança tem seu
primeiro contato social, sendo a família, a maior responsável pela educação sexual de
seus filhos e por quebrar os tabus.
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Como através das brincadeiras é possível promover uma educação sexual
emancipatória que vise a formação de pessoas sem preconceitos
Partindo de nossa realidade podemos perceber que a escola é o local onde as
crianças, adquirem o conhecimento sistematizado, onde brincam, crescem e se
desenvolvem integralmente. Sendo esta, um lugar onde de diferenças é necessário fazer
da diversidade uma oportunidade para aprendizados.
Nesse sentido, pensando na Educação Infantil, foco de nosso estudo, as
brincadeiras, podem e devem, ser uma forte aliada do professor, pois através delas,
orientará o aluno a ter uma visão mais crítica, que supere as diferenças e onde a
sexualidade, não torna-se muitas vezes, uma justificativa para que ocorra a desigualdade.
A dualidade de gênero, começam a surgir desde o nascimento da criança, e
sociedade já determina qual padrão devem seguir, sendo então, difícil desconstruir esses
preconceitos.
Para Louro (2000, p. 6) gênero,
[...] refere-se, portanto, ao modo como as chamadas “diferenças
sexuais” são representadas ou valorizadas, refere-se àquilo que se diz ou
pensa sobre tais diferenças, no âmbito de uma dada sociedade, num
determinado grupo, em determinado contexto.

Assim, Louro (1997), considera que cabe à mulher ou homem entender o que lhe
é imposto e lutar para desconstruir isso, para que possamos viver numa sociedade mais
igualitária e humana.
Considerando Guimarães (2004, p.18):
[...] o preconceito seria apenas a crença prévia (preconcebida) nas
qualidades morais, intelectuais, físicas, psíquicas ou estéticas de
alguém, baseada na ideia de raça. Como se vê o preconceito pode
manifestar-se, seja de modo verbal, reservado ou público, seja de
modo comportamental, sendo que só nesse último caso é tido como
discriminação.
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O brincar é um meio de aprendizagem, o que indica a importância sua importância
na formação humana. Desde seu nascimento a criança é inserida em um meio no qual é
motivada a criar preconceitos, a diferenciação de sexo é fortemente marcada por seus pais
na escolha de suas vestimentas, de seu quarto azul se for menino e rosa se for menina.
Conforme afirma Bonfim (2012) até mesmo na compra desde brinquedo há a
grande diferenciação do sexo quando chegamos em uma loja para comprar um brinquedo
de criança logo nos deparamos com uma pergunta de certa forma preconceituosa: você
quer brinquedo para menina ou para menino? São seções diferenciadas, com brinquedos
que induzem ao preconceito de gênero; para os meninos os brinquedos de velocidade:
caminhão, avião, moto, carro, heróis; para as meninas: a boneca (condicionando à
maternidade), a cozinha e brinquedos de casinha (indicando que seu lugar é o lar), as
princesas (delicadas e magras que precisam do príncipe para defende-las e agras
condicionando aos estereótipos de corpo e beleza disseminados pela mídia vigente).
Precisamos esclarecer que que não existe brinquedo de menino ou menina, e sim
brinquedos que ambos podem ser usufruídos por todos e todas. Assim, no ato de brincar
a criança cria sua imagem de mundo e sua própria imagem, mesmo que de forma
inconsciente.
A educação dual, sexista e machista inferioriza as mulheres, e
culturalmente, vai perpetuando e consolidando a dominação masculina,
como se a mulher fosse propriedade e submissa dentro da relação
afetiva-sexual e inferior na estrutura social. Assim, é emergencial um
diálogo crítico sobre as desigualdades e violência de gênero, sobre a
dualidade com se educam meninos e meninas, precisamos alargar os
debates e conhecimentos, pois a partir deles emerge o necessário
enfrentamento à histórica opressão sofrida pelas mulheres, seja nas
relações afetivas ou na sociedade. (BONFIM, 2016, p.29)

Isso indica que o professor deve conceder liberdade de escolha para a criança, que
tem o direito de brincar do que e o com o brinquedo que ela quiser, compreendendo que
as brincadeiras contribuem para formar conceitos e

consolidar preconceitos que

embasam nossas vidas, pois o que aprendemos na infância levamos por toda vida.
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Feijó (1992, p. 02), afirma que, “o lúdico é uma necessidade básica da
personalidade, do corpo e da mente, fazendo parte das atividades essenciais da dinâmica
humana caracterizada por ser espontânea funcional e satisfatória”.
Na fase da infância, o lúdico é um forte aliado para o desenvolvimento integral da
criança. Considerando Faria (2013, p. 37):
[...] algumas brincadeiras colaboram com a aprendizagem, tendo
em vista a atenção, afetividade, concentração e outras habilidades
psicomotoras. É no ato de brincar que a criança, exercita sua
imaginação para criar personagens e representar, se depara com
diferentes situações, sentimentos, sensações, e nesse momento
que sua personalidade começa a ser construída.
Neste momento, as crianças conseguem construir imagens, automaticamente elas
se expressam e começam a desconstruir os padrões que a sociedade impõe, tornam mais
críticas e mais preparados para lidar com preconceitos que encontraram no meio em que
estão inseridos.
Segundo Machado (2003, p. 21) entende-se que:
Brincar é nossa primeira forma de cultura. A cultura é algo que pertence
a todos e que nos faz participar de ideias e objetivos comuns. A cultura
é o jeito de as pessoas conviverem, se expressarem, é o modo como as
crianças brincam, como os adultos vivem, trabalham, fazem arte.
Mesmo sem estar brincando com o que denominamos “ brinquedo”, a
criança brinca com a cultura.

É notório então, que o ato de brincar além de ser prazeroso vai formando os
conceitos da criança sobre si e sobre o mundo. Assim, considera-se Bonfim (2012) que
a criança ao nascer, ainda não está com sua personalidade “pronta”, e que está se
transformará, se formará, e se humanizará a partir de suas interações sociais nos mais
diversos contextos, apontando a importância do educador enquanto mediador da
aprendizagem e da formação da criança, pois ao interagir com o educando, o auxilia a
internalizar sentimentos, comportamentos e valores. (BONFIM, 2012)
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Partindo do entendimento de Borba (2006, p. 39.):
[...] a brincadeira é um fenômeno da cultura, uma vez que se configura
como um conjunto de práticas, conhecimentos e artefatos construídos e
acumulados pelos sujeitos nos contextos históricos e sociais em que se
inserem. Representa, dessa forma, um acervo comum sobre o qual os
sujeitos desenvolvem atividades conjuntas. Por outro lado, o brincar é
um dos pilares da constituição de culturas e infância, compreendidas
como significações e formas de ação sociais especificas que estruturam
as relações das crianças entre si, bem como os modos pelos quais
interpretam, representam e agem sobre o mundo.

Concorda-se, com Bonfim (2012), que os pais e educadores deveriam estar
preparados para enfrentar as dúvidas das crianças sobre sexualidade, pois toda que criança
tem suas curiosidades e medos, e cabe, tanto aos pais, como os educadores devem
esclarecê-las, de forma natural, sem tabus ou repressões. No entanto, a sexualidade é na
maioria das vezes, reprimida. Através das brincadeiras, seja de casinha ou de médico, a
criança vai internalizando valores e construindo seu jeito de ser e se relacionar, nesse
sentido, a Educação Infantil torna-se fundamental para a construção de pessoas
emancipadas que aprendam a se respeitar em igualdade independente do gênero.
Considerando Machado (2003, p. 37) entende-se que:
Brincar é também um grande canal para o aprendizado, senão o único
canal para verdadeiros processos cognitivos. Para aprender precisamos
adquirir certo distanciamento de nós mesmos, e é isso o que a criança
pratica desde as primeiras brincadeiras transicionais, distanciando-se da
mãe. Através do filtro do distanciamento podem surgir novas maneiras
de pensar e de aprender sobre o mundo. Ao brincar, a criança pensa,
reflete e organiza-se internamente para aprender aquilo que ela quer,
precisa, necessita, está no seu momento de aprender; isso pode não ter
a ver com o que o pai, o professor ou o fabricante de brinquedos propõe
que ela aprenda.

Dentro do espaço escolar, cabe aos professores proporcionar brincadeiras, nas
quais envolvam a todos, mostrando que não existe brincadeira de menino ou de menina,
e sim brincadeiras, nas quais todos podem e devem participar, seja de casinha, de boneca,
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de futebol, sem diferenciação de sexo biológico, desconstruindo os preconceitos de
gênero socialmente consolidados.
Pensar a desigualdade, o preconceito e a violência de gênero, requer
entender que as condições objetivas geram as condições de opressão e
que suas raízes são profundas, pois a forma como somos educados e as
experiências que vivenciamos nos condicionam, inconscientemente a
naturalizar atitudes discriminatórias, passando a fazer parte da nossa
subjetividade. (BONFIM, 2016, p.37)

Entende-se assim, que é necessário descontruir as construções naturalistas, que
são socialmente impostas.
Leontiev apud Faria (2013, p. 44) afirma que, “é através da atividade lúdica que
a criança desenvolve a habilidade de subordinar-se a uma regra. Dominar as regras
significa dominar o próprio comportamento, aprendendo a controla-lo e a subordiná-lo a
um propósito definido”.
Retomando Faria (2013, p. 45):
[...] podemos considerar que através das brincadeiras infantis muitos
preconceitos de gênero são consolidados. Assim a subjetividade da
criança vai se formando permeando por comportamentos, sentimentos
e posicionamentos que “ separam “ meninos e meninas impedindo a
interação e excluindo possibilidades de trocas afetivas e aprendizados
que contribuam para a superação desses preconceitos.

Faz-se necessário dentro da prática pedagógica, trabalhar a ludicidade das crianças
buscando superar a dualidade de meninos e meninas, favorecendo a desconstrução de
preconceitos e estereótipos criados pela sociedade.
No dia a dia, surgem diversas situações que podem despertar o interesse da criança
por assuntos ligados à sexualidade, despertando curiosidades e uma série de perguntas.
“A professora, ao observar o quanto este tema está mobilizando as crianças, pode sugerir
seu estudo.” (CRAIDY & KAERCHER, 2001, p. 62)
Retomando Craidy & kaercher (2001, p. 63), que esclarecem que:
Em primeiro lugar é preciso informar aos pais, mães ou responsáveis
que a sexualidade será alvo de estudo, para que as crianças possam
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colocar suas dúvidas e verem respondidas suas inquietações. A
professora poderá informar à família o quanto as crianças têm se
mostrado interessadas neste tema e da necessidade de oferecer respostas
simples e objetivas, de acordo com o nível de compreensão infantil.

Assim, os pais estarão cientes das dúvidas e curiosidades apresentadas pelas
crianças e do trabalho que será desenvolvido. Dessa forma, o educador iniciará uma
intervenção objetivando a desconstrução de tabus e preconceitos, afinal, a escola como
entidade primordial na vida da criança, tem o papel de prepará-la para o convívio em
sociedade.
Craidy & Kaercher (2001, p. 63), entendem que :
Deixar que as crianças falem livremente sobre seus interesses e
curiosidades [...] deixar que as crianças exponham livremente suas
ideias a respeito de concepção de nascimento, e que possam falar sem
restrições respeito das partes do seu corpo ou nomear estas situações do
jeito que elas aprenderam. Desta forma, se alguma criança pergunta a
professora o que é “transar”, “para que serve a camisinha”, “ o que é
gay”, etc, cabe a professora responder sem rodeios, de uma maneira
simples e clara, sem que sua resposta tenha uma conotação de censura
ou preconceito em relação a pergunta ou ao ato que envolve a
sexualidade.

A partir de um diálogo e brincadeiras, as crianças vão criando sua visão de mundo,
por isso faz-se importante que as respostas às dúvidas, sejam claras, diretas e adequadas
à cada fase. Os educadores são espelhos para a criança, que tem fácil assimilação, e a
partir do que ouvem e dos exemplos que vivenciam vão construindo a imagem de si, do
outro e do mundo, aprendendo a respeitar a singularidade de cada um. Através de
atividades pedagógicas é possível atingir resultados positivos na luta pela superação dos
preconceitos de gênero.
Considera-se então que, no espaço escolar o brincar é essencial a formação da
criança e pode contribuir para combater os preconceitos construídos historicamente, pois
as questões de gênero são nítidas na escola, seja em sala de aula, ou fora dela, no entanto,
enquanto alguns docentes tentam intervir de maneira positiva, buscando sua superação,
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outros tantos ainda ajudam a disseminar e consolidar preconceitos, dependendo da
concepção de educação que se pautam.
Afirma-se, que a escola é um dos principais espaços de emancipação e superação
do senso comum. Lutar contra o preconceito, de qualquer ordem, deve ser um dever de
todo docente, assim como, de toda pessoa que se considera cidadã, pois muitas violências
decorrem desses preconceitos, sejam eles simbólicos, verbais ou físicos.
Considerações Finais
Considera-se que a Educação Sexual trabalhada numa perspectiva emancipatória
desde a Educação Infantil pode trazer uma contribuição significativa para o rompimento
de tabus, preconceitos de gênero impostos por nossa sociedade, transcendendo a visão
reducionista de sexualidade, mostrando que através do lúdico, das brincadeiras os
docentes podem contribuir para uma educação sexual emancipatória que forme pessoas
capazes de viver sem preconceitos.
Afirma-se que todos os pais e educadores deveriam estar preparados para
enfrentar as dúvidas das crianças sobre sexualidade, visando sua desconstrução, de
preconceitos e estereótipos de gênero, enfatizando a importância do profissional da
educação, que deve conhecer o desenvolvimento psicossexual da criança.
Quando se fala em educação emancipatória, entende-se, como aquela, que vise a
formação da integral da criança, numa perspectiva histórico-crítica.
Ao retomar nossa questão inicial sobre preconceito de gênero na educação infantil,
podemos afirmar que o desenvolvimento da sexualidade é fundamental na vida da criança,
sendo o brincar, indissociável do processo ensino-aprendizagem na Educação Infantil.
Através dele, a criança entra em um mundo imaginário, no qual vai formando sua
identidade. Os professores e os pais podem e devem intervir de maneira positiva neste
processo. Embora vivemos em um mudo dominado pelo preconceito, considera-se, que a
educação seja capaz de contribuir de maneira significativa para superar rótulos e tabus,
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ressaltando que é direito de todas as pessoas vivenciarem sua sexualidade, sem medo ou
repressões. Espera-se que este estudo traga novas indagações, inquietações e reflexões
cientificas.
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CENTRO DE MEMÓRIA INSTITUCIONAL: APRENDIZAGEM CORPORATIVA E
GESTÃO DO CONHECIMENTO
Margot Terada
Roberto Kanaane
CPS – Centro Paula Souza
Resumo
A informação e o conhecimento fazem parte do capital intelectual de valor intangível de uma
organização, com importância estratégica, cuja história das ações da gestão no presente, no
passado e no futuro, necessita estar assentada na documentação que as identifique e proporcione
transparência, visibilidade, acessibilidade e responsabilidade socioambiental. Assim, surgem os
centros de documentação e memória no intuito de preservar e resgatar a memória histórica e a
cultura organizacional. Grande parte da documentação, inserida nos acervos dos centros de
memória institucionais, tem por finalidade servir para a identificação, criação, armazenamento,
disseminação e aplicação da informação e do conhecimento organizacional, através dos bancos
de registros sobre processos, produtos e serviços e o relacionamento com os stakeholders, embora
alguns centros tenham nascido com outras finalidades em outras décadas. A geração do
conhecimento (tácito e explícito) oriundo dessa educação e aprendizagem corporativa precisa ser
preservada e conservada como fonte de pesquisa, visando à inovação e a formação continuada
dos profissionais. Em função do exposto questiona-se: quais as contribuições do Centro de
Memória Institucional para a aprendizagem e educação corporativa? Nesse sentido, o presente
estudo tem por objetivos: Investigar e identificar as contribuições do Centro de Memória
Institucional para a aprendizagem e a educação corporativa, como instrumentos da Gestão da
Informação e do Conhecimento; Caracterizar a importância estratégia dos acervos nas
organizações investigadas; e Verificar a adoção de indicadores de desempenho da Gestão do
Conhecimento na avaliação dos Centros de Memória. A memória neste caso é tratada sobre o
aspecto da documentação (nos diversos gêneros e/ou espécies) – conhecimento explícito – onde
se insere. Para tanto serão analisados dez centros de memória institucionais, públicos e/ou
privados, acadêmicos e/ou empresariais, na região metropolitana de São Paulo, comparando-se o
referencial teórico inserido na literatura nacional com a prática (factual) encontrada nos centros
pesquisados. A pesquisa será baseada nos métodos: analógico (características observadas nos
centros de memória em relação ao referencial teórico); exploratório, documental e/ou
bibliográfico (levantamento do referencial teórico e outras fontes de informação); estudos de caso
(acervos das instituições); qualitativo e quantitativo (análise dos dados e busca de evidências e
tendências); e na técnica da visitação e questionário/formulário, com observação direta durante a
visita presencial nos acervos documentais das amostras não probabilísticas selecionadas por
acessibilidade dos pesquisadores, cujas instituições mantenedoras apresentem um
processo/sistema de aprendizagem corporativa e gestão do conhecimento implantado
preferencialmente. A aplicabilidade das repostas dessa pesquisa atenderá as demandas das
instituições mantenedoras dos centros de memória, no que tange a sinalizar, através dos
indicadores de desempenho e/ou instrumentos formais de mensuração, a sua visibilidade e
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importância estratégica na organização, justificando a manutenção dos centros e garantindo assim
a educação e aprendizagem corporativa de futuras gerações.
Palavras-Chave: Aprendizagem e Educação corporativa; Gestão do conhecimento; Memória
institucional.

1 Introdução

Com as constantes mudanças mundiais ocorrendo, o conhecimento e a informação
se tornaram a matéria-prima chave para a sobrevivência das instituições privadas no
mercado onde atuam e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade
nas instituições públicas. Esses elementos diferenciais que as instituições possuem,
precisam ser criados e expandidos através da interação entre o conhecimento tácito e o
explícito, ou seja, de informação para conhecimento e de conhecimento em inovação.
Dessa forma, a informação e o conhecimento constituem o capital intelectual de valor
intangível de uma organização, com importância estratégica, cuja história das ações da
gestão no presente, no passado e no futuro, necessita estar assentada na documentação
que as identifique e proporcione transparência, visibilidade, acessibilidade e
responsabilidade socioambiental. Grande parte da documentação, inserida nos acervos
dos centros de memória institucionais, tem por finalidade servir para a identificação,
criação, armazenamento, disseminação e aplicação da informação e do conhecimento
organizacional, através dos bancos de registros sobre processos, produtos e serviços e o
relacionamento com os stakeholders. Porém, a geração do conhecimento só se torna
aprendizagem corporativa a partir do momento em que as instituições conseguem
adquirir, criar e transferir o conhecimento, modificando o seu comportamento num
panorama mercadológico incerto em constantes mudanças. A aprendizagem corporativa
existe quando as pessoas nas instituições aprendem de forma individual para o coletivo.
A geração do conhecimento (tácito e explícito) oriundo dessa educação e aprendizagem
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precisa ser preservada e conservada como fonte de pesquisa, visando à inovação e a
formação continuada dos profissionais.
Desse modo, os centros de documentação e memória são implantados nas
instituições, e com isso vem à necessidade do tratamento dos seus recursos
informacionais, embora muitos tenham surgido com outras finalidades (comunicação
institucional, marketing corporativo, produtos da memória, etc.), sem atender exatamente
as propostas da gestão do conhecimento (GC) e da aprendizagem corporativa expostas
anteriormente. Assim, o escopo deste trabalho é investigar, identificar, indicar e descrever
as influências do Centro de Memória (CM) institucional para a aprendizagem corporativa,
como instrumentos da Gestão da Informação e do Conhecimento, demonstrando a
importância estratégia desses acervos nas organizações. A memória neste caso é tratada
sobre o aspecto da documentação (nos diversos, gêneros e/ou espécies) – conhecimento
explícito – onde se insere. Para tanto serão analisados 10 centros de memória,
pertencentes às empresas e instituições acadêmicas, públicas (inclusive economia mista)
ou privadas, na região metropolitana de São Paulo (RMSP), comparando-se o referencial
teórico inserido na literatura nacional com a prática (factual) encontrada nos centros
pesquisados. Esse estudo exclui o aprofundamento de questões terminológicas, tais como:
a diferença entre história e memória; os tipos de memória; se memória organizacional ou
institucional, entre outros; e ainda a memória nos contextos políticos, sociais, filosóficos,
mitológicos, psicológicos e/ou psíquicos.
1.l Justificativa

As contribuições efetivas da documentação tratada, organizada, disponibilizada
para consulta e pesquisa nos centros de memória (CM), como instrumentos da
aprendizagem corporativa (educação) e da GC (ativos intangíveis), precisam estar
visíveis na instituição mantenedora para justificar a existência e a manutenção das
atividades desses centros aos seus gestores, do mesmo modo os indicadores que
mensuram e comprovam tal funcionalidade. O surgimento de vários CM nas últimas
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décadas, tanto em instituições públicas quanto privadas, cujas características da criação
desses acervos variam de acordo com as finalidades e objetivos propostos, que podem
ser: atendimento parcial ou total às demandas estratégicas das empresas; geração do
conhecimento e inovação; aumento do capital intelectual; mantenimento da
competitividade; aumento do valor agregado – relação custo benefício; maior
visibilidade; busca pela identidade; preservação e resgate da memória histórica e da
cultura organizacional; trouxe aos gestores dos patrimônios documentais (acervos) a
preocupação para comprovar a eficiência e eficácia dos centros garantindo assim a sua
longevidade, considerando alguns dos difíceis aspectos dessa gestão: a dinâmica da
formação do acervo de fontes e fundos distintos; gêneros documentais e suportes
diversos; falta de informação e contextualização de alguns documentos; necessidade de
padronização no tratamento da informação; processo de seleção e avaliação das fontes
mais importantes e probatórias, treinamento constante dos envolvidos; entre outros.
Assim, a identificação das contribuições e/ou influências do CM e os seus respectivos
indicadores para a GC, tem se tornado a questão central desses acervos, e objeto de estudo
do presente projeto.
1.2 Questão de pesquisa

Em função do escopo, o presente projeto tem como questões de pesquisa:
1) Quais as contribuições da documentação organizada, acumulada e
disponibilizada nos centros de memória institucionais, para a aprendizagem e educação
corporativa, visando à gestão do conhecimento, nas empresas mantenedoras?
2) Os indicadores de desempenho ou procedimentos formais para mensurar e
avaliar a Gestão do Conhecimento são adotados nos centros de memória?
1.3 Objetivos

Os objetivos estão divididos conforme 1.3.1 e 1.3.2.
1.3.1 Geral
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Investigar e identificar as contribuições da documentação organizada, acumulada
e disponibilizada nos centros de memória institucionais para a aprendizagem e a educação
corporativa, como instrumentos da gestão da informação e do conhecimento.
1.3.2 Específicos

São propostos dois objetivos específicos: Verificar a adoção de indicadores de
desempenho da Gestão do Conhecimento na avaliação dos Centros de Memória; e
Caracterizar a importância estratégica desses acervos nas instituições pesquisadas.
2 A Gestão do Conhecimento

O termo gestão do conhecimento (GC) adquiriu ao longo dos últimos anos vários
estudos, principalmente nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação,
Engenharia de Processos e Teoria Organizacional. Dentre as várias abordagens
gerenciais, pode ser contextualizado com: a gestão e a ciência da informação (tratamento,
organização, indexação, etc. da informação); a gestão de recursos humanos, de
competências e dos talentos humanos (capital intelectual e humano, aprendizagem
corporativa); a contabilidade e finanças (mensuração de ativos intangíveis, valor do
capital intelectual, capital estrutural); a inteligência empresarial e competitiva (fontes de
informação, vários tipos de inteligência, questões estratégicas); a criação de
conhecimento e a gestão da inovação (ALVARENGA NETO, 2005). Segundo Camargo
e Goulart (2015), a capitalização do conhecimento tornou a GC não só numa área
disciplinar própria, mas também:
[...] a plataforma de sustentação dos centros de memória, que flertam
com boa parte dos termos que lhe são caros: ativos (intangíveis e
tangíveis), capital intelectual, comunidade de prática, cultura
organizacional, data mining, data warehousing, gerenciamento de risco,
gestão de conteúdo, inovação, inteligência competitiva, melhores (ou
boas) práticas e significâncias, entre outros. (CAMARGO; GOULART,
2015, p. 45).

Segundo as autoras, independente dos problemas semânticos entre conhecimento
e informação, afirmam sobre o centro de memória:
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[...] É nele que os conhecimentos – isto é, os diferentes produtos da
expertise, das habilidades e da prática acumulada dos membros de uma
organização – assumem o papel de recurso estratégico, e isso significa
mantê-los devidamente representados e disponíveis para uso imediato.
[...] deve ser entendida como repositório capaz de armazená-los.
(CAMARGO; GOULART, 2015, p. 53).

O processo de criação do conhecimento possui duas dimensões: a ontológica – na
qual o conhecimento só se cria por indivíduos; e a epistemológica – divide o
conhecimento em dois tipos (SANTIAGO JR., 2004). A partir das ideias de Polanyi, que
dividiu o conhecimento em tácito e explícito, Nonaka e Takeuchi (1997; NONAKA,
2000) apresentam uma teoria dinâmica de criação do conhecimento, baseando-se na
experiência de inovação das organizações japonesas, na qual a contínua interação entre
tácito e explícito, formam uma espiral, criando e expandindo o conhecimento, conforme
a fig. 1.
Figura 1 – Espiral do conhecimento

A GC é uma importante ferramenta para a inovação de processos, produtos e
serviços e para a geração do capital intelectual nas organizações. Santiago Jr. e Santiago
(2007) mostram que o capital intelectual de uma instituição é composto pelos seguintes
capitais: humano, estrutural, organizacional, de inovação, de processo. Pode ser dividido
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em 4 categorias de ativos: de mercado, humanos, de propriedade intelectual, de infraestrutura; e tem como fontes internas os capitais de liderança, social, estrutural e humano.
Para Senge (1990) as organizações que inovam e aprendem (geram conhecimento) devem
desenvolver os princípios orientadores ou cinco disciplinas fundamentais. São elas:
domínio pessoal (autoconhecimento), modelos mentais (ideias enraizadas que
influenciam o modo de ver o mundo), visão compartilhada (objetivo percebido como
concreto e legítimo), aprendizado em equipe (habilidades coletivas para a ação
coordenada), pensamento sistêmico (modelo conceitual parra melhorar a aprendizagem e
o aperfeiçoamento).
Meister (2005) verificou que as empresas têm adotado como proposta a
universidade corporativa para proporcionar a aprendizagem contínua e permanente aos
seus funcionários, e a partir de 12 lições aprendidas, concebe-se que a documentação da
Memória Institucional esteja presente, no que tange principalmente ao conhecimento da
visão, história, cultura, tradições e valores da empresa, para que o corpo funcional se
identifique com a instituição. Do mesmo modo, em todas as outras ações da universidade
corporativa que envolva pesquisa (em suas bibliotecas virtuais e bancos e bases de dados),
conhecimento, acesso à informação, transparência de ações e treinamento. Eboli et al.
(2010) apresentam a diferenciação entre os conceitos gestão do conhecimento (GC) e
educação corporativa (EC), embora ambos estejam focados para a aprendizagem e para a
produção do conhecimento. Segundo os autores, ambas as práticas de gestão estão
interconectadas porem diferenciam-se quanto ao caráter da aprendizagem (forma de
planejamento e realização), e quanto ao sujeito do processo de produção do conhecimento
(quem produz e se apropria).
A gestão do conhecimento nas instituições pode ser medida por diversos métodos
e indicadores. Kanaane e Ortigoso (2010) ao adentrarem nessa temática abordam sobre a
gestão do conhecimento institucional como instrumento da administração dos ativos –
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capital humano – de uma empresa. Quanto aos indicadores de GC apontam os seguintes
agrupamentos:
a) indicadores administrativos: clima de abertura como foco no
produto e no processo; opções estratégicas [...]; modo de documentação
do conhecimento (memória organizacional); modo de disseminação das
informações (educação e treinamento); preocupação com medição
(desempenho e potencial); construção de estratégias para alcançar
objetivos; perspectiva sistêmica [...]; variedade operacional.
b) Indicadores tecnológicos: redes de informação [...]; intranet [...];
internet [...]; extranet [...]; sistema nervoso digital [...].
c) Indicadores comportamentais: liderança existente [...]; integração
das equipes multifuncionais; foco no desenvolvimento de habilidades;
foco em aprendizado; foco na educação contínua; valorização das
comunidades de aprendizagem organizacionais [...]; construção criativa
com consequente capacidade para lidar com as pressões, incertezas,
ambigüidades e mudanças. (KANAANE; ORTIGOSO, 2010, p. 48-49).

Segundo os autores, as empresas enquanto sistemas de aprendizagem são
produtoras de diversos instrumentos formais e informais que fornecem subsídios ao
capital humano desenvolverem as suas habilidades na construção do conhecimento
institucional. Esse último pode ser mapeado e mensurado através dos indicadores
supracitados. Destacam como importante ferramenta para dinamização do conhecimento
institucional, pessoal e profissional, o sistema Balanced Score Card (BSC), que avalia as
perspectivas financeiras, de clientes, de processos internos, e de aprendizado, baseado em
indicadores qualitativos e quantitativos.
3 O Centro de Memória
O centro de memória parece não ter um conceito bem definido. Vários autores se
referem a ele como centro de documentação. Fontanelli (2005), Freitas e Ruedas (2010)
mencionam um único conceito específico encontrado para centro de memória:
[...] constituem-se como setores responsáveis pela definição e aplicação
de uma política sistemática de resgate, avaliação, tratamento técnico e
divulgação de acervos e, principalmente, pelos serviços de
disseminação do conhecimento acumulado pela empresa e de fontes de
interesse histórico [...] [que garantam] a manutenção racional e
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sucessiva de conhecimento produzido cotidianamente, sem acúmulo
desnecessário, perda ou dispersão de documentos que expressam a
evolução da empresa e fundamentam a formação de sua cultura, seus
valores e seu capital intelectual. (TOTINI; GAGETE, 2004, p. 124).

Diante disso, muitas das questões abordadas a seguir estão relacionadas ou
designadas, nos seus documentos originais, como centro de documentação.
Independente da nomenclatura utilizada, vários autores contribuem para a
definição dos objetivos de um centro de memória (TESSITORI, 2003; BELLOTTO,
2004; GOULART, 2005, 2010; et al.). Em linhas gerais, os objetivos encontrados são:
fixar, divulgar e preservar a história de uma instituição ao mesmo tempo em que reúne,
organiza e disponibiliza fontes e informações contidas nos documentos. Mais
detalhadamente, os CM devem: reunir, custodiar e preservar documentos de valor
permanente e referências documentais úteis ao ensino e à pesquisa em sua área de
especialização; estabelecer uma política de preservação de seu acervo; disponibilizar e
divulgar seu acervo e as referências coletadas aos usuários e promover intercâmbio com
entidades afins. Baseado nos autores: Tessitori (2003), Bellotto (2004), Goulart (2005,
2010) e Pazin (2010, 2011), os CM possuem as seguintes características: Órgão
colecionador e/ou referenciador; Documentos únicos ou múltiplos (originais ou cópias),
ou referências de diversas fontes produtoras, adquiridos por compra, doação, permuta ou
por acumulação da própria instituição; Acervos mistos (híbridos), com documentos de
arquivo, biblioteca e museu, constituindo um fundo ou coleção, conforme o contexto
(TOTINI; GAGETE, 2004); Predominância de documentos históricos informativos ou
probatórios que respondem as atividades-fins; São temáticos, regionais ou
organizacionais; Alguns documentos não são diplomáticos; Oferecem informação
cultural, técnico-científica ou social; O tratamento técnico é feito de acordo com cada
acervo; Dispõem de um local para visitação e acesso à informação (virtual ou físico).
Se no passado o centro de memória somente centralizava a memória como um
verdadeiro depósito de documentos permanentes, elaborando linhas do tempo e
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depoimentos/entrevistas para história oral, nas últimas décadas esse perfil mudou e
acrescentou as funções estratégicas e sociais, tais como: gerar conhecimento e inovação
visando à competitividade; transformar o dado em informação e desta em conhecimento
(bens intangíveis), agregando valor; facilitar os processos; promover a identidade e a
visibilidade da instituição relacionando o seu passado com o presente; promover o acesso
à informação e a transparência das ações, através de recursos tecnológicos; ser agente de
responsabilidade socioambiental fomentando a educação, cultura, lazer – espaço lúdico.
Essas informações foram baseadas nos autores: Tessitori (2003), Goulart, (2010), Pazin
(2010) et al. De acordo com informações baseadas nos autores: Goulart (2005, 2010),
Tessitori (2003), Pazin (2010, 2011) et al., e outros documentos legais na área de arquivos
na questão das políticas públicas, as razões que motivam a implantação dos CM são:
Busca pela identidade; Busca retrospectiva da história da instituição – relação entre o
presente e o passado; Aniversários ou datas comemorativas da instituição; Aumentar e
mostrar a relação socioambiental da instituição com os diversos públicos; Políticas
públicas e institucionais de: transparência das ações, acesso a informação e gestão do
conhecimento e inovação; Gestão estratégica: marketing; aumento do capital intelectual
e do valor intangível; competitividade e visibilidade no mercado; Percepção da passagem
rápida do tempo devido às mudanças contínuas (perda da memória histórica); Perda de
funcionários antigos e recepção dos novos.
Além dos diversos sites de instituições mantenedoras dos CM, serviram de fonte
os autores: Goulart (2005, 2010), Tessitori (2003) Pazin (2010) et al., para elencar os
principais produtos/serviços: Livros e outros impressos; Exposições, difusão cultural;
Cursos e treinamentos; Integração nas redes sociais, linha do tempo; Acervo digital e/ou
virtual na INTERNET/INTRANET, em sites de busca; Visitação, pesquisa e acesso a
documentação e a informação no local; História oral de funcionários e colaboradores
através de depoimentos (storytelling).
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Conforme Goulart (2005, 2010), Pazin (2010, 2011) et al., as principais
dificuldades encontradas são: Processo de seleção dos documentos – faltam políticas;
Formado por fragmentos de fundos/coleções que perderam o seu contexto; Mudanças
políticas e de cenários – fechamento de áreas, departamentos, instituições; Grande
utilização de espaço físico e/ou virtual; Alto Custo para conservação/preservação do
acervo; Falta de visibilidade do potencial estratégico e de indicadores de desempenho;
Diversidade no tratamento e recuperação da informação; Necessidade de RH
multidisciplinares; Descontinuidade administrativa (mudança constante). Outra questão
a ser observada é a organização e administração do CM que apresenta certa dificuldade
por possuir um acervo misto ou híbrido, requerendo um tratamento técnico e uma
organização adequada a cada conjunto, tipologia, natureza e conteúdo documental.
4 Métodos de Pesquisa
Essa pesquisa é classificada nos seguintes tipos: quanto à natureza é aplicada, pois
tem a finalidade de gerar conhecimento; quanto aos objetivos é exploratória para a
descoberta de inovações; quanto à abordagem é qualitativa e quantitativa; quanto aos
procedimentos é um estudo de casos múltiplos; e para a coleta de dados será utilizada à
técnica do questionário/formulário (LANGHI; AZEVEDO, 2017; GIL, 2006). Após a
coleta das informações, o resultado será analisado utilizando-se uma estatística simples,
com programa EXCEL. Desse modo, os métodos adotados serão aplicados nas seguintes
fases do estudo: a) Pesquisa exploratória, documental e/ou bibliográfica (ECO, 2007):
Busca do referencial teórico e aplicação do questionário com os gestores dos centros de
memória (GIL, 2006, 2008). Envolve o levantamento e a pesquisa de fontes teóricas
nacionais sobre a temática abordada (aprendizagem corporativa, gestão do conhecimento,
memória institucional, centro de memória – documentação), em bancos e bases de dados,
e em unidades de informação (bibliotecas, arquivos, museus, centro de memória, centros
de documentação); b) Pesquisa comparativa (analógica): Descrição das características
observadas nos centros de memória investigados (públicos e/ou privados, acadêmicos
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e/ou empresariais) em relação ao referencial teórico (MARCONI; LAKATOS, 2003;
GIL, 2008); c) Estudos de caso: Tem o propósito de descrever os fatos e as situações
encontradas nos centros de memória (GIL, 2006); d) Pesquisa qualitativa e quantitativa:
Levantamento e uso de dados estatísticos para análise e busca de evidências e tendências
(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013).
A técnica da pesquisa documental e/ou bibliográfica será utilizada na aplicação
do método exploratório. Assim como a técnica da visitação e questionário, com
observação direta intensiva (MARCONI; LAKATOS, 2003; GIL, 2008), na aplicação do
método estudos de caso, durante as visitas presenciais nos acervos documentais das
amostras não probabilísticas selecionadas por acessibilidade dos pesquisadores, cujas
instituições mantenedoras apresentem um processo/sistema de aprendizagem corporativa
e gestão do conhecimento implantado preferencialmente. O questionário será pautado
num roteiro com 20 perguntas abertas e fechadas, procurando identificar com os gestores
dos centros pesquisados, os possíveis indicadores da GC que foram utilizados para avaliar
o desempenho dos centros e a contribuição desses para suas respectivas instituições
mantenedoras. As respostas recebidas serão analisadas segundo as variáveis quantitativas,
basicamente considerando o uso ou não de indicadores de desempenho e quais as
contribuições apontadas envolvendo a aprendizagem e a educação corporativa, visando a
gestão do conhecimento nos centros avaliados. Para os CM que apresentarem os
instrumentos de avaliação e medição da GC, será especificado no questionário/formulário
quais são eles e como são aplicados. A proposta deste estudo compreende a visitação e
aplicação de questionário/formulário a 10 centros de memória, pertencentes às seguintes
categorias organizacionais: empresas e instituições acadêmicas públicas e privadas, na
região metropolitana de São Paulo (RMSP). A partir das respostas obtidas será efetuada
a relação do referencial teórico inserido na literatura nacional com a prática (factual)
encontrada nos centros pesquisados.
5 Resultados esperados
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Do mesmo modo que os indicadores para educação da OECD (2017) refletem
realidades multifacetadas mundiais espera-se que a aplicabilidade das repostas desta
pesquisa atenda as demandas das instituições mantenedoras dos centros de memória, no
que tange a sinalizar, através dos indicadores de desempenho e/ou instrumentos formais
de mensuração, a sua visibilidade e importância estratégia na organização (confirmação
teoria e fato), justificando a manutenção dos centros e garantindo assim a educação e
aprendizagem corporativa de futuras gerações. Além disso, a disseminação desses
resultados no compartilhamento de experiências e vivências profissionais, nem sempre
documentada, mas que representam um modo de aprendizagem e educação, forme uma
espiral do conhecimento nas instituições.
6 Considerações finais
Tanto a memória e a história das organizações quanto a GC tem relação direta
com a aprendizagem e educação corporativa, e ficaram mais notórias a partir do século
XX nas instituições. Mas perceber o quanto os CM estão engajados na produção do capital
intelectual, agregando valor às instituições é a inquietação desta investigação e um desafio
a ser perseguido na busca por indicadores, mas que certamente os resultados alcançados
serão de fato princípios norteadores a outras discussões.
Referências
ALVARENGA NETO, R.C.D. Gestão do conhecimento em organizações: proposta de
mapeamento conceitual integrativo. 2005. 400 p. Tese (Doutorado em Ciência da
Informação) – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Escola de Ciência
da
Informação,
UFMG,
Belo
Horizonte,
2005.
Disponível
em:
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/EARM-6ZGNE6>. Acesso
em: abr. 2017.
BELLOTTO, H.L. Arquivos permanentes: tratamento documental. 2.ed. rev. ampl. Rio
de Janeiro: Ed. FGV, 2004.
CAMARGO, A.M.; GOULART, S. Centros de memória: uma proposta de definição. São
Paulo: SENAC, 2015.

953

ECO, Humberto. Como se faz uma tese em ciências humanas. 13.ed. Tradução Ana
Falcão Bastos e Luis Leitão. Lisboa: Editorial Presença, 2007.
EBOLI, Marisa et al. Educação corporativa: fundamentos, evolução e implantação de
projetos. São Paulo: Atlas, 2010.
FONTANELLI, S.A. Centro de memória e ciência da informação: uma interação
necessária. 2005. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Biblioteconomia) –
Departamento de Biblioteconomia e Documentação, Escola de Comunicação e Artes,
Universidade
de
São
Paulo,
São
Paulo,
2005.
Disponível
em:
<http://rabci.org/rabci/sites/default/files/Fontanelli-Memoria.pdf>. Acesso em: nov.
2017.
FREITAS, A.; RUEDAS, V.M.S. Memória institucional e centro de memória digital:
análise do site memória DIEESE. 2010. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em
Biblioteconomia) – Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Fundação
Escola de Sociologia e Política de São Paulo, São Paulo, 2010.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed., 8.reimpr. São Paulo: Atlas, 2006.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
GOULART, S. Como elaborar projetos de memória institucional. São Paulo: ARQSP,
2005. (Projeto Como fazer, oficinas 19-20 maio 2005)
GOULART, S. As instituições e seus centros de memória. In: ENCONTROS SESCSP
MEMÓRIAS, 29 abr. 2010. [Palestras...]. São Paulo: SESC, 2010. 1 vídeo (1h 44min
58s).
Disponível
em:
<http://www.isatvideo.com.br/Canais/SescSPMemorias/Videos/1>. Acesso em out.
2016.
KANAANE, Roberto; ORTIGOSO, Sandra Aparecida Formigari. Instrumentalização do
capital humano: foco na gestão do conhecimento. In: _____. Manual de treinamento e
desenvolvimento do potencial humano. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2010. Cap. 3, p. 45-64.
LANGHI, Celi; AZEVEDO, Marília M. de. Metodologia da pesquisa em educação
profissional: pesquisa qualitativa: instrumentos de coleta e análise de dados. São Paulo:
CPS, 2017. Aula 13, 18 slides, il. color.
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologia científica. 5.ed. São
Paulo: Atlas, 2003.
MEISTER, Jeanne C. Educação corporativa. Trad. Maria Cláudia Santos Ribeiro Ratto.
São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2005. Título original: Corporative universities.
NONAKA, I. A empresa criadora de conhecimento. In: HARVARD BUSINESS
REVIEW. Gestão do Conhecimento. 5.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. p. 27-50.

954

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. O líder sábio. Harvard Business Review, v. 89, n. 5, p.
25-33, maio 2011.
NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. A criação do conhecimento na empresa. Rio de Janeiro:
Campus, 1997.
OECD. Education at glance 2017: OECD indicators. Paris, 2017. Disponível em:
<http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance_19991487>. Acesso em:
Nov. 2017.
PAZIN, Márcia C.C. Documentos permanentes em centro de memória empresarial. In:
JORNADAS CULTURAIS 2010, 31 mar. 2010, Centro Universitário Belas Artes - São
Paulo. [Palestras...]. São Paulo: Centro de Memória Bunge, 2010.
PAZIN VITORIANO, Márcia Cristina de Carvalho. Obrigação, controle e memória:
aspectos legais, técnicos e culturais... 2011. 356 p. Tese (Doutorado em História social)
– Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2011. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde22082012-090854/pt-br.php>. Acesso em: set. 2017.
SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. Metodologia da pesquisa. 5.ed.
Porto Alegre, RS: Penso, 2013.
SANTIAGO JR., José Renato Sátiro. Gestão do conhecimento: a chave para o sucesso
empresarial. São Paulo: Novatec, c2004.
SANTIAGO JR., José Renato Sátiro; SANTIAGO, José Renato Sátiro. Capital
intelectual: o grande desafio das organizações. São Paulo: Novatec, 2007. SENGE, Peter.
A quinta disciplina: arte, teoria e prática da organização de aprendizagem. São Paulo:
Best Seller, 1990.
TESSITORE, V. Como implantar centros de documentação. São Paulo: Arquivo do
Estado,
2003.
(Como
fazer,
9).
Disponível
em:
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/saesp/texto_pdf_18_Como%20implantar%20cent
ros%20de%20documentacao.pdf>. Acesso em: mar. 2017.
TOTINI, Beth; GAGETE, Elida. Memória Empresarial, uma análise de sua evolução. In:
NASSAR, Paulo (Org.). Memória de empresas: história e comunicação de mãos dadas a
construir o futuro das organizações. São Paulo: ABERJE, 2004.

955

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E ESPAÇOS LÚDICOS: O FAZ DE CONTA EM FOCO
Jaqueline Cristina Massucato
Haryta Ramos de Mattos
Eliane de Avila Lima
Prefeitura Municipal de Campinas
Resumo
Nosso olhar como profissionais da educação, mais especificamente da educação infantil, tem sido
direcionado a um fazer pedagógico de qualidade, visando oferecer às crianças de zero à cinco
anos conhecimentos e cuidados que efetivem de fato seus direitos à uma educação pública de
qualidade. Nesse sentido, esse trabalho busca socializar algumas práticas pedagógicas
desenvolvidas no Cei Irmã Dulce, escola de Educação Infantil do município de Campinas,
voltadas às diferentes possibilidades do faz de conta, envolvendo a contação de histórias e a
criação de diferentes espaços lúdicos na escola. Adentramos, portanto, no simbolismo infantil e
no jogo de papéis sociais que a contação de histórias pode proporcionar, assim como, nos usos
dos diferentes espaços da escola como meios para a criação do faz de conta. Após realização de
grupos de estudos na nossa escola, problematizamos como poderíamos colocar em prática as
ideias referentes ao faz de conta e suas contribuições para o desenvolvimento infantil, foi então
que nosso objetivo geral se consolidou, que foi por meio da contação de histórias e de espaços
previamente planejados, possibilitar diferentes manifestações do faz de conta em nossa escola.
Tivemos ainda como objetivo, contribuir para a integração das diferentes turmas de crianças
atendidas no Cei, que possui diferentes agrupamentos, dentre eles o Agrupamento I, cuja faixa
etária vai dos 0 anos até 1 ano e 6 meses; agrupamento II, com crianças de 1 ano e 7 meses à 3
anos e 3 meses e as turmas de agrupamento III, que abrange desde os 3 anos e 4 meses até os 5
anos e 11 meses. Para a realização dessa prática, nossa metodologia se pautou em encontros
semanais para o estudo teórico e sistematização dos projetos a serem desenvolvidos, assim como
as intervenções práticas realizadas nos espaços do Cei, e as trocas de experiências junto à direção
e ao coletivo de professores e monitores. Convivemos mediante um contexto de negações dos
direitos à educação infantil de qualidade, seja devido às dificuldades enfrentadas cotidianamente
em nossa escola, seja pelo número elevado de crianças atendidas, ou pelos espaços reduzidos da
nossa escola; seja ainda pelas carências das crianças em todas as dimensões; mesmo mediante
todo esse contexto aparentemente desalentador, nosso olhar e nossa prática ainda são conduzidos
pelas nossas ideologias, pela nossa crença na possibilidade de transformação advinda por meio
da educação. E por fim, acreditamos que o faz de conta pode possibilitar, nesse contexto, novas
leituras de mundo e recriar sentidos, proporcionando ao ser humano a expressão dos seus
sentimentos mais internos e permitindo conhecimentos diversos, contribuindo, dessa maneira,
com a humanização e formação de qualidade das crianças na educação infantil.
Palavras-chave: Educação Infantil; Práticas Pedagógicas; Faz de conta na educação infantil.
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Introdução

São inúmeras as infâncias com que nós, professores e educadores, temos
tido/teremos contato ao longo de nossas vidas profissionais, sendo imprescindível
reconhecê-las enquanto etapa única da vida, devendo ser vivenciada a cada segundo, de
diferentes formas. Por isso, necessitamos do conhecimento teórico vinculado às nossas
práticas pedagógicas que nos permita intervir positivamente nessa fase de
desenvolvimento da criança na educação infantil.
Salientamos, dessa forma, que nosso posicionamento é a favor da luta por uma
educação de qualidade para todos. A educação que aqui defendemos baseia-se no
fortalecimento da escola como locus do desenvolvimento humano e de políticas públicas
que efetivem a tomada de consciência do homem no mundo. Trata-se de uma educação
que permita às pessoas agir sobre a realidade e seus problemas, uma educação como
instrumento para criar novas possibilidades de ação, para instaurar, inventar, mergulhar
no caos, reconhecer suas singularidades, resistir às opressões, conhecer o mundo com
outros olhos, não tendo medo do caos, das diferenças, uma a educação vista enquanto
possibilidades.
Nesse sentido, esse trabalho busca socializar algumas práticas pedagógicas
desenvolvidas no Cei Irmã Dulce, escola de Educação Infantil do município de Campinas,
voltadas às diferentes possibilidades do faz de conta, envolvendo a contação de histórias
e a criação de diferentes espaços lúdicos na escola. Adentramos, portanto, no simbolismo
infantil e no jogo de papéis sociais que a contação de histórias pode proporcionar, assim
como, nos usos dos diferentes espaços da escola como meios para a criação do faz de
conta.
Após leitura e análise do Caderno Curricular Temático Espaços e Tempos na
Educação das Crianças, pretendemos buscar melhorias e intervir na prática a fim de
buscar transformações qualitativas nos espaços e tempos do Cei Irmã Dulce, com a

957

finalidade maior de propiciar diferentes momentos do faz de conta e da criação,
imaginação para todas as crianças da escola.
Outro ponto muito relevante que justifica este projeto desenvolvido em nossa
escola, diz respeito à necessidade detectada pelo coletivo das professoras de haver mais
espaços e tempos diversificados e maiores possibilidades de integração entre as crianças
e adultos dos diferentes agrupamentos, quais sejam, o agrupamento I, cuja faixa etária vai
dos 0 anos até 1 ano e 6 meses; o agrupamento II, com crianças de 1 ano e 7 meses à 3
anos e 3 meses e as turmas de agrupamento III, que abrange desde os 3 anos e 4 meses
até os 5 anos e 11 meses.
Para a realização desse projeto, nossa metodologia se pautou em encontros
semanais para o estudo teórico e sistematização das atividades a serem desenvolvidas,
assim como as intervenções práticas realizadas nos espaços da escola, e as trocas de
experiências junto à direção e ao coletivo de professores e agentes de educação infantil.
Propomos ainda diferentes contações de histórias, criando e recriando cenários e
possibilidades para a criação e imaginação, possibilitando diferentes olhares sobre a
mesma história, que poderá servir de subsídio para posteriores atividades com o professor
de cada turma.
Isso porque convivemos diariamente com crianças mediante um contexto de
negações dos direitos à educação infantil de qualidade, seja devido às dificuldades
enfrentadas cotidianamente em nossa escola, seja pelo número elevado de crianças
atendidas, ou pelos espaços reduzidos da nossa escola; seja ainda pelas carências das
crianças em todas as dimensões; mesmo mediante todo esse contexto aparentemente
desalentador, nosso olhar e nossa prática ainda são conduzidos pela nossa crença na
possibilidade de transformação advinda por meio da educação.
Acreditamos que ser professor é assumir-se enquanto categoria profissional, se
posicionando politicamente e buscando construir sua profissionalidade, por meio do
engajamento na luta pela valorização e reconhecimento do seu papel, construindo

958

diariamente uma educação que possibilite às crianças novas leituras de mundo,
adentrando em um mundo com diferentes conhecimentos e valores, proporcionando a
expressão dos seus sentimentos mais internos e permitindo uma formação de qualidade.
Estruturamos esse trabalho apresentando primeiramente a definição de conceitos
chaves, como a importância do faz de conta na educação infantil, concepções de educação
infantil, professor e brincadeira; seguindo da relação promovida entre a contação de
histórias e o faz de conta e, posteriormente, discorrendo sobre a importância do
planejamento dos espaços como mais um importante atributo à qualidade do trabalho a
ser desenvolvido pelo professor.
A Importância do faz de conta na educação infantil

Acreditamos que as escolas de educação infantil precisam englobar ações como a
intervenção direta e a mediação de conhecimentos (Vigotski, 2008), o brincar, ações que
proporcionem a criança: o desenvolvimento da criatividade, da imaginação, a
aprendizagem sobre o mundo, a natureza, o espaço e o tempo, o corpo e o movimento, as
artes, a cultura, independentemente de sua idade, pois serão focadas suas potencialidades
e formas de aprender em cada etapa de seu desenvolvimento.
Vigotski (2008) corrobora essa ideia ao acentuar o papel do professor que, pela
mediação na atividade de ensino, possibilita à criança transformar uma experiência social,
cultural em uma experiência sintética, interna, reconstruída e ressignificada por ela.
[...] a função da instituição escolar de Educação Infantil é proporcionar
de forma direta e intencional o desenvolvimento da linguagem, da
orientação espacial e temporal, da percepção sensorial, da inteligência,
dos sentimentos, da vontade, da autoconsciência, do auto-controle, da
auto-avaliação, da atenção, da memória, da imaginação, por meio da
atuação do professor que utiliza práticas pedagógicas adequadas ao
nível de desenvolvimento das crianças, privilegiando, portanto, as
brincadeiras e as atividades produtivas. (ASSIS, 2004, p. 34).
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Isso inclui considerar a necessidade da brincadeira, assim como a imitação e os
jogos de papeis que, diferentemente de muitas representações sobre o brincar infantil que
assumem caráter ingênuo de descontração, prazer, liberdade total do ser criança,
desconexas do real, acreditamos, em consonância com Vigotski (2008), serem atividades
com grandes potencialidades de gerar conhecimentos e desenvolvimento.
Apesar de a relação brinquedo-desenvolvimento poder ser comparada
à relação instrução-desenvolvimento, o brinquedo fornece ampla
estrutura básica para mudanças da necessidade e da consciência. A ação
na esfera imaginativa, numa situação imaginária, a criação das
intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real e motivações
volitivas- tudo aparece no brinquedo, que se constitui, assim, no mais
alto nível de desenvolvimento pré-escolar. A criança desenvolve-se,
essencialmente, através da atividade de brinquedo. Somente nesse
sentido o brinquedo pode ser considerado uma atividade condutora que
determina o desenvolvimento da criança. (p. 122).

Ao brincar, a criança cria uma situação imaginária, satisfazendo necessidades que
no momento não são realizáveis, explora e significa o mundo. Posteriormente, vai
aprendendo o autocontrole por meio de regras, gerando transformações internas no seu
desenvolvimento cognitivo, como: memória, atenção, motivação, percepção, construção
de sua personalidade etc.
[...] no brinquedo a criança é livre para determinar suas próprias ações.
No entanto, em outro sentido, é uma liberdade ilusória, pois suas ações
são, de fato, subordinadas aos significados dos objetos, e a criança age
de acordo com eles. Sob o ponto de vista do desenvolvimento, a criação
de uma situação imaginária pode ser considerada como um meio para
desenvolver o pensamento abstrato [...] (VIGOTSKI, 2008, p. 123124).

Por isso, não podemos compreender a atividade livre (brincadeira) sem
planejamento e intencionalidades, o que não significa de acordo com esse referencial
teórico, impedir que a criança estimule sua criatividade e imaginação na atividade lúdica.
Dias (2006, p. 137) constatou em sua pesquisa que:
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[...] as brincadeiras, músicas e jogos eram utilizados com menos
intenção pedagógica, pois visavam a descontração da criança e também
cumpriam uma função mais ritualística, própria da rotina, embora os
professores considerem que o brincar e o lúdico devam ser os objetivos
centrais das atividades desenvolvidas na Educação Infantil.

Precisamos ter em mente que, tal como percebemos na teoria vigotskiana, esses
momentos do brincar também formam e, portanto, precisam ser constantemente
analisados e planejados pelo professor e pela escola como um todo.
Essas possibilidades de desenvolvimento, implicadas no brincar, não se
concretizam automaticamente: para isso são necessárias condições
propiciadas pelas relações sociais, em especial a participação de outros
- adultos e parceiros - no transcorrer das experiências de vida da criança.
Ou seja, todas as possibilidades de conhecimento, enraizadas na
estrutura da atividade lúdica, desveladas pelos teóricos, não se
estabelecem apenas pelo fato de a criança aprender os primeiros
fundamentos do faz-de-conta. Nesse processo, pode-se (como
mediador, como o outro no desenvolvimento de cada indivíduo)
contemplar as diversas possibilidades que o jogo oferece, bem como
privilegiar algumas de suas dimensões. Se isso é verdadeiro no que se
refere às mediações sociais, num sentido geral, é particularmente
pertinente de ser analisado quando se refere ao papel do professor préescolar. (ROCHA, 1997, p. 73)

Portanto, priorizar atividades que envolvam o faz-de-conta contribui com
aprendizagens qualitativamente superiores e maior desenvolvimento psíquico, além de
possibilitar às crianças apropriações e representações da realidade que as cercam a fim de
compreeender as ações sociais, seu mundo e si mesmas. Dessa forma, essas características
fazem do jogo de faz-de-conta:
uma atividade fundamental na constituição dos sujeitos. Essa atividade
favorece a emergência e o desenvolvimento de vários processos
psicológicos interdependentes: a modificação das relações entre o
campo perceptual e o comportamento da criança, a sua inserção na
dimensão simbólica, capacitando-a para a aquisição de formas de
representação do mundo, o favorecimento do comportamento
voluntário, lançando as bases para o jogo de regras e para a atividade
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instrucional e, de igual importância, a origem da capacidade
imaginativa. (ROCHA, 1997, p. 85)

Dando continuidade às nossas ideias, relataremos brevemente nosso trabalho
desenvolvido com a contação de histórias em nossa escola e enfatizaremos suas
contribuições para o desenvolvimento da imaginação e do faz de conta.
A Contação de histórias e as possibilidades para o desenvolvimento do faz de conta
Era uma vez...
E a magia começa,
os olhos ficam atentos,
os ouvidos parece se abrirem,
o coração bate mais forte
imaginando o que virá.
Quem conta é como o capitão de um navio...
que orienta os ouvintes por onde deixar
suas mentes navegar.
Mergulham nas profundezas do oceano
sem medo de se afogar,
voam mais alto que as nuvens
sem temerem as estrelas tocar
Quem ouve uma história...
viaja sem destino,
aventura-se pelos caminhos
aprendendo a dançar.
Desafia o desconhecido,
da surpresa se torna amigo.
Eliane de Avila
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Há quem pense que brincamos, quando nos assistem interpretando um
personagem, ou assumindo um narrador descontraído, por vezes rolando pelo chão ou
gargalhando com as reações diversas do nosso público infantil. Essas pessoas não
conseguem vislumbrar a responsabilidade embutida nesse trabalho, que é contar histórias.
Como toda arte, a de contar histórias também possui segredos e
técnicas. Sendo uma arte que lida com matéria-prima especialíssima, a
palavra, prerrogativa das criaturas humanas, depende, naturalmente, de
certa tendência inata, mas pode ser desenvolvida, cultivada, desde que
se goste de crianças e se reconheça a importância da história para elas.
(COELHO, 2006, p.9)

A intenção pedagógica e o trabalho de construção de cada ação e material utilizado
em uma história são árduos, mas também prazerosos. Assim como é perceber que
alcançamos o envolvimento desejado dos ouvintes, pois é nesse momento que o lúdico se
torna educativo e com infinitas possibilidades de aprendizagens.
A contação de histórias tem um papel fundamental na prática pedagógica. Esse
momento considerado mágico pelas crianças, estimula a criatividade, a imaginação, a
oralidade, entre muitos outros aprendizados, de forma lúdica.
A criança, como o jovem ou adulto, constrói o conhecimento também no
cotidiano, sendo o lúdico e o faz de conta um intérprete da realidade que as cercam, afinal,
conforme discorre Coelho, “a força da história é tamanha que narrador e ouvintes
caminham juntos na trilha do enredo e ocorre uma vibração recíproca de sensibilidades,
a ponto de diluir-se o ambiente real ante a magia da palavra que comove e enleva”. (2006,
p.11).
A equipe responsável pelo projeto na escola realiza inicialmente um levantamento
do assunto a ser trabalhado com as crianças, de acordo com planejamentos do coletivo de
professoras, a partir de necessidades diagnosticadas ou mesmo interesses das crianças a
partir de diagnósticos, e, em seguida, a agente de educação infantil responsável pela
contação realiza um trabalho de pesquisa sobre as histórias já conhecidas e como devem
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ser adaptadas para alcançar a compreensão da criança em sua particularidade, bem como
pesquisa os materiais a serem utilizados para encantar e envolver as crianças.
Buscando uma rotina que transmitisse confiança às crianças, ficou planejado que
a contação de uma história seria realizada em todas as quintas feiras, e repetidas nas terças
feiras da semana seguinte, com as diversas crianças de diferentes agrupamentos, sendo
realizado ou fora das salas ou em integração na sala em que a agente de educação infantil
responsável trabalha.
Quem convive com crianças sabe o quanto elas gostam de escutar a
mesma história várias vezes, pelo prazer de reconhecê-la, de apreendê-la
em seus detalhes, de cobrar a mesma seqüência e de antecipar as emoções
que teve da primeira vez. Isso evidencia que a criança que escuta muitas
histórias pode construir um saber sobre a linguagem escrita (BRASIL,
1998, p.143).

Em alguns momentos o trabalho de contação tomou uma formação bem
específica: logo após a roda onde cantávamos o ‘bom dia’, tocava-se um sino que
sinalizava a hora da história. Com esse recurso, a atenção da criança já estava conquistada
e elas sabiam que aquele momento seria dedicado a uma aventura da sua imaginação.
Ao usar materiais diversos, como perucas, tecidos, caixas, bichos de pelúcia entre
muitos outros, a contadora despertava não somente o interesse nas crianças, mas realizava
a construção de diferentes conhecimentos, texturas e imaginação. Após a contação, estes
materiais eram disponibilizados para que as crianças brincassem e aprendessem,
acontecendo um reconto por parte delas e possibilitando tantas outras manifestações do
faz de conta.

Planejamento dos espaços e suas relações com o faz de conta
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O espaço do Cei “Irmã Dulce” é bastante restrito enquanto demarcação de
território/lugar, mas as possibilidades advindas por meio da leitura e discussões
possibilitaram um olhar diferente, aguçado e com potencialidades que ultrapassam os
tempos enquanto cronologia linear e os espaços somente enquanto lugares.
Experiências são mobilizadas em brincadeiras e em outras aventuras
lúdicas. Tempos de devaneios, de sonhar acordado, de imaginação e de
fantasias engendrando a realidade. São os espaços e tempos
constituídos no movimento simbólico que é articulado não só no
compartilhar a vida, como também nas experiências vividas em jogos,
brincadeiras, pesquisas científicas, elaborações filosóficas e narrativas.
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 2014 p. 32).

Durante nossos encontros de planejamento, haviam questionamentos com relação
aos tempos cronológicos, das rotinas maçantes para adultos e crianças na nossa escola,
dos problemas com relação aos espaços físicos restritos e número elevado de crianças que
ali circulam; e, por outro lado, das possibilidades de enfrentamentos a partir de um novo
olhar, de novas organizações, de criações e rupturas, de um pensar coletivo, de buscas ao
imaginário, ao simbolismo infantil e suas manifestações.
[...] as unidades de Educação Infantil e seus profissionais estão presos
às lógicas de utilização dos tempos, com horários específicos para a
alimentação, a higiene e o descanso, entre outros tempos marcados
linear, sequencial e cronologicamente, que sem as transgressões não são
modificados. (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 2014, p.
28)

E é exatamente nesses espaços restritos que intencionamos criar experiências, com
possibilidades e novos olhares para o fazer pedagógico, por meio do compartilhamento
de ideias, reflexões e estudos, enfim, pelas vivências e fazeres intencionais com o intuito
de contribuir com a qualidade da educação das crianças e possibilitar continuidade de
nosso próprio processo formativo.
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E pensando nessas possíveis transgressões, criamos diferentes espaços lúdicos
para as crianças trabalharem ainda mais sua imaginação, são espaços que podem ser
reestruturados com o passar do tempo. Atualmente, temos o espaço do supermercado, da
casinha e da pista de carrinhos. Escolhemos começar com esses três espaços devido ao
desejo das crianças, fizemos um breve levantamento, onde procuramos elencar as
brincadeiras que mais agradavam as crianças, pois, apesar de brincarem de casinha, por
exemplo, dentro da sala de referência, o espaço físico impede a montagem desse cenário
lúdico com um número maior de apetrechos específicos, ou mesmo recriados com a
imaginação das crianças.
Para delimitar cada espaço, utilizamos mesas que estavam sobrando na unidade
escolar. No momento da construção desses espaços lúdicos não tínhamos uma verba
adequada, então utilizamos brinquedos que já eram de uso coletivo da escola e também
pedimos doações às professoras, para incrementarmos os espaços e, ao longo do ano, a
direção disponibilizou uma verba para a compra de novos brinquedos.
No espaço da casinha, contamos com algumas mobílias de madeira, dentre elas
geladeira, fogão e pia, além de uma mesinha com cadeiras, um berço, um bebê conforto
e algumas bonecas cedidas por professoras, além de utensílios diversos como panelinhas,
pratos, copos dentre outros.
Para a pista de carrinhos, compramos um emborrachado desenhado que imita uma
cidade, para que as crianças brinquem com os carrinhos, também cedidos por professoras.
No espaço do supermercado, trabalhamos além dos brinquedos adquiridos, como
caixa registradora e carrinhos de supermercado, com produtos recicláveis, tomamos essa
decisão por ser algo mais próximo da realidade das crianças e também pela questão da
pouca verba. Pedimos aos funcionários do Cei que doassem os recicláveis devidamente
higienizados, assim a bancada está sempre com bastante produtos. Além de desenvolver
a criatividade, este tipo de brinquedo contribui para a percepção de valores importantes
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sobre a preservação ambiental e são fundamentais na formação de cidadãos
ecologicamente conscientes e responsáveis.
Com a utilização desses objetos recicláveis, pode-se ainda trabalhar
conhecimentos relacionados ao seu uso social, além da seleção e classificação, leitura de
imagens e escritas etc, separando os materiais por espécie, remetendo às gôndolas de
supermercado.
Além do trabalho acima citado, conseguimos trabalhar as regras de convivência,
pois as crianças devem esperar para conseguir ser o caixa do supermercado, por exemplo,
pois não há caixas registradoras para todas brincarem ao mesmo tempo, e isso acontece
em todos os espaços lúdicos.
Assim, há diversas possibilidades de aprendizado, só depende da intervenção e
intenção do professor nas brincadeiras.
É o adulto, na figura do professor, portanto, que, na instituição, ajuda a
estruturar o campo das brincadeiras na vida das crianças.
Consequentemente é ele que organiza sua base estrutural, por meio da
oferta de determinados objetos, fantasias, brinquedos ou jogos, da
delimitação e arranjo dos espaços do tempo para brincar (BRASIL,
1998, p.28).

Sobre esse olhar, a intervenção do professor deverá delinear a interação da criança
com os códigos de vivências em sociedade, contribuindo para o seu desenvolvimento
global em todas as áreas do conhecimento.

Considerações
Nosso objetivo maior, no trabalho desenvolvido no Cei Irmã Dulce, foi
possibilitar às crianças trocas de experiências e maior contato com ações que englobem o
faz de conta e a criação, em diferentes tempos e espaços planejados pelo coletivo de
professores e agentes de educação infantil, colocados em prática durante o ano por nós.
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Isso porque acreditamos que à criança tem direito à diferentes formas de
conhecimento, que possibilitem o desenvolvimento do faz de conta e da representação,
para que elas possam expressar suas próprias vivências e experiências de maneira mais
significativa e contextualizada.
Desenvolver uma educação de qualidade, que respeite as faixas etárias e as fases
de desenvolvimento das crianças, disponibilizando um conhecimento para o qual a
criança possua meios de internalizar, reconhecendo para isso suas potencialidades de
aprendizagens em cada idade, é papel do professor e de todos que trabalham diariamente
com a criança na escola.
Acreditamos que ao propormos diferentes intervenções tanto nos espaços, como
nos tempos e nas ações pedagógicas, possibilitamos maiores momentos para as diferentes
manifestações do brincar e do faz de conta para as crianças da nossa escola, envolvendo
uma diversidade de conhecimentos de todas as áreas de ensino, além da integração entre
as crianças de diferentes faixas etárias.
Ressaltamos que não foi um trabalho de um dia e de uma pessoa, mas envolveu
todo o coletivo da escola, desde professores, agentes de educação infantil, direção,
funcionários da limpeza, pais e as próprias crianças. Conflitos surgiam, diálogos eram
necessários, colaboração e respeito, tudo a fim de contribuir com uma qualidade de
educação negociada entre todos para que o trabalho proposto gerasse realmente bons
frutos.
E podemos dizer que tem gerado. Precisa ser diariamente replanejado,
renegociado, mas tem permitido que as crianças tenham contato com diferente materiais,
e conhecimentos que permitem a leitura do uso social de diferentes objetos, assim como
a classificação, a construção de valores voltados para a vida em sociedade; ou a mudança
de papeis que as crianças fazem ao se tornarem caixas de supermercado, mamães e papais,
motoristas ou mesmo clientes, ao lavarem as roupas de seus bebês, ou mesmo consolarem
o amiguinho que quer um carrinho e estão todos sendo utilizados.
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Acreditamos que esses são conhecimentos que fazem a diferença na vida de cada
uma dessas crianças com quem passamos parte de nossos dias, que infelizmente tem sua
infância cada vez mais roubada pelas negações diárias a que são submetidos em todos os
sentidos, seja de alimentação quando pais nos relatam que seu filho vai à escola para
comer; seja de higiene, quando percebemos que as roupinhas são lavadas somente com
água ou nem são, e o bebê retorna à escola no outro dia com a mesma fralda; seja de
educação, quando os pais nos pedem para colocarmos o nome deles nas listas de reunião
de pais, pois não sabem ler e escrever.
Finalmente, enfatizamos a necessidade de um comprometimento, de luta no
sentido de sermos, diariamente, mesmo com as dificuldades apresentadas para nossa
atuação, um profissional que possa intervir direta e intencionalmente no desenvolvimento
infantil, garantindo o acesso e apropriação do conhecimento historicamente produzido,
mediando assim o desenvolvimento psíquico nas suas diferentes faixas etárias, tendo a
consciência do valor do seu trabalho e de sua função social, e exercendo da melhor forma
sua profissionalidade docente.
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CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA PARA PENSAR A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS
Jessica de Oliveira Lopes
Glaucia Uliana Pinto
Universidade Metodista de Piracicaba
Resumo: A legislação brasileira e os programas de governo que dispõem sobre a
educação indígena no Brasil apresentam várias determinações para sua estruturação, no
entanto, há muito mais estudos sobre educação básica indígena do que educação superior
indígena, por isso também, consideramos importante o desenvolvimento de trabalhos
acadêmicos que se debrucem sobre a questão da educação indígena no ensino superior,
especificamente a formação de professores para a educação indígena, principalmente pelo
fato de ser historicamente recente o oferecimento de cursos superiores para este público.
Assim, a investigação surge a partir do interesse por compreender as propostas oficiais
para o desenvolvimento da formação de professores indígenas na educação superior
frente às contradições do sistema educacional atual e as dificuldades ligadas às diferenças
culturais entre o conhecimento ocidental e eurocêntrico sistematizado e institucionalizado
no espaço escolar – neste caso a academia- e os conhecimentos trazidos pelos indígenas
a este espaço. Apoiando-se principalmente nos teóricos da abordagem histórico-cultural
e da pedagogia histórico-crítica e compartilhando de seus pressupostos, afirmamos que
os sujeitos se constituem e são transformados através dos outros e consequentemente da
cultura historicamente produzida pela humanidade, isso inclui pluralidade, diferença,
embates e contradições, relações de alteridade, processos formativos educativos.
Entretanto, conforme os estudos realizados até aqui, constata-se que os povos indígenas
são levados a se adequar a determinados modelos culturalmente valorizados e impostos,
principalmente em culturas excludentes e eurocêntricas como a nossa, destacando a total
diferença entre o nosso modo de vida baseado no capital e o modo de vida de produção
coletiva ou comunal do povo indígena, conforme aponta a pedagogia histórico-crítica.
Fato que reflete nas salas das academias a dificuldade de envolvimento, de interação e de
aprendizagem dos indígenas. É preciso refletir sobre a reprodução da dominação e
exploração concretizada justamente pela educação escolar nessa sociedade capitalista, por
isso a luta pela inserção desse povo nesses modelos educacionais institucionalizados,
ainda que diante de muitas contradições e dificuldades, considerando como crucial o
acesso ao conhecimento historicamente produzido pela humanidade, fundamentalmente
como forma de instrumentalização de resistência e luta contra a lógica do capital. Deste
modo, o objetivo deste trabalho de pesquisa é investigar, a partir da análise de documentos
oficiais sobre formação de professores indígenas, como tais documentos se estruturam e
se posicionam considerando os seguintes paradoxos: a educação superior como alavanca
para o desenvolvimento econômico, formação de mão de obra para o mercado de trabalho
e o ensino enquanto formação do humano na perspectiva de respeito à diversidade; ensino
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para os conhecimentos cotidianos e ensino para os conhecimentos científicos. Neste
diapasão esta pesquisa pretende contribuir com reflexões sobre como tem se estruturado
a educação superior indígena considerando os direcionamentos oficiais para a formação
de professores indígenas e as questões de diversidade por meio da política de educação
indígena, buscando fortalecer o argumento de que o direito à educação é de todos e que o
ensino superior precisa ser pensado considerando a diversidade de seus alunos.
Palavras-Chave: Educação Superior. Formação de Professores. Indígenas.
INTRODUÇÃO
Os povos indígenas no Brasil passaram por tentativas oficiais de integração67, fato
que Cunha e Cesarino (2016, p. 11) revela como uma ideia de assimilação cultural: “Os
índios ou já teriam desaparecido, como o embaixador brasileiro assegurou a Lévi-Strauss
nos anos 1930, ou estariam fadados a desaparecer”, tal desaparecimento não seria uma
evolução natural, mas o resultado de uma micro e macro política, evidenciando que os
povos indígenas, assim como as demais minorias sociais, sofreram e sofrem pelas
imposições políticas, econômicas e sociais da sociedade capitalista que os arrancam de
suas origens e costumes indígenas reposicionando-os na figura do caboclo que para o
ambiente urbano é a figura do pobre. Sendo esse indígena massacrado constantemente
por um sistema e uma sociedade que o invadiu. Por tal cenário68, defendemos aqui a
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Cunha e Cesarino (2016) explica que no contexto de formação das primeiras políticas internacionais
(Organização Internacional do Trabalho - OIT de 1957) o termo integração era entendido como assimilação,
pois nesse período acreditava-se que o indígena (selvagem, primitivo) estaria destinado pelas leis históricas
a se tornar como nós, por isso ele precisava ser civilizado, logo, assimilado à nossa cultura eurocêntrica
dominante, desprezando e desconsiderando seus diferentes modos de vida.
68

Tentativas de políticas do governo atual continuam perseguindo povos indígenas (principalmente no que
diz à demarcação de suas terras) e ainda no sentido de assimilação e integração de suas formas de
organização podemos verificar mais sobre essa discussão na notícia veiculada por sites jornalísticos (como
Carta capital e G1) sobre uma denúncia do Instituto Socioambiental (ISA) que tece críticas ao tratamento
bizarro dispensado aos indígenas pelo Ministério da Justiça do governo atual. Denúncia disponível em:
<https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-isa/indigencia-indigenista>
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escola69 e o potencial libertador que ela representa no processo educativo de construção
do conhecimento como contribuição e instrumento de luta contra essa dominação por qual
passam os povos indígenas.
Conforme Cohn (2016) a população indígena brasileira demanda cada vez mais
educação, por meio de lutas e solicitações de escolas para seu povo. A formulação e
implantação da escola, segundo a autora, geram impactos econômicos e políticos que são
considerados no debate nacional e levantam questões sobre a representatividade em
mecanismos de controle social. Nesse sentido, a autora chama atenção para a necessidade
de uma análise cuidadosa e particular sobre a questão, pois “são tão diversas as demandas
sobre escolarização quanto são diversos os regimes de conhecimento em que se implanta
um modelo de educação escolar.” (2016, p. 314). A autora continua destacando o cuidado
para se pensar a escola, pois cada local há uma diferente demanda pela escola, não sendo
hegemônica a formulação desta instituição entre os diversos povos indígenas.
Nos artigos do livro70 de Cunha e Cesarino (2016) é perceptível a preocupação
com o processo de escolarização indígena, também enquanto política de Estado que se
torna geralmente homogeneizadora, onde não são consideradas as especificidades da
cultura e da realidade local indígena. São estudos antropológicos e etnográficos que
discutem e analisam várias questões sobre a realidade local relacionando-as com as
políticas públicas para os indígenas e preocupando-se em entender o que estes povos
valorizam em suas experiências escolares, sendo somente a partir desta compreensão que
poderá ser construído efetivamente um olhar crítico sobre tais experiências. Assim,
discorre-se muito sobre a educação e suas formas de desenvolvimento em experiências
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Atribuímos para esta pesquisa o sentido de escola também para o espaço acadêmico, pois a academia
também se configura como um espaço escolar institucionalizado.
70

CUNHA, Manuela Carneiro; CESARINO, Pedro de Niemeyer. (Orgs.) Políticas culturais e povos
indígenas. 1ª Ed. São Paulo: Editora UNESP, 2016.
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de povos diversos diante de um enfoque antropológico, apontando que a educação tal
como vem sendo desenvolvida necessita pensar como tornar a escola e o processo
educativo respeitoso da cultura indígena, sem afastar o aluno de seus costumes e
aprendizados cotidianos.
Neste diapasão, diante da luta indígena pela escola/educação e diante de várias
provocações e apontamentos antropológicos e etnográficos, são colocadas várias
reflexões e desafios para pensar o ensino na educação indígena, cabendo assim, mais
estudos da área da Educação para responder algumas questões num olhar teórico
educativo, bem como, para auxiliar na construção de uma educação que valorize o
processo educativo respeitando e esclarecendo o espaço dos conhecimentos tradicionais
indígenas no processo de formação humana do indivíduo (ensino para os conhecimentos
cotidianos e ensino para os conhecimentos científicos). No escopo deste trabalho, as
contribuições da pedagogia histórico-crítica e do método do materialismo históricodialético para pensar a formação de professores indígenas perante propostas oficiais
mostram-se fecundas. Nessa perspectiva, o texto toma como objeto de análise a
Resolução nº 1, de 07/01/2015 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação de professores indígenas em cursos de educação superior e de ensino médio,
investigando como se estrutura frente ao seguinte paradoxo: a educação superior como
alavanca para o desenvolvimento econômico, formação de mão de obra para o mercado
de trabalho e o ensino enquanto formação do humano na perspectiva de respeito à
diversidade.
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA
APROPRIAR-SE PARA CONTRIBUIR

E

DOCÊNCIA:

CONHECER

E

A análise presente nesta pesquisa fundamenta-se na unidade teórico-metodológica
da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, tendo por base a filosofia
do materialismo histórico dialético, buscando compreender o desenvolvimento dos
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processos educativos e a formação histórica social do humano. Os pressupostos da
psicologia histórico-cultural consideram o desenvolvimento do psiquismo condição para
a compreensão da realidade pelo indivíduo por meio de capacidades humanas complexas,
e para que esse processo de desenvolvimento aconteça, é necessário que haja processos
educativos sistematizados e organizados pela educação escolar. Assim, a pedagogia
histórico-crítica enfatiza tais processos no sentido de argumentar sobre a importância da
escola transmitir o acervo cultural humano aos alunos, os conhecimentos historicamente
produzidos. Nesse sentido, Martins (2016) afirma que a pedagogia histórico-crítica é
fundamento pedagógico da psicologia histórico-cultural, bem como a psicologia
histórico-cultural é fundamento psicológico da pedagogia histórico-crítica.
O materialismo histórico dialético também subsidia a compreensão sobre o modo
de economia baseado no capital, o que nos fornece fundamentos teóricos metodológicos
para buscar compreender os paradoxos do direito à educação na sociedade do capital e o
desenvolvimento da educação superior de indígenas.
A organização da sociedade capitalista engendra desigualdades pela dominação
de minorias por elites que controlam os meios de produção, negando para muitos o
desenvolvimento da condição humana na perspectiva que assumimos, nesse sentido,
diversos grupos sociais são encurralados pelo sistema, havendo a perda de identidade,
costumes, história e etc. Neste cenário, os povos indígenas sofrem por conta da histórica
expansão da exploração do homem pelo homem, fato que já causou o genocídio de
milhares indígenas.
Em relação à totalidade e a unidade dialética da questão educacional no cenário
da atual sociedade capitalista, Felice (2011, p. 29-30) nos faz compreender que estudos
particionados também são importantes, a partir da perspectiva do materialismo histórico
e dialético, pois, explicam não só as relações econômicas, “mas também a força dos
embates entre sujeitos históricos no âmbito da cultura e dos costumes [...] para se
compreender a organização da sociedade e seu movimento histórico ao longo dos anos.”.
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A autora afirma que as partes interagindo com o todo produzem “novas realidades e novos
conhecimentos” (FELICE, 2011 p. 29 – 30 apud MARTINS, 2008, p. 147), sendo essa
afirmativa também baseada na concepção de Marx (2008) sobre uma rica totalidade de
determinações e de relações numerosas. Nesse sentido, essa pesquisa procura contribuir
para a construção de novos conhecimentos acerca da dialética implicada na compreensão
do desenvolvimento histórico social do homem por meio da educação.
Os sujeitos se constituem e são transformados por meio da interação com os outros
e, consequentemente, pela cultura historicamente produzida pela humanidade, isso inclui
pluralidade, diferença, embates e contradições, relações de alteridade e processos
formativos educativos. Entretanto, os outros, os diferentes, principalmente em relação às
minorias, são muitas vezes levados a se ajustar ou se adequar a determinados modelos
culturalmente valorizados e impostos, principalmente em culturas excludentes e
eurocêntricas como a nossa, que ao mesmo tempo que responde a um tipo ideal de homem
(AMARAL,1998) expõe os sujeitos a um sistema educacional que pouco responde à
formação humana, ao contrário, atende aos interesses do capital que mantêm modelos de
dominação e exploração, exercendo seu poder sobre grupos e sociedades tidos como
diferentes (GUSMÃO,1999). Ainda assim, destacamos os pressupostos da pedagogia
histórico-crítica sobre a necessidade da escola formal – neste caso a academia - como
espaço de desenvolvimento do saber científico e cultural construído historicamente pela
humanidade como direito inalienável de todos, fato que se apresenta como tensão entre a
necessidade formativa dos indígenas e uma educação com bases eurocêntricas e
hegemônicas.
Nesta sociedade imposta aos indígenas há um processo de apropriação do
conhecimento sistematizado necessário (da qual a escola é o principal espaço de sua
disseminação), no entanto, que passa por várias contradições, mas que ainda assim
continua sendo fundamental na luta contra as condições alienantes da sociedade e contra
a violência colonial que abate e os isola. Parte-se do pressuposto que a luta pela
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sobrevivência dos povos indígenas também se configura como uma luta anti-capitalista,
pois o modo de vida comunal historicamente em que se organizam os povos indígenas foi
ao longo de sua existência sendo dizimado, sendo assim, faz-se necessário buscar
pedagogias revolucionárias que orientem para a superação do capitalismo e a pedagogia
histórico-crítica se apresenta justamente como contribuição na luta por tal superação.
A pedagogia histórico-crítica, elaborada por Saviani a partir da década de 70,
baseia-se na perspectiva da abordagem histórico-cultural e do materialismo históricodialético, por isso alinha a sua teoria a concepção histórica do homem e suas formas de
desenvolvimento mais complexas em busca de uma educação revolucionária. Na
perspectiva histórico-crítica, Saviani (2012) afirma que a natureza humana é construída
pelo homem sobre a base biofísica, não sendo naturalmente dada a ele essa condição
humana, considerando de modo central a relação de produção do saber e do conhecimento
que constitui o desenvolvimento histórico coletivo. O autor destaca que a produção não
material (produção espiritual) coincide com a produção do saber, sendo essas produções
a forma pela qual o homem pode apreender o mundo por distintas visões, assim
apresentam-se os diversos tipos de conhecimento ou saber. Aqui podemos destacar os
conhecimentos e saberes indígenas em seus sentidos mais amplos de educação, religião,
cultura, costumes, organização e etc. sendo um tipo de conhecimento entre tantos outros
que formam o desenvolvimento histórico social desse determinado grupo em suas
próprias condições e assim lhe confere a condição de ser humano. Esse processo de
movimento do conhecimento se dá pela aprendizagem e implica o trabalho educativo,
papel objetivo da Educação.
Conforme Saviani (2012) a escola e o conhecimento científico como forma
dominante de educação surgem a partir do momento histórico em que as relações sociais
superaram as relações naturais, estabelecendo assim o mundo da cultura produzido pelo
homem e não mais o mundo da natureza, a história passa a ser construída e
simultaneamente contata pelo homem a partir da sua existência como ser inteligente. Esse
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ser inteligente para a psicologia histórico-cultural e segundo Martins (2016) é o indivíduo
que tem a formação de seu psiquismo assentada no desenvolvimento de funções psíquicas
elementares e superiores que surgem a partir do processo de interação e mediação com o
meio e com o outro, ou seja, por processos educativos de formação humana.
Dessa perspectiva histórica de formação humana compreende-se que a
especificidade da educação é determinada pela forma escolar em sua organização mais
sistemática e institucionalizada e “corresponde ao surgimento e desenvolvimento da
sociedade capitalista, cujas contradições vão colocando de forma cada vez mais intensa a
necessidade de sua superação” (SAVIANI, 2012, p. 7-8). Além disso, para pedagogia
histórico-crítica, o papel da escola é instrumentalizar por meio dos conhecimentos mais
elaborados o indivíduo de modo que ele possa lutar pela superação da sociedade
capitalista que oprime, explora e aliena. A impossibilidade de acesso e apropriação das
riquezas materiais e não materiais pelas minorias, como é o caso dos indígenas, negros,
pobres e demais minorias sociais, gera, conforme Bernardes (2010), desigualdades de
desenvolvimento entre os seres humanos caracterizando assim o processo de alienação e
dominação dos detentores do conhecimento elaborado sobre os desprovidos desse
conhecimento.
Em um recorte histórico sobre a história da educação brasileira indígena,
apresentada no caderno publicado pela extinta Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade (SECAD), sobre educação escolar indígena e diversidade
sociocultural indígena na escola, é destacado que as comunidades indígenas antes do
estabelecimento e da imposição do sistema capitalista viviam em um sistema comunal de
convivência e desenvolvimento, no qual não havia essa forma institucionalizada de escola
e educação que o conhecimento ocidental trouxe; tinham sua organização própria de
educação, que inclusive se diferenciava e se diferencia até hoje entre os próprios povos
indígenas, (BRASIL, 2007). Nesse sentido importa ponderar: por que então utilizar
contribuições da pedagogia histórico-crítica, teoria advinda de um conhecimento
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sistematizado e ocidental desenvolvido com o surgimento da sociedade capitalista, para
pensar a formação de professores indígenas na educação indígena? De forma
contraditória (nesse contexto capitalista) a escola assume o papel revolucionário de
formar para superação das formas de exploração e alienação, pois para a pedagogia
histórico-crítica o modo de luta para superar essa sociedade está no domínio e
desenvolvimento do saber e do conhecimento científico elaborado, capaz de revelar a
imagem subjetiva da realidade objetiva, ou seja, por meio da apreensão de conhecimentos
científicos elaborados o indivíduo é levado às suas formas mais desenvolvidas de
elaboração conceitual e prática sobre a compreensão da sua condição histórico-social,
sendo capaz de transformá-la a partir desse processo de apropriação do conhecimento.
Entretanto, Saviani (2013) não defende qualquer tipo de saber, mas a socialização
da formação e do saber sistematizado, dos conhecimentos científicos ou clássicos, sendo
a escola lugar de conhecimento elaborado e não do conhecimento espontâneo ou popular,
pois estes são desenvolvidos naturalmente na convivência com as necessidades imediatas,
com o meio e com o outro, enquanto que os conhecimentos científicos necessitam ser
organizados e trabalhados nas práticas pedagógicas rumo ao desenvolvimento mais
complexo e elaborado da formação humana. O autor chama atenção que esse processo
requer persistência e insistência, pois exige maior complexificação do processo de
aprendizagem num movimento dialético, ou seja, quanto mais a escola oferece a
apropriação do conhecimento elaborado novas complexificações se formam, sendo esse
movimento por mediação da escola o que marca a passagem do conhecimento espontâneo
para o conhecimento científico. Destacando o que Saviani (2013, p. 20) discorre sobre a
inserção do indivíduo no processo de aprendizagem elaborada e sistematizada:
Dá-se, assim, o seu ingresso no universo letrado. Em suma, pela mediação da
escola, acontece a passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado, da
cultural popular à cultura erudita. Cumpre assinalar, também aqui, que se trata
de um movimento dialético, isto é, a ação escolar permite que se acrescentem
novas determinações que enriquecem as anteriores e estas, portanto, de forma
alguma são excluídas. Assim o acesso a cultural erudita possibilita apropriação
de novas formas por meio das quais se podem expressar os próprios conteúdos
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do saber popular. Cabe, pois, não perder de vista o caráter derivado da cultura
erudita em relação ao saber popular, cuja primazia não é destronada. Sendo
uma determinação que se acrescenta, a restrição ao acesso à cultura erudita
conferirá àqueles que dela se apropriaram uma situação de privilégio, uma vez
que o aspecto popular não lhe é estranho. A recíproca, porém, não é verdadeira:
os membros da população marginalizados da cultura letrada tenderão a encarála como uma potência estranha que os desarma e domina.

Nesse contexto, é importante refletir criticamente e destacar, com o advento do
capitalismo e dessa cultura que se coloca como erudita, várias culturas e povos - que não
se inseriram e não foram inseridos nesse sistema por não corresponderem aos padrões
ocidentais e eurocêntricos - foram invadidos e brutalmente aculturados, assassinados,
exterminados. No entanto, em uma relação contraditória e dialética percebe-se que a
apropriação dessa mesma cultura erudita que os dominou e os domina até hoje, também
pode ser apropriada como meio e instrumento de luta para os povos marginalizados.
Para além da importância da pedagogia histórico-crítica, observando a invasão
que os povos indígenas sofreram pela sociedade ‘branca’ (como os indígenas
denominam) ocidental, destaca-se que o nosso modelo de educação não atendia a
participação dos povos indígenas e por volta da década de 80 os povos indígenas passaram
a compor os espaços escolares reivindicando essa mesma educação elaborada ocidental,
justamente para aprender com os conhecimentos sistematizados ocidentais como
defender-se da sociedade moderna a partir da sua própria estrutura educacional. Dessa
perspectiva consideramos que a academia e os conhecimentos científicos precisam ser
socializados para auxiliar esses povos em suas lutas que também é a luta em defesa da
humanidade.
Assim,
A referência para essa formação pressupõe um sistema educativo que tenha
possibilidades concretas de produzir uma pessoa de pensamentos, com
autonomia intelectual para analisar a realidade valendo-se de instrumentos
conceituais em suas formas mais elaboradas; uma pessoa de sentimentos, que
se forme sensível ao conjunto dos seres humanos e que possua senso de justiça,
revoltando-se contra arbitrariedades que se pratique contra qualquer membro
do gênero humano. Que culmine na reprodução de pessoa da práxis, que
compreenda as contradições sociais existentes no processo de produção da
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sociedade, que se engaje na luta pela implementação de uma sociedade livre
da dominação e da opressão. (MARTINS, 2016, p. 3-4)

Com a reivindicação e acesso dos indígenas aos espaços escolares, várias questões
e desafios foram colocados ao modelo escolar comumente estabelecido, deste modo,
políticas e documentos oficias previam que fossem garantidos processos próprios de
aprendizagem, no entanto, o desafio até hoje permanece, pois muitas políticas
educacionais recaem numa política homogeneizadora que massacra e assimila a cultura
dos povos indígenas, revelando assim o paradoxo entre a oferta de uma educação
ocidental a povos com costumes e modos de vida próprios e diferenciados da sociedade
do ‘branco’ e a necessidade de participar desse processo educativo como forma de luta
para sua sobrevivência a esse massacre e assimilação. Os indígenas são invadidos e se
viram obrigados a não mais lutar com seus arcos e flecha e sim lutar ideologicamente por
seus direitos, apropriando-se de um conhecimento construído historicamente diferente do
seu, mas que também os constitui no conjunto das relações humanas estabelecidas
socialmente.
Destacando-se a necessidade de conhecer e esclarecer a importância da pedagogia
histórico-crítica no processo de construção de uma educação revolucionária, é importante
dizer que os educadores nos processos de formação, precisam apropriar-se da pedagogia
enquanto ciência da educação para nela basear sua práxis social, procurando, conforme
Saviani (2013, p. 20), a “identificação dos elementos naturais e culturais necessários à
constituição da humanidade em cada ser humano e à descoberta das formas adequadas
para se atingir esse objetivo”.
Saviani (2012) ao discorrer sobre a contribuição pedagógica do professor, afirma
que a teoria aponta para uma sociedade em que o problema da divisão do saber esteja
superado, no entanto, destaca que ela foi pensada nas bases da sociedade atual, em que
predomina a divisão do saber. Sendo assim, se faz necessário maior detalhamento de
como se constrói efetivamente propostas pedagógicas nos processos de formação
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apresentadas para o chão da escola, nas diferentes modalidades e condições de trabalho
pedagógico em que se assenta a educação brasileira. O autor afirma que cada professor
em sua especificidade do conhecimento científico nas diversas áreas, tem uma
contribuição específica a dar visando a alinhamento de sua práxis educativa com a
democratização da sociedade brasileira, do atendimento aos interesses das camadas
populares e da transformação estrutural da sociedade, não perdendo o foco da importância
política das contribuições específicas no âmbito global, para isso o professor precisa
compreender os vínculos de sua prática com a prática global.
Assim, a instrumentalização desenvolver-se-á como decorrência da
problematização da prática social, atingindo o momento catártico que
concorrerá na especificidade da matemática, da literatura etc., para alterar
qualitativamente a prática de seus alunos como agentes sociais. (SAVIANI,
2012, p. 80)

ANALISANDO, À LUZ DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA, AS
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES INDÍGENAS
Conforme Conh (2016) os documentos normativos são formulados por pessoas
especializadas e com boas intenções, mas que também podem ter armadilhas, por isso a
importância de analisar esses documentos.

Assim, analisando à luz da pedagogia

histórico-crítica documentos oficiais, considera-se que a problematização necessária da
prática social que nos diz Saviani, passa também pela questão de se compreender, perante
o que se propõe o trabalho aqui apresentado, a estruturação e posicionamentos das
diretrizes oficiais acerca da formação de professores indígenas. A Resolução nº 1, de
07/01/2015, institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores
indígenas em cursos de educação superior e de ensino médio e tem por objetivo
regulamentar os programas e cursos destinados à formação inicial e continuada de
professores indígenas, elencamos trechos principais que consideramos necessitar de uma
discussão maior por não esclarecer as relações educativas e pedagógicas necessárias ao
processo de formação do professor.
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Destacamos aqui o capítulo I (princípios e objetivos norteadores), Art. 2º, inciso
II - fundamentar e subsidiar a construção de currículos, metodologias, processos de
avaliação e de gestão de acordo com os interesses de escolarização dos diferentes povos
e comunidades indígenas; inciso III - reconhecimento do valor e da efetividade
pedagógica dos processos próprios e diferenciados de ensino e aprendizagem dos povos
e comunidades indígenas. (BRASIL, 2015)
Em toda a resolução é muito presente o enfoque e a preocupação com a
valorização e reconhecimento dos processos próprios de aprendizagem, sobre isso,
chamamos atenção para a difícil reflexão sobre como esses processos próprios de
aprendizagem se constituem e se relacionam com os conhecimentos mais elaborados a
serem construídos pela prática pedagógica, pois conforme os estudos de Cunha e Cesarino
(2016), vários são esses processos e somente estudos específicos e locais seriam capazes
de revelar suas organizações e o que significa a educação e a escola para esses diversos
povos e o que delas esperam. No entanto, objetivando o desenvolvimento de professores
indígenas com formação crítica que oriente para o caminho de uma educação
revolucionária e que lute contra todas as formas de dominação por qual passa o povo
indígena, é preciso considerar que é papel da escola compartilhar o conhecimento
científico com todos os sujeitos, a despeito dos seus “processos próprios de
aprendizagem” e “interesses” muitas vezes divergentes da sociedade em geral. Destacase na análise a seguir reflexões e contribuições pedagógicas fundamentais e de base
comum para se pensar uma educação crítica e revolucionária que auxilie os povos
indígenas na luta contra a opressão.
No âmbito da educação formal essa reflexão se torna mais complexa, pois requer
atenção para que a escola não recaia na (re) produção das políticas educativas
hegemônicas que desprezam e estimulam direta e indiretamente um processo de
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aculturação71. Ou mesmo se pautem sem qualquer crítica nas pedagogias do “aprender a
aprender”72 denominas por Duarte (2011), desconsiderando a base comum dos
conhecimentos clássicos, aqueles produzidos historicamente pelo homem e que
constituem o seu desenvolvimento social e psíquico. Assim, importa problematizar
perante o que é proposto para a formação do professor indígena se além dos processos
próprios de aprendizagem de cada povo (bem como o currículo, metodologias e
avaliações), estão sendo comtemplados os conhecimentos clássicos/científicos73 da
educação em uma base comum, fato que não desqualifica o reconhecimento do valor e da
efetividade dos seus diferentes processos, reiterando que esses conhecimentos clássicos
possibilitam a instrumentalização e emancipação intelectual do indivíduo para analisar
criticamente a essência de sua condição social.
No capítulo II (construção e desenvolvimento de programas e cursos específicos
para a formação de professores indígenas), inciso VI da Seção I (perfil do professor
indígena), lemos: apreensão dos conteúdos das diferentes áreas do conhecimento
escolarizado74 e sua utilização de modo interdisciplinar, transversal e contextualizado no
que se refere à realidade sociocultural, econômica, política e ambiental das comunidades
e povos indígenas; inciso XI - firme posicionamento crítico e reflexivo em relação à sua
71

Entende-se por aculturação conforme o conceito antropológico de Cunha e Cesarino (2016) a
modificação e ou adaptação de um indivíduo ou povo a outra cultura, assim como a retirada de traços
significativos de determinada cultura.
72

As pedagogias do “aprender a aprender” são concepções pedagógicas que valorizam os conhecimentos
tácitos e o “aprender sozinho” numa perspectiva construtivista de sociedade e educação.
73

Os conhecimentos científicos ou também clássicos (como Saviani denomina) precisam estar a serviço da
realidade indígena; as contribuições das específicas áreas científicas, incorporadas ao contexto de cada
povo, seja em uma conta de matemática em que se aprenda a contar com caroços de açaí, seja na explicação
de um processo químico que fermenta o leite da mandioca para o consumo, ou ainda, seja na interpretação
de texto para ler uma lei que dispões sobre demarcação de terras indígenas.
74

Para esse dispositivo também se aplica a ideia do ponto 7 acima.
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prática educativa, às problemáticas da realidade socioeducacional de suas comunidades e
de outros grupos sociais em interação (BRASIL, 2015).
Saviani (2013) esclarece que a prática educativa docente deve pautar-se na sua
prática social, ponto de partida de seu trabalho pedagógico, o professor precisa ter
formação com conhecimentos elaborados e sistematizados (domínio de conhecimentos
científicos e cotidianos) para que assim sua prática seja intencional, consciente e
articulada sobre as múltiplas determinações (analisando a unidade da diversidade) que a
sociedade apresenta. Entretanto, pela análise do documento, o que encontramos são
proposições gerais que não dão conta de explicitar de que modo conduzir os programas
de formação dos professores contemplando toda a complexidade do trabalho pedagógico
no que se refere aos conteúdos e práticas que os compõem, ainda mais considerando as
especificidades dos povos indígenas. Acreditamos que proposições gerais desarticuladas
de propostas mais minuciosas de como organizar conhecimentos necessários aos alunos
indígenas, poderão provocar leituras reducionistas, ou seja, a ideia de trabalhos
educativos que respeitem os saberes e valores da cultura indígena são suficientes para o
processo formativo destes alunos. Obscurecendo a questão principal: como garantir
aquisição de conhecimento escolar para todos, considerando suas especificidades? A
tônica do documento recai no particular e apaga o universal, no sentido do conjunto de
saberes produzidos historicamente pelos homens que precisa ser apropriado por todos.
Para finalizar, trazemos: Seção II (projetos pedagógicos de cursos e propostas
curriculares), Art. 10 §3º Os sábios, os “mais velhos” e as lideranças políticas podem
atuar como formadores, cabendo às instituições formadoras a adoção de estratégias
específicas identificadas para este fim; Seção III (formação dos formadores para atuarem
nos programas e cursos de formação de professores indígenas), Art. 18, §1º - A
participação de indígenas nesses quadros, de forma dialógica e colaborativa, deve ocorrer:
inciso II - com base no reconhecimento dos seus saberes e papéis sociocultural, político,
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religioso ou linguístico, independentemente de possuírem formação escolarizada
(BRASIL, 2015).
Consideramos que a participação dos indígenas no quadro de formadores,
inclusive os anciões, precisa ser elaborada de acordo com os parâmetros de formação
geral, reiterando a concepção de prática social discutida anteriormente bem como o
fundamental domínio de conteúdos pelos docentes. Contemplar na criação dos cursos e
programas uma sólida formação pedagógica sistematizada teórica e prática, pois em
alguns casos haverá muitos indígenas que não tiveram qualquer acesso ao saber
sistematizado e elaborado ‘escolarizado’, fato que exige maior responsabilidade na
formação deles enquanto formadores. Somente com a formação sistematizada e
intencional os conhecimentos científicos ganham espaço, contribuindo para a reflexão e
resolução de questões emergentes da realidade local de cada povo. Seria fundamental
também, ampliar essa formação aos profissionais que assumem os cargos de gestão.
O terceiro e último capítulo da resolução trata da promoção e oferta da formação
de professores indígenas no regime de colaboração e responsabilidades, e sobre isso
inferimos a necessidade de acompanhamento das políticas públicas que instituem cursos
e programas de formação no ensino superior. Saviani (2011), em reflexões sobre a gestão
federativa da educação, chama a atenção sobre a responsabilidade dos níveis de ensino e
sinaliza a omissão e “uma possível política da União de se desfazer das universidades
federais ou pelo menos não priorizar o ensino superior” (2011, p. 86). O autor também
apresenta uma reflexão bastante pertinente aos propósitos deste trabalho, sobre o respeito
à diversidade partindo não de conhecimentos indígenas, mas sim da responsabilidade do
Estado pela educação. O autor alerta sobre a necessidade de não isolar as representações
de diversidade, deixando-as a própria sorte, ao contrário, argumenta que é preciso
respeitar, fortalecer e articular as diversidades em detrimento do sistema educativo e
social como um todo. Afirma ainda que "o isolamento tende a fazer degenerar a
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diversidade em desigualdade, cristalizando-a pela manutenção das deficiências locais”
(2011, p. 80), e, deste modo, devemos pensar a educação indígena para não isolá-la.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Procurando construir reflexões sobre como vem se desenvolvendo o ensino
superior e suas contradições e entraves frente às questões de diversidade por meio da
política de educação indígena, como forma de contribuição para o fortalecimento do
ensino superior para esta população, destaca-se que a legislação, ainda que insuficiente
em muitos documentos oficiais, assim como muitas políticas lançadas, efetivou e deu
atenção ao ensino básico indígena em parceria com estados e municípios, no entanto, para
o ensino superior ainda há muitas lacunas sobre a educação indígena, impulsionando um
dos pontos principais para a elaboração deste trabalho.
O ensino superior, para além da visão mercadológica de formar profissionais para
o mercado de trabalho, precisa principalmente formar cidadãos críticos com formação
humana. Nota-se que na educação indígena superior a luta pela sobrevivência vai muito
além da busca por um espaço no mercado profissional, trata-se de uma luta ideológica
pelo conhecimento que potencialize seus conhecimentos na formação da defesa pelo
respeito à diversidade e identidade dos povos indígenas e contra a política hegemônica da
sociedade liberal que os oprime.
Por uma necessidade de sobrevivência os povos indígenas foram obrigados, por
imposição a se adequar a modelos excludentes e eurocêntricos de educação com intensos
processos de aculturação, deixando-os cada vez mais invadidos e isolados das condições
justas de vida por ações sectárias. Desde primórdios esse cenário acompanha e assenta a
história da educação formal indígena, fato que dificultou o envolvimento, interação e
aprendizagem dos indígenas nos espaços formais de ensino. Sendo assim, o conhecimento
ocidental posto na escola como meio de reprodução da dominação e alienação precisa ser
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superado por incorporação e apropriação do que de melhor ele pode contribuir para a
educação indígena.
Portanto, destaca-se que a Educação precisa ser repensada e construída a partir do
respeito à sua diversidade e identidade, adotando processos educativos que os orientem
para uma educação revolucionária e anticapitalista, utilizando como ferramenta de luta a
valorização do conhecimento científico a serviço de suas questões locais, objetivando um
projeto em defesa da humanidade que inclua a união de todas as minorias marginalizadas
pelo sistema.
Nesse sentido, acreditamos que a formação de professores indígenas precisa ser
guiada por uma prática social libertadora e revolucionária que conduza gerações para o
desenvolvimento

e apropriação intelectual

dos

conhecimentos

historicamente

produzidos, capacitando-os para pensar e intervir na sua realidade social de maneira
catártica, consciente e transformada, configurando-se uma luta cada vez mais
instrumentalizada pelo real direito à educação.
Isto posto, não se esgotam as diversas formas e bases teóricas para se pensar a
formação de professores indígenas, sendo a luta pela educação indígena um longo
caminho a ser trilhado. A academia não pode se abster de produzir cada vez mais
conhecimentos que possam contribuir para a construção de uma educação mais justa e
que investigue as especificidades sociais em detrimento da análise global de sociedade,
ainda mais considerando um processo tão recente quanto as políticas públicas para a
educação indígena.
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DESAFIOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: DA DEMANDA À
OFERTA DE CURSOS
NEVES, B.G.B.;
FURTADO, T.F.;
BASSO, M.V.A.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Resumo: A formação continuada é um meio de prover aos professores da educação básica
as ferramentas necessárias para a reavaliação da prática docente, produção de
conhecimentos, desenvolvimento e aprimoramento de competências. Além de ter papel
fundamental para o exercício da profissão docente, está prevista em diversas leis, decretos
e políticas públicas brasileiras. Neste artigo é apresentado um levantamento dos relatórios
dos cursos promovidos no âmbito do FORPROF/UFRGS – Centro de Formação
Continuada de Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – com a
finalidade de identificar os principais desafios presentes nas políticas de formação
continuada e na realização dos cursos. No decorrer da seção serão apresentadas as
metodologias utilizadas com sucesso para o realizar o mapeamento das demandas por
formação continuada a partir de dados abertos divulgados anualmente pelo INEP que
contemplam informações sobre os docentes da rede pública, com ênfase na formação,
agrupados por municípios e escolas. O mapeamento permite compreender a realidade dos
docentes, em termos de formação inicial, continuada e a carga horária mínima necessária
para a realização dos cursos. Serão apresentadas também, de forma qualitativa, os
principais desafios e soluções encontrados no decorrer dos cursos. Dentre estes
encontram-se a necessidade de incentivo das redes no que diz respeito à oferta de
condições efetivas para que os professores possam se ausentar da sala de aula para
comparecer às atividades presenciais dos cursos; a necessidade de readequação dos
planos de carreira, de modo que a qualificação por meio da formação continuada tenham
impacto positivo na remuneração dos mesmos - o que também reduz a rotatividade do
quadro docente quando aplicada em conjunto com políticas de valorização dos
professores; necessidade de interiorização das ações, para retirar dos docentes a
responsabilidade de moverem-se até centros urbanos nas proximidades das universidades
- levando ao maior número de cidades a realização dos cursos; a necessidade de
continuidade das políticas públicas de formação continuada de professores, evitando
interrupções e remodelagem bruscas dos programas diante das trocas efetivadas na gestão
pública; e a necessidade de monitoramento do impacto das formações no fazer docente.
O profundo conhecimento sobre os desafios existentes juntamente com as ferramentas de
acompanhamento permitem a efetivação de práticas pedagógicas condizentes com a
realidade docente, do município e da escola, práticas estas que devem caminhar lado a
lado com o professor, fazendo com que sejam reduzidos problemas muito comuns na
maioria dos cursos, como a evasão, a falta de interesse e o baixo desempenho.
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Palavras-Chave: formação continuada; dados educacionais; políticas públicas
Introdução
No âmbito da educação básica, diante da diversidade de conhecimentos,
formações e experiências, a formação continuada constitui um meio de prover aos
professores as ferramentas necessárias para que a prática docente possa ser reavaliada,
com ênfase na produção de conhecimentos, desenvolvimento e aprimoramento de
competências. Além de ter um papel fundamental para o exercício da profissão docente,
a formação inicial e continuada está prevista em leis, decretos e políticas públicas
brasileiras.
Para que o processo de formação docente possa ser efetivo, é preciso identificar e
considerar as demandas por formação, realizar um mapeamento do perfil e da realidade
docente, ofertar cursos em modalidade e horários compatíveis com o tempo dos docentes
e criar políticas públicas que incentivem a formação continuada. Neste artigo serão
descritas as experiências obtidas no Centro de Formação de Professores da UFRGS.
Metodologia
Esta pesquisa tem como objetivo mapear os desafios da formação continuada de
professores, propondo soluções baseadas no mapeamento das demandas e da realidade
docente.
A pesquisa em desenvolvimento é realizada no âmbito do Centro de Formação de
Professores (FORPROF/UFRGS) de abordagem mista (quantitativa e qualitativa),
baseada na análise documental dos registros de alunos e professores dos cursos de
formação continuada. Foram mapeadas expectativas e necessidades dos alunos em
relação aos cursos, as políticas públicas locais, estaduais e federais entre os anos de 2012
e 2016.
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Mapeamento das demandas
O mapeamento das demandas por formação continuada é uma temática que vem
sendo discutida e definida a partir de diversas fontes de informações e demandas sociais.
Os novos conhecimentos descobertos pela ciência, as mudanças nas concepções
pedagógicas, as necessidades locais ou regionais e a criação de programas
governamentais criam demandas cada vez maiores por cursos de formação continuada.
Diante dos mais de 2.2 milhões de docentes que atuam na educação básica, os dados de
2016 apontam que aproximadamente 78% possuem formação superior completa, sendo
prática comum a docência após a conclusão da graduação, sem que sejam realizados
cursos de formação continuada, destes, percebe-se que apenas 20% dos docentes
efetivamente realizaram um curso de formação continuada com temática específica e
duração igual ou superior a 80 horas (carga horária definida na metodologia aplicada pelo
INEP).
No âmbito do FORPROF/UFRGS, as demandas por formação continuada são
mapeadas com base nos dados disponibilizados pelo INEP, os Microdados do
EducaCenso da educação básica. O uso destas informações começou em 2011, com o
mapeamento dos docentes e suas formações, ainda de forma manual utilizando o software
PSPP. Na época eram produzidos pequenos relatórios que abriram caminho para que os
gestores pudessem perceber o tamanho da demanda a qual estavam diante. Em 2013 foi
iniciado um projeto que previa o mapeamento mais profundo, com a construção de
relatórios organizados por cidade e órgão regional (Conselho Regional de Educação, no
RS) contendo dados demográficos e informações sobre formação inicial e continuada.
Em 2014 foi desenvolvida a plataforma de visualização de dados educacionais
CultivEduca, que cria e disponibiliza os relatórios a nível nacional, divididos por Estados,
Municípios, Escolas e Turmas. De 2014 em diante, anualmente, são inseridas novas
informações na plataforma, que dá um panorama geral direcionando a oferta dos cursos
de formação continuada para locais que mais necessitam. A CultivEduca hoje é utilizada
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também por pesquisadores e por cidadãos, como forma de obter e disseminar informações
educacionais e de pesquisa sem a necessidade de download de grande quantidade de
dados e processamento de informações.
Com as informações sobre formação dos docentes organizadas, passam a ser
consideradas também as demandas sociais por formação continuada. As demandas sociais
tem como origem as políticas públicas recentes, que demandam por exemplo, a formação
de professores que atuam em zonas rurais (Escola do Campo), cursos que promovem a
igualdade racial (UNIAFRO) e cursos que preparam docentes para atuarem com alunos
em situação de vulnerabilidade social (Pobreza e Desigualdade).
Oferta de Cursos
Tendo como base o mapeamento das demandas, são criados e ofertados os cursos.
No primeiro momento, são definidos os locais dos polos. No âmbito do Rio Grande do
Sul, o Estado com maior número de municípios da Região Sul, se faz necessário
aproximar o curso dos alunos, em um processo de interiorização, sendo removida a
necessidade do aluno se deslocar a uma região metropolitana para realizar as atividades
presenciais. No FORPROF já foram disponibilizados cursos cujos polos estavam
presentes em 298 municípios (aproximadamente 60% dos municípios do RS).
A divulgação dos cursos é feita pelo contato direto com as Secretarias Municipais
de Educação, desta forma, já podem ser previstas as datas dos encontros presenciais e a
forma de realização das atividades, na medida em que os docentes necessitam de
afastamento por pelo menos dois dias para atividades presenciais. Após, os cursos são
divulgados no site do FORPROF e nas redes sociais, para que além dos docentes alvo dos
cursos, outros docentes interessados nas temáticas possam se inscrever.
Acompanhamento
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O acompanhamento e registro das atividades que ocorrem nos cursos fornecem
informações relevantes para a construção de cursos cada vez mais próximos da realidade
dos docentes. No decorrer dos cursos promovidos pelo FORPROF, foram identificados
os principais aspectos que podem levar ao baixo desempenho, falta de interesse e evasão,
problemas muito comuns nos programas de formação continuada.
O acompanhamento ativo ocorre em duas fases. A primeira fase acontece dentro
do ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle. Na maioria dos cursos são realizadas
atividades semanais, que podem conter leituras, vídeos, discussões e produção de
materiais. Quando são identificados alunos ausentes, são contatados primeiramente por
mensagem, caso não obtenha retorno, são contatados por e-mail, por SMS, por telefone,
ou até mesmo visitados pela equipe local do curso. Compreender os motivos que levam
os alunos ao afastamento constitui uma informação fundamental para a constante
melhoria dos cursos. A segunda fase do acompanhamento ocorre no segundo encontro
presencial. No primeiro encontro são definidas atividades a serem realizadas pelo docente
na escola em que trabalha, no segundo momento, os docentes são convidados a levarem
registros da realização das atividades, como fotos, vídeos, apresentações, cartazes ou
banners.
Além do acompanhamento ativo, é efetuado o monitoramento anual na plataforma
CultivEduca para medir o impacto dos cursos na formação docente, mantendo assim
sempre crescente o percentual de docentes com formação continuada no Estado e
Municípios do RS.
Resultados
As demandas por cursos de formação continuada foram identificadas pela
análise da formação docente na plataforma CultivEduca, o que permite identificar locais,
escolas e municípios com menor índice de docentes com formação continuada. São
consideradas também as demandas conforme a criação e alteração de políticas públicas
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na área Social. No decorrer da realização dos cursos surgiram os seguintes desafios e
soluções:


Falta de tempo – Necessidade de incentivo das redes e secretarias no que
diz respeito a oferta de condições efetivas para que os professores possam
se ausentar da sala de aula para comparecer às atividades presenciais dos
cursos;



Falta de incentivo – Necessidade de readequar os planos de carreira, de
modo que a formação continuada tenha impacto positivo na remuneração
dos mesmos, sendo constatada a redução da rotatividade do quadro quando
aplicada em conjunto com políticas de valorização dos professores;



Falta de acesso – Necessidade de interiorizar as ações, para retirar dos
docentes a responsabilidade de moverem-se até centros urbanos nas
proximidade das universidades, levando ao maior número de cidades a
realização dos cursos;



Continuidade – Necessidade de continuidade das políticas públicas de
formação continuada, evitando interrupções e remodelagens bruscas dos
programas diante das trocas efetivadas na gestão pública;



Monitoramento – Necessidade do monitoramento do impacto das
formações no fazer docente;



Evasão – Necessidade de práticas ativas de combate à evasão, acompanhar
de perto os alunos do curso.
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DESENVOLVIMENTO HUMANO E A BRINCADEIRA INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES DE
VIGOTSKI E WINNICOTT
Fernanda Marcelo Brandolise
Glaucia Uliana Pinto
UNIMEP- PIRACICABA
Resumo: Sabendo que as instituições educacionais têm assumido cada vez mais cedo
parte considerável dos cuidados da criança como responsabilidade, percebe-se a
importância de estudos que auxiliem os educadores a compreenderem os processos de
desenvolvimento da primeira infância para aprimorar e desenvolver práticas pedagógicas
que os ajude nesta tarefa. Partindo do pressuposto que a constituição humana se dá pela
interação eu-outro e delimitando o estudo aqui pretendido, o objetivo deste texto, parte
de um trabalho teórico que busca explicitar contribuições de duas vertentes distintas, a
Teoria Histórico-Cultural de Vigotski e a Teoria do Amadurecimento Emocional Humano
de Winnicott, é focalizar o papel da brincadeira nestas teorias, considerando que tanto
Winnicott como Vigotski, destacam essa atividade como central para o desenvolvimento,
considerando também que no debate contemporâneo sobre o brincar e a educação infantil,
a compreensão de tais questões ainda se impõe como necessária. No estudo bibliográfico,
duas pesquisas de doutorado se destacam no estudo aqui pretendido, uma direcionada à
Educação e outra no campo da Psicologia: Conti (2010) e Alves (2013). Os trabalhos
explicitam que a mediação do outro é constitutiva da subjetividade humana e que os
signos (CONTI, 2010) apresentam-se como o fio condutor que permite ao indivíduo
conhecer e compartilhar o mundo externo. E, o jogo ou brincadeira (ALVES, 2013)
conduz o indivíduo ao estatuto de “ser”, mediante o espaço potencial existente entre o
objeto e o indivíduo. Desta forma, diante da relevância de pensar o desenvolvimento da
criança e o papel do brincar na Educação Infantil tecemos reflexões sobre o brincar e o
papel do outro na constituição do eu, explicitando modos de se pensar o espaço e o tempo
para o brincar na educação infantil, considerando que o brincar é impulsionador da zona
de desenvolvimento proximal para Vygotsky e para Winnicott não está dentro nem fora
do indivíduo, mas na terceira área chamada de experiência cultural, através do espaço
potencial existente. O brincar para Winnicott compõe um valor especial para a vida da
criança, pois isto é um indicador de saúde, ou seja, o brincar faz parte do desenvolvimento
e do sentimento de ser do bebê. Para o autor, o brincar é possível e estabelecido pelo fator
de confiança da relação inicial mãe-bebê. A criança que brinca para Winnicott possui a
capacidade de ser criativo e criar, já a Psicologia Histórico-Cultural reconhece o papel
central que a atividade lúdica desempenha na formação dos sujeitos destacando também
o papel da imaginação e criação, bem como é partir delas que os autores afirmam que
alguns aspectos psicológicos são constituídos e se desenvolvem. Conclui-se a partir dos
autores, embora de bases epistemológicas distintas, que o brincar é a ponte que liga o
mundo externo e interno, trazendo importantes avanços para as áreas cognitiva, afetiva e
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motora, mas, para isso é necessário tempo e espaço para acontecer, sendo o ambiente
escolar o lugar propicio para isso.
Palavras-chave: Winnicott; Vigotski; brincar.
Introdução
Sabendo que as instituições educacionais têm assumido cada vez mais cedo uma
parte considerável dos cuidados da criança como responsabilidade, percebe-se a
importância de estudos que auxiliem os educadores a compreenderem os processos de
desenvolvimento da primeira infância para aprimorar e desenvolver práticas pedagógicas
que os ajude nesta tarefa.
Partindo do pressuposto que a constituição humana se dá pela interação eu-outro
e delimitando o estudo aqui pretendido, o objetivo deste texto é fazer uma discussão
teórica, parte de um trabalho de mestrado em andamento, que não só explicite as
concepções de desenvolvimento humano de duas vertentes distintas: a Teoria HistóricoCultural de Vigotski e a Teoria do Amadurecimento Emocional Humano de Winnicott,
mas, principalmente, focalizar o papel da brincadeira nesse processo, considerando que
tanto Winnicott como os autores da abordagem histórico-cultural, tendo Vigotski como
principal referência, destacam essa atividade como central para o desenvolvimento da
criança, considerando também que no debate contemporâneo sobre o brincar e a educação
infantil para a primeira infância, a compreensão de tais questões ainda se impõe como
necessária.
No desenvolvimento do trabalho, duas pesquisas de Doutorado auxiliaram o
estudo aqui pretendido: uma direcionada à Educação e outra no campo da Psicologia,
abordando especificamente os autores Vygotsky e Winnicott como aportes para o
entendimento e compreensão da constituição do psiquismo como um processo
intersubjetivo. O primeiro trabalho, da autora Conti (2010), problematiza a construção do
psiquismo humano através da relação com o outro, trazendo importantes considerações
das duas teorias para pensar o mesmo problema de ângulos distintos, embora ancorada
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em concepções que buscam superar o solipsismo, ou seja, a ideia de que nada existe fora
do pensamento individual. A partir de Vigotksi, destaca que o desenvolvimento humano
se caracteriza por uma formação mediada por signos e instrumentos, ou seja, o
funcionamento semiótico presente no espaço e tempo vividos; já o ser humano
compreendido por Winnicott tem sua sustentação do ser e da continuidade do ser, pelo
ambiente facilitador. Para Winnicott, a força motriz que impulsiona o desenvolvimento,
não está dentro nem fora do indivíduo, mas na terceira área chamada de experiência
cultural, através do espaço potencial existente. Nesse sentido, o brincar para Winnicott
compõe um valor especial para a vida da criança, pois é um indicador de saúde, ou seja,
o brincar faz parte do desenvolvimento e do sentimento de ser do bebê. Para o autor, o
brincar é possível e estabelecido pelo fator de confiança da relação inicial mãe-bebê, em
que o mundo interno e externo contém sua formação na relação com os objetos em
diferentes categorias relacionadas com o ser (CONTI, 2010). Vigotski marca a formação
de um ser social e Winnicott focaliza a dependência do outro nesse vir a ser, constituído
pelo papel primordial do ambiente que proporciona esta sustentação. O que permite,
portanto, explorar a ideia dos espaços sociais constitutivos dessa subjetividade na
infância, com o intuito de aclarar as necessidades mais primitivas das crianças para fins
de desenvolvimento que promovem aprendizagens efetivas.
O segundo trabalho apresenta inicialmente uma revisão do jogo infantil, a
brincadeira e suas relações com a cultura (ALVES, 2013). Posteriormente, apoiado em
Gonzales Rey, compreende a constituição da subjetividade marcada pelo que chama de
“zonas de sentido” (Idem, p. 23). Adentrando em conceitos relevantes de cada teoria, o
autor destaca a importância do brincar para os dois autores na construção da subjetividade
humana, pois, “ambos pensam estas atividades como a ponte entre o indivíduo e a cultura”
(ALVES, 2013, p. 151). Alves destaca que:
Compreender o desenvolvimento do brincar, conforme estabelecido por
Vygotsky e Winnicott, é acima de tudo asseverar o caráter
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intersubjetivo da formação do ser humano e nosso compromisso éticopolítico com a constituição da subjetividade” (ALVES, 2013, p. 154).

No início de vida o bebê brinca com sua mãe ou alguém próximo que desempenhe
a função materna, quando inserida na escola a criança começa a experimentar o brincar
numa forma mais ampla das relações, pois, o educador, como mediador do mundo
externo, pode oferecer novas situações para o brincar infantil. Segundo Corrêa (2011, p.
43), quando “a professora introduz seu próprio brincar”, é uma forma de estar formando
neste momento uma ferramenta para estabelecer um conjunto de relacionamentos pelo
brincar, impulsionando o desenvolvimento.
Entretanto, normalmente o que encontramos de espaço para brincadeiras é o
recreio, momento de maior liberdade que as crianças podem interagir, brincar de acordo
com suas vontades, desejos, pois, em outros momentos de brincadeiras, as atividades são
especialmente dirigidas pelo professor, restringindo suas possibilidades imaginativas e os
atos criativos ligados à experiência de viver descritas tanto por Vigotski quanto por
Winnicott. Em relação as crianças bem pequenas, outra questão salta aos olhos: elas não
brincam no recreio! Fato que evidencia a importância de pensar o lugar das atividades
lúdicas para a faixa etária dos 0 aos 3 anos.
Sobre essa questão, em um estudo realizado no contexto de uma experiência de
prática pedagógica no Berçário de um Centro Municipal de Educação Infantil (SILVA,
CINTRA, PINHEIRO, 2012), destacou-se a importância para o desenvolvimento da
criança e de suas relações com o mundo e com o conhecimento, o movimento corporal, o
toque e o estímulo a percepção dos bebês, eleitos como elementos a serem tratados a partir
de distintas dinâmicas. Assim, bebês que apenas saiam do berço para serem limpos e
alimentados, pela crença de que os pequenos apenas precisam de cuidados básicos e de
descanso, foram convidados a se movimentar, embalados por canções e bexigas coloridas
em uma das atividades. Para isso, todos os berços foram removidos de seus lugares
habituais permitindo a livre movimentação das crianças; também foi feita uma atividade
em que os bebês foram levados para fora do berçário, o que não ocorria devido ao receio
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das profissionais da creche, com a integridade física dos pequenos. Essa atividade,
chamada pelas pesquisadoras de “passeio”, instigada pela mediação pedagógica,
envolveu manipulações de objetos (pedras, folhas) pezinhos descalços na grama e
observação de insetos, proporcionando liberdade, independência, alegrias e descobertas.
Assim, é sobre a relevância dos dois autores para pensar o desenvolvimento da
criança na primeira infância e o papel do brincar na Educação Infantil que este texto se
estrutura, ou seja, compreender os processos de desenvolvimento na primeira infância
pela ótica de abordagens epistemologicamente distintas, mas que destacam, além do
brincar, o papel do outro na constituição do eu.
Vigotski, desenvolvimento humano na perspectiva histórico-cultural e o lugar do
brincar.
Para Vigotski (1988) o desenvolvimento do sujeito é um processo construído nas
e pelas interações que estabelece no contexto histórico e cultural em que está inserido.
Por meio das relações sociais vivenciadas pela criança no universo cultural a que pertence
se apropria do conhecimento produzido pelas gerações precedentes, condição
fundamental de desenvolvimento das funções tipicamente humanas, ou seja, as chamadas
funções superiores.
Deste modo, a construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso processo
de interação social que não é dado biologicamente à criança, premissa fundamental de
Vigotski, uma vez que considera o indivíduo “maximamente social” para a aquisição do
conhecimento construído e acumulado ao longo da história.
Leontiev (1988), ao descrever sobre o que constitui o gênero humano, ressalta o
valor da natureza social do homem nesse processo de formação, denominando-o como
homem cultural, constituído pelas relações sociais que estão na base da construção de
todo o conhecimento e desenvolvimento humano tal como a vida em sociedade oferece.
Neste sentido, Vigotski (2000, p.33) afirma que o homem é como “uma
personalidade social, ou seja, o conjunto de relações sociais, encarnado no indivíduo
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(funções psicológicas, construídas pela estrutura social) ”. Assim, o indivíduo apreende
o significado das atividades humanas de sua cultura pela experiência vivenciada com os
outros, pelos objetos que substanciam suas atividades anteriores e pela sua própria
história de ação com esses objetos e com os outros.
A Psicologia Histórico-Cultural reconhece o papel central que a atividade lúdica
desempenha na formação dos sujeitos, bem como é partir dela que alguns aspectos
psicológicos são constituídos e se desenvolvem. Dentro dessa perspectiva teórica o
brincar é visto como a atividade resultante das relações sociais e das condições de vida
concreta da criança, dito de outro modo, é pelo brincar que a criança se apropria do mundo
que a cerca, permitindo a ela tornar-se sujeito.
Portanto, Vygotski (2007), Leontiev (1988) e Elkonin (2009), marcam fortemente
a ideia de que essa atividade é especificamente humana e precisa ser ensinada, aprendida
na cultura, não sendo, portanto, inata ou advinda do instinto biológico da criança,
essencialmente determinada pelos componentes internos, herdados geneticamente. Numa
posição naturalizada sobre o brincar essa atividade é vista como espontânea,
impulsionada pelos desejos infantis.
Na educação infantil essa ideia da brincadeira tomou conta de um senso comum
pedagógico entre os educadores, portanto, pouco compreendida em termos de processo
formativo do sujeito, principalmente se pensarmos nas crianças bem pequenas. Nesse
sentido, essa compreensão precisa considerar, principalmente, sua historicidade e estar
orientada em vista de um desenvolvimento favorável aos sujeitos que se destinam, afim
de que a prática pedagógica seja organizada para finalidades que a contemple.
A brincadeira, no contexto da educação infantil, quando ganha o destaque de valor
formativo e educativo nos discursos dos educadores, muitas vezes é compreendida apenas
como um meio pedagógico de trabalho com a coordenação, alfabetização etc., ou seja,
servindo para algum tipo de aprendizagem específica a qual a criança pode se beneficiar
caso esteja brincando, o que leva a um entendimento sobre fins práticos pedagógicos do
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ensino; a escola “usa” o jogo como meio direto para atingir tais aprendizagens, porém,
essa visão apaga a dimensão social e os processos de desenvolvimento que o brincar
promove, principalmente no que se refere ao funcionamento simbólico.
Quando Elkonin (2009) investiga a origem do jogo na ontogenia, o autor afirma
que para que haja uma evolução da atividade lúdica na vida da criança, este evento está
relacionado diretamente ao desenvolvimento integral da criança perante os arranjos que
os adultos fazem no ambiente. Quando o bebê nasce, leva alguns meses para que as
coordenações sensório-motoras se estabeleçam de maneira que haja possibilidade de
manipulação de objetos e possíveis apreensões e ações sobre o mesmo. Por essa razão,
organizar situações, oferecer objetos, participa da formação dos sistemas sensoriais e é
de importante valor para que haja uma evolução lúdica, porque “sem saber sustentar um
objeto na mão é impossível qualquer ação com ele, incluindo a lúdica” (ELKONIN, 2009,
p.207).
Neste sentido as atividades que a criança realiza cumprem um importante papel
para que os movimentos se iniciem, estabelecendo um controle mais direcionado aos
objetos, pois, surge a concentração direcionada e a atenção dirigida, proporcionando o
desenvolvimento do aparelho sensório-motor, posteriormente, estabelecendo as noções
de tamanho, distancia, direções, principalmente pela organização do campo de visão
(ELKONIN, 2009). Os primeiros movimentos são considerados caóticos em relação aos
sistemas sensoriais. Com isso, a presença do adulto neste início é imprescindível, porque
é o adulto que irá estimular esses movimentos que serão direcionados aos objetos
oferecidos e apresentados aos bebês desde o nascimento, estabelecendo a “evolução das
coordenações viso motoras (olho-mão) ” (ELKONIN, 2009, p. 208).
A formação primária da preensão e seu ulterior aperfeiçoamento
transcorrem na atividade conjunta com os adultos. É precisamente o
adulto quem cria as situações em que se aperfeiçoa a direção psíquica
dos movimentos das mãos baseadas na percepção visual do objeto e em
sua distância. Os adultos que se ocupam de uma criança frequentemente
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não se dão conta de que lhes oferecem, no completo sentido da palavra,
exercícios conjuntos para formar o movimento preênsil: o adulto suscita
a concentração no objeto, coloca-o a uma distância na qual a criança
começa dirigindo a mão para ele, e afasta-o, obrigando a criança a
estirar-se na direção dele; se a criança estende as mãos para o objeto, o
adulto desloca-se até que entre em contato com as mãos da criança etc.
Transcorre precisamente desse modo o desenvolvimento da orientação
da criança no espaço e a direção independente dos movimentos
baseados nessa orientação. Em todas essas situações o centro é o
adulto (grifo nosso) (ELKONIN 2010, p.209)

Argumentos que reforçam o papel que o adulto/educador assume quanto ao
desenvolvimento infantil, com uma postura mediadora, que oferece condições a partir da
sua efetiva presença para que o desenvolvimento psíquico vá se instaurando de maneira
sutil e continua na vida do bebê. Apontamentos que nos faz afirmar o papel das creches
para o desenvolvimento infantil, perante educadores que organizem ambientes lúdicos
desde a mais tenra idade, interagindo, estimulando movimentos: segurar, agarrar, jogar
(lançar); bem como noções de direção, noção de espaço e distância, processos que são
construídos nas atividades e relações estabelecidas nos ambientes dos quais a criança
participa, aperfeiçoando e organizando os processos de desenvolvimento.
Contudo, para que a criança possa brincar, tenha acesso à condições favoráveis ao
seu desenvolvimento saudável, Kishimoto (1999, p. 74), em seus estudos sobre o
educação infantil, já apontava sobre a importância de se ter uma política de formação
profissional adequada para a educação infantil, que quebrasse com a visão romântica de
que para “atuar com crianças de 0 a 6 anos bastava ser mocinha, bonita, alegre e que goste
de crianças”, onde assuntos como concepções de criança e educação infantil são pautas
imprescindíveis para se discutir nos processos formativos, e que não é qualquer espaço
que

oferece as condições necessárias para atender a demanda infantil. É preciso

instalações e recursos humanos preparados.
Para Rocha (2005), o contexto escolar evidencia que “uma sala de aula se constitui
num cenário complexo, em que múltiplas interações acontecem e se sobrepõem; portanto,
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diversas mediações” (Idem, p. 96). Afirma que a atividade lúdica contém três elementos
indispensáveis: ‘objetos, ações e mediação social’ compondo as condições constitutivas
do desenvolvimento infantil segundo a concepção histórico-cultural. Apresentando tais
características sobre a atividade lúdica, o brincar assume na educação infantil um papel
que ultrapassa os limites das práticas pedagógicas voltadas apenas à processos ligados à
alfabetização, ao ‘brincar por brincar’ com fins para passar o tempo, as distrações ligadas
ao prazer e liberação da energia das crianças; o brincar vai além, criando um elo
fundamental de acesso à cultura, apropriação de signos e significados, elementos esses
que constituem o ser humano defendido por Vygotsky.
Segundo Fontana e Cruz (1997) ao se reportarem aos estudos de Vygotsky,
relatam que a brincadeira promove na criança mudanças no seu desenvolvimento psíquico
que preparam a sua transição para um novo e mais elevado nível de desenvolvimento.
Pois, segundo Vygotsky (2007), é por meio da brincadeira que o sujeito pode elaborar
significados social e historicamente produzidos, como também novos, apropriados nas
interações estabelecidas com seus pares e com os adultos, sendo a escola espaço de
compartilhamento de conhecimento e de convívio para além da família.
Não podemos, portanto, reduzir o papel da brincadeira apenas aos fins práticos
com vistas aos objetivos didáticos, em que se destacam valores em torno do aprender e
dos atributos ligados aos processos exclusivamente cognitivos da criança. O brincar em
Vygotsky supera essa visão, no intuito de estabelecer o maior número de experiências
que proporcione ao sujeito se apropriar dos bens culturais já produzidos na humanidade,
com vistas à sua formação integral, ou seja, cognitiva, afetiva, motora.
Assim, percebemos o valor da mediação para Vygotsky, como elemento de
construção do sujeito; sujeito este que interage constantemente no mundo por meio dos
sistemas simbólicos, principalmente a linguagem, fruto de elaboração cultural e social
específica dos humanos presente desde o início da vida das crianças também pelo brincar.
Ao brincar a criança passa a conhecer e interagir com os objetos que a cultura
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disponibiliza e aprende a utilizá-los, mas, aprende também a nomeá-los, compreendendo
seus significados culturais, agindo e relacionando-se numa esfera representativa. São
estes os fundamentos para Vygotsky de que o brincar é essencial para o desenvolvimento
da criança, pois, os processos de simbolização e de representação a levam ao pensamento
abstrato.
Por tais características, o brincar relaciona-se com a aprendizagem, com a
apreensão dos aspectos simbólicos da realidade, portanto, linguagem e cognição também
são desenvolvidos na brincadeira, de igual modo, brincar é aprender e é na brincadeira
que reside a base daquilo que mais tarde permitirá à criança aprendizagens mais
estruturadas, tais como, ler e escrever.
Para Leontiev (1988, p. 120 e 121) a formação da consciência da criança emerge
sob a forma da “ação”, pois, ainda não há neste período “atividade teórica abstrata” como
no adulto, que se configura como algo que será adquirido mais tarde com o desenrolar do
seu desenvolvimento. É agindo com os objetos da cultura que a criança se “esforça para
agir como um adulto...e assim domina o mundo”.
Isso significa dizer que as crianças muito pequenas se comportando ainda de
maneira muito limitada frente aos objetos, numa esfera de não deslocamento da ação e
significado, encontra na atividade lúdica meios de desenvolver tais processos. Assim,
torna-se essencial disponibilizar no ambiente escolar espaço para experiências lúdicas,
que são fontes de desenvolvimento social, intelectual e emocional dos alunos. Não
obstante, estas ações podem ser favorecidas pelo professor, enriquecendo o enredo dos
jogos, promovendo momentos de brincadeiras de faz-de-conta, como forma de
impulsionar seu desenvolvimento de maneira significativa e agir na zona de
desenvolvimento proximal, com incentivos da escola e do professor, que selecionam
objetos, abrem espaço para diálogos e situações que favoreçam o acontecimento lúdico.
No contexto vigotskiano, o desenvolvimento e a educação são indissociáveis,
justamente pela força que a cultura opera na vida da criança. Por isso, salientamos que a
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educação assume o lugar de excelência na constituição “da gênese das funções psíquicas
superiores”, por meio da apropriação das ferramentas culturais que são disponibilizadas
para o desenvolvimento integral da criança (VIGTOSKI, 2007).
Em estudos de pós-doutoramento recentemente publicados, Wajskop, (2017)
analisa questões pertinentes à “Linguagem oral e brincadeira letrada em creches” e
discute sobre o modo como o trabalho com narrativas na escola para crianças de até 3
anos, objetivando o desenvolvimento da linguagem oral, pode ser enriquecido com as
brincadeiras. A partir da leitura de textos literários em voz alta pelas professoras, as
histórias são retomadas pelas crianças nas brincadeiras, fornecendo um repertorio
linguístico e semântico para os temas lúdicos e desenvolvendo a capacidade comunicativa
e expressiva das crianças.
A contribuição do estudo da autora vai no sentido de reafirmar que entre brincar,
ensinar e aprender, não há conflitos de interesses75, ao contrário, atividades planejadas e
intencionais com a literatura na educação infantil, enriquecem e inspiram as brincadeiras
infantis que, como já afirmamos, não é atividade espontânea, mas reflexo das vivencias
nas interações das quais a criança participa. Nessa interação da história contada pelo
professor com a brincadeira encenada, ambas se enriquecem, oportunizando a
apropriação, ampliação e refinamento dos “processos de comunicação, expressão e
significados linguísticos pelo uso fluente e criativo da linguagem oral” (Idem, p. 16).
Winnicott, a teoria do amadurecimento humano e o brincar na construção do self
Na introdução de seu livro ‘Natureza Humana’ Winnicott define seu objeto de
estudo: “Minha tarefa é o estudo da natureza humana. [...] A natureza humana é quase
75

A autora investiga o brincar desde a década de 90, sempre problematizando a divisão entre brincadeira e
ensino caracterizada pelas várias práticas educativas encontradas em salas de aula até os dias atuais,
resultando em propostas inadequadas para as aprendizagens das crianças que atuam em dois polos: ora
impedindo a integração da brincadeira com as práticas pedagógicas, ora “didatizando” essa atividade para
fins do ensino.

1007

tudo o que possuímos” (WINNICOTT, 1990, p. 21). E assim ele diz que na qualidade de
ser humano, suas preocupações giram em torno dos “problemas humanos de crescimento,
vida e plenitude”. O que permite compreender no conjunto de sua obra que isso se trata
de um desenvolvimento humano permeado pelo “contexto familiar e social” (Idem, 2011,
p. 137).
Loparic (2006) sugere em seus estudos sobre a teoria de Winnicott, que este traçou
o que podemos chamar de ‘novo paradigma’, uma vez que incute, em seu Prefácio ‘O
brincar e a realidade’, a sua concepção de uma ‘região intermediária’ entre o reino dos
objetos subjetivos e dos objetos percebidos objetivamente.
Dentro da psicologia winnicotiana a tese inicial é de que ao considerar um bebê,
também se deve “considerar as condições ambientais e, por trás delas, a mãe76”.
(WINNICOTT, 2012, p. 29). Isso nos indica que nesta psicologia há um papel em
destaque do social no desenvolvimento emocional do indivíduo desde o nascimento, que
já sinaliza a influência primordial do ambiente na constituição psíquica. Entendemos esse
“ambiente” na obra de Winnicott como algo especificamente humano, já que apenas
pessoas podem propiciar o “acontecer” de um outro ser humano e, no início, a mãe (outras
vezes a professora da creche que já inicia este processo junto ao bebê).
Em termos de desenvolvimento o autor irá nos dizer que é impossível ignorar a
importância desde o nascimento das experiências vividas no entorno como fundantes do
desenvolvimento emocional das crianças. Com isso, verifica-se que a personalidade e
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Sempre que Winnicott menciona a palavra mãe, esta pode ser substituída pelo “outro” que realiza os
mesmos cuidados maternos em termos de ambiente facilitador para que esta criança estabeleça o sentimento
da continuidade de ser, por esta razão, neste trabalho pode ser lido como educador, professora, visto que
desde muito cedo as creches têm realizado essa tarefa que se assemelha à função materna. Ressalta-se
também que hoje em dia há variações que ocorrem facilmente nos contextos familiares e suas formações,
pois, muitas crianças são cuidadas por tios, avós, parentes ou podem pertencer a instituições sociais e casas
de acolhimento. O que é indispensável nesta situação é que haja um outro, pois, sem ele, essas bases
emocionais aqui mencionadas sobre o desenvolvimento não podem ser fundadas na vida de qualquer ser
humano.
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caráter estão sendo constituídas desde muito cedo, e “para aqueles envolvidos com o
cuidado de crianças, o fato de que o desenvolvimento emocional do primeiro ano de vida
lança as fundações mesmas da saúde mental do indivíduo humano” (WINNICOTT, 2005,
p.5).
Mas o que a psicanálise tem haver em si com a educação? Que tipo de contribuição
pode trazer a psicanálise em termos do pensar educativo? Podemos afirmar que se
considerarmos o papel da escola como o espaço para a formação do indivíduo, que
pertence a sua específica comunidade e/ou sociedade, temos então um importante aspecto
a ponderar, justamente pelo modo em que participa da constituição da subjetividade e que
pertence à condição de continuidade do ser, como nos demonstra Winnicott.
A escola maternal77 assim denominada por Winnicott, quando relacionada
atualmente à escola de educação infantil, caracteriza-se como um espaço em potencial na
constituição do ambiente facilitador do amadurecimento emocional humano e,
naturalmente, à aprendizagem (WINNICOTT, 2005). A posição de Winnicott sobre a
escola maternal é de que esta atua como uma extensão e ampliação do lar em termos de
relações afetivas da criança, auxiliando em seu desenvolvimento para o estabelecimento
das relações sociais. Ou seja, o autor afirma que a educação infantil é uma ampliação para
cima da família.
Nesta mesma linha de defesa das contribuições da psicanálise para a educação, a
posição de Fulgencio é que a teoria de Winnicott irá considerar essa constituição do ser e
a sua continuidade altamente pertencentes “as efetivas relações inter-humanas”, portanto,
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A escola maternal trazida no contexto de Winnicott na Inglaterra daquela época, que coincidiu com a
Segunda Guerra Mundial, abrangia o atendimento escolar de crianças entre 2 e 5 ou 7 anos,
aproximadamente. Porém, este modelo denominado por Winnicott é diferente da atual Educação Infantil,
nos termos do que se buscava como objetivo educacional, sendo naquele momento primordial oferecer a
sustentação das bases emocionais para que as crianças sobrevivessem, em função da Guerra, contexto
vivido por estes indivíduos; situação muito distinta da realidade presente, porém, passível de
contextualização em função da sua exímia contribuição à educação e desenvolvimento, que auxilia na
ampliação do conhecimento da criança no mundo em termos de compreensão objetiva da realidade.
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uma postura que deve ser assumida pela educação infantil, quanto ao seu “processo de
amadurecimento justamente nesse aspecto do desenvolvimento afetivo que vai da
dependência78 para a independência” (FULGENCIO, 2008, p. 82 e 84).
Não se trata de “psicologizar” a educação infantil, mas, considerar a necessidade
de os profissionais envolvidos com os processos formativos da criança pequena
compreenderem aspectos cruciais do desenvolvimento humano, nesse sentido a
psicologia tem grande contribuição a dar. Por outro lado, também não se trata de forçar o
pendulo para o “cuidar” da criança na educação infantil, em detrimento do “ensinar” ou
mesmo recrudescer a dicotomização deste binômio79, mas, sobretudo, ampliar a noção do
próprio “cuidar”.
Winnicott (1975) relata que o ser humano possui a tendência à maturação, que,
para ocorrer nesse mundo, necessita do estabelecimento de certas condições ambientais,
considerando como condição principal a relação com “outro ser humano”, em um
ambiente seguro, fidedigno; não significando, portanto, que basta uma simples passagem
do tempo para que essas disposições se estabeleçam, de forma determinada e fechada em
si mesmas (DIAS, 2008).
78

Para Winnicott o desenvolvimento do bebê compreende três estágios principais: 1- Dependência absoluta.
Neste estado o lactente não tem meios de perceber o cuidado materno, que é em grande parte uma questão
de profilaxia. Não pode assumir controle sobre o que é bem ou mal feito, mas apenas está em posição de se
beneficiar ou de sofrer distúrbios. 2- Dependência relativa. Aqui o lactente pode se dar conta da necessidade
de detalhes do cuidado materno, e pode de modo crescente relacioná-lo ao impulso pessoal, e mais tarde,
num tratamento psicanalítico, pode reproduzi-lo na transferência. 3- Rumo à independência. O lactente
desenvolve meios para ir vivendo sem cuidado real. Isto é conseguido através do acumulo de recordações
do cuidado, da projeção de necessidades pessoais e da introjeção de detalhes do cuidado, com o
desenvolvimento da confiança no meio. Deve-se acrescentar aqui o elemento de compreensão intelectual,
com suas tremendas implicações (WINNICOTT, 1988, p.45 e 46, extraído de seu livro “O ambiente e os
processos de maturação”).
79

Em relação as discussões do binômio “cuidar e educar”, ver Cerisara (1999) e Pasqualini; Martins (2008).
Trata-se de considerar, concordando com Pasqualini e Martins (2008) sobre as especificidades da educação
infantil, que cuidar-educar estão intrinsicamente ligados, entretanto, a dimensão do cuidado não pode estar
orientada simplesmente para as necessidades básicas da infância, mas, objetivando o desenvolvimento
integral dos educandos, no sentido de promover o desenvolvimento dos processos humanos complexos
mediados pela aprendizagem escolar.
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Portanto, uma vez que um bebê vindo ao mundo possui uma dependência total de
outro ser humano, para que haja condições apropriadas ao desenvolvimento tanto físico
quanto emocional, Winnicott denomina dentro de sua teoria o que compreendemos por
“ambiente facilitador”, pois sem isso, não há qualquer condição de sobrevivência
saudável deste bebê.
Segundo Winnicott (2014) a evolução emocional da criança tem início no começo
da sua vida, como já mencionado, e a maneira como se desenvolve a personalidade se dá
pela maneira como a mãe (e/ou demais cuidadores) se relacionam com este indivíduo
logo nos seus primeiros anos de vida. E ainda, pelo seu ‘intenso clamor’ por comunicação
sob suas mais variadas formas que este indivíduo constrói significados, atribuídos pelo
outro, para assim significar e se apropriar de cada gesto recebido, consolidando suas
experiências a partir de suas necessidades.
Portanto, essa ideia de cuidar vai muito além das necessidades físicas do bebê,
mas, fundamentalmente, engloba o ser total, o ser especificamente humano, afetado pelo
outro em seus processos de constituição; o que podemos apontar como uma questão
interessante para redimensionar o conceito de cuidar na educação infantil. Para além de
banhado e alimentado, o bebê precisa do outro que interaja com ele, de humano para
humano, organizando e significando seu corpo e mente pelos investimentos do “outro em
mim”. Pois, para Winnicott (2014, p. 119) a função materna é plenamente exercida pelo
outro que “cuida”, quando:
Ativamente se adapta, de um modo fértil, dá ao seu bebê uma base para
estabelecer contato com o mundo e, mais do que isso, propicia ao bebê
a riqueza em suas relações com o mundo que pode desenvolver-se e
atingir pela fruição, com o decorrer do tempo, quando a maturidade
chegar.

Um exemplo se dá quando o bebê passa a perceber que a comida vem chegando,
os cheiros começam a ser identificados, os sons e ruídos passam a ser compreendidos e o
bebê reage e sabe que pode esperar mais um pouco, porque logo em seguida a comida
virá. Esta situação retrata uma parte do desenvolvimento do bebê como sendo um
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processo gradual da elaboração do eu como um todo, assim também uma propensão a
sentir que o mundo externo e o mundo interior são coisas relacionadas, porém, não
idênticas ao eu. Portanto, ações que vão muito além do ato de se alimentar, englobando o
ser total da criança que vivencia o mundo com o corpo e com a mente e em conjunto vai
dando significado para ele perante as situações vividas.
No desenvolvimento do indivíduo, as necessidades afetivas tornam-se também
cognitivas, e a integração afetividade e inteligência permite à criança atingir níveis de
evolução cada vez mais complexos com base nos primeiros cuidados, que atendendo tais
necessidades, oferecem ao bebê um ambiente confiável, capaz de estabelecer o princípio
da criatividade e a possibilidade de brincar, sendo a percepção criativa da realidade uma
característica da experiência do self80, núcleo singular de cada indivíduo.
É nesta direção que afirmamos o papel do professor de promover oportunidades
ricas de desenvolvimento à criança por meio do brincar, no oferecimento de objetos e
situações que estimulem a sua interação com o mundo externo, pois, de início, Winnicott
(2014, p.79) diz que a criança nada sabe sobre esse mundo em que vivemos, ou seja, “não
podemos pretender que elas saibam exatamente o que é o mundo”. Contudo, cabe retomar
ao papel fundador da personalidade da criança que tem sua base na relação inicial com o
outro.
Perante estes aspectos da teoria winnicottiana que enfatizamos a importância do
brincar ter o seu tempo e espaço81 na escola, valorizando a mediação do outro como
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Abram (2000, p.56) afirma que “na da década de 60 a principal preocupação de Winnicott torna-se o
papel e a função do brincar em termos de um viver criativo e da descoberta do self”. Pressupondo dentro
de sua teoria que o brincar infantil é o que integra o verdadeiro self.
81

No escopo deste trabalho, quando nos referirmos a necessidade de a educação infantil propiciar tempo e
espaço para o brincar, não estamos nos referindo simplesmente ao espaço físico, mas, fundamentalmente,
as concepções e compreensões que precisam ser construídas acerca desta atividade, o que não prescindi do
conhecimento teórico.
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constitutivo essencial para a capacidade de criar, brincar e fantasiar, conhecendo assim o
mundo compartilhado externo à medida em que a criança seja capaz de se apropriar dele.
Considerações
Buscamos focalizar, a partir de duas abordagens distintas, como se constitui o
humano através da interação eu-outro, destacando os processos de desenvolvimento
infantil na primeira infância mediante o brincar como parte imprescindível deste
processo. Considerando também a importância de destacar nos trabalhos acadêmicos
sobre o brincar e a educação, a natureza histórica e os modos de relação que são
estabelecidos nestes espaços na infância, participando do movimento de objetivação e
subjetivação humana, para que se fortaleça o debate sobre a desnaturalização do brincar
e de processos de aprendizagem que dependem significativamente da mediação do outro.
Deste modo, durante o desenvolvimento do estudo proposto, procuramos destacar
a imprescindível necessidade de que, em idade pré-escolar, a criança tenha acesso a
diferentes experiências que proporcionem ações na interação com os objetos e com os
outros que estão à sua volta. Pois, no desenvolvimento infantil, a constituição dos sujeitos
se dá pela construção compartilhada de significados e pela internalização de modos de
fazer e agir nas situações vividas e com os objetos que se apresentam para ela.
Assim, corroboramos com as ideias de Vigotski que atribui ao contexto escolar
grande relevância em relação aos processos de aprendizagem. Diante de seus
pressupostos, entendemos que as diferenças quanto à possibilidade de desenvolvimento
potencial das crianças se devem, em grande parte, às experiências no ambiente social em
que elas vivem.
Por isso o trabalho pedagógico é valorizado pelo autor, porque é através dele que
se proporciona a criação de condições e a abertura de novas formas de participação das
crianças na cultura. A escola, por sua vez, desempenha um importante papel no
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desenvolvimento, dentre eles, a possibilidade de se expressar e ser criativo. Na escola se
processam formas fundamentais de apropriação e produção da cultura.
Sendo assim, é fundamental que as experiências das crianças na escola se
ampliem, com a organização de atividades que proporcionem desenvolvimento físico,
afetivo e mental. Para que isso de fato se efetive na formação da criança que inicia sua
vivencia escolar, atividades lúdicas ocupam o lugar central.
Sendo um processo mediado, o desenvolvimento do indivíduo passa pelo outro
que o orienta, ensina e participa dessa constituição. Desta forma, afirma Conti (2010), os
caminhos desta formação humana na infância passam necessariamente pela linguagem e
pela comunicação social.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: COMO A TEORIA DE REUVEN FEUERSTEIN
PODE CONTRIBUIR COM ESSA QUESTÃO?
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Adriana Batista de Souza Koide
Prefeitura de Campinas; PUC Campinas
Resumo: O presente trabalho consiste em um trabalho de conclusão de curso em
andamento e trata sobre dificuldades de aprendizagem e sobre a experiência de
aprendizagem mediada de Reuven Feuerstein, considerando-as como temáticas atuais e
relevantes para o contexto educativo e a vida social. A designação dificuldades de
aprendizagem tem sido utilizada para denominar, de forma geral, um grupo de desordens
que se manifestam na aquisição e/ou na utilização da escuta, da fala, da leitura, da escrita,
do raciocínio lógico e matemático, dentre outras capacidades utilizadas pelo ser humano.
As dificuldades de aprendizagem podem ser mais bem observadas em alunos que não
conseguem progredir no processo de ensino-aprendizagem e costumeiramente estão
relacionadas a diversos fatores externos ou internos, de natureza cognitiva, emocional
e/ou socioeducativas. Compreendemos que nas interações sociais, nas experiências
vivenciadas na troca com o outro e com o mundo, os alunos com dificuldades de
aprendizagem podem conseguir desenvolver suas potencialidades e evoluir no processo
interativo de ensino-aprendizagem. Nesse processo de interação a experiência de
aprendizagem mediada é importante porque ganha vida justamente nas interações sociais
nas quais as pessoas produzem processos de aprendizagem que possibilitam a apropriação
e a reelaboração de conhecimentos, elevando os patamares de compreensão daquilo que
é aprendido. Compreendendo a importância da experiência de aprendizagem mediada, é
possível justificar a importância das instituições de ensino, dos gestores, dos professores,
dos familiares e dos pais estarem apoiando e mediando essas interações sociais e as
atividades educativas, para que sejam voltadas para a construção do conhecimento do
aluno, ultrapassando as barreiras das dificuldades de aprendizagem. Em um processo
reflexivo, que intenciona discutir sobre as dificuldades de aprendizagem e sobre o
contexto educativo, o presente estudo, tem como objetivo principal responder ao seguinte
problema de pesquisa: Como a experiência de aprendizagem mediada pode contribuir
com o desenvolvimento cognitivo do aluno com dificuldade de aprendizagem? Os
objetivos específicos estabelecidos para o presente estudo estão organizados da seguinte
maneira: a) Compreender as principais definições sobre as dificuldades deaprendizagem
e suas maiores implicações no contexto educativo; b) Estudar os pressupostos de
ReuvenFeuerstein sobre a experiência de aprendizagemmediada e analisar os doze
critérios de mediação e c) Verificar como os doze critérios para a Experiência de
Aprendizagem Mediada podem ser utilizados com crianças que apresentam dificuldade
deaprendizagem na escola. Com caráter bibliográfico e abordagem qualitativa, a
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compreensão do material empírico desse estudo será a análise de conteúdo. Temos como
hipótese que as descobertas desse campo podem ser importantes, pois somente por meio
de novos estudos, novos caminhos podem ser desvendados, contribuindo com a efetiva
aprendizagem de meninos e meninas com dificuldades de aprendizagem pelo mundo
afora.
Palavras-Chave: Dificuldade de aprendizagem. Aprendizagem mediada. Reuven
Feuerstein.
Introdução
As dificuldades de aprendizagem são aquelas observadas em alunos que não
conseguem progredir no processo de ensino-aprendizagem. Elas podem estar
relacionadas a fatores externos ou internos e de natureza cognitiva, emocional ou
socioeducativas.
De forma geral, as dificuldades de aprendizagem constituem-se em uma das
causas do baixo rendimento escolar e só sendo investigadas profundamente será possível
avaliar se elas advêm do contexto escolar ou social.
Quantos as dificuldades de aprendizagem Pereira (2015, p. 2) complementa que:
O rendimento, de sucesso ou de insucesso, escolar ou educativo, resulta
do comportamento e atitudes adaptados pelos alunos no processo de
ensino-aprendizagem, podendo refletir repercussões de diversos
factores internos ou externos, cuja influência poderá variar entre o
positivo e o negativo, o necessário e o desnecessário, o desejável e o
indesejável, o adequado e o inadequado. Os factores poderão ser de
natureza cognitiva, emocional, motivacional, volitiva, da
personalidade, da interação do aluno com a situação, da relação
professor – aluno, aluno - alunos, da estrutura e organização familiar,
escolar e da turma, entre outras.

O desenvolvimento da aprendizagem significativa acontece na busca por um
equilíbrio e voltado para vida em sociedade, na troca com os seus pares, na interação e
comunicação. Por isso, entende-se que o meio em que o indivíduo vive e as pessoas com
quem ele se relaciona podem interferir no seu desenvolvimento positivamente ou
negativamente (KOIDE, 2016).
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Nas interações sociais, na troca com o outro, os alunos com dificuldades de
aprendizagem podem conseguir desenvolver suas potencialidades e evoluir no processo
de ensino-aprendizagem. Por isso também a importância das instituições de ensino,
gestores, professores e pais estarem apoiando e mediando essas interações sociais e as
atividades educativas para que sejam voltadas para a construção do conhecimento do
aluno independente de suas dificuldades de aprendizagem.
Pensando nas dificuldades de aprendizagem e no contexto educativo, a partir dos
pressupostos teóricos acima, chegamos ao seguinte problema de pesquisa:
Como o professor pode ajudar o aluno com dificuldade de aprendizagem?
Visando responder a questão norteadora e também atender aos objetivos
específicos, no primeiro capítulo desse trabalho relatamos sobre os principais conceitos e
explicações para as chamadas dificuldades de aprendizagem e os diversos fatores
(intrínsecos e/ou extrínsecos) que levam o indivíduo a ter dificuldades no processo de
ensino e aprendizagem.
No segundo capítulo descrevemos sobre Reuven Feuerstein e as suas teorias:
Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE); Experiência da Aprendizagem
Mediada(EAM) e seus doze critérios de mediação, que contribuíram e continuam a
contribuir para que os indivíduos com dificuldades de aprendizagem consigam aprender
melhor.
No terceiro capítulorelatamossobre como as crianças com dificuldades de
aprendizagem são culpabilizadas por sua não aprendizagem, seja por aspectos sociais,
cognitivos, afetivos e/ou culturais.
Nas considerações finais, apontamos que um fator predominantemente
influenciador na dificuldade de aprendizagem pode estar ligado às próprias práticas
pedagógicas e a aprendizagem mediada pelo professor pode sim ajudar alunos em suas
aprendizagens.
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As dificuldades de aprendizagem: algumas causas e consequências
As dificuldades de aprendizagem podem ser compreendidas como uma expressão
de ordem geral que se refere a um grupo de diferentes desordens:
...manifestadas por dificuldades significativas na aquisição e no uso da
compreensão auditiva, da fala, da leitura, da escrita e da matemática. Tais
desordens são intrínsecas ao indivíduo, presumindo-se que são devidas a uma
disfunção do sistema nervoso que pode ocorrer e manifestar-se durante toda a
vida. Problemas na auto-regulação do comportamento, na atenção, na
percepção e na interacção social podem coexistir com as dificuldades de
aprendizagem. Apesar de as dificuldades de aprendizagem ocorrerem com
outras deficiências (ex: deficiência sensorial, deficiência mental, distúrbio
sócio-emocional) ou com influências extrínsecas (ex: diferenças culturais,
insuficiente ou inadequada instrução pedagógica), elas não são o resultado de
tais condições (NJCLD, 1997, p. 258).

Essas dificuldades podem estar relacionadas a fatores de ordem individual
coletiva, de natureza cognitiva, emocional ou social, tanto do indivíduo como da escola
na qual ele esteja inserido.
A interação do sujeito com o meio e seus contextos, é determinante para o seu
desenvolvimento cognitivo, ou seja, não deve ser levado em conta apenas os fatores
internos, pois esses são influenciadores para o processo de ensino e aprendizagem.
As dificuldades de aprendizagem são provocadas por fatores internos ou externos
e que são responsáveis pelo fracasso escolar. O sucesso ou insucesso escolar do aluno
tanto pode estar relacionado com os fatores externos a ele, como a situação
socioeconômica da família, vivência familiar e social, como também pode estar ligado ao
seu próprio esforço, dedicação e a falta de estímulo, já que em algumas atividades
cognitivas são observadas maiores dificuldades, enquanto que nas atividades lúdicas o
seu rendimento pode ser melhor, pois o aluno acaba indo de acordo com os seus gostos e
preferências.
Dentre os diversos fatores que podem influenciar as dificuldades (externos e
internos) podemos citar a personalidade do aluno, a sua relação com o professor e com os
colegas, e também as vivências familiares.
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As explicações para as dificuldades de aprendizagem apontavam inicialmente os
alunos e sua cultura como os principais culpados pelas dificuldades de aprendizagem
(MARQUEZAN, 2005). O fracasso escolar era atribuído à diferença cultural entre as
classes. As famílias mais privilegiadas financeiramente tinham um estudo melhor e se
formavam primeiro, tinham direito de estudar todos os conteúdos, enquanto os outros
deveriam cursar somente os conteúdos que os preparassem para o ofício.
Até a primeira metade do século passado, as desigualdades educacionais entre os
alunos, não preocupavam e não eram observadas como um problema real. Somente após
a 2ª Guerra Mundial com o crescimento da indústria, se viu necessário a mão-de-obra
qualificada, foi então, que surgiu a preocupação com as dificuldades de aprendizagem e
o fracasso escolar, fazendo com que o ensino fosse igual para todos (MARQUEZAN,
2005).Com isso, surge as diferenças no desempenho entre os alunos. De início as
pesquisas psicológicas da época, indicavam os atrasos no desenvolvimento psicomotor,
perceptivo, linguístico, cognitivo, afetivo, como os fatores principais para o baixo
rendimento escolar, e isso era associado à cultura e ao meio em que essas crianças viviam.
Acreditava-se que as famílias não ajudavam no desenvolvimento desses fatores em casa.
As famílias de baixa renda eram responsabilizadas pelas dificuldades de
aprendizagem, pois eram vistas sem estrutura para ajudar no desenvolvimento dos alunos.
POZO (2002),entende que para se compreenderas dificuldades nas atividades
escolares, era necessário relacioná-las com o contexto social onde elas aconteciam. Essas
atividades determinariam as habilidades e os conhecimentos dos sujeitos e deviam estar
de acordo com a cultura e o desenvolvimento de cada sociedade envolvida. Para esse
autor, os conteúdos não podem ser somente reproduzidos, mas devem estar em constante
crescimento e interrelacionados de acordo com as modificações dessa sociedade.
De acordo com Marquezan (2002), uma outra explicação para as dificuldades de
aprendizagem, podem estar na própria estrutura da sala de aula. Muitas escolas tem a sala
com superlotação, esse fator faz com que os professores e os próprios gestores da escola
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não consigam desenvolver um trabalho mais individual para os alunos com dificuldades
de aprendizagem, que acabam ficando isolados, já que o professor tem que atender a todos
os alunos ao mesmo tempo. Isso também aponta como fator influenciador a falta de
formação e reconhecimento dos professores que desestimulados acabam deixando de
ensinar os alunos com dificuldades de aprendizagem.
Os pressupostos teóricos de Reuven Feuerstein
Reuven Feuerstein (1921-2014)foi um professor e psicólogo judeu-israelense, que
muito contribuiu para ajudar as crianças com distúrbios e dificuldades de aprendizagem
a desenvolver o pensamento, tornando-se capaz de aprender. Para isso, criou a teoria da
Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE), a teoria da Experiência da Aprendizagem
Mediada (EAM), e o Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI).
Feuerstein nasceu na cidade de Botosan, na Romênia, em uma família judaica.
Toda a sua família dedicava-se para os estudos hebraicos. Bem cedo, precisamente aos 3
anos, Feuerstein aprendeu a ler os textos sagrados e mostrava aptidão para ensinar seus
colegas a ler e escrever.
Entre os 19 e 23 anos iniciou os estudos na Escola de professores, onde foi vicediretor e atuou também como professor para crianças com dificuldades de aprendizagem.
Em 1944 Feuerstein mudou-se para Israel e se casou com BerthaGugenheim, com
quem teve 4 filhos. Nessa mesma época, foi convidado a dar aula na Escola Agrícola de
Mikvet, em Israel para aproximadamente 300 crianças vítimas do holocausto.
Feuerstein se formou em Psicologia Geral e Clínica e concluiu doutorado em
Psicologia do Desenvolvimento na Universidade de Sorbonne, em Paris. Mais
tarde,fundou com outros colegas professores o instituto de pesquisa Hadassah – Wizo –
de Jerusalém, denominado hoje como Instituto Feuerstein, que pesquisa seus métodos e
auxilia crianças com diversos problemas de desenvolvimento.
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Para Feuerstein a aprendizagem humana não pode ser medida ou limitada, pois há
a possibilidade de modificações cognitivas e estruturais e todas as pessoas podem
aprender (FUENTES, 2009).
Segundo Carvalho (2012, p.63) Feuerstein compreende “a mente humana como
uma estrutura aberta, acessível às mudanças durante toda a vida”. É nas interações entre
o indivíduo, o seu meio e outro indivíduo, de acordo com a perspectiva de Feuerstein,
acontece a mediação da aprendizagem.
Reuven Feuerstein criou também a teoria de Modificabilidade Cognitiva
Estrutural (MCE). Nessa teoria Feuerstein aponta que o ser humano pode provocar
mudanças no pensamento e comportamento. Para o estudioso, à partir de exercícios é
possível que os indivíduos com dificuldades de aprendizagem exercitem o seu raciocínio
e consigam desenvolvê-lo, pois, todos têm a capacidade de aprender. Segundo Feuerstein:
O educador é a peça-chave. Ele transmitirá os valores, as motivações,
as estratégias. Ajudará a interpretar a vida. Nós, educadores, estamos
mais em jogo do que as crianças e jovens. Se não formos capazes de
ensinar, será impossível aprender (FEURSTEIN, apud Chaves,2002. P.
52, p.).

Na aprendizagem mediada os pais, professores, através da seleção, organização,
nomeação dos objetos e através dos estímulos, instigará o indivíduo mediado a interpretar
esses estímulos, usando estratégias interativas.
O desenvolvimento desse indivíduo acontecerá não somente através de um
estímulo, mas à partir de um primeiro estímulo poderá pensar em outras possibilidades
produzindo inteligência.
Para Feuerstein, as dimensões de intencionalidade (o verdadeiro objeto do
mediador) e a transcendência (fazer o mediado pensar sobre o que acontece e reproduzir
o que aprendeu) são fundamentais para uma EAM efetiva.
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Os métodos de Feuerstein se centram na capacidade que cada um tem para
aprender e não nas suas limitações. Esses métodos buscam ajudar o indivíduo a
desenvolver o pensamento, o tornando capaz de aprender.
MCE e EAM
Desde pequeno Feuerstein teve experiências de aprendizagem (EAM) relevantes
com sua mãe. Nas reuniões planejadas por sua mãe aos sábados, era proposto que cada
um narrasse o que tinha aprendido na reunião anterior, dessa forma era possível trazer à
memória os conhecimentos adquiridos, assim também como relembrar as dificuldades
superadas. A mãe de Feuerstein era a mediadora dessas reuniões.
Essas atividades de intermediação feitas pela mãe marcaram Reuven Feuerstein,
queaos sete anos, ensinouseus colegas com mais dificuldade a ler e a interpretar textos,
ensinou um jovem de quinze anos a ler e aos nove anos, Feuerstein ensinou um homem
de sessenta anos a ler a bíblia. Fatos como esse levaram Feuerstein a acreditar e
demonstrar a crença na modificabilidade do ser humano, as pessoas sendo modificadas,
através da mediação.
Foi a partir do desafio de educar centenas de crianças e jovens, órfãs da guerra,
que Reuven Feuerstein a partir da sua visão de mundo, da sua cultura e experiências com
sua mãe, criou a MCE, entendida por ele como a qualidade essencial de todo o ser humano
de se modificar, e EAM, que estabelece o ser humano como mediador do processo de
ensino e aprendizagem.
A teoria da MCE é baseada na ideia de que todo o ser humano independente de
sua raça, cor, idade, gênero e cultura, podem desenvolver o seu potencial para a
aprendizagem, sua modificabilidade, através da mediação. Para Feuerstein, a EAM é
importante porque acontece nas interações sociais que as pessoas vivenciam e assim
produzem processos de aprendizagem.
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(...) uma interação qualitativa entre o organismo e seu meio ambiente.
Esta qualidade é assegurada pela interposição intencional de um ser
humano que medeia os estímulos capazes de afetar o organismo. Este
modo de interação é paralelo e qualitativamente diferente das
modalidades de interação generalizadas e difusas entre o mundo e o
organismo, conhecido como contato direto com o estímulo
(FEUERSTEIN, 1994, p. 7).

Essa modificabilidade seria para Feuerstein o seu conceito para inteligência, a
capacidade do ser humano de usar as suas experiências, para aprender coisas novas, pois
a aprendizagem para ele não se dá pelo acúmulo de conhecimentos. O computador, por
mais avançado que seja não consegue elaborar dados inseridos sozinho, mas só o faz com
a instalação feita por humanos. Só o ser humano aprende a resolver os problemas
conforme suas necessidades.
A teoria da MCE fundamenta–se na capacidade de mudanças cognitivas do ser
humano. Algumas pessoas conseguemse desenvolver autonomamente, são dotadas de
flexibilidade cognitiva, elas podem fazer diversas associações, geram hipóteses, fazem
testes, criam soluções. E há outras pessoas que apresentam maiores dificuldades, quando
comparadas a outros do mesmo contexto cultural. São rígidas cognitivamente, são mais
lentas, apresentam baixa autoestima e isso as leva a ter dificuldade também nas demais
áreas de sua vida. Cada pessoa terá a adaptabilidade de acordo com as suas dificuldades:
Tzaban (2009), representante do ICELP, Centro Internacional de
Desenvolvimento do Potencial de Aprendizagem, fundado por Reuven
Feuerstein, nos ensina que a necessidade de adaptabilidade humana ao
meio em que vive é condição primeira para o desenvolvimento
cognitivo, uma vez que para sobreviver o homem altera o ambiente,
adaptando-o às suas necessidades e altera a si mesmo para sustentar-se
no meio. À mudança que o ser humano faz de seu comportamento
visando tal adaptação chamamos de aprendizagem (GONÇALVES E
VAGULA, 2012, p.2).
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Para Feuerstein o meio em que o indivíduo vive, será como um estímulo
influenciador para que se busque alternativas para a adaptação neste meio, produzindo
assim inteligência, transformando essa adaptação em aprendizagem.
O meio em que o indivíduo nasceu pode ou não ser desfavorável para o seu
desenvolvimento cognitivo. Um sujeito pode ter condições socioculturais favoráveis, mas
não ter o estímulo para se desenvolver, assim como um outro indivíduo, mesmo em
condições precárias, com a mediação e estímulos adequados pode vir a desenvolver a
modificabilidade quando um agente mediador fizer as intervenções adequadas. Portanto,
para Feuestein o desenvolvimento cognitivo não é limitado e qualquer pessoa pode
modificar-se e se desenvolver quando passar pela EAM. Tratando sobre isso, valendo-se
das palavras de pessoas com dificuldades de aprendizagem, Feustein disse: “Não me
aceite como sou!” (FEUERSTEIN; RAND; RYNDERS, 1988, p. 43).
A EAM demonstra que todo ser humano é passível de modificações cognitivas.
Essas modificações acontecem quando o mediador avalia e seleciona as estratégias mais
adequadas para o desenvolvimento do indivíduo mediado. As mudanças cognitivas
acontecerão quando houver a interação entre o mediado e o seu mediador. Essas
mudanças, a escolha e organização dos estímulos influenciarão na construção do
conhecimento. Fuentes (2009, p. 15) indica que para esse processo, o mediador deverá
utilizar determinados critérios. Abaixo estão listados os doze critérios de mediação
estabelecidos por Reuven Feuerstein para a aprendizagem mediada:
I – Intencionalidade e reciprocidade;
II – Transcendência;
III – Mediação do significado;
IV – Mediação do sentimento de competência;
V – Mediação da regulação e controle do comportamento;
VI – Mediação do comportamento de compartilhar;
VII – Mediação da individuação e diferenciação Psicológica;
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VIII – Mediação da conduta de busca, planificação e realização de
objetivos;
X – Mediação da consciência da modificabilidade humana;
IX – Mediação do desafio: busca pelo novo e complexo;
XI – Mediação da escolha da alternativa otimista;
XII – Mediação do sentimento de pertencimento cultural.
Os doze critérios para a experiência de aprendizagem mediada (EAM)
De acordo com Fuentes, (2009) os critérios de EAM podem ser brevemente
definidos como:
1) Intencionalidade e reciprocidade: O mediador interage com o sujeito
selecionando e interferindo na construção do conhecimento. A intencionalidade demostra
a intenção da atividade, instigando a sua curiosidade. A reciprocidade deverá ser
demonstrada pelo sujeito que apartir do estímulo, trocará informações e respostas com o
seu mediador, se mostrando interessado e comprometido com o processo de
aprendizagem.
2) Transcendência: À partir de uma situação, o mediador leva o mediado a
refletir sobre outras situações. Cria no mediado uma curiosidade para descobrir relações
entre um assunto e outro, dessa forma extraindo e transferindo conhecimento.Possibilita
uma ligação entre o que aconteceu, o que está acontecendo e o que virá, ampliando o nível
de informações, fazendo o mediado pensar no passado e inferir sobre o seu presente e seu
futuro.
3) Mediação do Significado: O mediador demonstra interesse e motivação,
fazendo fruir uma troca com o mediado, fazendo-o se sensibilizar e entender o real sentido
daquele estímulo. A partir da troca, torna-se possível escolher um melhor estímulo para
leva-lo a aprender. Nesse momento é possível transmitir e trocar com o mediado, valores,
sentimentos afetivos e experiências.
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4) Mediação do sentimento de competência: O mediador estimula o mediado,
incentivando-o e elogiando-o para que ele conheça e perceba suas capacidades, suas
competências, levando-o a entender o quão importante isso é para a seu desenvolvimento,
dessa forma o mediado poderá adquirir confiança em si mesmo e no seu mediador,
desenvolvendo melhor seus conhecimentos.
5) Mediação da regulação e controle do comportamento: Nesse processo o
mediador deve fazer com que o mediado tenha auto-controle e repense suas atitudes e
sobre o seu comportamento durante a atividade, fazendo que ele perceba o nível de
complexibilidade da atividade, as dificuldades antes de tentar resolvê-la. O mediador
deve estimular o aluno a ir além, quando perceber que este tem capacidade.
6) Mediação do comportamento de compartilhar: O mediador cria situações
onde os alunos possam ajudar uns aos outros nas atividades. O objetivo é fazer com que
o propósito seja o bem comum, aquele aluno que tem mais dificuldade junto com o que
tem mais facilidade para fazer as tarefas, faz com que o processo de ensino e
aprendizagem seja mais eficiente, juntos, eles devem buscar as respostas e o mediador
deve criar um ambiente que facilite esse processo.
7) Mediação da individuação e diferenciação Psicológica: O mediador busca
incentivar a consciência das diferenças de opiniões entre um aluno e outro. O mediador
deve explicar ao mediado que ele deve respeitar os pontos de vista e as convicções dos
seus pares e auxiliá-lo para que ele defenda também os seus próprios pontos de vista,
respeitando os demais e se responsabilizando pelas suas próprias decisões.
8) Mediação da conduta de busca, planificação e realização de objetivos: Essa
mediação busca a planificação e realização de objetivos. O mediador junto com o
mediado vão construir planos e estratégias para que os objetivos sejam alcançados,
incentivando-o a construir também os seus próprios objetivos e a valorizá-los quando
esses forem alcançados.
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9) Mediação da consciência da modificabilidade humana: Essa mediação
consiste em como o mediador levará o mediado a reconhecer o seu desenvolvimento e
avanços durante o processo de ensino e aprendizagem. Mostra ao mediado a sua
capacidade de se adaptar as novas situações e a modificar-se. Faz com que ele reflita sobre
como era o seu desenvolvimento nas atividades anteriores e mostra sua evolução.
10)Mediação do desafio: busca pelo novo e complexo: O mediador orienta o
mediado com estímulos novos e desafiadores. Estimula-o para o novo, buscando o seu
crescimento e transmitindo segurança para que ele perceba que tem capacidade para ir
além e modificar-se aumentando o seu nível de conhecimento.
11)Mediação da escolha da alternativa otimista: O mediador encoraja o
mediado com uma abordagem otimista e confiante, para que o ele confie em si mesmo e
nas suas capacidades, para enfrentar as dificuldades que encontrar em seu caminho. Cria
possibilidades para que ele crie estratégias para vencer esses desafios.
12)Mediação do sentimento de pertencimento cultural: O mediador cria o
sentimento de grupo, fortalece o vínculo entre os pares: família, sociedade, amigos,
estimula a socialização e reconhece a importância do outro e da cultura na qual ele está
inserido.
A EAM e os doze critérios descritos auxiliam o indivíduo a aprender a aprender
ea enfrentar os desafios, promovendo a MCE dos sujeitos envolvidos no processo.
O mediado durante a evolução no processo de aprendizagem, passa a ser mediador
da sua própria aprendizagem quando aprende a responder aos estímulos. Já o mediador
orienta e capacita o mediado ajudando a processar e organizar as informações, adaptar o
seu comportamento às situações.
A EAM de Feuerstein e as dificuldades de aprendizagem
Muitas vezes,alunos com dificuldades de aprendizagem acabam sendo vistos
como os únicos culpados pelo seu fracasso escolar e os profissionais da educação deixam
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de perceber que essas dificuldades também advêm de fatores externos e internos e não
somente do indivíduo em si. Esse pensamento leva os profissionais a encaminharem essas
crianças com dificuldades de aprendizagem a outros especialistas, buscando encontrar e
sanar distúrbios do próprio indivíduo, sem pensar que o problema em questão possa ser a
prática de ensino e/ou a aprendizagem dos seus professores.
O nível de fracasso escolar no Brasil tem aumentado e são poucos os alunos que
obtém bons resultados e qualidade na aprendizagem, por isso, se torna cada vez mais
importante refletir sobre as práticas escolares.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Brasil, 1996)
– com referência ao Art. 13, prevê que o professor em seu trabalho deve incumbir-se de:
“III - zelar pela aprendizagem dos alunos; IV - estabelecer estratégias de recuperação para
os alunos de menor rendimento”,ou seja,o professor no processo de ensino e apredizagem
é o mediador e deve promoverações e buscar soluções para que o aluno se desenvolva em
todos os seus aspectos. Dessa forma o professor se torna um dos principais responsáveis
pela construção da aprendizagem dos seus alunos, através da aprendizagem mediada.
Como forma de conseguir um diagnóstico para as dificuldades de aprendizagem,
os alunos são encaminhados para especialistas, principalmente na área da sáude,
fortalecendo o fenômeno da medicalização.
A pesquisa de Moisés (2001) mostra que as crianças que eram encaminhadas para
o atendimento médico na cidade de Campinas - SP, não possuíam problemas
neurológicos, assim, a não evolução do desempenho escolar dessas crianças, estão
relacionadas mais àprática de ensino, segundo esse pesquisador.
O

fato

de

um

indivíduo

com

dificuldade

de

aprendizagem

não

consiguirdesenvolver as funções cognitivas está relacionado à carência de mediação e é
através da EAM que esse desenvolvimento pode acontecer.
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O mediador na teoria da EAM tem um papel extremamente importante na prática
pedagógica, pois é ele quem vai intervir no processo de aquisição de conhecimento do
aluno, selecionando, transformando e aplicando estímulos durante as atividades,
favorecendo o desenvolvimento cognitivo.
O professor através da Experiência de Aprendizagem Mediada e os doze critérios
de mediação, pode mediar a interação entre o indivíduo e o seu meio,e de maneira
consciente, estabelecerá os procedimentos e estratégias a serem usadas na busca pelo
conhecimento, reconhecendo as capacidades desses alunos e os ajudando a potencializar
capacidadesque ele ainda não conseguiu alcançar.
Com base nas experiências vividas por uma das pesquisadoras, nos estágios
supervisionados, relatamos como os doze critérios podem ser desenvolvidos em sala de
aula, com o intuíto de ajudar os alunos com dificuldades de aprendizagem a se
desenvolver:
1) Intencionalidade e reciprocidade: O professor mediador passa de mesa em
mesa, observando o desenvolvimento dos alunos nas atividades, interagindo e
perguntando sobre chegaram à conclusão sobre a resposta de determiada pergunta,
demonsntrando seu próprio interesse e refornçando o interesse do

aluno no

desenvolvimento daquela atividade.
2) Transcendência: O professor mostra um vídeo temático e propõe um diálogo
com a turma, levando-os a refletir sobre o que foi visto. Conviada-os a exporem seus
entendimentos sobre o vídeo e sobre o que pensam acerca do assunto. Cria com os alunos
dados que retratam o que foi visto, como gráfico, mapas conceituais ou outras atividades
que despertem a curiosidade para aprender mais sobre o assunto.
3) Mediação do Significado: O professor passa uma atividade e demonstra a
importância do tema para a vida social ou individual. Quando o aluno realizatarefa, o
professor se aproxima, observa a atividade, o elogia e demonstra interesse peloque foi
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feito, motivando o aluno e dando espaço pra que haja troca de ideias, valores e
experiência.Dessa forma o mediador poderá observar melhor a capacidade do indivíduo
e aumentará a sua auto-estima.
4) Mediação do sentimento de competência: A professora mesmo percebendo
que o mediado se esforçou para fazer mas não conseguiu terminar toda a atividade, elogiao e o incentiva, mostrando o que pode ser melhorado e o quanto já progrediu em seu
conhecimento. Dessa maneira, elao estimula a continuar progredindo.
5) Mediação da regulação e controle do comportamento: A professora oferece
uma atividade para o aluno e esse acha que já sabe fazer e que não precisa de ajuda e nem
de explicação, no entanto ele faz de qualquer jeito, entrega a atividade e fica brincando.
Então a professora mostra ao mediado a complexidade da tarefa, explicando o que precisa
ser feito e o que ele aprenderá com aquela ação, levando-o a refletir sobre a ação requerida
e sobre a sua atitude mediante à tarefa. A mediação pode acontecer quando a professora
ela dialoga com o aluno, levando-o a compreender a importância do comportamento
autônomo para entender a importância e para a execução das propostas pedagógicas em
sala de aula.
6) Mediação do comportamento de compartilhar: O mediador propõe que seja
feita uma atividade em dupla, em uma das questões da atividade um dos alunos escreve
enquanto o outro dita o que é para escrever e na segunda questão se invertem os papéis.O
professor mediador explica que a atividade deve ser feita em conjunto, um auxiliando o
outro onde tiver mais dificuldade.
7) Mediação da individuação e diferenciação Psicológica: O mediador propõe
um tema e monta um debate entre os alunos, onde eles deverão dar suas opniões sem
criticar as opiniões dos colegas. O mediador durante esse processo, vai intervir quando
for necessário, explicando a importância em respeitar os pontos de vista dos colegas e
defender o seu, sem ofender o outro.
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8) Mediação da conduta de busca, planificação e realização de objetivos: Pode
ser realizado no começo dos semestres ou no início das aulas. O mediador, junto com os
alunos, deve estabelecer metas para serem alcançadas na aprendizagem, tanto em
conjunto, como individuais.
9)Mediação da consciência da modificabilidade humana: Omediador propõe
uma atividade nova e o aluno que tem dificuldade se recusa a fazer, começa a chorar. O
mediador então chega perto dele e conversa com ele explicando que ele vai conseguir
realizar a tarefa, porque ele é capaz e também pode pedir ajuda quando tiver dificuldade.
Esse critério incentiva-o a continuar a atividade, demonstrando que ele é capaz de fazer.
9) Mediação do desafio, busca pelo novo e complexo:O mediado conseguiu
escrever uma pequena história, então, o mediador propõe que o mediado monte um livro,
selecionando imagens e ampliando a escrita de sua história. Nessa situação o mediador
desafia o mediado a ir além e demonstrar ainda mais suas capacidades.
10)Mediação da escolha da alternativa otimista: O mediador propõe que o
mediado leia o que escreveu para os seus colegas, mas o mediado ficacom medo, então,
o mediador o encoraja e mostra para ele o quão bem ele foi naquela atividade, o
estimulando a enfrenter seus desafios.
11)Mediação do sentimento de pertencimento cultural: O mediador faz uma
dinâmica em grupo, onde um aluno deve ajudar o outro pra poder concluir a tarefa da
dinâmica. Alguns alunos se irritam, porque outros não conseguem desenvolver a tarefa,
já outros não se importam e ajudam os que não estão conseguindo, até que consigam
juntos terminar a proposta. O mediador então, explica a importãncia do outro, e ressalta
como é importante ter alguém com quem contar, em ter uma família,amigos, e outras
pessoas que nos ajudam e que podem contar conosco para ajudar. Esse critério fortalece
laços familiares e sociais.
Entendemos que os critérios de EAM é fundamental para auxiliar professores no
processo de ensino ed aprendizagem dos alunos com dificuldades de aprendizagem, pois
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ao invés de dar uma resposta pronta, que a criança irá esquecer em pouco tempo, eles
levam a criança a refletir, a questionar, a desenvolver e a avaliar o que é proposto.
Considerações
Nesse estudo buscamos contribuir para ajudar professores e todos os que se
dedicam a ensinar, a mudar a realidade de todas as crianças com dificuldades que estão
na escola, mas muitas vezes são excluídas e não conseguem evoluir no processo de ensino
aprendizagem.
Após essa análise comparativa entre a teoria e a prática pedagógica vivenciada, é
possível dizer que os pressupostos de Reuven Feuerstein já acontecem na realidade de
algumas salas de aula, mesmo que não sejam reconhecidos por suas denominações e que
são fundamentais para o desenvolvimento da capacidade de pensar dos indivíduos.
Através da pesquisa podemos concluir que todos independente de suas condições
sociais, culturais, físicas e pscicológicas podem sim se desenvolver e produzir
inteligência, quando tiverem um mediador usando as estratégias adequadas para a
aprendizagem..
Entendemos assim que os critérios de EAM podem ser usados por professores,
pais e todos os que se dedicam a ensinar, pois, são ferramentas para fazer florescer a
semente que já existe em cada indivíduo, que é a capacidade de se desenvolver e aprender.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA IDOSOS: PROBLEMATIZAÇÃO DA CULTURA DO
DESPERDÍCIO
Clarissa Suelen Oliveira
CAPES
Resumo: A educação ambiental crítico-transformadora é mais do que uma questão
ambiental, a mesma engloba assuntos de natureza econômica, social e histórica. Muitos
idosos não cresceram com a preocupação com a sustentabilidade e com consumo
exacerbado de recursos naturais. Foram realizadas conversas informais com alguns idosos
do interior de São Paulo, com o intuito de captar os relatos de experiência do período da
infância e adolescência sobre utilização de recursos naturais e analisar como os idosos a
encaram a partir de toda sua experiência de vida e se essa prática condiz com a realidade
atual. A partir de perguntas realizadas em um questionário semiestruturado com uma
metodologia qualitativa, os idosos tiveram a liberdade de falar sobre as mais diversas
experiências relacionadas ao tema. É importante salientar que o consumo antigamente era
muito menor pois não havia tantas oportunidades de desperdício. A água não é tratada
como um recurso limitado pelos idosos, mas sim, como um recurso de difícil acesso.
Portanto, a economia não era financeira ou até mesmo consciente, era apenas estratégica.
Nos dias de hoje, esses idosos têm conceitos diferentes do que é desperdício e do que é
necessário. Por não terem tido um acesso fácil à água da mesma maneira que têm hoje,
esses idosos não conseguem discernir o quanto desperdiçam esse recurso. Uma ação de
desperdício de água, como por exemplo lavar a calçada, para todos os idosos que
participaram da conversa foi considerada uma ação necessária. Pois, a calçada é a “porta
de entrada” para a casa, então se a calçada está suja o visitante suja toda a casa. Outro
fator observado foi o fato de que esse assunto é relativamente recente, não há muito acesso
as essas informações sem ser pela internet ou revistas, e a mídia mais utilizada pelos
idosos é o jornal e a televisão. Considerando todos esses dados fornecidos pelos idosos,
é possível constatar que são necessárias ações afirmativas para que a educação ambiental
seja disseminada para essa faixa etária. É de suma importância que, mais do que a
consciência ambiental seja construída com as pessoas da terceira idade, mas também que
a conscientização seja efetiva. Também é importante frisar que, para realizar uma ação
de educação ambiental crítica e transformadora, é necessário que o educador ambiental
leve em consideração todo o histórico do público alvo. O que os educadores ambientais
podem fazer é auxiliar na construção do conhecimento crítico para assim, dentro do seu
contexto sócio-histórico-cultural a pessoa conseguir sua própria emancipação.
Conscientização esta que pode ser explicada a partir da consciência sobre o fato mais a
ação transformadora, a qual visa transformar a situação indesejada. Uma alternativa de
educação ambiental voltada para idosos é que os mesmos participem de projetos sociais
relacionados à educação ambiental e exercitem o seu histórico cultural para

1036

conscientização de crianças e jovens. Com isso, espera-se que os idosos terão a
oportunidade de relembrar o quanto à água era valorizada e podem intervir na prática
atual com suas experiências vividas.
Palavras-Chave: Educação ambiental; Idosos; Conscientização.
Introdução
Debater sobre Educação Ambiental atualmente já não é mais novidade, apesar de
ser pouco debatida em vista da necessidade. Esse termo é discutido desde em mesas
redondas de eventos locais – congressos, encontros, palestras - até grandes conferências
mundiais – RIO 92, RIO + 10, Conferência de Joanesburgo. Porém, a discussão sobre
Educação Ambiental é muito recente (TOZONI-REIS, 2004).
A relevância do presente estudo está na conscientização de fato da população,
aplicando a educação ambiental crítica na vida das pessoas para que assim, elas consigam
ver sentido em suas ações, tenham um pensamento crítico e consigam por si mesmas
achar alternativas viáveis para ajudar na sustentabilidade do planeta. (LOUREIRO,
2014). Como dizia Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, “A educação não muda
o mundo. A educação muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo”.
Ou seja, o principal objetivo da sustentabilidade e da educação ambiental crítica
é a preservação do ambiente para as gerações futuras. A necessidade de preservação do
meio ambiente para a sobrevivência do homem já foi constatada. No caso das gerações
atuais não se importarem com a sustentabilidade, as gerações futuras serão
comprometidas e com isso, o futuro da humanidade (PRIETO, 2007).
Hoje, com todo o conhecimento adquirido sobre o tema, atitudes devem ser
tomadas pelas autoridades e por todas as pessoas para que sejam tomadas as rédeas da
situação. Uma vez que a população mundial já foi alertada sobre a gravidade da
problemática ambiental atual, e o que a falta de conduta racional pode influenciar nas
gerações futuras. O ser humano está disposto a sacrificar a maioria dos seres vivos para
o desenvolvimento descomedido? O desenvolvimento deve ser conseguido a qualquer
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custo? As demais gerações devem pagar pelos erros ambientais e sociais das gerações
passadas e atuais? (PRIETO, 2007).
A primeira vez em que se discutiu esse tema foi em 1972, na Conferência de
Estocolmo realizada em Estocolmo, na Suécia. Até então, haviam-se discutido alguns
pontos sobre sustentabilidade (discussão também muito recente, desde os anos 60 com o
livro “Primavera Silenciosa”). Contudo, foi apenas no ano de 1972 que medidas e metas
foram estipuladas e finalmente começou-se a debater sobre um assunto de extrema
relevância para o mundo todo (TOZONI-REIS, 2004).
No cenário atual da sociedade, a educação ambiental é muito mais disseminada
do que antigamente. A principal questão é se as pessoas estão realmente encarando-a de
forma crítica. SILVA et. al. (2012), explicita com grande sucesso a importância de
desmistificar a educação ambiental crítico-transformadora como um fator meramente
ambiental. O autor exalta as outras visões características da educação ambiental e que
todas essas outras visões, sejam elas históricas, sociais, políticas ou culturais, estão
intimamente ligadas ao nosso cotidiano, com a capacidade de promover mudanças
significativas em nossas vidas, tanto no âmbito coletivo como no individual.
DAMO (2012) faz menção às práticas freirianas e cita que Paulo Freire observa a
educação ambiental não só como um problema abordado somente no processo
ensino/aprendizagem formal, mas sim, um processo de ensino/aprendizagem para
formação de cidadãos ambientais atentos, críticos e reflexivos. Portanto, a discussão em
questão é cultural e não-formal.
Muitos idosos dos dias atuais não cresceram com a preocupação com a
sustentabilidade e praticam consumo exacerbado de recursos naturais. Eles cresceram
com outros tipos de preocupações que não compreendem a educação ambiental. Hoje em
dia a educação ambiental para essa faixa etária não é muito discutida e nem disseminada
na comunidade acadêmica (DAMO, 2012).
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A maioria dos artigos referentes à educação ambiental é sobre educação ambiental
formal, pouco se discute sobre a educação ambiental não-formal. E, no que concerne à
educação ambiental não-formal, a parcela voltada para o público da terceira idade é
mínimo. Com o propósito de transformar essa realidade foi realizada uma conversa
informal com alguns idosos da região de Rio Claro, São Paulo.
O objetivo do trabalho foi explorar as vivências e experiências de vida dos idosos
nascidos – e que viveram toda sua vida – na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo,
afim de entender a problematização feita inicialmente, a qual visou diminuir, quiçá sanar
(ao menos para os entrevistados), as ações costumeiras observadas em relação ao
desperdício de recursos naturais.
Metodologia
O intuito foi de captar os relatos de experiência do período da infância e
adolescência sobre utilização de recursos naturais. As perguntas foram norteadas pelo
tema água. Porém, os sujeitos discorriam livremente sobre suas experiências de vida e
sobre outros assuntos relacionados. Por conta dessa dinâmica, não foi formulado nenhum
questionário fixo para tal, apenas perguntas norteadoras (LUDKE, 1986).
O presente estudo abordou uma metodologia qualitativa, a qual exige que o
entrevistado fique em contato por um longo período de tempo com a situação e com as
pessoas que são objeto de estudo. É a partir desse contato que o entrevistador, instrumento
principal da pesquisa, passa a circular por todo o ambiente constatando a postura e o
contexto dos acontecimentos de forma natural, ou como também é chamada essa
metodologia, forma naturalística (LUDKE, 1986).
Para a realização de uma pesquisa qualitativa deve se atentar a toda a gama de
acontecimentos daquele local. Há uma enorme necessidade de ter o conhecimento de cada
ponto da situação, para obter o maior número de relatos e pontos de vista, analisando cada
perspectiva e levando todas em consideração. Só assim é possível entender a situação em

1039

geral e discernir o que influencia de forma direta e indireta na situação. Existem
contingências no processo de metodologia qualitativa que não podem ser mensuradas em
dados, tabelas ou gráficos, apenas a partir de relatos e cenas presenciadas é possível
apresentar uma determinada situação (LUDKE, 1986).
Para tal, é de suma importância checar as informações obtidas dos entrevistados,
para evitar a fuga da realidade. Porém, deve-se tomar o cuidado de preservar a perspectiva
do entrevistado, pois essa perspectiva é a base de estudo do pesquisador qualitativo. Outro
ponto extremamente importante dessa metodologia é que a pesquisa nunca termina do
mesmo modo que começou, ou seja, a entrevista começa de uma forma mais abrangente,
apenas rondando para obter-se um foco mais preciso na real situação estudada. Não há
um roteiro a ser seguido, há apenas a necessidade de suprir um bom desenvolvimento do
trabalho, o qual é até mais importante que o resultado final do mesmo (LUDKE, 1986).
A partir das perguntas realizadas em um questionário semiestruturado com uma
metodologia qualitativa, os idosos tiveram a liberdade de falar sobre as mais diversas
experiências relacionadas ao tema principal (LUDKE, 1986). As perguntas foram: Como
você utilizava água em sua residência? Qual a importância da água para você atualmente
e antigamente? Com você classifica o seu uso de água atualmente e antigamente em
termos de economia e desperdício? O que você classifica como desperdício de água? Cite
um exemplo dos dias atuais e da sua infância e adolescência.
Resultados e discussão
Rio Claro é uma cidade situada no interior de São Paulo que foi inaugurada no dia
01 de janeiro de 1939, cuja população em 2010 era de 186.253 habitantes, com estimativa
para 198.413 habitantes em 2014, segundo o IBGE. Sua área é de 498.422 km², com
densidade demográfica de 373.69 hab./km² (IBGE, 2014).
A população mais idosa possui costumes e tradições mais antigos, dos seus tempos
de infância e juventude. Antigamente, quando as pessoas iam fazer compras, eram

1040

utilizadas caixas de madeira ou carrinhos de metal – os famosos carrinhos de feira – para
levar as compras para casa, compras estas realizadas em mercados, armazéns ou
cooperativas rurais da região. Esse é um costume de que muitos idosos do interior ainda
se utilizam.
Ao falar com alguns idosos, foi notório o saudosismo dos tempos antigos e mais
difíceis, da aproximação real das pessoas - não virtual -, e a observação de que,
antigamente, não era necessário pensar em economia de recursos naturais. Alguns dos
idosos defendem que “no seu tempo” não havia a preocupação de economia de recursos
e água, pois não havia desperdício demasiado.
A maioria dos idosos relatou que morava em sítio em sua infância e adolescência,
esses afirmam que tudo era reutilizado, reaproveitado e que o desperdício era mínimo. O
intuito de toda essa ação sustentável foi descrito, por todos os idosos, por motivos
econômicos e por costumes. Todos aprenderam dessa maneira com seus pais e avós e não
questionavam o motivo, simplesmente fazia-se igual. Restos de comida eram alimentos
para os animais, não havia descartáveis, qualquer resíduo orgânico não ia para o lixo, e
sim para a compostagem em hortas familiares.
Todos esses fatores descritos pelos idosos realmente são de se admirar. São
costumes que atualmente poucas pessoas têm oportunidade de reproduzir, por falta de
espaço e até de tempo para dedicação. Por conta desses fatos que é explicita a necessidade
de pensar em maneiras alternativas e viáveis ao estilo de vida atual para economizar
recursos naturais, evitar desperdícios e aplicar a tão almejada sustentabilidade a partir da
educação ambiental.
Primeiramente, é importante salientar que o consumo era muito menor pois não
havia tantas oportunidades de desperdício. Embalagens plásticas não eram tão
negligenciadas da mesma maneira que são nos dias de hoje, não havia embalagem em
cima de embalagem nos produtos. Nem todos os alimentos eram embalados, e os que
eram, havia a alternativa de utilizar papéis como papelão e jornais para embrulhar os
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alimentos, atualmente a maioria das embalagens são de plástico. Salvo essa observação,
quando os idosos discorriam sobre as experiências com a água os relatos eram diferentes.
Apesar de todos esses ensinamentos vivenciados por essas pessoas que nasceram
antes da década de 60 – período em que se inicia as discussões sobre sustentabilidade -,
quando o assunto é água, a economia e o reuso não é tão comum quanto aos outros
recursos. A água não é tratada como um recurso limitado pelos idosos, mas sim, como
um recurso de difícil acesso. Portanto, a economia não era financeira ou até mesmo
consciente, era apenas estratégica. E quando a fonte de água se localizava em um local
mais próximo da residência, as pessoas não tinham nenhuma intenção de economia.
A principal fonte de água para a maioria dos idosos que participaram da conversa
era água de minas. Quando crianças e adolescentes não havia água encanada em suas
casas. Por isso, os banhos eram com água fervida no fogão à lenha e jogada numa bacia.
A água para lavar a roupa, para consumo, para lavar a casa (algumas com chão de terra
batida) também era da mina mais próxima de suas casas. Já a água ingerida pelos animais
era sempre do rio mais próximo.
Nos dias de hoje, esses idosos têm conceitos diferentes do que é desperdício e do
que é necessário. Por não terem tido um acesso fácil à água da mesma maneira que têm
hoje, esses idosos não conseguem discernir o quanto desperdiçam esse recurso. Uma ação
de desperdício de água, como por exemplo lavar a calçada, para todos os idosos que
participaram da conversa foi considerada uma ação necessária. Pois, a calçada é a “porta
de entrada” para a casa, então se a calçada está suja o visitante suja toda a casa.
Pensando nos anos de 1940 a 1960, uma ação classificada como desperdício
para a maioria dos idosos nesse período de tempo, foi dar água da mina para
os animais. Pois os animais tinham fonte de água “ilimitada” – seguindo as
palavras de alguns idosos – no rio que passava pela propriedade da família.
Portanto, os animais não precisavam de água da mina para o consumo.
A partir desses dois exemplos é possível notar que o entendimento da palavra
desperdício é totalmente coerente com o contexto em que eles viveram. Porém,
não condiz com o atual momento de escassez de recursos em que o planeta está
vivenciando. Um outro exemplo relevante de percepção de desperdício, foi que
muitos desses idosos não fechavam a torneira enquanto lavavam a louça, pelos
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seus relatos, eles não consideram um problema deixar a torneira aberta por
muito tempo.

Segundo os idosos, uma vez que a água canalizada veio do rio e voltará para o rio,
deixar a torneira aberta não é desperdício. Os idosos também não identificaram como um
problema deixar o chuveiro aberto por muito tempo enquanto faziam outras coisas para
dar tempo da água esquentar (esse é outro fator interessante, os idosos acham que o
chuveiro deve ficar um tempo ligado para a água esquentar, problema esse que não é mais
enfrentado atualmente).
Depois de um pouco de conversa e alguns pontos esclarecidos, uma idosa que
participou de uma dessas conversas mencionou que antigamente o acesso à água era
escasso e hoje é muito fácil, por isso ela acredita que há mais desperdício por parte dos
idosos. Outro fator observado foi o fato de que esse assunto é relativamente recente, não
há muito acesso as essas informações sem ser pela internet ou revistas, e a mídia mais
utilizada pelos idosos é o jornal e a televisão.
Considerando todos esses dados fornecidos pelos idosos do interior de São Paulo,
é possível constatar que são necessárias ações afirmativas para que a educação ambiental
seja disseminada para essa faixa etária. É de suma importância que, mais do que a
consciência ambiental seja construída com as pessoas da terceira idade, mas também que
a conscientização seja efetiva (TORRES, 2014).
Também é importante frisar que, para realizar uma ação de educação ambiental
crítica e transformadora, é necessário que o educador ambiental leve em consideração
todo o histórico do público alvo. Histórico cultural e temporal, como no caso dos idosos,
histórico social, histórico econômico. Enfim, é função do educador ambiental pesquisar
alternativas viáveis que estimulem o seu público alvo a tomada de conscientização sobre
o tema (TORRES, 2014).
…Uma contribuição efetiva da educação escolar voltada à formação de
sujeitos críticos e transformadores, tendo como horizonte a construção de
conhecimentos e práticas que lhes propiciem uma intervenção crítica da
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realidade, requer a consideração da não neutralidade dos sujeitos escolares no
processo de ensino e aprendizagem no qual estão inseridos. Assim, o sujeito
crítico e transformador é formado para atuar em sua realidade no sentido de
transformá-la, ou seja, é sujeito consciente das relações conscientes entre
sociedade, cultura e natureza, entre homens e mundo, entre sujeito e objeto,
porque se reconhece como parte de uma totalidade e como um sujeito ativo no
processo de transformações sócio-histórico-culturais (TORRES et. al., 2014,
p. 12).

O que os educadores ambientais podem fazer é auxiliar na construção do
conhecimento crítico para assim, dentro do seu contexto sócio-histórico-cultural a pessoa
conseguir sua própria emancipação. A partir da consciência sobre o fato juntamente com
a ação transformadora, a qual visa transformar a situação indesejada, é que se consolida
a conscientização efetiva, ou seja, a “consciência + ação = conscientização” (TORRES,
2014).
Uma alternativa de educação ambiental voltada para idosos é que os mesmos
participem de projetos sociais relacionados à educação ambiental e exercitem o seu
histórico cultural para conscientização de crianças e jovens. Com isso, espera-se que os
idosos tenham a oportunidade de relembrar o quanto a água era valorizada e possam
intervir na prática atual com suas experiências vividas (MACHADO et. al., 2006).
Pode-se dizer que o idoso é um privilegiado em relação ao tempo. Ele é o único
que experimentou o passado e experimenta o presente. É a autoridade histórica
que não podemos desperdiçar, portanto, a transmissão de seus erros e acertos
em relação ao meio ambiente pode trazer para os mais jovens experiências que
contribuam para a formação de uma consciência crítica sobre a realidade em
que vivem (MACHADO et. al., 2006, p. 1).

MACHADO et. al. (2006), cita que uma intervenção comunitária com os idosos
também pode auxiliar no convívio social desses idosos, e isso também faz parte da
educação ambiental. Os idosos possuem um histórico de mudanças e transformações
ambientais que não deve ser descartado, e sim valorizado. Segundo o autor, a terceira
idade pode mostrar para os mais jovens os seus erros e acertos do passado. Assim, os
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sujeitos podem juntos, construir alternativas de superação desses obstáculos para
melhorar a qualidade de vida da população.
Considerações
Com isso, pode-se concluir que os idosos são uma grande fonte de informação e
possuem ensinamentos muito rico de saberes. Porém, esses ensinamentos precisam ser
direcionados e adaptados para os dias atuais e dentro das diretrizes da sustentabilidade.
Fazendo com que a experiência dos idosos prevaleça perante os mais jovens com os
limites e possibilidades do cotidiano da época atual.
O estudo mostrou que a educação ambiental crítico-transformadora é muito mais
do que simples ações do cotidiano dos sujeitos, é uma construção histórica que, a partir
da conscientização dos sujeitos é que pode ser realmente colocada em prática. Construção
essa, que engloba muitos parâmetros, sejam eles sociais, históricos, econômicos, morais
e etc.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA COMO POLÍTICA PÚBLICA: HERBERT SPENCER E JOHN
DEWEY EM DEBATE
Wanessa Cristiane Gonçalves Fialho
Samuel Mendonça
PUC Campinas
Resumo: apesar de várias políticas públicas educacionais desenvolvidas pelo governo,
nota-se um descompasso entre essas políticas educacionais e a aprendizagem dos alunos
do Ensino Médio. Considerando as alterações radicais da Lei de Diretrizes e Bases de nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, por meio da Lei nº 13.415, de 16/02/2017, além das
implicações da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, repensar o ensino de Biologia
para o Ensino Médio é necessário, seja pelo contexto da legislação, como, principalmente,
pela necessidade de retomada de clássicos do pensamento, como é o caso de Herbert
Spencer, que escreveu, dentre diversas obras, Principles of Biology e Education intellectual, moral and physical, da mesma forma que John Dewey, que escreveu
Experience and Education, na medida em que, embora em contextos distintos, autores
renomados empreenderam importantes contribuições para o campo científico. Esse artigo
apresenta como objetivo geral: compreender a educação continuada, como política
pública, para o efetivo ensino de Biologia, com fundamento nos conceitos de ciência de
Herbert Spencer e de experiência em John Dewey, com professores de escolas estaduais
do município de Quirinópolis, GO. E os objetivos específicos são: discutir a educação
continuada como política pública; analisar os dados do Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes - PISA, e da prova de Avaliação Diagnóstica da Aprendizagem
- ADA, relacionando-os ao currículo escolar para o Ensino Médio; analisar aspectos do
pensamento de Herbert Spencer sobre Ciência e Biologia; investigar aspectos do
pensamento de John Dewey sobre o conceito de experiência. Assim, o problema da
investigação consiste na pergunta: como aprimorar a educação continuada, como política
pública, para o efetivo ensino de Biologia, com fundamento nos conceitos de ciência de
Herbert Spencer e de experiência em John Dewey, com professores de escolas estaduais
do município de Quirinópolis, GO? Intenta-se, do ponto de vista do método, empreender
pesquisa bibliográfica, seguida da pesquisa empírica com professores do Ensino Médio
do referido município para conhecer o potencial de aprimoramento da educação
continuada como política pública. Se a aprendizagem dos estudantes depende do ensino
de professores, apostar na educação continuada parece alternativa eficaz para que o
Ensino de Biologia possa ser aprimorado. Dessa forma, pretende-se utilizar como método
ainda, um curso de formação continuada, ofertado aos professores de Biologia, do Ensino
Médio, no município de Quirinópolis-GO. Como hipótese, argumenta-se que pouco se
sabe de Biologia no sentido científico no referido município, seja por meio de resultados
de pesquisas científicas, da mesma forma que resultados de avaliação de larga escala têm
demonstrado insuficiência deste campo do saber em relação às metas da área. Como
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resultado esperado busca-se aprimorar a educação continuada no município de
Quirinópolis, GO, para o efetivo Ensino de Biologia.
Palavras-Chave: Formação continuada de professores; políticas públicas; Biologia.
Introdução
Trata-se de projeto de pesquisa de doutorado, em andamento, financiado pela
CAPES, que tem como objeto o ensino de biologia no município de Quirinópolis, GO,
tematizado a partir de pesquisa empírica à luz de teóricos da educação, Herbert Spencer
(1820-1903) e John Dewey (1859-1952). Para este seminário, foram apresentados e
discutidos resultados parciais que aqui serão explicitados. Cabe informar que, em se
tratando de projeto em tramitação junto ao Comitê de Ética e Pesquisa, a pesquisa
empírica será realizada no ano de 2018, logo, não há ainda discussão dos resultados por
não ter havido tempo para a aplicação dos instrumentos de pesquisa.
Do ponto de vista formal, este texto está organizado conforme itens do projeto que
foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, excluindo o cronograma.
Apesar de várias políticas públicas educacionais desenvolvidas pelo governo
como: o Plano Nacional de Educação - PNE, o compromisso Todos pela Educação e ainda
as reformas curriculares propostas pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC, a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação – LDB e a Lei no 13.415 de 2017, que trata do Ensino
Médio, nota-se um descompasso entre essas políticas educacionais e a aprendizagem dos
alunos do Ensino Médio.
Considerando as alterações radicais da Lei de Diretrizes e Bases de nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, e sua última emenda, em 2016, que alterou a estrutura do Ensino
Médio, por meio da Lei nº 13.415, de 16/02/2017, além do contexto da Base Nacional
Comum Curricular - BNCC, repensar o ensino de Biologia para o Ensino Médio é
necessário; seja pelo contexto da legislação, como, principalmente, pela necessidade de
retomada de clássicos do pensamento, como é o caso de Herbert Spencer, que escreveu,
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dentre diversas obras, Principles of Biology (1864) e e Education - intellectual, moral
and physical, obras bases de estudos do grupo de pesquisa em que a investigação é
realizada.
Outro filósofo aqui estudado é John Dewey, pesquisador da área da educação. Sua
filosofia está amparada pelo conceito de experiência. Ao definir experiência ele afirma
que: “Experiência e educação não são diretamente equivalentes uma a outra. Algumas
experiências são deseducativas. Qualquer experiência que tenha o efeito de impedir ou
distorcer o amadurecimento para futuras experiências é deseducativa.” (DEWEY, 2011,
p. 27). Dewey, passa a dar exemplos de experiências positivas e negativas que
dependendo do tipo de relação construída com o sujeito que a experienciou podem
impedir de levar a novas experiências futuras com caráter educativo. Então ele continua
em suas explicações: “Uma experiência pode ser de tal natureza que produza indiferença,
insensibilidade e incapacidade de reação, limitando, assim as possibilidades de
experiências mais ricas no futuro”(DEWEY, 2011, p. 27). Ao longo da vida as pessoas
podem ter diferentes tipos de experiências, boas ou ruins, que podem levar a outras
experiências futuras ou não, mas,
Cada uma das experiências pode ser vigorosa, intensa, e “interessante”, mas
ainda assim, a falta de conexão entre elas pode gerar artificialmente hábitos
dispersivos, desintegrados e centrífugos. A consequência da formação de tais
hábitos é a incapacidade de controlar experiências futuras que passam a ser
consideradas, ou como fontes de prazer, ou de descontentamento e
revolta.(DEWEY, 2011, p. 27).

As experiências vão influenciar diretamente novas aprendizagens. Essas
experiências, por sua vez podem influenciar de forma positiva ou negativa nas ações
subsequentes de novas experiências, “[...] estabelecendo certas preferências e aversões,
tornando mais fácil ou mais difícil agir nesta ou naquela direção” (DEWEY, 2011, p. 37).
Assim devemos pensar nos tipos de experiências que estamos proporcionando aos
alunos, sejam elas positivas ou negativas, que vão levar a determinados tipos de
preferências a novas aprendizagens, por conseguinte.
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A escolha por textos que fazem referência a Herbert Spencer se justifica pelo
fato dele ser um filósofo inglês, filho de pais professores e, apesar de ter frequentado
pouco a escola, deixou como legado uma vasta coleção de livros das mais diversas áreas.
Entre eles, citamos os livros: Educação, intelectual, Moral e Física, Primeiros Princípios
e Princípios da Biologia. Apesar de Spencer ser pouco estudado, é um filósofo importante
para “[…] o pensamento educacional brasileiro” (LUCAS, 2000, p. 2).
Mendonça (2013) argumenta, sobre a importância de compreensão de escritos
de Spencer para a educação, que o conhecimento deve ser agradável e guardar relação
com a vida estudantil:
Para que o conhecimento possa gerar interesse, é preciso haver interlocução do
que se apresenta, ou seja, é preciso que o conhecimento apresentado seja
agradável e faça sentido para o estudante. Se o assunto é abstrato e não diz
respeito à realidade das crianças, por certo, não haverá aprendizagem
(MENDONÇA, 2013, p. 108)

É por isto que as práticas pedagógicas no geral, mas, especialmente no que diz
respeito ao ensino de Biologia para o Ensino Médio, de modo particular, encontram aporte
no pensamento de Herbert Spencer.
Por outro lado, a escolha de textos de Dewey, também nos é importantíssima,
uma vez que o legado trazido por esse filósofo pragmático americano para a educação,
trazem contribuições principalmente para as áreas das ciências, entre elas, da biologia. O
conceito dele sobre experiência é importante para a aprendizagem significativa dos
estudantes do ensino básico, em se tratando, por exemplo, do grande desinteresse desses
alunos por aulas totalmente desprovidas de tecnologias ou diferentes metodologias, que
chamem sua atenção e, por consequência influenciam negativamente na aprendizagem
dos alunos de biologia.
Ao trazermos à luz da atualidade conceitos de filósofos que viveram em outra
época intentamos fazer uma reflexão sobre a educação anterior a nossa, para tentarmos, a
partir de então, propor alternativas de melhorias para a educação em nossa atualidade.
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Sabemos que as relações que ocorrem na sala de aula, em especial voltadas ao
ensino e também a aprendizagem levam em consideração os sujeitos em questão. Logo,
ao pensarmos no professor, não podemos deixar de refletir sobre esse sujeito enquanto
indivíduo que é aprendente, e suas diversas experiências adquiridas, a saber:
profissionais, pessoais, nos mais diversos espaços da sociedade.
Os professores, cada um, em suas particularidades, tem um percurso profissional,
uma formação inicial, que também determina, juntamente com seus valores e práticas, o
tipo de aula que leciona, no cotidiano escolar. Como afirma Tardif, 2002, “[...] o saber
dos professores depende, por um lado, das condições concretas nas quais o trabalho deles
se realiza e, por outro, da personalidade e da experiência profissional dos próprios
professores.” (TARDIF, 2002, p. 16). Dessa forma, os saberes docentes são “plurais”, ou
seja, adquiridos ao longo da vida, enquanto estudantes, na formação inicial e continuada,
por exemplo.
Ao pesquisarmos as relações entre ensino e aprendizagem, sabemos que a
formação docente, aliada a prática profissional o auxiliam na melhoria desse ensino do
aluno. Por outro lado, ao buscarmos dados nas avaliações da aprendizagem dos alunos do
ensino médio, podemos notar que esse ensino não apresenta bons resultados.
As políticas públicas atuais tanto para as mudanças do ensino médio, quanto para
a formação de professores mostram que a relação entre ensino e aprendizagem, não estão
muito bem e entendemos que um dos caminhos para a melhoria seria na formação
docente, em especial para os docentes que estão atuando no ensino básico.
Ao refletirmos sobre essas políticas públicas educacionais e as relações que
ocorrem na sala de aula, nos interessa investigar, na cidade de Quirinópolis - GO, o ensino
de biologia, em turmas do ensino médio, especialmente em escolas públicas estaduais.
Se a aprendizagem dos estudantes depende do ensino de professores, apostar na
formação docente parece alternativa eficaz para que o ensino de biologia possa ser
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aprimorado. Como resultado esperado busca-se aprimorar a educação no município de
Quirinópolis, GO, para o efetivo Ensino de Biologia.
Diante do exposto e desse descompasso entre essas políticas educacionais e a
aprendizagem dos alunos do ensino médio é pertinente a seguinte questão: o que tem
efeito positivo para o ensino da Biologia, a formação contínua ou continuada, com
fundamento nos conceitos de ciência de Herbert Spencer e de experiência em John
Dewey, com professores de escolas estaduais do município de Quirinópolis, GO?
Para a realização dessa pesquisa, em andamento, nos apoiaremos em autores de
referência dessa área da educação, como, por exemplo: Spencer (1893,1902, 1927),
Dewey (2011), Tardif (2002, 2005, 2008), Gatti (2011), Krasilchik (2008), entre outros.
A partir do referencial teórico e dos estudos realizados a hipótese levantada, sobre
esse tema é como aprimorar a educação continuada, como política pública, para o efetivo
ensino de Biologia, com fundamento nos conceitos de ciência de Herbert Spencer e de
experiência em John Dewey, com professores de escolas estaduais do município de
Quirinópolis, GO?
Utilizando os autores mencionados podemos nos questionar ao dizer: a
experiência significativa concebida por John Dewey pode oferecer subsídios para o
desenvolvimento de políticas públicas de educação para professores de Biologia, do
Ensino Médio, do município de Quirinópolis, GO?
Para responder a esses questionamentos, entre outros, o presente trabalho
apresenta como como objetivo geral: compreender a educação continuada, como política
pública, para o efetivo ensino de Biologia, com fundamento nos conceitos de ciência de
Herbert Spencer e de experiência em John Dewey, com professores de escolas estaduais
do município de Quirinópolis, GO.
Além desse, utilizaremos como objetivos específicos:
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● Discutir a educação continuada como política pública;
● analisar os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA,
e da prova de Avaliação Diagnóstica da Aprendizagem - ADA, relacionando-os
ao currículo escolar para o Ensino Médio;
● Analisar aspectos do pensamento de Herbert Spencer sobre Ciência e Biologia;
● Investigar aspectos do pensamento de John Dewey sobre experiência;
● Analisar e discutir os resultados e propor saída alternativa que aprimore a
educação como política pública educacional.

Metodologia
Ao realizarmos o presente trabalho, desenvolvido dentro do grupo de pesquisa
“Política e Fundamentos da Educação” (CNPq), optou-se pela pesquisa qualitativa, do
tipo bibliográfica. Especificamente nesse trabalho foi utilizado primeiramente a revisão
bibliográfica utilizando-se tanto a base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses
e Dissertações - BDTD e as edições da revista “Filosofia e História da Biologia”, da
Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia - ABFHIB.
As análises feitas na BDTD foram realizadas, utilizando-se primeiro, os
seguintes descritores: Filosofia Biologia; Biologia Políticas; Ensino Biologia. Ao término
dessa análise, foram encontrados oito trabalhos, publicados entre os anos de 2005 a 2017.
Entre eles estão listados três teses e cinco dissertações. Nessa análise foi encontrada uma
tese e uma dissertação que tinham como palavra-chave o ensino de ciências/biologia.
Também foram realizadas buscas na BDTD tendo como descritor Herbert
Spencer, sendo listados, nessa busca, dez trabalhos, destes, seis dissertações e quatro teses
publicados no período de 2002- 2016. Diante da atualidade dos trabalhos encontrados
com o autor Herbert Spencer, foram realizadas novas buscas. Primeiro foram utilizados
outros descritores, também na BDTD, a saber: Filosofia, Biologia, Ensino. O motivo
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dessa nova busca foi para ampliar a área de pesquisa sobre o tema de História e Filosofia
da Biologia, aos que foram encontrados, com esses descritores, setenta e sete trabalhos,
publicados entre os anos de 2000-2017.
A partir dessa nova pesquisa, com os descritores citados anteriormente, um
levantamento foi realizado, levando-se em consideração os resumos e palavras-chave de
todos os trabalhos encontrados.
Posterior à coleta e análise da BDTD foi realizado um levantamento nas edições
eletrônicas da revista Filosofia e História da Biologia, da Associação Brasileira de
Filosofia e História da Biologia - ABFHIB.
Essas análises bibliográficas apontam para o caminho que as pesquisas no tema
em questão estão se delineando e indicam quais são os maiores interesses dos
pesquisadores, de acordo com o momento histórico ao qual estão vivendo.
Após a pesquisa bibliográfica, que será ampliada levando-se em consideração
também dados sobre a formação docente no país e trabalhos relacionados a Dewey;
também será realizada pesquisa empírica do tipo pesquisa-ação colaborativa, com
professores do ensino médio do município de Quirinópolis - GO, para conhecer o
potencial de aprimoramento da educação contínua ou continuada como política pública.
Nesse sentido, como o próprio nome diz a pesquisa-ação é dinâmica, uma vez que os
sujeitos participantes, agem, em conjunto, pensando alternativas para determinadas
problemáticas que vão surgindo, no cotidiano da escola (PIMENTA, 2005).
Para tanto serão utilizados como instrumentos dessa pesquisa:
a) entrevistas semi-estruturadas com a direção e coordenação pedagógica das
quatro escolas estaduais que oferecem o ensino médio para discutir e conhecer da direção
e coordenação escolar se o estado de Goiás oferece cursos de formação continuada ou
contínua e, se a resposta for positiva, como é essa oferta e, com que frequencia ocorre e
se existe a adesão dos professores.
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b) questionários aos professores para obtenção de dados pessoais e profissionais
relacionados a formação inicial, tempo de serviço como docente, se é efetivo ou não, se
possui algum curso de formação continuada e cursos de especialização latu senso ou
stricto senso, etc.
c) grupo focal com os professores de biologia dessas escolas, para
aprofundamento de questões relativas a formação inicial e continuada deles e o convite
aos docentes para a criação e participação da pesquisa-ação e grupo colaborativo a ser
constituído e desenvolvido nessas escolas.
d) observação de aulas dos professores de biologia das escolas de ensino médio
para obtenção de dados sobre a prática docente, em sala, a relação professor-alunoconhecimento biológico e observações de questões geradoras de problematizações que
podem ser discutidas para tentar achar saídas aos problemas que os professores queiram
discutir.
e) grupo colaborativo que será formado, nas escolas participantes com a ciência e
adesão dos professores que se disponibilizarem a participar da pesquisa. O grande
objetivo da formação desses grupos colaborativos nas escolas participantes é tentar, em
conjunto, pesquisadora universitária, professores do ensino básico e direção das escolas,
encontrarmos juntos saídas para as melhorias do ensino, nas escolas participantes.
O grupo colaborativo será composto unicamente por professores de ensino
médio, que estão atuando em turmas de biologia e que queiram participar dessa pesquisa.
O grupo focal é uma técnica utilizada nas pesquisas educacionais importante, pois,
tem como foco um grupo específico de pessoas, em torno de uma área determinada. Essa
metodologia pode ser utilizada para buscar informações que normalmente não
conseguimos captar através de outras técnicas, complementando-as, logo, os objetivos
dele são, como afirma Gatti, 2012, p. 9, “[... ]captar, a partir das trocas realizadas no
grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, experiências e reações, de um modo que
não seria possível em outros métodos, como, por exemplo, a observação, a entrevista ou
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questionários”. Dessa forma, ao se utilizar o grupo focal ganhamos tempo e informações
valiosas que não seriam sequer mencionadas em outras formas de abordagem dos
participantes de uma pesquisa.
Os sujeitos participantes dessa pesquisa serão os professores do ensino médio
exclusivamente que atuam nas aulas de biologia, em escolas estaduais da cidade de
Quirinópolis, GO.
Os professores serão convidados a participarem de um grupo focal, a responderem
um questionário sobre a sua formação inicial, continuada e dados profissionais e, a
comporem um grupo colaborativo na escola.
Em especial, nessa pesquisa, teremos como sujeitos, participantes do grupo focal,
em torno de 6 a 12 professores de biologia que atuam no ensino médio.
Para a realização dessa pesquisa empírica, serão realizadas observações de aulas
dos professores participantes, no ano de 2018 e 2019, em turmas de ensino médio das
quatro escolas estaduais, que oferecem esse ensino, na cidade de Quirinópolis, GO.
Também serão sujeitos dessa pesquisa a direção das escolas participantes bem
como a supervisão escolar. Esses sujeitos serão convidados a participar de uma entrevista
que terá mais ou menos uma hora de duração, com cada sujeito, individual, nas
respectivas escolas onde trabalham. Essas entrevistas serão gravadas após a anuência e
assinatura em duas vias, do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As entrevistas
serão gravadas em áudio e posteriormente transcritas, permitindo análise detalhada com
maior rigor científico, exclusivamente para tomada de depoimento sobre o oferecimento
de cursos de formação continuada aos docentes da rede estadual de Goiás.
Antes do início da entrevista enfatizaremos junto aos participantes que para evitar
qualquer desconforto ou danos físicos, psíquicos, morais, intelectuais, sociais, culturais,
espirituais ou profissionais, previmos os seguintes procedimentos: a) para preservar o
anonimato, o nome do participante em cada gravação será substituído por um nome fictício; b)
as gravações e as respectivas transcrições serão guardadas em lugar seguro, onde somente a
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pesquisadora terá acesso; c) as gravações após o tratamento científico serão guardadas em sigilo
pela pesquisadora por um período de cinco anos; d) as publicações relativas a esta pesquisa não
permitirão a identificação específica dos participantes; e) as informações não serão utilizadas
em qualquer prejuízo dos participantes. A pesquisadora ratificará os dizeres do termo de
consentimento que asseguram ao participante que se sentir eventualmente invadido ou
incomodado, o direito de desistir da sua participação em qualquer momento, sem qualquer
prejuízo. Assim planejando o processo de produção de material empírico e devolução dos
resultados, objetivamos garantir postura ética imprescindível em relação aos participantes.

Serão incluídos os professores que possuírem graduação em Biologia e que atuam
na função de professor de biologia, em turmas do ensino médio nas escolas estaduais da
cidade de Quirinópolis, GO. Também serão incluídos a direção e supervisão escolar
dessas escolas participantes da pesquisa. Por sua vez serão excluídos todos aqueles que
não atenderem aos critérios pré-estabelecidos ou que não aceitarem participar como
sujeitos da pesquisa.
Considera-se que os procedimentos de pesquisa adotados trarão benefícios aos
sujeitos enquanto possibilidade de reflexão sobre sua função no contexto da categoria
docente e em relação à importância da formação inicial e continuada enquanto
instrumento que possibilita o conhecimento e aprendizagem para os participantes e,
posteriormente, os estudantes do ensino médio.
No que se refere aos riscos, estes são extremamente minimizados uma vez que os
sujeitos serão entrevistados em seu próprio local de trabalho e em horário de sua escolha
não implicando em mudanças de sua rotina nas instituições. Em relação ao grupo focal
os encontros para a realização do mesmo serão estabelecidos de acordo com as
possibilidades dos participantes. O provável risco a ocorrer seria o de extravio do material
das entrevistas audiogravadas com os sujeitos, para o qual adotaremos o cuidado de
identificá-las com nomes fictícios.
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Por último, os entrevistados serão todos maiores de idade, e a pesquisa será
descrita no TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Este, de acordo com o
modelo proposto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, explicita os objetivos desta pesquisa
de forma clara. Colocaremo-nos à disposição de todos os participantes da pesquisa para
esclarecimentos e em todo o processo será assegurado aos sujeitos proteção à
confidencialidade.
Após o encerramento da pesquisa a intenção é de junto à Secretaria de Educação
serão organizados momentos de socialização da pesquisa com a comunidade escolar e
universidade, para discutir as possíveis contribuições para o fortalecimento dos
professores enquanto categoria docente e a consolidação da identidade docente dos
professores de ensino básico.
Após a realização da pesquisa também serão produzidos materiais científicos, na
forma de artigos, que serão publicados em revistas de alto impacto na sociedade científica,
para a divulgação dos resultados e posterior utilização desses dados para que ocorra
mudanças na educação.
Ressaltamos que a identidade dos professores, dos diretores e supervisores que
colaborarão com a pesquisa não serão divulgados também neste momento posterior a
realização da pesquisa.
A pesquisa poderá ser suspensa ou encerrada se os sujeitos que
inicialmente concordarem em participar da mesma vierem a desistir, caso isso ocorra em
momento em que não possamos mais substituí-los por outros que se enquadrem nos
critérios de seleção previamente estabelecidos.
A pesquisadora é aluna regularmente matriculada no curso de doutorado
em educação, recebendo bolsa Capes no valor da mensalidade, o que lhe permite custear
os gastos com o desenvolvimento das atividades relativas ao desenvolvimento da
investigação.
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Resultados Esperados
A organização do material empírico tem como finalidade nesta pesquisa produzir
inferências acerca dos dados obtidos por meio dos questionários, das entrevistas, do grupo
focal e do grupo colaborativo conferindo a esses procedimentos, relevância teórica, uma
vez que possibilita, pelo menos, uma comparação entre os dados com os pressupostos
teóricos de diferentes concepções de mundo, de indivíduo e de sociedade.
Após a produção e organização do material empírico obtidos espera-se identificar
quais são as tensões presentes no contexto do desenvolvimento da função docente que
interferem na aprendizagem dos alunos no ensino médio.
Se a aprendizagem dos estudantes depende do ensino de professores, apostar na
formação docente parece alternativa eficaz para que o ensino de biologia possa ser
aprimorado. Como resultado esperado, busca-se aprimorar a educação no município de
Quirinópolis, GO, para o efetivo Ensino de Biologia.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: INSTRUMENTO PARA EFETIVAR O
EXERCÍCIO DA CIDADANIA
Dandara Luisa Ceconi dos Santos
Estela Farsoni
PUC – Campinas
Resumo: O maior desafio para a defesa e promoção dos Direitos Humanos em um
ambiente não acadêmico é conseguir propiciar uma prática reflexiva acerca do tema,
capaz de contribuir para o rompimento das fronteiras setoriais que persistem no debate da
questão social brasileira, haja vista ser habitual o encontro com referências no sentido
pejorativo ou excludente permeando o pensamento de grande maioria da população.
Entretanto, é a partir do contato com este contexto que se pode adentrar em uma análise
crítica acerca do fenômeno da educação e entender de que modo ela pode se transformar
em instrumento capaz de promover a mudança social. Isto porque a educação além de ser
um Direito Social, também é um pré-requisito para se usufruir dos demais Direitos Civis,
Políticos e Sociais, de forma que não apenas se caracteriza como um direito da pessoa,
mas, fundamentalmente, como seu elemento constitutivo. Assim, a educação em Direitos
Humanos objetiva formar a consciência do indivíduo para que ele seja o sujeito de sua
própria história, bem como suscitar o ideal de sociedade justa e democrática, cultivando
a cultura do homem com dignidade, o que acaba motivando, por consequência, uma
melhor utilização dos instrumentos públicos e uma atuação política mais consciente. De
modo que a cidadania, em seu sentido amplo, então entendida como elemento da
igualdade, capacidade de exercício de direitos e também participação política, recebe uma
maior visibilidade, repercute em um maior valor como instrumento de combate às
desigualdades e injustiças sociais. Uma das tarefas fundamentais para o aprofundamento
desse desafio é justamente a elucidação da implantação do acesso ao conhecimento, ao
conteúdo do Direito de maneira uniforme e acessível a todos. Neste sentido é que atua o
nosso projeto de extensão em prática de Direitos Humanos com os usuários do Juizado
Especial Cível da PUC-Campinas, em que se busca uma intervenção reflexiva no âmbito
do conhecimento acerca do Direito, a fim de se alterar culturas negativas em relação aos
Direitos Humanos e quebrar as barreiras do ensino jurídico, reproduzindo-o no âmago
das necessidades sociais. Nesta esteira, orienta-se o projeto através do método dialógico,
no qual a produção e entrega dos materiais informativos se dá dentro do estabelecimento
de uma relação horizontal com o público alvo, onde a prática e a teoria se somam para
reproduzirem duas dimensões em relação dialética, ou seja, a partir da prática se tem a
instituição das tensões teóricas e a partir da teoria o escopo para o desenvolvimento da
compreensão acerca das transformações necessárias a se por em curso, num exercício
reflexivo que se coloca a serviço do empoderamento e da transformação social. Conforme
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o exposto, o projeto pretende incitar o reconhecimento do indivíduo como sujeito de
direito e ator político, tornando-o propulsor de todas as informações recebidas, tendo
como objetivo principal o fomento do pensamento para uma formação crítica e a busca
por possíveis caminhos para democratizar a educação e o ensino em Direitos Humanos.
Palavras-Chave: Educação; Direitos Humanos; Cidadania.

Introdução
Este artigo tem como objetivo propor a reflexão acerca da extensão universitária
como instrumento de defesa e promoção dos Direitos Humanos, partindo da compreensão
de que a Universidade além de espaço de formação acadêmico/profissional deve ser
utilizada como ferramenta de mudança social.
O estudo consistiu em relatar as atividades realizadas pelo projeto de extensão:
Direitos Humanos Em Prática, coordenado pela Professora Estela Farsoni na Faculdade
de Direito da PUC - Campinas e suas contribuições para a promoção da educação em
Direitos Humanos.
As intervenções extensionistas se fundamentaram na prática reflexiva em Direitos
Humanos, tendo como premissa a atuação responsável do aluno no processo de
conscientização do público-alvo. Pretendeu-se proporcionar o acesso ao conteúdo do
Direito para auxiliar na promoção da autonomia e empoderamento dos indivíduos, a fim
de viabilizar a formação da consciência cidadã.
A partir da abordagem prática dos casos identificados como litígios estratégicos,
o projeto visa contribuir no processo de formação do aluno por intermédio do contato
com o corpo social, buscando desenvolver no aluno uma característica humanista e crítica
em relação à sociedade que o envolve, não ignorando a realidade social e cultural do
público-alvo.
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Para alcançar os objetivos propostos utilizou-se da revisão bibliográfica para
sustentar as reflexões acerca o tema e do estabelecimento do método dialético. Assim,
promoveu-se a integração entre universidade e comunidade, conhecimento acadêmico e
conhecimento prático num exercício reflexivo posto a serviço da transformação social.
A importância da Extensão Universitária no curso de Direito
No Brasil a Universidade constitui-se como um espaço privilegiado de produção
e comunicação do conhecimento, haja vista o baixo acesso da população ao ensino
superior. Assim, a extensão universitária caracteriza-se como o instrumento pelo qual a
Universidade passa a atingir o público que está para além dos seus muros.
Tem em vista a disciplina do curso de Direito ser edificada nos moldes da
dogmática e tecnicidade, apartando a aplicação da lei da realidade social, a extensão
universitária surge como um importante instrumento de democratização do ensino. Isto
por que Segundo o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades
Públicas Brasileiras é entendida como: ‘‘um processo educativo, cultural e científico que
articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora
entre universidade e sociedade’’, a extensão universitária cumpre um papel
importantíssimo para a disseminação do acesso ao conhecimento e pensamento crítico.
Desta maneira, há de se observar que o Direito tem uma participação significativa
e necessária na constituição dos modos de ação social. Por isso mesmo se torna importante
pensar esta ciência, fundando-a em um solo muito concreto, que parte de evidências reais
e possibilidades de realização. Realidade esta que é plural, complexa e que não pode ser
reduzida a uma categoria única, mas sim, de onde se devem extrair as múltiplas
experiências que atravessam a condição humana, de maneira que a extensão se mostra
capaz de alterar concepções inócuas e preconceituosas, ajudando na construção de novos
horizontes marcados pelo compromisso com a transformação social.

1064

Conforme preceitua Silva:
Por meio da extensão, a universidade tem a oportunidade de levar à
comunidade os conhecimentos de que é detentora, os novos conhecimentos
produzidos pela pesquisa e normalmente divulgados com o ensino. É uma
forma de a universidade socializar e democratizar o conhecimento levando-o
aos não universitários. Assim, o conhecimento não se traduz em privilégio
apenas da minoria que é aprovada no vestibular, mas difundido pela
comunidade, consoante os próprios interesses dessa mesma comunidade
(SILVA, 1997 p.148).

Bem como que:
A relação entre sociedade e universidade, no que tange mais especificamente
à extensão, vai além da compreensão tradicional de disseminação de
conhecimento, prestação de serviço e difusão cultural, mas aponta para uma
participação efetiva da comunidade na própria atuação da universidade, nos
conhecimentos produzidos e em um consequente confronto com a realidade.
Dentro desses balizamentos, a produção do conhecimento via extensão se faria
na troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, tendo como
consequência a democratização do conhecimento, a participação efetiva da
comunidade na atuação da universidade e uma produção resultante do
confronto com a realidade (SILVA, 1997 p.149).

À vista disso, evidencia-se que a extensão universitária é capaz de propiciar frutos
teóricos de preocupações práticas, de modo que, a práxis e a theoría, em lugar de se
oporem, se somam para representarem, a um só tempo, duas dimensões em relação
dialética: a partir da práxis, o ponto de partida das aflições teóricas; a partir da theoría, o
ponto de parada para o desenvolvimento da compreensão acerca das transformações em
curso; de volta à práxis, a theoría faz-se um exercício reflexivo que se coloca a serviço
da transformação social, utilizando aqui de um cânone marxista.
Neste sentido, é mister dizer que extensão universitária no curso de Direito é
imprescindível para se destacar a importância da intervenção reflexiva na constituição de um
espaço teórico para a circunscrição de vários problemas, dentre eles o da eficácia. Este
especificamente, não se deve esquecer, pois trata-se de um problema transversal do Direito, uma
vez que afeta de modo real toda a sua aplicação. Como sustenta Bittar, as preocupações com este
fenômeno tornam-se um problema filosófico para a discussão do sistema, e poder-se-ia até dizer,
um desafio a mais para o cumprimento da missão da função social da dogmática jurídica. Uma
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vez que, é evidente aos olhos a incapacidade do ordenamento jurídico e do Estado brasileiro, de
absorver todas as demandas por Direitos Humanos, ou torna-las razoavelmente administradas
dentro de um contexto de cruéis diferenças sociais, o que tem por consequência a existência de
um choque de largas proporções entre a letra da lei e os fatos, entre a lógica do sistema formal e
a lógica das ações sociais.
Assim, a extensão universitária no curso de Direito tem a missão de corresponder à
sociedade, selecionando seus reclamos em seus diversos anseios e colaborando com os processos
de sua modificação, atualização e crítica, proporcionando uma vasta construção do sentido a ser
imprimido ao ordenamento jurídico, conferindo uma maior consciência social, justa e
democrática.

Projeto Direitos Humanos em prática
O projeto de extensão: Direitos Humanos em Prática surgiu através das variadas
reflexões que os desafios da vivência do Direito têm ensejado, justamente pelo
desdobramento do curso se dar de forma eminentemente teórica, com enfoque em direção
às teorizações de retórica vazia, incapazes de vislumbrar situações concretas da vida
humana e atender as demandas da população.
Desta maneira, partimos da premissa de que a Extensão Universitária é um espaço
privilegiado de formação profissional no curso de Direito, vista que o ensino encontra-se
fundamentado na tecnicidade e formalidade, o que acaba por transformá-lo em uma
ferramenta de exclusão social. Desta constatação, o projeto visa unir a teoria e a prática
perante a aproximação da universidade com a realidade social, a fim de dar suporte a uma
intervenção consciente na comunidade.
Desenvolvendo-se nas dependências no Juizado Especial Cível da PUCCampinas, localizado no centro da cidade, onde se tem contato com um público
amplamente diversificado, o projeto surge como um espaço livre, capaz de proporcionar
o desenvolvimento de reflexões orientadas por situações reais de necessidades humanas
e vivências prático-operacionais, o que tem permitido analisar com mais profundidade e
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acuidade quais são as dimensões prioritárias de ação de um Direito mais próximo da
sociedade e capaz de provocar e consolidar mudanças sociais.
O projeto desdobra-se em dois momentos. O primeiro deles é o plano teórico,
onde a realização das atividades extensionistas consistem no desenvolvimento de
pesquisas acerca de temas derivados aos Direitos Humanos. Estas são utilizadas para a
elaboração de material informativo que tem a finalidade de fundamentar as informações
transmitidas, apresentar o conceito que abarca o referido tema perante uma perspectiva
crítica e histórica, bem como os principais órgãos de proteção que podem ser acionados
em casos de violação e suas formas de acesso.
O segundo momento, consiste no plano prático, qual orienta-se através do
estabelecimento de diálogos horizontais para com os usuários que estão em momento de
espera. Tais diálogos são sempre conduzidos sob uma perspectiva informal a fim de
proporcionar maior reflexão e apreensão do conteúdo crítico.
As intervenções diretamente junto ao público alvo foram imprescindíveis para a
constatação da tamanha defasagem do ensino jurídico e a extrema necessidade de sua
democratização. Isto porque, fica evidente nos relatos a falta de reconhecimento dos
indivíduos como sujeitos de direito, a incredulidade nos mecanismos do Estado, tal como
a cultura pejorativa e excludente acerca dos Direitos Humanos. Restou claro ainda que a
falta de acesso ao conteúdo do Direito aumenta a ambiguidade e deturpação de sua
aplicação, perpetuando as desigualdades sociais e preconceitos.
Frente a realidade apresentada, nosso projeto atua justamente na descaracterização
destes antagonismos. Isto é, presamos pelo provimento de conteúdo de acordo com a
necessidade pessoal de cada indivíduo, vista a necessidade de instaurar seu
reconhecimento como sujeito de sua própria história. De maneira que nosso principal
objetivo é apresentar uma nova forma de ver a realidade, compreendendo a defesa dos
Direitos Humanos como a defesa da igualdade numa perspectiva de inclusão social, ou
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seja, que abrange as diferenças com o devido respeito e tolerância capaz de proporcionar
o convívio democrático, acolhedor e, antes de tudo, humano.
Desta feita, nosso projeto obteve resultados importantes para a efetivação da
função social da Universidade num exercício voltado a serviço da transformação social e
da democratização do ensino. Uma vez que, ao proporcionar acesso ao conteúdo jurídico,
damos início a um processo de empoderamento e reapropriação da ideia de cidadania. De
forma que através da aspiração dialética conseguimos proporcionar experiências
reflexivas capazes de firmar a consciência crítica necessária para se enfrentar e superar
as condições de desigualdade e exclusão social existentes.
Educação em Direitos Humanos e o exercício efetivo da cidadania
Tendo em vista a conjuntura do desenvolvimento prático do projeto de extensão,
reconhecemos que a educação em Direitos Humanos é fundamento indissociável do
processo de construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Vez que, como
muito bem preceituava Paulo Freire, a consciência crítica é elemento essencial para
transformar a situação opressora.
Neste sentido, é possível identificar a educação como o mais importante
instrumento para a formação do sujeito de direito. Isto por que, além de um direito
humano do indivíduo, ela caracteriza-se como seu elemento constitutivo. De modo que:
A educação é valiosa por ser a mais eficiente ferramenta para crescimento
pessoal. E assume o status de direito humano, pois é parte integrante da
dignidade humana e contribui para ampliá-la com conhecimento, saber e
discernimento. Além disso, pelo tipo de instrumento que constitui, trata-se de
um direito de múltiplas faces: social, econômica e cultural. Direito social
porque, no contexto da comunidade, promove o pleno desenvolvimento da
personalidade humana. Direito econômico, pois favorece a auto suficiência
econômica por meio do emprego ou do trabalho autônomo. E direito cultural
já que a comunidade internacional orientou a educação no sentido de construir
uma cultura universal de direitos humanos. Em suma, a educação é o prérequisito fundamental para o indivíduo atuar plenamente como ser humano na
sociedade (CLAUDE, 2005 p.37).
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Assim, educar para os Direito Humanos volta-se para a construção do
conhecimento através da problematização de uma dada realidade, a fim de proporcionar
o empoderamento do indivíduo e a formação da consciência cidadã.
Frente a prática realizada nas atividades extensionistas percebemos a tamanha
necessidade do estabelecimento de uma cultura dos Direitos Humanos no seio da
sociedade. E tal cultura somente se mostra possível através da construção de uma
educação comprometida com a formação de sujeitos de direito, reconhecimento da
diversidade, bem como da afirmação da democracia na sociedade brasileira.
A conscientização, da qual falava Paulo Freire, é um importante vetor de
oxigenação das práticas educativas que devam ser efetivadas em ambientes
escolares ou não. A consciência do ser-no-mundo se mostra como uma
ferramenta que possibilita a construção de sujeitos sociais críticos e atuantes
em uma determinada sociedade, cônscios de seu inacabamento e, por isso
mesmo, capazes de serem protagonistas de sua própria história (DIAS, 2007
p.453).

Após o momento da conscientização, é necessário vislumbrar a construção da
práxis educativa em Direitos Humanos como uma possibilidade pedagógica
comprometida com valores voltados a equidade social para que a cidadania seja então
apropriada e posta plenamente em exercício.
A educação para a cidadania e/ou Educação em Direitos Humanos apresenta
como condição para a sua efetivação uma educação global e crítica, definida
por Demo como um tipo de educação capaz de proporcionar o encontro da
“qualidade formal” com a “qualidade política”, numa interdependente
convergência para a “formação da competência humana”, não só da
competitividade. A relevância de uma educação crítica e participativa como
pressuposto para a formação cidadã também é enfatizada por Paulo Freire: Não
dá para dizer que a educação crie a cidadania de quem quer que seja. Mas sem
a Educação, é difícil construir a cidadania. A cidadania se cria com presença
ativa, crítica, decidida, de todos nós com relação à coisa pública. Isso é
dificílimo, mas é possível. A educação não é a chave para a transformação,
mas é indispensável. A educação sozinha não faz, mas sem ela também não é
feita a cidadania (COSTA; SANTOS, 2008 p. 49).
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Desta maneira, a cidadania em sentido amplo, entendida como elemento de
igualdade, capacidade de exercício de direitos e também participação política repercute
em um maior valor como instrumento de combate às desigualdades e injustiças sociais.
Para o desenvolvimento das potencialidades de conhecimento e para que o
indivíduo possa viver consciente em sociedade é necessário entender a cidadania como
uma ação política valorizada
A cidadania que se busca na era contemporânea tem seus alicerces na cidade
moderna, nas reivindicações de direitos civis, participação política e direitos
sociais. Um problema que deve ser resolvido pela sociedade, tendo por
instrumento, ainda, o Estado. Uma cidadania que deve conjugar as
necessidades locais com as imposições de um mundo em transformação.
Precisamos ouvir os brados que vem além do mercado. Erigir uma cidadania
no mercado e para além do mercado forjado pelo capitalismo internacional
integrado. Uma cidadania que seja também ecológica, mas, sobretudo que
promova a efetivação dos Direitos Humanos. (FABRIZ, 2007 p.8).

Considerações
A extensão universitária, apesar de ser pouco utilizada nas faculdades de Direito,
é um instrumento de extrema importância na formação do aluno, vez que proporciona o
contato com o corpo social e desenvolve no bacharel uma característica humanista e
crítica em relação à sociedade que o circunda. Além de envolvê-lo em questões técnicas,
que podem ser diretamente relacionadas com disciplinas da grade curricular do curso que
poderão ser levadas como experiência para sua carreira futura, a partir da abordagem
prática dos casos identificados como litígios estratégicos.
O projeto exposto pretendeu realizar a aproximação do conteúdo dos Direitos
Humanos e do público alvo a fim de suscitar seu empoderamento e a formação da
consciência cidadã a serviço da transformação social. Tendo como objetivo principal
instigar o indivíduo para que este passe a se reconhecer como sujeito de direito e dono da
própria história.
A extensão no curso de Direito cumpre efetivamente a missão de corresponder à
sociedade, selecionando seus reclamos em seus diversos anseios e colaborando com os
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processos de modificação e crítica da cultura jurídica. Bem como, evidencia de que modo
este deve se dirigir para com a sociedade, quais são os valores que apreende e de que
forma deve distribui-los, como faz valer suas decisões e de que modo se impõe
socialmente.
Neste contexto, para finalizar, importa destacar que em momentos de crise, como
o atual, é preciso repensar estruturas e reconstruir caminhos. Mais do que isso, como
pondera Bittar, trata-se de refletir sobre os modos como se faz justiça e como esta, muitas
vezes, está afastada das possibilidades reais da sociedade. Desta maneira, é
imprescindível pensar quais são os instrumentos que podem adequar o sistema jurídico a
seu tempo.
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EGRESSOS DO PIBID/UFPI: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS NO INICIO À DOCÊNCIA
Jucyelle da Silva Sousa
Antonia Dalva França Carvalho
Resumo: O início da docência é uma fase marcada por dilemas e tensões, mas ao mesmo
tempo por descobertas e aprendizagens, sendo uma etapa importante na consolidação da
carreira profissional docente de professores iniciantes. O Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência proposto pela Capes para o aperfeiçoamento e a valorização da
formação de professores para a educação Básica, tem por finalidade apoiar a iniciação à
docência de estudantes de licenciatura e contribuir para a elevação do padrão de qualidade
da educação pela articulação entre teoria e prática nas universidades e escolas. Nesse
contexto, o presente trabalho partiu da seguinte questão problema: Quais as contribuições
do Pibid e os desafios vivenciados pelo egresso do Programa ao iniciar a carreira docente?
Sendo assim o presente trabalho tem como objetivo compreender as contribuições do
Pibid e os desafios no início à docência de egressos do Pibid/UFPI. O aporte teórico deste
estudo está estruturado sob a luz das concepções de Tardif (2014), Nono (2011), Garcia
(1999) que abordam sobre o inicio da docência. Acerca do Pibid, utilizamos Gatti e André
(2014), França-Carvalho e Rufino (2013), além das legislações como Lei nº 12.796/2013
e o Decreto nº 7.219/2010. A pesquisa é de natureza qualitativa, tipo estudo de caso, com
abordagem etnometodológica (COULON, 1995), em que os dados foram produzidos a
partir de entrevista e da observação participante que ocorreu no decorrer de 10 dias no
primeiro semestre do corrente ano, onde foi observado a prática do professor iniciante,
egresso do Pibid/UFPI em 05 salas de 1º ao 5º ano do Ensino Médio de uma escola
municipal de Timon – MA. Os resultados apontam para um Programa que contribui
exitosamente para a inserção profissional e prática pedagógica do professor iniciante ao
tempo que permite uma reelaboração da formação inicial de docentes articulando teoria
e prática, de forma significativa. E, desse modo permite que, os egressos tenham mais
facilidade de desenvolver sua prática docente, minimizando os possíveis desafios do
início da carreira, em razão das experiências inovadoras promovidas pelo Pibid. As
discussões propostas no presente estudo ampliam a compreensão acerca das contribuições
de Programas de iniciação à docência como o Pibid que ajudam a melhorar a qualidade
das ações voltadas para a formação inicial de futuros professores em início de carreira e
contribui para a melhoria do ensino nas escolas da Educação Básica. Diante disso, esta
pesquisa ao promover uma inserção no campo de atuação do professor iniciante, egresso
do Pibid, favorecerá uma reflexão acerca dos modelos de formação e das práticas
docentes do Programa, avaliando o lugar que ele ocupa nas instituições de ensino
superior, sobremodo em relação às contribuições das práticas educativas desenvolvidas
no interior das escolas públicas.
Palavras-chave: Egresso; Pibid; Início à docência;
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1 Introdução
Muitas são as considerações realizadas na contemporaneidade a respeito dos
rumos educacionais no Brasil desde a consolidação do ensino, principalmente no que
tange aos desafios e problemas enfrentados em nosso País em nível de formação de
professores. O início na carreira docente etapa desta formação é caracterizada por Feiman
(1983) e Garcia (1999) como os primeiros anos da carreira profissional que se estende ao
longo da sua jornada de trabalho permitindo o seu desenvolvimento enquanto profissional
na sua formação permanente é, pois, a etapa em que os docentes aprendem na prática. É
por meio dela que o docente irá constatar as enormes contradições da profissão, bem como
servirá como um estímulo crítico para determinar as situações que se emergem há tanto
tempo no campo educacional (IMBERNÓN, 2011).
Neste contexto há alguns anos os órgãos do governo vêm criando medidas e
Programas como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que
incentivam os professores em inicio de carreira ainda na sua formação a estreitar as
relações entre teoria e prática e na entrada à docência Gatti et al (2011). Os Programas de
iniciação surgem com o propósito de integrar os formandos no ambiente escolar,
ajudando-os na melhoria da sua profissão, proporcionando um contato prévio com a
realidade das instituições reduzindo um possível choque de realidade inicial ao adentrar
o espaço escolar.
O Pibid surge como uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização do
magistério e para elevar a qualidade da formação de professores para a Educação Básica.
Reconhecendo, portanto, a importância dos Programas de Iniciação à docência que
incentivam a construção da identidade docente no inicio da carreira, temos o seguinte
problema: Quais as contribuições do Pibid e os desafios vivenciados pelo egresso do
Programa ao iniciar a carreira docente?
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Os Programas de iniciação surgem com o propósito de integrar os formandos no
ambiente escolar, proporcionando um contato prévio com a realidade das instituições
reduzindo um possível choque de realidade inicial ao adentrar o espaço escolar.
O estudo está baseado em autores como Tardif (2014), França-Carvalho e Rufino
(2013), Nono (2011), Guarnieri (2005), Garcia (1999), dentre outros. A pesquisa foi
desenvolvida a partir da vivência como bolsista no âmbito do referido Programa, e de
pesquisas desenvolvidas na área no âmbito da Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Como pressuposto metodológico, a pesquisa é de natureza qualitativa, tipo estudo de
caso, com abordagem etnometodológica (COULLON, 1995). Utilizamos como
instrumento de coleta de dados entrevistas e observação participante, que ocorreu no
decorrer de 10 dias no primeiro semestre do corrente ano em 05 salas de 1º ao 5º ano do
Ensino Médio, onde foi observada a prática de um professor em início da carreira docente,
egresso do Pibid/UFPI, professor efetivo no CEI – Centro de Ensino Integrado Jacira de
Oliveira e Silva lócus da pesquisa.
Assim, apresentamos algumas considerações acerca do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à docência da UFPI, além de tecermos algumas reflexões sobre a
inserção à docência, para fundamentar as discussões acerca das contribuições do Pibid e
os desafios vividos no início à docência pelo egresso do Pibid/UFPI.
2 O Pibid - UFPI
No ano de 2009 o Ministério da Educação (MEC) instituiu no âmbito da Capes e
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) o Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação a Docência, que busca fomentar a iniciação à docência de estudantes
das Instituições Federais de Educação Superior, como também, preparar a formação de
docentes em nível superior para atuarem na Educação Básica pública.
Atualmente o Programa é regulamentado pela Lei nº 9.394/1996, a Lei nº
12.796/2013 e institucionalizado pelo Decreto nº 7.219/2010, é uma política voltada para
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a valorização do magistério e para o fortalecimento da formação de professores para a
Educação Básica. O Pibid é uma parceria entre Instituições de Ensino Superior (IES) e
escolas da Educação Básica, os alunos que participam do Programa são orientados por
um professor supervisor da rede pública que trabalham em parceria com a universidade,
auxiliados por um coordenador de área e um coordenador institucional.
No âmbito da UFPI, instituição que foi umas das pioneiras a aderir ao Programa
foi aprovado pela Resolução nº 208/08 – CEPEX-UFPI. Em novembro de 2008 a UFPI
teve seu projeto institucional aprovado, denominado de “o aprendizado do ofício através
da práxis reflexiva” suas atividades iniciaram-se em fevereiro de 2009, e ao longo de oito
anos de existência o Programa vem desenvolvendo um trabalho de formação de
professores, que compreende três eixos de ações articuladas: Atividades de Monitoria;
Atividades Complementares e Atividades de Ensino Prático-Pedagógico.
Todas essas ações são direcionadas para favorecer a compreensão de novas
aprendizagens, para superar os possíveis problemas identificados ao longo do processo
de ensino e aprendizagem, possibilitando ao futuro professor uma visão geral da escola e
das relações ali construídas, ajudando na construção da sua identidade docente. Também
lhe possibilitará uma reflexão sobre sua atuação, podendo este intervir na realidade da
escola da Educação Básica e do aluno, permitindo a estes sujeitos aliar teoria e prática de
maneira solida.
Por tratar-se de um programa inovador que busca melhorar a formação de professores no
ensino superior através da parceria entre IES e escolas da Educação Básica da rede pública de
ensino, a UFPI busca desde então melhorar a formação acadêmica dos seus alunos de

licenciaturas através da relação teoria/prática. Sob esta composição o exposto mostra o
que, de fato, França-Carvalho e Rufino (2013, p. 37) já sinalizam, que o Pibid:
[...] da maneira como se apresenta para os seus sujeitos configura-se como um
conjunto de ações de ensino, de pesquisa e extensão, que tem contribuído
significativamente para a construção dos saberes relativos ao oficio da
docência nos cursos de licenciatura. A UFPI pode encontrar nele pujança para
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buscar, metodologias para fundamentar o modelo do professor práticoreflexivo, pesquisador da ecologia da sala de aula.

Assim, compreendemos que o Pibid/UFPI esta se constituindo em um incentivo
na formação de professores para a educação básica, objetivando a valorização do
magistério, incentivando os alunos das áreas de licenciaturas e colaborando no
crescimento da qualidade da educação pública.
Desde 2009 o Pibid/UFPI vem crescendo de forma significativa ao longo dos anos
se expandido para os campi de outras cidades do estado aumentando o número de
bolsistas e licenciaturas envolvidas, contemplou 54 licenciandos de sete licenciaturas que,
desenvolveram atividades supervisionadas em duas escolas conveniadas ao Programa.
Em 2010, o Pibid/UFPI expandiu sua atuação passando a atender alunos de outras
licenciaturas (Ciências da Natureza, História, Sociologia e Educação Física) no campus
de Teresina e também todos os campi do interior do Estado, nas áreas de Pedagogia,
Biologia, Matemática e, especialmente, a licenciatura em Educação no Campo, nas
cidades de Jaicós e de Oeiras, ambas no Piauí. De forma que a UFPI passou a ter 258
alunos bolsistas de Iniciação à Docência.
Em 2012, o Programa contemplou todas as licenciaturas da Capital, incorporando
a EaD capilarizando-se para todos os campi e alguns polos do Piauí, de modo a atender a
1.000 bolsistas de inicição à docência. No Ano de 2013, ampliando em 58%, o Pibid
passou a oferecer 1.560 bolsas.
Pudemos observar o intenso crescimento do Pibid ao longo desses oito anos, o que
evidencia a grande aceitação das escolas parceiras ao programa. Proporcionando aos
futuros docentes, estarem inseridos em um ambiente escolar promovendo múltiplas trocas
de saberes, permitindo ainda que estes reflitam criticamente sobre a sua prática docente,
possibilitando o desenvolvimento de competências possíveis de serem adquiridas apenas
durante o exercício da profissão.
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O Pibid da forma como é fundamentado na UFPI, configura-se em um espaço de
produção de conhecimento que ultrapassa a aplicabilidade de teorias, consentindo ao
futuro professor, frequentemente o feedback das suas práticas vividas (FRANÇACARVALHO; RUFINO, 2013).
3 Inserção à docência
O início na carreira docente é sempre um grande desafio, pois, o professor no
decorrer de sua carreira profissional passa por diferentes momentos, enfrenta problemas,
necessidades, questiona-se sobre sua profissão, encara diversos desafios e grandes
dilemas, vê-se rodeado de complexas aprendizagens. É uma fase essencial no processo
de formação do professor, pois, contribui para a construção da sua identidade docente,
bem como, para o seu conhecimento profissional, (NONO, 2011).
Pesquisadores como Garcia (1999), Cavaco (1993) e Tardiff (2014) consideram o
inicio da carreira como o período potencialmente problemático, tendo em vista as
implicações que essa fase tem para o futuro profissional do professor em termos de
autoconfiança, experiência e identidade profissional. É, pois, nos primeiros anos de
prática profissional que o professor desenvolve o seu estilo pessoal de trabalho, pois é no
período da inserção profissional na docência que os docentes iniciantes na acepção de
Lima (2007), enfrentarão a realidade cotidiana de uma atividade de trabalho na qualidade
de docentes qualificados.
Guarnieri (2005) concorda que é no exercício da profissão que o professor realiza
o processo de tornar-se efetivamente docente, ou seja, o exercício da profissão a partir de
seu aprendizado permite configurar como será construído o seu papel docente.
Assim, compreendemos que o docente aprende a partir do exercício da profissão,
o que não significa dicotomizar teoria e prática, ou seja, desconsiderar o papel da
formação, ou dizer que a prática ensina em si ou por si mesma, ou mesmo que a prática
não esteja repleta de princípios teóricos, como bem nos afirma Guarnieri (2005). Assim,
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entendemos que os docentes que estão iniciando à docência passam por uma variedade
de sentimentos quando iniciam a profissão, o medo, a insegurança fazem com que os
iniciantes coloquem em questão seus saberes, suas concepções e crenças.
Na perspectiva da inserção profissional como fase da carreira, Akkari e Tardif
(2001) descrevem-na a partir de uma tradição mais antiga no campo investigativo como
sendo um processo de “indução” do iniciante à profissão, o que Nóvoa (2009, p. 38)
determina como “momento particularmente sensível na formação dos professores, isto é
os primeiros anos do exercício docente”. Portanto, compreendemos que o início da
carreira dos professores iniciantes é um período vivido de forma intensa e quase sempre
marcado por momentos de desconfortos e limitações teóricas e práticas que se misturam
às aprendizagens sobre o aprender a ensinar.
4 Metodologia da pesquisa
A fim de alcançarmos os objetivos que norteiam este estudo, onde indagamos
sobre as contribuições do Pibid e os desafios vivenciados pelo egresso do Programa ao
iniciar a carreira docente, recorremos a uma metodologia de natureza qualitativa, tipo
estudo de caso com abordagem etnometodológica (COULON, 1995).
A pesquisa qualitativa objetiva entender e compreender um fenômeno social,
envolvendo a descrição de dados obtidos pelo pesquisador com o contato direto com a
realidade investigada por meio da observação. De fato, como nos afirma Moreira e
Caleffe (2008 p.73) “[...] a pesquisa qualitativa explora as características dos indivíduos
e cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente, os dados é
frequentemente verbal e é coletado pela observação, descrição e gravação”, ou seja,
considera o ser social e suas ações, por meio da realidade vivida e das relações partilhadas.
No que concerne o estudo de caso este é abordado por autores como André (2008),
Yin (2005), entre outros, para os quais caracterizam o caso como algo que pode ser bem
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definido ou concreto, como um sujeito, um grupo ou uma organização, mas pode ser
considerado como algo menos definido ou definido, em um plano mais abstrato.
Para Ludke e André (1986, p. 17) o estudo de caso deve ser aplicado quando o
pesquisador tiver o interesse em pesquisar uma situação singular ou particular “o caso é
sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenvolver
do estudo”. Esta abordagem tem servido para investigar o funcionamento de uma
instituição e determinar focos de mudança ou de intervenção, permite a descoberta de
aspectos novos ou poucos conhecidos do problema estudado.
Segundo Coulon (1995, p.30) a etnometodologia “é a pesquisa empírica dos
métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo realizar as suas
ações de todos os dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar.”, ou seja, a
etnometodologia é uma prática social que busca explicar os métodos, as atividades
práticas e o raciocínio prático.
O cenário da investigação é uma escola da rede pública de ensino da cidade de
Timon/MA que integra o professor em inicio de carreira, egresso do Pibid. Como critério
de escolha do participante delineamos: ser aluno egresso do programa, trabalhar em
escola pública e ter disponibilidade para colaborar com a pesquisa.
A coleta dos dados foi realizada através de entrevistas realizadas com o professor
iniciante e por meio da observação participante, após a coleta de dados, estes impuseram
um olhar interpretativo, em que a explanação foi conduzida através do conjunto
qualitativo de informações explícitas, na busca da interpretação e discussão dos dados
obtidos. A seguir, apresentamos a análise realizada acerca das contribuições do Programa
e os desafios vividos pelo egresso do Pibid/UFPI ao iniciar à docência.
5 Desvelando o Pibid na construção do início à docência
A inserção na docência é uma fase marcada por momentos importantes e, também,
por etapas difíceis para a construção da carreira profissional, de acordo com Tardif (2014,
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p. 11) a entrada na carreira docente “[...] é um período realmente importante na historia
profissional do professor, determinando seu futuro e sua relação com o trabalho”. Ou seja,
as primeiras experiências vivenciadas pelos docentes em início de carreira irão influenciar
na sua escolha de permanecer ou não na profissão, pois esse é um momento marcado por
emoções contraditórias que desafiam o dia-a-dia do docente e o seu fazer pedagógico.
Porém, o contato dos discentes com a realidade do campo profissional é externa, pois eles
não são efetivamente professores, razão pelo qual as características do início da carreira
se manifestam com algumas especificidades (LIMA, 2004).
A entrevista tinha como algumas finalidades investigar as concepções do
Professor Iniciante acerca das contribuições do Pibid para a prática do docente egresso e
analisarmos desafios vivenciados pelo docente no início da carreira, pois conforme dito
no decorrer do texto a fase inicial da carreira é marcada por diferentes dilemas e tensões.
Nesse contexto, apresentamos inicialmente os relatos descritos na entrevista, trazendo,
inicialmente, algumas concepções do professor iniciante acerca desta temática.
5.1 Contribuições do Pibid
Os Programas de iniciação à docência trazem bem-estar pessoal e profissional
aos professores em formação, proporcionando êxito na socialização dos docentes em
início de carreira ao adentrar na cultura escolar (GARCIA, 1999). Neste sentido a
vivência no Pibid possibilitou ao professor iniciante uma aproximação maior com a
docência, com o ambiente da escola, a realidade da sala de aula e o contato direto com
os alunos. Pondera-se que a participação no Programa foi um grande elemento na
formação profissional desse docente da área de Física, uma vez que nem todos os
licenciandos do curso conseguem participar do Programa.
No decorrer da nossa entrevista com o egresso do Pibid, uma das questões
apontadas como guia foi se o Programa havia contribuído para sua inserção na docência,
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o professor foi incisivo em considerar a positividade do Pibid no decorrer da sua
formação e no desenvolvimento da sua prática. Seu depoimento é revelador disso:
A minha participação no Pibid contribui significativamente na minha inserção
profissional, no professor que sou hoje, foi importante e necessário porque eu
estive na vivência escolar e no estágio obrigatório você não tem isso, você vai
pra sala de aula e depois vai pra casa e com o Pibid não, você permanece na
escola e você vai vendo os problemas diários da escola, os problemas dos
alunos e as dificuldades é uma preparação. (Professor Iniciante)
Além de todo esse apoio que eu tive no Pibid ele me permitiu criar na minha
formação e quando eu cheguei em sala eu utilizei a mesma metodologia que
havia aprendido no Programa. Foi uma aula de produção de materiais,
materiais experimentais onde eu utilizei para construção de um dispositivo que
eu usei para calcular velocidade, assunto de primeiro ano, foi feito a proposta
para os alunos fazer o experimento sendo feito o acompanhamento por mim e
houve essa contribuição do Pibid, pois eu sabia como fazer e agir com
experimentos e eu aprendi isso lá na minha formação em relação ao roteiro e
tudo. (Professor Iniciante)

As afirmações do professor iniciante são evidentes quanto à importância do lugar do Pibid
na formação e na preparação para a docência, uma vez que essa é uma das intenções do Programa
incentivar a preparação dos docentes no dia-a-dia da escola e mostrar aos discentes métodos e
elementos que são facilitadores da aprendizagem dentro das salas de aula, percebemos que, nesse
contexto essa intenção do Programa foi, de fato, alcançada.
Compreendemos que a fala do Professor Iniciante reforça positivamente as contribuições
do Pibid no desenvolvimento das atividades realizadas no interior das salas de aula. FrançaCarvalho e Rufino (2013) acrescentam que, as atividades desenvolvidas no Programa estão
fortemente relacionadas à melhoria da qualidade do ensino com uma qualificação dos bolsistas,
ou seja, preparam um docente que seja comprometido e capacitado para contribuir com o ensino
público.
Entendemos o Pibid como uma proposta de sucesso no processo de formação de
professores, é fundamental na inserção da prática docente dentro das escolas, a clareza dos
objetivos do Programa, as ações estabelecidas dentro das escolas conveniadas apontam para uma
nova profissionalidade docente, permitindo que os profissionais formados no âmbito do Pibid
cresçam diante das incertezas e necessidades da complexidade vivenciada dentro do campo de
trabalho que é a sala de aula.
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5.2 Desafios no Início da Carreira
Em qualquer circunstância o início da carreira docente é um momento especial da vida
profissional e pessoal, marcado por uma fase em que ocorrem mudanças nas relações vividas no
ambiente escolar e que surpreendem os profissionais cotidianamente. Assim, identificamos nas
afirmações do Professor Iniciante Egresso do Pibid que as dificuldades sentidas e relatadas pelo
participante foram as de cunho institucional, estavam voltadas para questões materiais e
estruturais.
Não senti dificuldades ao ingressar na escola, mais na questão da estrutura
mesmo e da adaptação ao modelo novo de escola que é o de Tempo Integral.
Porque Física é uma disciplina que você pode usar muitos materiais,
computacionais, laboratório para fazer as atividades e isso não tinha na escola,
inicialmente houve essas dificuldades. Eu buscava trabalhar com o que tinha
em sala de aula, com o que os alunos já sabiam e conheciam para poder fazer
a relação do que existe com a teoria, eu procuro sempre ir até os gestores se
eles não vem eu vou atrás. Eu não fico só esperando que a coisa aconteça então
eu sempre busquei ter esse diálogo de buscar as informações necessárias.
(Professor Iniciante)

Papi (2011) afirma que nem sempre as instâncias superiores de gestão e a escola
tomam para si o desafio de promover ou facilitar a aprendizagem dos professores
iniciantes deixando os na dúvida e na incerteza sobre com quem podem efetivamente
contar nessa etapa de iniciação à docência.
As dificuldades aqui relatadas pelo pesquisado surgiram da necessidade de espaço
laboratoriais e matérias experiências para se trabalhar com os alunos, o que foi ocasionado
devido à estrutura da escola que estava passando por um processo de reformas estruturais
e por estar aderindo a um novo modelo de ensino o de Tempo Intergral.
As experiências adquiridas ao longo do Pibid foram imprescindíveis no
desenvolvimento da prática desse iniciante, uma vez que minimizou o impacto com as
dificuldades vividas dentro da sala de aula e no interior da escola, segundo o participante
o lugar do Programa foi muito importante na sua formação por ter oferecido condições
que foram necessárias para sua inserção na carreira docente.
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O Pibid foi muito importante na minha formação, pois ele me ofereceu
condições de aproximar dos alunos e eu acredito que começa por ai, é a
proximidade que o professor faz com o aluno. Eu desenvolvia atividade de
monitoria,onde eu tinha diálogo com o aluno, procura entender as dificuldades
deles que na maioria das vezes eram as mesmas na Física eles tem sempre
dificuldade com cálculo, interpretar as questões. Então essa experiência me
norteou na minha prática hoje, me ensinou como me aproximar dos alunos,
entender melhor as dificuldades e problemas deles, me ajudou a buscar
soluções para tentar suprir as dificuldades vivenciadas no ambiente da sala.
(Professor Iniciante)

Segundo o Projeto Institucional do Pibid a monitoria corresponde a um de seus
eixos, e tem como função o atendimento individual ou em pequenos grupos de alunos das
escolas pelos alunos que são bolsistas do Programa e objetiva esclarecer as dúvidas e
reforçar os conteúdos das áreas epistemológicas envolvidas no Projeto que estão sendo
desenvolvidas em sala de aula e possibilita aos Pibidianos aprender os saberes da
experiência. Para Tardif (2014) os professores no exercício de suas funções e no decorrer
de suas práticas desenvolvem saberes específicos, que brotam da experiência do cotidiano
e se incorporam ao conhecimento individual e coletivo sob a forma de habilidades do
saber-fazer e do saber-ser.
Nesse contexto entendemos que o Pibid se configura como um forte componente
da formação, pois da suporte ao futuro professor permitindo que este vivencie e aprenda
a lidar com as dificuldades diárias do contexto escolar. A participação no Programa é
fundamental à inserção profissional, uma vez que a teoria e a prática se configuram no
decorrer do processo formativo promovido pela integração entre a universidade e a escola.
Acredita-se que essa postura do professor iniciante seja resultado do seu processo
formativo que vivenciou, especialmente no Pibid, pois lhe proporcionou ampla interação
com os profissionais que constituem a comunidade escolar, porém, chamamos atenção
para o fato de que nem todos os professores que estão iniciando a docência sentem essas
facilidades ao adentrar na escola, pois muitos não conseguem vivenciar Programas que
incentivem a iniciação à docência.
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6 Considerações finais

Os estudos realizados sobre a temática em questão apontam a existência de um
Programa de formação docente no Brasil que se mostra relevante para a vida acadêmica
do futuro professor, proporcionando uma melhoria na formação inicial na medida em que
possibilita vivências mais aprofundadas com a realidade escolar. Isso implica que o Pibid
ao oferecer condições para a implementação de ações na escola, o aluno, futuro professor,
se defronta com os problemas específicos dos processos de ensinar e aprender com a
dinâmica própria do espaço escolar, proporcionando aos futuros professores a aquisição
de diversos novos saberes, sendo um dos deles os experienciais.
Os resultados relevam que o egresso do Pibid, considera o Programa como
relevante para uma reelaboração da formação inicial de docentes que articula teoria e
prática, de forma significativa. Evidencia, também, que os egressos têm mais facilidade
de desenvolver sua prática docente, em razão das experiências inovadoras promovidas
pelo Programa. Diante disso, já é possível observar que esta pesquisa ao promover uma
inserção no campo de atuação do professor iniciante, egresso do Pibid, favorecerá uma
reflexão acerca dos modelos de formação e das práticas docentes do Programa, avaliando
o lugar que ele ocupa nas instituições de ensino superior, sobremodo em relação às
contribuições das práticas educativas desenvolvidas no interior das escolas públicas.
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FILOSOFIA E EDUCAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DO SER HUMANO E SEUS VALORES
Sérgio Eduardo Fazanaro Vieira
Presley Henrique Martins
Leonardo Prates Brugnerotto
PUC-Campinas
Resumo: O presente trabalho está vinculado ao grupo de estudo e aprofundamento sobre
o ensino da Filosofia e seus fundamentos, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência – PIBID, da área de Filosofia, e tem como objetivo discutir o papel da
Educação como construção do ser humano e seus valores, ao passo que se depara com as
dificuldades da atualidade no âmbito escolar e na prática de ensino. Para tanto, investigase, por meio de pesquisa bibliográfica, algumas concepções teóricas que contribuem com
a reflexão sobre os parâmetros da educação em tempos diversos. Os autores que
fundamentam a pesquisa são Werner Jaeger, Gilles Lipovetsky e Zygmunt Bauman. Em
Jaeger tem-se que, na Grécia Antiga as pessoas eram educadas sob a perspectiva de uma
cosmovisão, ou de uma concepção de mundo preservada pela cultura clássica, onde o
conceito da formação do homem era através da educação integral, que era o princípio
formativo do autêntico ser; a educação do indivíduo, tanto na esfera estética, moral,
religiosa quanto política, imprimia a concepção de valor por meio da cultura. Avançando
no arco de tempo histórico, temos que a concepção da educação que contempla o homem
que trabalha, produz e consome, enquadrando-se à lógica de mercado após atingir as
etapas de seu processo de formação escolar e assumindo um espaço no mercado de
trabalho e, consequentemente, participando, de maneira internalizada, de um ciclo de vida
mecânico. Parece-nos características de determinados contextos históricos que
preconizam um ser humano que deverá ser formado segundo as aspirações que surgem
como necessidade. Dito isto, é necessário voltar o olhar para a contemporaneidade e se
debruçar sobre a questão: Como construir, atualmente, uma educação que tenha em seu
bojo o ser humano? Ser humano este que, em seu meio, tem aspirações diferentes,
aptidões diversas e venha de contornos sociais não equivalentes. O âmago a ser analisado
é que as transformações sociais acompanham uma série de questões humanas, das quais
essa formação – de um único lugar, pode desconsiderar uma proposta de educação que
atenda às necessidades de cada um. Sob este olhar, pretende-se pensar os elementos
frágeis quando se concebe a educação em suas propostas valorativas em um processo
educacional. Assim, retomar Lipovetsky, que apresenta a era do vazio a partir das
fragilidades nas relações aceleradas, de um futuro eufórico, hedonista e hiperativo, de
uma felicidade efêmera e paradoxal, se adequa à reflexão proposta. Como também o
sociólogo Bauman, que atribui a estes contextos a concepção de relações líquidas, aquelas
que parece perder o caráter de integralidade na formação humana. Como resultados com
esta investigação, procura-se, além de possibilitar o aprofundamento teórico e
investigativo no processo de formação docente, alimentar o repertório de debates sobre
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os enfrentamentos que a Filosofia e seu ensino perpassam nas relações sociais e no
processo formativo do ser humano.
Palavras-Chave: Filosofia; Educação; Ser Humano
Introdução
Quando nos deparamos com o processo de formação no ensino público, há uma
tendência, por grande parte das pessoas, em desqualificar essa modalidade de ensino, e
também há uma negligência – dessas pessoas, em relação aos alunos e suas dificuldades
que, por sua vez, em sua maioria não se identificam com as disciplinas e não participam
ativamente de sua formação, apenas cumprem esta etapa do período escolar sem usufruila integralmente, ou para realizar um autoconhecimento, perscrutando seus interesses
mais íntimos para aprimorar as habilidades individuais. Dessa forma, não agregam
valores que poderiam auxiliar nos mais diversos âmbitos da vida acadêmica e mesmo na
vida comum. Durante o período escolar, principalmente no ensino médio, muitos já
participam ativamente do mercado de trabalho, isso já caracteriza uma das fortes
diferenças entre as instituições públicas e privadas, e nestas, os educadores se deparam
com alunos de classe econômica homogênea, enquanto no ensino público essa
homogeneidade não ocorre. Na instituição pública, as características individuais dos
alunos não são levadas em consideração, e as diferenças ignoradas interverem no processo
de aprendizagem do todo, pois o próprio ensino se configura em uma suposta igualdade
que, quando imersa na realidade, não existe. Já na escola privada, o ensino parte da
homogeneidade entre os alunos, assim o conhecimento pode ser transmitido
despreocupadamente, na certeza de que todos irão acompanhar o conteúdo de maneira
uniforme. Nessas condições, podemos pensar que o triunfo da educação está atrelado com
as diferentes realidades econômicas, e que estas causam a disparidade entre o ensino
público e privado. Entretanto, existe algo em que ambas as instituições participam: na
formação escolar que prepara o aluno para exercer uma função na lógica do mercado.
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Para se pensar a educação em seu contexto atual, e os valores que ela transmite,
será necessário pensar em como ela se configura na contemporaneidade, questionando-se
como construir, atualmente, uma educação que tenha em seu bojo o ser humano? Vale
considerar que entender como a sociedade contemporânea está estruturada, e ainda,
perceber quem são os sujeitos que compõem esta sociedade e quais os valores que são
aquiescidos por esses sujeitos, faz-se fundamental.
Diante do exposto, apresenta-se um estudo em construção com viés histórico e
filosófico, retomando dos Gregos o conceito de Paideia, cuja finalidade era a formação
do ser humano em sua integralidade; que se fundamentava em uma visão de mundo e que
contribuía para as necessidades das cidades-Estados. Posteriormente, após conceber uma
visão mais ampla dos problemas hodiernos, tendo como foco a educação, que realiza uma
formação conforme as aspirações que surgem como uma necessidade, que conduz no
sujeito valores para contribuir de forma ativa na sociedade, teremos a possibilidade de
pensar na Educação contemporânea com um olhar mais crítico, percebendo as
dificuldades inerentes que se encontram no processo de formação escolar, e trabalhar, a
partir da problematização desses impasses estruturais, e ao mesmo tempo, encontrar um
caminho que viabilize práticas pedagógicas que se adequam à realidade da sociedade.
Entretanto, essa possibilidade é plausível se enaltecemos o papel da Filosofia – não só
como disciplina – mas como uma prática fundamental para formação do ser humano, um
indivíduo mais crítico sobre a realidade que o circunda, que tem consciência da dimensão
dos problemas e da complexidade na qual a sociedade está arraigada. Por ter essa
percepção crítica, a pessoa possa colaborar com sua própria formação de valores, como
alguém que não se vê fora do todo, mas sim, integrado em uma sociedade e que busca,
em sua existência, um sentido maior, superando as frivolidades que, muitas vezes, acabam
por encarcera-lo em uma vida vazia de valor e significado.
Considerações sobre a construção do ser humano e seus valores
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O filósofo francês, Gilles Lipovetsky, conceitua a hipermodernidade, que tem
como característica fundamental o hiperconsumo. Em seu livro, Felicidade paradoxal,
destaca a ‘revolução copernicana’ na indústria, que é a passagem da centralidade do
produto à procura. Para o autor, a durabilidade dos produtos está proporcionalmente
ligada à procura efervescente, o que acelera a busca por inovação e diminui o tempo de
uso de um determinado produto. Seguindo essa lógica, a orientação do produto passa por
um processo que se orienta por um sistema de fidelização voltado ao consumidor, e ao
mercado. Na sociedade do hiperconsumo, como aponta o autor, a febre do conforto irá
substituir o lazer, o que se vende não é produto, mas a promessa de satisfação que esse
produto oferece, este ‘produto’ atende a uma necessidade criada no imaginário do ser
humano, que é reduzido pelo mercado como “Homo Consumericus”. A satisfação se
confunde com a felicidade no imaginário desse consumidor, emergindo um sentimento
de necessidade de sempre estar consumindo para se adequar às inovações lançadas no
mercado; esse produto tem sua validade diminuída para que gere novas necessidades da
compra pela “felicidade”. Assim, a nova era do capitalismo irá se construir em torno do
consumidor, que prepondera nesse sistema; a felicidade é tão efêmera quanto o produto,
e a mercantilização irá invadir todas as experiências em todo lugar, deixando o homem
acorrentando a uma felicidade paradoxal, que gera satisfação à medida que gera
insatisfação. Essa mercantilização das experiências causa uma individualização, alavanca
a competição pela aquisição de bens, e a felicidade se torna objeto de conquista. Nessa
corrida desenfreada, segundo o filósofo, o troféu se restringe ao grupo, deixando para trás
um grande envolto de fumaça, que esconde a escória invisível. O aumento da riqueza
também gerou um número crescente de precariedade, falta de dinheiro e uma preocupação
cada vez mais obsessiva (Lipovetsky, 2007). Como resultado, temos um aumento de
insatisfações, decepções, e insegurança quanto ao futuro incerto que nos assola, e confere
aspectos inextricáveis na sociedade do hiperconsumo, e da felicidade paradoxal.
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Daí a condição profundamente paradoxal do hiperconsumidor. De um lado,
este afirma como um “consumidor”, informado e “livre”, que vê seu leque de
escolhas ampliar-se, que consulta portais e compradores de custo, aproveita as
pechinchas do low-cost, age procurando otimizar a relação qualidade/preço.
Do outro, os modos de vida, os prazeres e os gostos mostram-se cada vez mais
sob a dependência do sistema mercantil. (Lipovetsky, 2007, p.10)

A discussão prossegue com Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, se quisermos
entender a estrutura da modernidade, para falar da educação, será necessário investigar
mais as características fundamentais desta. Se a modernidade é chamada de vazia e
efêmera por Lipovetsky, Bauman a chama de líquida, e umas das principais
características dessa liquidez é a sua fluidez; os líquidos são incapazes de oferecer
qualquer resistência quando submetidos a algum tipo de stress, contornam os possíveis
moldes que tentam reter sua forma; as estruturas sólidas do passado foram derretidas,
com o intuito de estabelecer novos sólidos duradouros, mas falharam e se tornaram
líquidas, as instituições que antes regiam o homem não estão mais à mesa; depois da
liquefação das grandes instituições o que houve foi uma distribuição da liquidez, agora
ela perpassa todas as esferas da sociedade, as instituições, os trabalhos, moradias, bens e
até as relações se tornaram líquidas. (Bauman, 2001).
Atribuindo a esse contexto o conceito de Modernidade líquida, temos uma
sociedade que tem como características a individualização, o deslocamento do indivíduo
em relação ao todo, que envolve a fragilidade das relações humanas, que se associa com
a facilidade de se conectar e desconectar sem prejuízo. Essa percepção nos auxilia a
entender as relações das quais atravessam essa sociedade em que estamos intimamente
ligados. O termo conectar-se ou desconectar-se advém da ideia de rede, que está em
oposição à ideia de relação, esta envolve parentescos, parceria mútua, e exclui o seu
oposto, que é a falta de compromisso. Enquanto rede, conectar-se e desconectar-se
permanecem como duas possibilidades que não se anulam, a preferência pela conexão
não envolve o compromisso, e a responsabilidade, a febre por liberdade, leva a afirmação
do “eu” em detrimento de nós. Podemos constatar que as relações na modernidade líquida
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estão fundamentadas na noção de rede, essas relações que podem ser interrompidas a
qualquer momento, pois se abre a possiblidade de encontrar o que for mais satisfatório e
completo; essas possibilidades crescem exponencialmente, a fluidez então se torna o meio
para encontrar essa completude que se potencializa a medida em que se realiza, irrompe
a ilusão de que a relação posterior irá superar a relação anterior. Essa incessante busca
acontece porque no rompimento não há dor, nem sofrimento, porque na lógica da conexão
não há raízes profundas que estabeleçam a ligação com o outro, ao contrário, nas relações
líquidas um é estranho ao outro. Cada um se comunica consigo mesmo, não há uma
interação, a fragmentação faz com que o indivíduo consiga ver somente suas próprias
vontades. “Ainda há um grande abismo entre a condição de indivíduos de jure e
indivíduos de facto – isto é, de ganhar controle do próprio destino e tomar as decisões que
verdadeiramente desejam”. (Bauman, 2003, p.53)
Werner Jaeger, alemão, foi o filólogo que se debruçou sobre o estudo da paideia
grega, ou, grosso modo, a educação do homem nos tempos helênicos. Em sua densa obra,
Paideia: a formação do homem grego, o autor nos insere no contexto do mundo grego
em que o conceito de Paideia foi pensado: os gregos, pela primeira vez, colocaram a
educação e todo seu conjunto de valores e forma de acontecer como problema. Para os
gregos, toda civilização que atinge certo grau de desenvolvimento transmite, através da
educação, os valores que são preservados pelo costume dessa civilização. Paideia
significa criação das crianças, mas acima de tudo: formação. Essa concepção de educação
contempla toda a cultura em que ela, a educação, tem por finalidade última, o ser, e está
relacionada com a atuação na vida e no crescimento da sociedade.
Uma educação consciente pode até mudar a natureza física do homem e suas
qualidades, elevando-lhe a capacidade a um nível superior. Mas, o espírito
humano conduz progressivamente à descoberta de si próprio e cria, pelo
conhecimento do mundo exterior e interior, formas melhores de existência
humana. (JAEGER, 2013, p.1)

Na Grécia clássica, o que estabelece os valores a serem adquiridos pela educação
é a cultura e as necessidades das cidades-Estados que, respectivamente, possuíam a polis,
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que orientava as ações humanas. No período helênico, a Paideia perpassa a educação
homérica, e sucessivamente, a socrática, platônica e aristotélica, cada qual constituindo
uma formação assentada em uma visão de mundo, sempre almejando o ser humano na
sua integralidade, que possui uma posição fundamental no funcionamento do cosmos.
Segundo Jaeger, a educação molda o homem e suas qualidades, sendo ela o motor da
sociedade, aquele que cumpre a manutenção da mesma.
Para Sócrates, a formação consiste na superação por meio do esforço, assim o
homem poderá lidar com as adversidades da vida e atingir o autodomínio, uma conduta
moral que brota no interior do próprio indivíduo. A razão deve imperar sobre os instintos,
dessa forma alcançar a liberdade interior, que não é escrava de seus apetites. Sócrates
considerava que preocupação do homem, primeiramente, deveria se voltar para o espírito,
e buscar a eudaimonia (auto-realização).
Para Sócrates, “o bom” é, sem dúvida, aquilo que se faz ou quer fazer por causa
de si próprio, mas ao mesmo tempo Sócrates reconhece nele o verdadeiramente
útil, o salutar, e portanto, o que dá prazer e felicidade, uma vez que é ele que
leva a natureza do Homem à realização do seu ser. (JAEGER, 2013, p.535)

Para Sócrates, a preocupação com espírito leva à formação, que tem como
principal objetivo a realização do ser humano; a finalidade do homem é a felicidade. A
máxima de Sócrates, “conhece-te a ti mesmo”, é o caminho para felicidade, pois somente
o homem conhecendo suas virtudes poderá aprimorá-las; somente conhecendo seus
vícios, poderá se afastar deles. Temos, portanto, o ser humano como preocupação central
no pensamento de Sócrates, que busca o autoconhecimento para realizar a eudaimonia –
o processo de formação consiste no exercício do espírito para exercitar a virtude e se
afastar das satisfações e dos prazeres físicos, por isso a proposta socrática consiste no
enfretamento das situações em que os desejos físicos são mais propensos. Para ele, o
acordar cedo, não se afastar de nenhum trabalho árduo e se acostumar com a fome, o
espírito está treinando para superar os desejos de opulência, não que o homem deva viver
em situação de escassez, mas, passando por isso, o homem consegue perceber e se afastar
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do excesso. Diametralmente oposto a proposta de Sócrates, a civilização atual encontra
sua finalidade no consumo, nos prazeres físicos, um hedonismo que desconsidera o
autoconhecimento, o que nos faz pensar que esses comportamentos estão intrinsecamente
ligados à educação.
Contudo, ao se deparar com o contexto atual, tendo como horizonte as
perspectivas de Lipovetsky e Bauman, e refletindo sobre o papel que a educação tem para
sociedade, precisamos nos perguntar: Como construir, atualmente, uma educação que
tenha em seu bojo o ser humano? Pois, parece que a educação está vinculada com a visão
de mundo que se reflete na estrutura socioeconômica. Nesse sentido, com o encantamento
sobre o mundo reduzido à exploração, solapou a posição do ser humano, surtindo efeito
em seu processo formativo, assim se preconizou a formação do Homo-comsumericus, o
homem que atende as necessidades do mercado, e que, por isso, esquece-se da formação
integral do ser humano, deixando-o preso aos parâmetros estabelecidos pelo mercado.
Libertar-se significa soltar-se de algum tipo de impedimento, sentir-se livre para se mover
ou agir. Sentir-se livre quer dizer não experimentar dificuldades ou obstáculos para os
movimentos pretendidos. Nos sentimos livres na medida em que atendemos aos nossos
desejos. Assim a liberdade pode ser mantida de duas formas: ou diminuindo os desejos,
ou ampliando a sua capacidade de ação. (BAUMAN. 2001, p. 26). Prolifera a concepção
de que as noções de liberdade e desejo estão intimamente ligadas. Pois, se com liberdade
pretendemos dizer que ela presume a remoção de dificuldades para a nossa ação, então
temos nossa liberdade na mesma medida em que atendemos aos nossos desejos. A
sensação de ser livre é sensação de atender aos desejos que são criados no imaginário do
ser humano.
Quando se observa a grade de disciplinas do ensino médio, nota-se que há uma
preponderância nas competências, que são consideradas úteis para o trabalho, pois
somente obtendo uma posição ativa no mercado, poderá consumir para satisfação dos
desejos e da carência de liberdade. Porém, acontece que a vida é mais complexa do que
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as excrescências das aparências e da larga competição para o acúmulo de vaidade. À
margem das competências, encontra-se a Filosofia que, seguindo a lógica da utilidade, é
marginalizada e, muitas vezes, não levada a sério pelos estudantes, pois estes não
percebem o valor útil dessa disciplina. Essa é a situação em que estamos, o valor
transmitido no processo de formação na contemporaneidade é a da utilidade que visa o
conforto material, pois desde que se é inserido na escola, esquece-se o humano, que é
inundado desde o começo com disciplinas práticas consideradas essenciais para a
profissionalização e o exercício no mundo obscurecido pelo consumo. As escolhas são
norteadas para aquilo que é mais rentável, ou útil no âmbito do mercado. Então não é de
se admirar que, ao chegarem no ensino médio, os alunos não se interessem pelo valor da
Filosofia. Na educação clássica havia um ideal de totalidade a ser atingido, a virtude era
o que levava a excelência humana; as pessoas buscam estudar Medicina, não pela virtude
de salvar vidas, mas pelo alto salário e pelo status social, tornam-se advogados pelos
mesmos motivos, e não para garantir os direitos dos cidadãos.
A Filosofia irá se voltar para o ser humano em sua integralidade, irá buscar
respostas para perguntas impossíveis de se responder, pois ela não se determina enquanto
disciplina, mas é uma prática constante do espírito humano. Apesar dessa potencialidade
da Filosofia, em nos despertar dessa fluidez e do hiperconsumo pelo caráter de admiração
e estranhamento ao trivial, o contato com ela só ocorre no ensino médio, porém, os
docentes que transmitem essa disciplina também estão inseridos nas relações de rede,
esses desanimam ao se depararem com uma sala de desinteressados, podendo facilmente
se desligarem, mudar de escola, ou se aposentar da licenciatura. Entretanto, os discentes
que logo são vítimas das endêmicas ditaturas da hipermodernidade, foram formados para
se preocuparem somente com seus problemas individuais que, geralmente, estão atrelados
com a satisfação do imaginário pelo consumo. Embora o ambiente escolar possa parecer
inóspito, não deve haver recuo diante desses impasses, pois a responsabilidade está a
cargo dos licenciados, que podem exercer a liberdade para escapar das relações líquidas,
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fazendo com que o ensino não seja tratado de forma uniforme, mas sim, fazer com que a
reflexão surja nas particularidades, e nas diferenças, que compõem a pluralidade de uma
sala. Para Gilles Deleuze, filósofo francês, o conceito filosófico não tem o caráter
informativo, a informação imprimi a ideia de se acreditar em uma crença; a informação é
utilizada pela sociedade do controle, esta que nos controla por meio de uma transmissão
que diz em que devemos acreditar ou não. Podemos atribuir que essa informação nos é
fornecida desde que nos conhecemos como pessoas, incluindo o período do processo
escolar, a informação cria o imaginário de satisfação e coopta com a necessidade do
consumo. O conceito filosófico, portanto, não informa, mas nos fala, e esta fala é
disjuntiva, pois aquilo que é falado nos faz ver outra coisa, e cria outras possibilidades. O
conceito filosófico se traduz como resistência, pois resiste aos limites do tempo e da
morte, por isso os filósofos que já se debruçaram nos mais variados problemas da vida,
ainda nos falam através de conceitos. O conceito é um ato do devir sempre inacabado,
que possibilita uma ressignificação, assim a Filosofia é um ato de resistência82. Essa
ressignificação do conceito parte da problemática das situações em que se encontram os
estudantes de Filosofia, ao invés do ensino partir de uma igualdade ilusória, irá se iniciar
nas diferenças de cada um, permitindo um momento de contenção da liquidez, que propõe
que cada indivíduo reflita sobre os valores que estão sendo construídos enquanto sujeitos
que compõem uma mesma sociedade. A sensibilização quanto aos problemas rompe com
as barreiras impostas pelas aparências que nos envolvem, fazendo com que atinja o
resquício de humanidade que possuímos, que encontra outras possibilidades de vida,
sendo esse encontro um ato de resistência. No entanto, a Filosofia não se encerra como
disciplina no período escolar, ela acompanha a trajetória da existência e tem sua utilidade
para outra esfera da vida, diferente da utilidade prática sustentada pelo poder aquisitivo

82

“Qu´est-ce que I´actede création?” O texto se encontra no livro, O belo autônomo, organizado por
Rodrigo Duarte.
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de bens. Ao se encontrar no mundo hostil, cujos valores estão ancorados na modernidade
líquida e do hiperconsumo, as intempestividades se manifestam como devastadoras, os
valores contemplados pela formação do Homo-consumericus, não ensinam o homem a
lidar com as fases difíceis e que também fazem parte da vida, ao invés disso, fazem com
que homem se veja sobre um abismo consumido de incertezas, o vazio que já o consumia
enquanto se enredava nas promessas embusteiras de felicidade. Cabe aqui lembrar do
filósofo Boécio, que viveu no séc. VI d.C., quando estava preso e condenado a morte,
escreveu a obra, Consolações da filosofia; no momento mais difícil de sua vida, ele
invocou a filosofia para lhe mostrar o verdadeiro valor da vida, fazendo-o perceber aquilo
que realmente importava, ao mesmo tempo que vislumbrava um significado de existência
profundo e acalentador, descobriu a verdadeira felicidade, que perpassa todo o
sofrimento, resistindo com ele até o fim.
Portanto, a Filosofia foi a morada de Boécio quando este se viu em uma situação
de extrema dificuldade, assim a Filosofia pode proporcionar a reflexão necessária quando
os ventos da fortuna estiverem contra, fazendo com que o conceito desvele um mundo
novo, cuja vida encontra outras possibilidades, e que pela resistência encontra sua
liberdade para novas formas de vida. A Filosofia cumpre o papel de se despir das ilusões
da sociedade contemporânea, percebendo as situações diversas e fazendo revigorar o
autoconhecimento para o enfrentamento das nocividades as quais estamos expostos na
hipermodernidade. Dependendo, principalmente, de o docente criar as condições para o
ensino da Filosofia e também do filosofar, a partir de conceitos e da ressignificação dos
mesmos, partindo da realidade e das situações das quais façam parte. Pois, a filosofia
preservou, no decorrer dos séculos, a faculdade de pensar o sentido da vida humana,
podendo recuperar a ideia de uma educação que se volte para sua condição, e busque nela
seu valor humano.
Considerações Finais
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No contexto em que vivemos mostra-se necessária a reflexão sobre a educação.
Além das dificuldades que se encontram no ensino, estamos em uma sociedade
individualizada, que se baseia em preocupações frívolas, sendo a educação a propulsora
na formação da pessoa humana – ela é a base da qual deve ser pensada e trabalhada para
a mudança em que queremos ver no mundo. Precisamos analisá-las e perceber o que está
no âmago dessa formação, e os valores que são transmitidos por meio desta.
O propósito deste artigo realizou-se por meio da pesquisa bibliográfica; na
investigação teórica dos conceitos, os autores que os fundamentam são: Werner Jaeger,
Gilles Lipovetsky, Zygmunt Bauman e Gilles Deleuze. Buscou-se nas concepções
teóricas os parâmetros da educação em tempos diversos e que contribuem para refletir
sobre a prática de ensino e a formação do ser humano. Analisar e comparar diferentes
literaturas, das quais se inscrevem uma educação que é engendrada conforme uma visão
de mundo, contribui para a compreensão sobre o caráter valorativo que imprime o
processo

de

formação.

Mediante os

conceitos

analisados

perscrutou-se

na

contemporaneidade os valores dos quais a educação está ancorada. Dessa forma,
expandiu a reflexão para uma abordagem crítica sobre os problemas hodiernos na esfera
social e educacional. Através da análise, que consistiu na interpretação dos textos, e na
comparação com as situações contemporâneas, podemos perceber que, diferentemente de
uma formação, como abordada por Sócrates – que preconizou o ser humano em sua busca
de realização mediante o autoconhecimento, temos uma educação voltada para o mercado
e para o consumo, que prepara somente para exercer uma atividade remunerada, e não
busca a formação para o enfretamento das adversidades da vida. Sendo a educação um
veículo que imprime valores e costumes de uma sociedade desenvolvida para se integrar
nessa sociedade, podemos inferir que a mesma não considera outros âmbitos da vida
humana, reduzindo a prática individual, que busca uma satisfação hedonista e efêmera,
pois a formação consiste somente em realizar uma necessidade do mercado, tornando,
dessa forma, nossas experiências mercantilizadas e dependentes dela. Por outro lado,
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percebemos que a Filosofia preserva o caráter da integralidade humana, mas que encontra
seus desafios ao se deparar com estudantes que já vem de uma formação que busca, na
prática profissionalizante, a possibilidade de se inserir na lógica do consumo e do
mercado. A disparidade gritante entre as escolas privadas e públicas revelam que as
diferenças econômicas interferem no processo de aprendizagem, pois as diferenças na
rede pública fazem com que um ensino baseado na igualdade se torne ineficiente. Para
isso, mostrou-se necessário o papel do docente no ensino da Filosofia, para ampliar
possibilidades de vida ao se pensar no conceito partindo da própria realidade, a Filosofia
não é só uma disciplina curricular, mas uma prática que acompanha a trajetória da vida.
Como resultados desta investigação procurou-se, além da possibilidade de
aprofundamento teórico e investigativo no processo de formação docente, alimentar o
repertório de debates sobre os enfrentamentos que a Filosofia e seu ensino perpassam nas
relações sociais e no processo formativo do ser humano.
Ampliou a compreensão do ser humano em sua integralidade, e como este é
reduzido em seu processo de formação ao se preconizar qualidades que se adequam ao
mercado em detrimento das potencialidades individuais. Foram estudados os conceitos
de Lipovetsky, que apresenta a era do vazio a partir das fragilidades nas relações
aceleradas, de um futuro eufórico, hedonista e hiperativo, de uma felicidade efêmera e
paradoxal. Como também o sociólogo Zygmunt Bauman, que atribui a estes contextos a
concepção de relações líquidas; de uma sociedade atomizada, que perde seu caráter da
integração nas relações humanas.
Uma educação que pressupõe indivíduos capazes de pensar criticamente por si,
presume que estes indivíduos estariam interessados ou dispostos a tal ação. Mas a
experiência mostra exatamente o contrário. As pessoas podem se dar como satisfeitas com
aquilo que lhe cabe, com o que são capazes de imaginar, ou até uma conformação com
menos, mesmo que isso seja insatisfatório, que mesmo vivendo encarcerados se sintam
livres, que na incapacidade de dizer quem se é aceite o rótulo de outro que faz. Kant já
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percebera que a maior idade era um fardo pesado e poucos a aceitariam. Aqui temos uma
grande problemática para a educação, pois se há indivíduos que não desejam a
emancipação, a condição para liberdade desses indivíduos seria então através da
submissão.
Consequência da liberdade advinda da modernidade é a individualização dos
membros da sociedade, que é apresentada de forma contínua, a todo instante os indivíduos
são orientados a buscar seus objetivos e resolver problemas de maneira solitária, se deseja
um carro deve trabalhar para isso, se repetiu de ano foi por causa do seu desinteresse, o
novo sistema é altamente competitivo e, ao competirmos por vagas em escolas e
universidades, sabemos que não podemos contar com mais ninguém além de nós mesmos,
a própria escola, em determinado grau, reforça essa atitude. Já alerta Bauman, que esta é
a principal característica da modernidade. A individualização, por sua vez, gera um
grande efeito colateral, mas quando pensamos sobre a cidadania, há então um conflito
entre o indivíduo e o cidadão. O cidadão busca em primeiro lugar o benefício para a
sociedade, busca o seu bem-estar por meio do bem-estar da sociedade. Já o indivíduo é
morno quanto as causas comunitárias, só a procuraria, em primeiro lugar, em caso de
benefício próprio.
O Homo-consumericus busca satisfação de uma necessidade, que é criada em seu
imaginário, é escravo deste, em que a satisfação se confunde com a felicidade. Ele é o
resultado de uma educação que se pauta na economia. A Filosofia possibilita a reflexão e
a percepção sobre esses problemas estruturais, fazendo com que o ser humano busque
valores dos quais estejam em harmonia com o seu interior e exterior. Nas relações entre
docentes e discentes há uma relação de rede, que se mostra na facilidade de conectar e
desconectar, mostrando uma indiferença que já está pressuposta na prática de ensino, que
não considera as diferenças, isso é caracterizado porque ambos (docentes, discentes) são
produtos da hipermodernidade e da modernidade líquida. O ensino de Filosofia mostra-
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se fundamental por proporcionar a liberdade de reflexão, que encontra outros horizontes
de possibilidades da existência humana.
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LITERATURA INFANTIL, DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E O APORTE TEÓRICO
DE REUVEN FEUERSTEIN
Adriana Batista de Souza Koide
Jussara Cristina Barboza Tortella
PUC-Campinas

Resumo: O presente projeto pode ser visualizado como uma proposta para a continuação
de um estudo de mestrado, desenvolvido no Programa de Pós Graduação em Educação
(PPGE) da PUC Campinas, e intenciona fomentar discussões a respeito da utilização da
literatura infantil como meio para auxiliar crianças com dislexia, dislalia, discalculia e
disortografia, ou seja, dificuldades de aprendizagem específicas (DAE), a partir da
Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) e da Modificabilidade Cognitiva
Estrutural (MCE) de Reuven Feuerstein. Intenciona-se que a pesquisa seja descritiva, de
abordagem qualitativa, tendo como objetivo geral compreender como a literatura infantil
pode contribuir com as DAE, no Ensino fundamental, a partir da perspectiva teórica de
Reuven Feuerstein, segundo os professores participantes da pesquisa. Os instrumentos de
pesquisa foram organizados para atenderem aos seguintes objetivos específicos: a)
Planejar, desenvolver e avaliar uma formação continuada para as professoras de Educação
Especial da rede pública municipal de Campinas, tendo como temática a literatura
infantil, as DAE e o método Reuven Feuerstein; b) Acompanhar o trabalho da equipe
participante e possibilitar debates para sanar dúvidas, promovendo a troca de experiências
entre as professoras; c) Participar da organização de materiais e instrumentos de análise
que possam ser utilizados na prática pedagógica, estabelecendo conexões diretas entre a
teoria estudada e o cotidiano das escolas; d) Mobilizar as professoras de Educação
Especial para que socializem os conhecimentos da formação com os demais professores
das escolas onde atuam; e) Analisar e avaliar conjuntamente com as docentes, quais livros
infantis e quais propostas estratégicas de aprendizagem mediada contribuíram para ajudar
na superação das DAE, no contexto da pesquisa. Serão convidadas para participarem do
estudo todas as professoras e alunos de Educação Especial da rede pública municipal de
Campinas. As crianças serão indicadas pelas professoras. Os instrumentos utilizados
serão registros do diário de campo da pesquisadora, observação das participantes durante
a formação, entrevistas iniciais e finais, vídeos e fotos. Para a compreensão do material
empírico será utilizada a análise de conteúdo. A relevância do presente trabalho consiste
na convergência de suas intenções com a aprendizagem mediada e necessária para a
efetiva inclusão de crianças que vivem à margem da Educação, por que não se enquadram
como deficientes e também não aprendem como as crianças “ditas” normais. Crianças
com DAE, aqui e ali, precisam de alguém que acredite em seus potenciais, mesmo que
estes potenciais não estejam tão salientes, alguém que as faça compreender que todas as
pessoas são capazes de aprender. Temos como hipótese que se tiver formação adequada,
esse alguém, esse agente mediador, pode ser o professor.
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Palavras-Chave: Literatura infantil; dificuldades de aprendizagem específicas; método
Reuven Feuerstein.
Introdução
Em investigação anterior, com foco na Educação Infantil, procuramos entender a
literatura para crianças como fruição, deleite e meio para a promoção da aprendizagem
autorregulada. Buscamos repensar estratégias que impulsionassem essa modalidade
literária como meio e não como mero instrumento para o desenvolvimento da criança.
Nesse artigo apresentamos a proposta de um projeto de pesquisa que amplia a
investigação realizada com as crianças pequenas, estendendo-a para o Ensino
Fundamental, atrelando ao assunto estudado outra problemática: as dificuldades de
aprendizagem. Entendemos que se as crianças de dois a seis anos da pesquisa anterior
conseguiram, por meio da literatura infantil fazer escolhas, apreciar a obra literária
livremente, refletindo, ampliando conhecimentos e modificando comportamentos e
atitudes por meio daquilo que aprendiam, as crianças maiores do Ensino Fundamental
também poderão utilizar tais recursos para ajudar a minimizar os impactos das
dificuldades de aprendizagem (DA).
A designação DA tem sido utilizada para explicar situações diferentes que variam
entre os problemas intrínsecos e os extrínsecos de aprendizagem, tais como as
dificuldades intelectuais e desenvolvimentais (intrínsecos) e o ensino inadequado
(extrínseco). Cruz (2011, p. 331) sugere que o termo DA indica que “existe qualquer coisa
de diferente no que se refere ao rendimento acadêmico dos alunos, independentemente de
esta diferença ter origem em fatores intrínsecos ou extrínsecos, afetivos ou cognitivos,
educacionais ou neurológicos, isto é, sem especificar exatamente o que está alterado”.
A adesão do componente “específicas” às DA, que gera o termo Dificuldade de
Aprendizagem Específica (DAE) diz respeito ao modo como a pessoa recebe, integra,
retém e exprime a informação, considerando suas capacidades e o conjunto das relações
que a auxiliam no processamento da aprendizagem. As DAE podem assim envolver
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problemas de memória, perceptivos, motores, linguísticos e metacognitivos. De acordo
com Cruz (2011), os problemas que envolvem as DAE não ocorrem em decorrência de
privações sensoriais, deficiência mental, déficit de atenção, perturbações emocionais ou
sociais, contudo não se descarta a possibilidade de tais problemas acontecerem em
coexistência com as DAE, que podem alterar o comportamento do indivíduo com e sobre
o meio que o envolve, interferindo de forma seletiva, em seu desenvolvimento e
integração.
Cruz (2011, p. 331) salienta que o termo DAE é designado para “os problemas de
aprendizagem primários ou específicos, intrínsecos a quem aprende e para os quais é
difícil encontrar explicação, pois não estão ligados a nenhuma condição bem determinada
de deficiência”, mesmo que já sejam compreendidas como um distúrbio crônico, de
origem neurológica e estão relacionadas ao envolvimento genético, às estruturas cerebrais
que afetam o desenvolvimento cognitivo. As DAE podem ser melhor compreendidas
quando as visualizamos como dislexia, discalculia, disortografia e disgrafia (COELHO,
2013). No entanto,
[...] é importante que fique bem claro que não se está apenas a falar de uma
simples preferência no que se refere à terminologia, pois, de facto, elas
reflectem a adopção de diferentes perspectivas sobre um mesmo problema.
Assim, enquanto os psicólogos e os pedagogos se orientam para causas
psicológicas ou pedagógicas, os neurologistas e os neuropsicólogos sugerem
as disfunções neurológicas ou fisiológicas como sendo as determinantes
básicas dos problemas de aprendizagem (CRUZ, 2011, p. 331).

O referido autor acrescenta que o conhecimento etiológico das DAE facilita sua
diferenciação em relação a outros tipos de problema e realça a necessidade de programas
de intervenção voltados para pessoas com DAE.
Nesse percurso, escolhemos fundamentar a abordagem teórica para o estudo aqui
proposto na psicologia cognitiva de Reuven Feuerstein e seus programas de intervenção.
A teoria proposta por Feuerstein é baseada no fato de que de que o organismo
humano é um sistema aberto, que em sua evolução adquiriu a propensão para modificar-
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se sempre que houver um ato humano mediador (PARADA-TRUJILLO E WILLIAN
AVENDAÑO, 2013). Para Feuerstein o desenvolvimento e a propensão da aprendizagem
humana não podem ser previstos como algo limitado ou medido, porque há possibilidades
de mudanças estruturais e cognitivas e todas as pessoas, em todas as idades, podem
aprender (FUENTES, 2009).
Segundo Carvalho (2012, p. 63), ao dedicar-se a este assunto Feuerstein
compreende “a mente humana como uma estrutura aberta, acessível às mudanças durante
toda a vida”; tais mudanças correspondem às interações que acontecem a partir de ações
intencionais, de forma qualitativa e quantitativa. A estas mudanças Feuerstein atribuiu o
conceito de mediação. Pela mediação é possível ver o que está oculto, é possível
aproximar o que está distante, porque a mediação impulsiona o desenvolvimento humano
e melhora processos intrapessoais e interpessoais.
Feuerstein (1963) propõem que qualquer pessoa, independente de sua idade,
gênero, origem étnica ou cultural, pode desenvolver seu potencial para a aprendizagem,
pode transformar-se por meio da mediação e a esta teoria ele atribuiu o conceito de
Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE).
A partir da teoria MCE, a inteligência, ou seja o poder intelectual do organismo
humano depende de variáveis biológicas, sociais e culturais. De acordo com Fuentes
(1999) a inteligência a qual Feuerstein se refere, não se configura como algo simples, fixo
ou autônomo, mas sim como complexa e modificável. A autora reitera que a MCE
sustenta-se pelo interesse no desenvolvimento cognitivo, pelo conhecimento da
inteligência e pelos processos que favorecem a ambos, ou seja atenção, percepção,
memória, e outros fatores que contribuem com o desenvolvimento cognitivo e incidem
sobre o comportamento inteligente. “Además, se preocupa por estudiar como el individuo
obtiene información, qué adquiere, qué codifica, qué almacena y qué transfiere
posteriormente a otras situaciones nuevas” (FUENTES, 1999, p.4). A teoria da MCE
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fundamenta-se na capacidade de mudança nas estruturas de aprendizagem do ser humano.
Para Feuerstein, há duas formas de aprendizagem humana (FUENTES, 1999;
TURRA, 2007). A primeira é a experiência direta, que ocorre entre a interação do
indivíduo com o meio; a segunda é a experiência de aprendizagem mediada (EAM), que
está no centro da teoria da MCE e que se refere à qualidade e natureza da interação
humana intencional, voltada para seu potencial de aprendizagem.
Gabrielli (2010), interpretando Feuerstein, aponta que as vivências da EAM
propiciam às pessoas a capacidade de reorganizar suas funções cognitivas, levando-as a
utilizar diferentes fontes de informação, redimensionando sua forma de ser e estar no
mundo. Fuentes (2009) acrescenta que a EAM manifesta-se como uma forma de interação
qualitativa entre o organismo do sujeito e o mundo que o rodeia.
Para Feuerstein, a Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) é importante
porque acontece, justamente, em interações sociais nas quais as pessoas
produzem processos de aprendizagem que lhes possibilitam apropriar-se de
conhecimentos e reelaborá-los, chegando a elevados patamares de
entendimento. Simples exposição a estímulos ou experiências físicas e
cognitivas com os objetos não proporcionaria aos sujeitos o mesmo nível de
conhecimento (TURRA, 2007, p. 299).

Os estímulos do meio são interceptados por um agente mediador, que atua de
forma conectiva entre a EAM e o indivíduo. Pela EAM os estímulos são transformados
pelo mediador83, que age motivado por suas intuições e intenções, por suas emoções e
sua cultura. Esta intervenção mediada permite selecionar e organizar a transmissão dos
estímulos, possibilitando ao indivíduo a apreensão de estratégias cognitivas e processos
que buscam facilitar sua compreensão e a interpretação do mundo que o cerca
(FUENTES, 2009; CARVALHO, 2012).
83

O agente mediador pode ser o pai, a mãe, o irmão, o educador, enfim, qualquer pessoa do convívio do
indivíduo.
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É o mediador quem leva o mediado a focalizar sua atenção, atentando-o para os
diferentes estímulos capazes de contribuir com sua autorregulação da aprendizagem. Os
fatores intencionais de transmissões culturais constituem-se assim em mediações. Nesse
sentido, Gonçalves e Vagula (2012), salientam que a mediação proposta por Feuerstein
não pode ser compreendida como qualquer interação entre mediador e mediado. A
mediação intencional, significativa, qualitativa, que culminará em modificações
cognitivas estruturais está relacionada “à interposição intencional de um ser humano que
media estímulos capazes de afetar o organismo mediado” (GABRIELLI, 2010, p. 43).
A mediação demonstra que todo ser humano é passível de modificações
cognitivas. Estas modificações cognitivas acontecem quando o mediador avalia
estratégias, selecionando as mais apropriadas para as diferentes situações de
aprendizagem, ampliando algumas, ignorando outras. Haverá modificações cognitivas
efetivas quando o mediador estabelecer com a criança interações (mediações) que afetem
sua estrutura cognitiva, conduzindo-a ao crescimento intelectual. Interagindo
deliberadamente com o mediado, o mediador seleciona, filtra e organiza os estímulos,
interferindo diretamente no processo de construção do conhecimento.
Segundo Feuerstein (1983) a mediação da aprendizagem é um tipo de interação
entre quem ensina e quem aprende, caracterizada pela interposição intencional
e planejada do mediador que age entre as fontes externas de estímulo e o
aprendiz. O mediador deve selecionar, dar forma, focalizar, intensificar os
estímulos e retroalimentar o aprendiz em relação às suas experiências a fim de
produzir aprendizagem apropriada e mudanças no sujeito.
É necessário, entretanto, destacar que nem tudo é mediação. Esta incorpora
algumas características especiais, destacadas por Feuerstein em sua teoria da
Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE) (CARVALHO, 2012, p. 65).

A mediação intencional, significativa, qualitativa, que culminará em modificações
cognitivas estruturais está relacionada “à interposição intencional de um ser humano que
media estímulos capazes de afetar o organismo mediado” (GABRIELLI, 2010, p. 43).
Fuentes (2009, p. 15) indica que para esse processo, o mediador deverá utilizar
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determinados critérios. A autora cita na sequência os doze critérios de mediação
estabelecidos por Reuven Feuerstein para a aprendizagem mediada:
I – Intencionalidade e reciprocidade;
II – Transcendência;
III – Mediação do significado;
IV – Mediação do sentimento de competência;
V – Mediação do controle e regulação da conduta;
VI – Mediação do comportamento de compartilhar;
VII – Mediação da individuação e diferenciação Psicológica;
VIII – Mediação da conduta de busca, planificação e realização de objetivos;
X – Mediação da consciência da modificabilidade humana;
IX – Mediação do desafio: busca pelo novo e complexo;
XI – Mediação da escolha da alternativa otimista;
XII – Mediação do sentimento de pertencimento cultural.
Dentre as doze características citadas acima, quatro delas estão presentes em todo
ato mediado: intencionalidade, reciprocidade, significado e transcendência.
Intencionalidade/reciprocidade – visa provocar curiosidade e obter
respostas. O mediador apresenta a atividade de maneira motivante e
desafiadora, para atrair curiosidade e expectativa do mediado. Compartilha a
intenção da atividade. Utiliza linguagem apropriada para transmitir o conteúdo
e os objetivos da ação. A intencionalidade cria desequilíbrio e dissonância para
despertar no mediado a necessidade de mediar conceitos que revelem
aprendizagem.
Significado e transcendência – o mediador atribui e compartilha significados
e valores para diferentes objetos, experiências e fenômenos. Atribui
significado afetivo e social às atividades e conteúdos, compartilhando com o
mediado, sentimentos e atitudes pessoais, valores socioculturais. Questiona o
mediado sobre suas experiências de vida. Solicita-o a extrair e transferir
conhecimentos, discernir elementos essenciais, generalizar princípios e
conhecimentos, mostrando sua utilidade na vida. Expande o sistema de
necessidades, ajudando o mediado a enriquecer seu repertório de experiências
com orientações inovadoras (CARVALHO, 2012, p. 65).

Os critérios de mediação selecionados possibilitam à criança adquirir, de forma
gradual, as ferramentas necessárias para aprender a aprender, para formar-se como
pessoa, para adaptar-se, para enfrentar os desafios e dificuldades da vida. Para isso, fazse fundamental a presença do professor mediador.
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A teoria legada por Feuerstein nos remete a compreender que atuar como
professor mediador significa possibilitar interações que levem a criança a pensar, a
refletir, a agir sobre circunstâncias que modifiquem seus processos cognitivos e a conduza
ao aprendizado. A função do professor mediador é aculturar a criança, ação esta pura e
exclusivamente humana. No decorrer da vida, as pessoas passam umas às outras,
determinados valores que ultrapassam a necessidade de sobrevivência, como por
exemplo, os valores morais, os valores afetivos, os científicos, os filosóficos, dentre
outros. Pelo processo de mediação, o homem se apropria de tais valores, adquire cultura,
humaniza-se.
A cultura e os meios de informação são fontes para a mudança do homem.
Uma mediação educativa deve ter integrados três elementos: o educador (ou
qualquer pessoa que propicie desenvolvimento a outra), o aprendiz (ou
qualquer pessoa na condição de mediado) e as relações (tudo o que é
expressado/ vivenciado no processo de ensino e aprendizagem). O primeiro –
o educador/mediador – é o elo de ligação entre o mediado e o saber, entre o
mediado e o meio, entre o mediado e os outros mediados (TURRA, 2007,
p.308).

Ao professor mediador da aprendizagem, enquanto elo conectivo entre criança e
cultura, cabe uma postura de muita disponibilidade e responsabilidade, em uma busca
pela construção do conhecimento autônomo, tanto para si, como para a criança. A
mediação da aprendizagem que integra quem ensina (mediador-professor) e quem
aprende (mediado-criança), em uma interação intencional e planejada, exige um professor
mediador que enxergue além da mera transmissão de conhecimentos. Nessa perspectiva
[...] o mediador contribui para que o mediado aprenda a organizar a
informação, lidar com diferentes fontes, sintetizar, aceitar a evidência lógica,
comparar, analisar e comunicar-se. A teoria de Feuerstein (1983) baseia-se nos
seguintes princípios básicos: o ser humano é modificável; o sujeito que eu vou
mediar é modificável; eu, enquanto mediador, sou capaz de produzir
modificações no sujeito; enquanto pessoa (mediador), também devo
modificar-me; a sociedade e a opinião publica são modificáveis e devem ser
modificadas.
Esses cinco princípios, quando interiorizados e contextualizados no processo
de EAM, provocam um desenvolvimento denso e profundo no mediador e no
seu trabalho [...] (CARVALHO, 2012, p. 66)
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Gonçalves e Vagula (2012), defendem que o foco da aprendizagem mediada está
no processo percorrido, nas formas de pensar, na relação de ajuda, ou seja no meio em
que se dá o desenvolvimento cognitivo e não apenas nos fins que encerram-se em si
mesmos. Fazem parte deste percurso a reflexão, o pensar sobre o que se faz, o pensar
sobre o que se vive, sobre o que se sente, o pensar sobre o que se pensa.
Contudo, não é possível atuar como professor mediador se não houver
conhecimento sobre o assunto. Gatti (2010), indica que a formação docente para a
Educação Básica acontece de modo fragmentado e que por isso não contempla as
necessidades que o professor enfrenta quando sai do ensino superior e vai trabalhar na
sala de aula, acrescentando que
Não há consistência em uma profissionalização sem a constituição de uma base
sólida de conhecimentos e formas de ação. Com estas conceituações, estamos
saindo do improviso, da ideia do professor missionário, do professor quebragalho, do professor artesão, ou tutor, do professor meramente técnico, para
adentrar a concepção de um profissional que tem condições de confrontar-se
com problemas complexos e variados, estando capacitado para construir
soluções em sua ação, mobilizando seus recursos cognitivos e afetivos
(GATTI, 2010, p. 1360).

A formação de professores é necessária para a formação humana. Considerando a
formação inicial fragmentada, tal como aponta os estudos de Gatti (2010), propomos uma
formação continuada tal qual a proposta para o desenvolvimento profissional docente
proposto por André (2011), quando traz que o termo “desenvolvimento”, sugere evolução
e continuidade, em um processo individual, coletivo que se concretiza na escola. Sob a
temática da literatura infantil, das DAE e da teoria de Reuven Feuerstein, a formação
docente proposta em nosso projeto intenciona clarificar a importância da aprendizagem
mediada e reforçar que:
Por meio da EAM os sujeitos envolvidos melhoram seus processos mentais
intrapessoais e suas relações interpessoais. Onde quer que seja requerida uma
organização aí está presente a mediação. Mediar é dar a ver o que não se vê, é
tornar próximo o distante.
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A mediação promove o crescimento cognitivo por meio da revalorização das
funções cognitivas, e o crescimento afetivo por meio da revalorização de si
mesmo e do conhecimento do outro. Esta é uma oportunidade de transformar
as relações competitivas em cooperativas entre os sujeitos envolvidos no
processo. Ela torna o indivíduo capaz de agir independentemente de situações
específicas e de adaptar-se às novas situações que irá defrontar na sociedade
(CARVALHO, 2012, p. 66).

A consciência de que as dúvidas que temos não são somente nossas nos remetem
a pensar que a relevância desse trabalho está em contribuir não somente com um melhor
entendimento do trabalho pedagógico que tem como meio a literatura infantil, não
somente sobre a problemática urgente das DAE e ainda não somente sobre o ainda
distante desenvolvimento profissional docente proposto por André (2011), mas também
e principalmente com a formação de pessoas mais capazes de pensar, refletir, sentir e agir
de forma humana, empática, confiante e transformadora de uma realidade que se torna
cada vez mais excludente e consciente da necessidade de seres humanos capazes de
modificar cognitiva e estruturalmente suas formas de viver e estar no mundo. Argumentos
como esse motivaram o seguinte problema de pesquisa:
Como a literatura infantil pode contribuir com as dificuldades de
aprendizagem específicas, no Ensino Fundamental, a partir da perspectiva teórica
de Reuven Feuerstein, segundo os professores participantes da pesquisa?
O planejamento para a metodologia
Os objetivos específicos foram organizados da seguinte maneira:
1) Planejar, desenvolver e avaliar uma formação continuada para as professoras de
Educação Especial da rede pública municipal de Campinas, tendo como temática a
literatura infantil, as DAE; e o método Reuven Feuerstein;
2) Acompanhar o trabalho da equipe participante e possibilitar debates para sanar dúvidas,
promovendo a troca de experiências entre as professoras;
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3) Participar da organização de materiais e instrumentos de análise que possam ser
utilizados na prática pedagógica, estabelecendo conexões diretas entre a teoria estudada
e o cotidiano das escolas;
4) Mobilizar as professoras de Educação Especial para que socializem os conhecimentos
da formação com os demais professores das escolas onde atuam;
5) Analisar e avaliar conjuntamente com os docentes, quais livros infantis e quais
propostas estratégicas de aprendizagem mediada contribuíram para ajudar na superação
das DAE, no contexto da pesquisa.
A produção do material empírico será feita através de entrevistas com as
professoras envolvidas, antes e depois da formação; será feita através de testes com as
crianças, que serão aplicados pelas professoras, antes e depois da formação. Utilizaremos
também fotos e gravações em áudio e vídeo.
A revisão da literatura
Parte do material de referência utilizado para a escrita do presente projeto foi
trazida da pesquisa anterior e as demais obras utilizadas foram selecionadas em uma
revisão bibliográfica elaborada a partir dos bancos de dados Capes, Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações e Scielo.
Com as palavras-chave entrelaçadas aos objetivos do estudo, foram selecionados
10 descritores: 1. Reuven Feuerstein; 2. Literatura infantil; 3. Aprendizagem mediada; 4.
Literatura infantil and aprendizagem mediada; 5. Dificuldades de aprendizagem
específicas; 6. Reuven Feuerstein and aprendizagem mediada; 7. Mediação da
aprendizagem and formação docente; 8. Teoria da modificabilidade cognitiva estrutural;
9. Dificuldades de aprendizagem and Ensino Fundamental e 10. Reuven Feuerstein and
formação de professores.
Todos os descritores foram pesquisados nos 3 bancos de dados e a quantidade
selecionada foi feita a partir da leitura dos resumos de todos os documentos. Os quadros
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a seguir demonstram o caminho utilizado para o levantamento. Foram considerados na
busca os anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Foram descartados os estudos que
tratavam sobre: saúde, esportes; jornalismo; educação superior; depressão materna;
prematuros; exclusões sociais; desenvolvimento humano das nações unidas; escola
bilíngue; posturas maternas e paternas; odontologia; artes marciais; autoajuda;
neurofibromatose; ensino de Geometria; ensino de Matemática; licenciatura em música;
Ensino Superior; econofísica; maus tratos infantis; Educação Profissional; violência
doméstica; Ensino Técnico; evasão escolar; poluição sonora; ensino de Química; religião;
racialidade; perspectivas gerontológicas; gêneros; Educação à distância; mediação
materna; sistema família-escola; Educação Física e língua de sinais, por não estarem
correlatos com a presente proposta.
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA BASE DE DADOS CAPES
http://www.periodicos.capes.gov.br/ - Acessos em 05, 06 e 07/10/2016

QUADRO 1. DOCUMENTOS SELECIONADOS POR NÍVEL E ANO –
CAPES
Ano
Artigos
Dissertações
Teses
Total
2011
5
5
2012
4
4
2013
6
1
7
2014
2
2
2015
3
3
2016
2
2
TOTAL
23
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA BASE DE DADOS BDTD
http://bdtd.ibicit.br/ - Acesso em 08, 09 e 10/10/2016
QUADRO 2. DOCUMENTOS SELECIONADOS POR NÍVEL E ANO – BDTD
Ano
Artigos
Dissertações
Teses
Total
2011
3
1
4
2012
1
1
2013
1
1
2014
1
4
5
2015
2
2
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2016
TOTAL

-

1

-

1
14

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA BASE DE DADOS SCIELO
http://www.scielo.org/php/index.php - Acessos em 11, 12 e 13/10/2016

QUADRO 3. DOCUMENTOS SELECIONADOS POR NÍVEL E ANO – SCIELO
Ano
Artigos
Dissertações
Teses
Total
2011
2012
2013
1
1
2014
1
1
2015
2
2
2016
TOTAL
4
QUADRO 4. TABULAÇÃO GERAL
No
AGRUPAMENTO POR DESCRITORES
1 Reuven Feuerstein
2 Literatura infantil
3 Aprendizagem mediada
4 Literatura infantil and aprendizagem mediada
5 Dificuldades de aprendizagem específicas
6 Reuven Feuerstein and aprendizagem mediada
7 Mediação da aprendizagem and Formação docente
8 Teoria da modificabilidade cognitiva estrutural
9 Dificuldades de aprendizagem and Ensino
Fundamental
10 Reuven Feuerstein and Formação de Professores
TOTAL

QUANTIDADE
9
13
2
1
11
1
1
1
2
0
41

O quadro 4 reflete o agrupamento de 41 documentos, de acordo com os descritores
escolhidos. É possível afirmar que os temas mais discutidos nesse levantamento são
literatura infantil e dificuldade de aprendizagem específica. Os assuntos menos
encontrados foram Reuven Feuerstein and aprendizagem mediada e mediação da
aprendizagem and formação docente, já descritores que não tiveram nenhum documento
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selecionado foram aprendizagem mediada and Ensino Fundamental e Reuven Feuerstein
and formação de professores.
Embora seja perceptível um discreto aumento de estudos teóricos e empíricos nos
últimos cinco anos que buscam compreender as dificuldades de aprendizagem
específicas, apenas 11, de acordo com o número de estudos encontrados, também
podemos dizer que são poucas as pesquisas que trazem a literatura infantil como meio
para a mediação da aprendizagem; apenas 3 estudos dentre os 41 selecionados abordam
essa temática.
A literatura infantil foi o descritor mais encontrado dentre os 10 utilizados para a
pesquisa e na maioria das vezes estava relacionada ao incentivo à leitura, apenas um dos
resultados obtidos vincula a literatura infantil com dificuldade de aprendizagem e
relacionada à perspectiva de Reuven Feuerstein, não foi encontrado nenhum estudo
correlato.
Considerando a relevância do legado de Feuerstein para a aprendizagem mediada
e a ausência de estudos com problemática idêntica a que se pretende abordar nessa
investigação, justificamos a importância do presente estudo, que poderá apontar caminhos
em um campo que apesar de vasto, ainda carece de maiores investigações quando
pensamos nas DAE e nas suas implicações na vida das crianças; na literatura infantil e
nas suas muitas contribuições como meio para uma aprendizagem mediada; no
desenvolvimento profissional docente e na troca de experiências que podem se reverter
em significativas EAM, a partir da teoria da MCE de Reuven Feuerstein.
Algumas considerações
A relevância dessa pesquisa consiste na convergência de suas intenções com a
aprendizagem mediada e necessária para a efetiva inclusão de crianças que vivem à
margem da Educação, por que não se enquadram como deficientes e também não
aprendem como as crianças “ditas” normais.

1116

A teoria legada por Feuerstein (1983) tem ajudado crianças ao redor do mundo
todo, a aprender a aprender. Acreditar nas possibilidades do ser humano deixou de ser
parte dos sonhos de Reuven Feuerstein e virou realidade quando sua vontade de ensinar
as crianças vitimadas pelo holocausto foi transformada em método científico para ajudar
a modificar comportamentos, sentimentos e atitudes de pessoas que já não acreditavam
mais em si ou no mundo.
Crianças com DAE, aqui e ali, precisam de alguém que acredite em seus
potenciais, mesmo que estes potenciais não estejam tão salientes, alguém que as façam
compreender que todas as pessoas são capazes de aprender. Por esse motivo nos
dedicaremos ao desenvolvimento profissional docente proposto nesse projeto,
intencionando mostrar aos envolvidos da pesquisa que todo professor pode ser esse
alguém, capaz de promover a EAM para a criança com DAE. O livro infantil será o meio
utilizado para levar os sonhos de cada criança para sua realidade pessoal, tal como um dia
fez Reuven Feuerstein, valendo-se da Torá.
Nesse percurso, buscaremos divulgar amplamente os dados da pesquisa em
eventos científicos da área da Educação e publicações de anais, artigos e capítulos de
livros.
Acreditamos que mediante tanta desigualdade, violência e incompreensão, a
educação é a arma mais poderosa que alguém pode usar para mudar o mundo. E esse
alguém pode sim ser o professor.
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METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO SUPERIOR: UM OLHAR SOBRE A
CAPACITAÇÃO DOCENTE
Christianne Barbosa Stegmann
PUC-Campinas
Resumo: A ampliação do acesso ao Ensino Superior no Brasil, através principalmente de
programas de incentivo governamental, levou a um aumento considerável na oferta de
vagas e no número de instituições de ensino superior privadas nas últimas décadas.
Segundo dados do INEP, o número de estudantes matriculados em instituições de ensino
superior privadas quase dobrou entre 2005 e 2015, sendo que tais instituições são
responsáveis por 67,85% da oferta de cursos de graduação e representam 87,65% do total
de vagas oferecidas. Nesse contexto, metodologias alternativas de ensino-aprendizagem
– conhecidas como metodologias ativas – passam a ocupar um espaço cada vez maior nos
projetos pedagógicos das instituições. É nesse cenário que se encontram os professores
do ensino superior que se destinam a instituições privadas, em especial as de pequeno e
médio porte e fora dos grandes centros urbanos. Profissionais que, em sua maioria,
tiveram formação inicial em suas áreas específicas e pouco ou nenhuma formação em
docência e exercem outras profissões, têm atuado na docência como segunda opção ou
como forma complementar de renda. Nesse contexto, programas de capacitação, com
foco em metodologias ativas, são oferecidos por essas instituições a seus docentes,
levando-os a (re)pensar sobre suas práticas pedagógicas. A questão-problema que norteia
a presente pesquisa é: como os programas de capacitação em metodologias ativas
oferecidos por duas instituições privadas de ensino superior do interior do estado de São
Paulo estão sendo pensados em sua dimensão pedagógica?
Palavras-Chave: Formação de Professores; Ensino Superior; Metodologias Ativas
INTRODUÇÃO
A discussão a respeito da necessidade de reavaliação dos métodos de ensinoaprendizagem no âmbito escolar frente às novas complexidades da vida social, as quais
exigiriam indivíduos capazes de pensar, agir, participar e transformar o mundo em que
vivem, já ocupa o cerne dos estudos pedagógicos há um bom tempo.
A ideia de que é preciso modificar os papéis estabelecidos de professor/aluno
como transmissor/receptor de conhecimentos pré-definidos, ainda que não seja recente,
torna-se mais recorrente e urgente com o avanço das tecnologias da informação.
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Para Gemignani (2012) a Universidade pode e deve contribuir para a
reorganização das formas de interação entre indivíduo, sociedade e conhecimento em um
contexto social complexo e multifacetado, onde os problemas se apresentam
emaranhados e contextualizados na trama que forma o tecido social. A autora aponta que
nessa direção, o projeto pedagógico das instituições de ensino deve contemplar
a diversidade de metodologias, estratégias de ensino e atividades de
aprendizagem visando ao desenvolvimento de uma educação transformadora
que, ao discutir assuntos relevantes para a vida em sociedade, transmita aos
alunos conhecimentos que lhes permitam conhecer, criticar e transformar a
realidade em que vivem e permita a sua formação integral como cidadãos
(GEMIGNANI, 2012, p. 4).

As Instituições de Ensino Superior se deparam com o desafio de formar cidadãos
aptos a viver em uma sociedade que se transforma de maneira rápida e definitiva. O perfil
do egresso precisa ser repensado e definido a partir de diferentes percepções – trabalho,
sociedade e conhecimento em suas múltiplas dimensões.
Trata-se da adoção da chamada “pedagogia da interação” em lugar da “pedagogia
da transmissão”. (GEMIGNANI, 2012, p. 4), onde o aluno passa a assumir o papel de
protagonista ativo da construção própria de significado para o conhecimento a ser
buscado, sempre estimulado pelos problemas que lhe são colocados na interface com suas
próprias experiências e realidade percebida.
Nessa perspectiva, Gemignani (2012) conclui que, uma vez que o conhecimento
para ser significativo e transformador deve ser apropriado da prática para a teoria, assim,
o projeto pedagógico precisa criar condições para o “aprender fazendo” (GEMIGNANI,
2012, p.4).
Entende-se que os novos métodos de ensino são um desafio, pois exigem do
professor a seleção de estratégias pedagógicas que possibilitem a participação ativa do
aluno na aprendizagem, o que demanda por parte do docente um tempo enormemente
maior na preparação da aula a ser proposta; ou que estejam sempre criando novas
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situações de ensino, pois não há um método melhor do que outro para abordar todos os
conteúdos (RIBEIRO, 2008).
O importante é saber selecionar e combinar os mais variados métodos para manter
o interesse do aluno e ampliar as possibilidades de aprendizagem, atingindo os diversos
objetivos propostos no processo de construção do conhecimento. Portanto, é essencial
que o docente faça um planejamento crítico e consciente das suas ações, refletindo sobre
sua prática pedagógica, pois não basta definir as técnicas e instrumentos, é necessário
conhecer a concepção pedagógica adotada para aplicar os procedimentos adequados à
aprendizagem (RIBEIRO, 2008).
A finalidade do emprego de Metodologias Ativas
A expressão “metodologia ativa” de ensino aprendizagem ainda é fruto de
acalorados debates acadêmicos quanto à sua conceitualização. De fato, não existe um
consenso no que diz respeito a aprendizagem ativa ou passiva ou mesmo da fronteira entre
ambas.
No entanto, vem se cristalizando no meio educacional a ideia de aprendizagem
ativa a partir de situações problema e do uso de tecnologia.
Para fins dessa pesquisa utilizaremos metodologia ativa em seu uso de maior
disseminação entre as faculdades privadas – locus desse trabalho – entendida como
métodos de ensino que rompem com o modelo puramente expositivo e de mera
transmissão de informação, exigindo do aluno e do professor posturas diversas das
tradicionalmente esperadas no referido modelo. Moran (2005, p.19) aponta nessa direção
Os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de informações pelos
professores, faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. Com a
Internet e a divulgação aberta de muitos cursos e materiais, podemos aprender
em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas pessoas diferentes. (...)
As escolas que nos mostram novos caminhos estão mudando o modelo
disciplinar por modelos mais centrados em aprender ativamente com
problemas, desafios relevantes, jogos, atividades e leituras, combinando
tempos individuais e tempos coletivos; projetos pessoais e projetos de grupo.
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Isso exige uma mudança de configuração do currículo, da participação dos
professores, da organização das atividades didáticas, da organização dos
espaços e tempos.

Métodos de ensino que privilegiem o aluno em sua interação com o conhecimento
em modos diferenciados de apropriação, modificando os papéis tradicionalmente
esperados do professor e do aluno é o que se compreende por metodologia ativa de ensinoaprendizagem no contexto dessa pesquisa por entendermos ser essa também a
compreensão aceita e incorporada pelo lócus delimitados no presente trabalho.
Por toda parte as mudanças são céleres: no mercado de trabalho e na concepção
de aprendizagem; no mundo da política e na participação da cidadania; no cotidiano e nas
relações interpessoais.
A universidade por sua vez precisa estar atenta e em consonância com tais
mudanças. Vivemos em uma sociedade, globalizada, hiperinformada, dispersa e
diversificada. Tudo isso demanda uma universidade aberta à diversidade dos estudantes
e da cultura em movimento. (MARTINEZ, 2015)
O que nos define como cidadãos desse mundo e protagonistas de nossa História é
justamente a dimensão inter-relacional de nossa formação. Somos seres sociais e estamos
continuamente estabelecendo relações de convivência humana, balizadas pelo que nosso
contexto social define como amizade, família, trabalho e escolaridade e tantas outras mais
formas de ser.
Nesse sentido, torna-se significativa a análise de Gemignani (2012, p. 1):
O grande desafio deste início de século é a crescente busca por metodologias
inovadoras que possibilitem uma práxis pedagógica capaz de ultrapassar os
limites do treinamento puramente técnico e tradicional, para efetivamente
alcançar a formação do sujeito como um ser ético, histórico, crítico, reflexivo,
transformador e humanizado.

A mera transferência de conhecimentos resulta em prática que encontra sua
identidade numa limitadora capacidade de criação e de transformação. A informação que
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se traduz num vazio de reflexão e criação não corresponde aos desafios de resolução de
problemas coletivos, de cidadania e de demandas de intervenção e mudanças na realidade
social que hoje se deparam nossos jovens e adultos em formação acadêmica e
profissional. Sua participação, seu protagonismo e interação com o conhecimento e a
construção de seu saber não pode se resumir na mera repetição de palavras e informações.
(BERBEL,2011)
É justamente a especificidade de transformar indivíduos em cidadãos e
profissionais aptos a viver em uma sociedade que se transforma rapidamente, oque vem
impulsionando a transformação não só da educação da educação universitária, mas
também das práticas docentes.
As urgências e emergências de um mundo em contínua crise material e moral
colocam hoje, a cada docente, uma responsabilidade de organizar o conhecimento a ser
trabalhado em sala de aula de maneira ativa e participativa com os jovens acadêmicos em
seu vir-a-ser-profissional e cidadão. Berbel (2011, p. 30) define bem esse conflito,
refletindo sobre a aprendizagem do aluno nessa dimensão de construção conjunta do
conhecimento em sala de aula:
O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela compreensão,
pela escolha e pelo interesse, é condição essencial para ampliar suas
possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de decisões
em diferentes momentos do processo que vivencia, preparando-se para o
exercício profissional futuro. Para isso, deverá contar com uma postura
pedagógica de seus professores com características diferenciadas daquelas de
controle.

A busca por novas práticas pedagógicas, ao mesmo tempo em que traz um novo
olhar sobre o fazer docente, impõe desafios e limites a uma prática cristalizada por anos
de experiência e que compõe a própria identidade desse professor.
O emprego da metodologia ativa e a quebra de paradigma pelo docente
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A universidade hoje enfrenta alguns desafios dos quais não pode fugir. Entre eles
destacamos: ser uma universidade responsável e inserida em uma sociedade em
transformação a fim de contribuir para a efetiva melhoria das relações sociais; assumir
seu papel de protagonista do progresso científico e técnico, capaz de contribuir para a
construção de uma sociedade boa e racional, formadora de cidadãos críticos do progresso
social, cultural e político; avançar na democratização do acesso, na permanência e no
acompanhamento do egresso. (MARTINEZ, 2015)
Nesse cenário torna-se fundamental que os docentes de todos os níveis da
educação, e em particular os da educação superior, busquem aperfeiçoar seus métodos de
ensino trazendo para a sala de aula essa perspectiva crítica, de incentivo à autonomia e à
busca do conhecimento enquanto processo transformador e formador de realidades
distintas e únicas (BERBEL, 1995; 1996).
Uma prática interessada em promover condições que permitam um
desenvolvimento humano sustentável, orientada à formação de pessoas capazes de
aprender de forma autônoma ao longo da vida, propiciando contextos de aprendizagem,
ensino e convivência caracterizados pelos valores próprios de uma democracia
participativa e uma cidadania ativa.
Evidentemente esse caminhar não é fácil. O próprio docente, em sua ampla
maioria, é fruto de um ensino centralizador e passivo, onde a figura central do mestre
dominava toda a relação ensino-aprendizagem. Por consequência, a lógica aplicada por
esses docentes não difere daquela aprendida em anos e anos de academia.
A perspectiva do docente em assumir a postura controladora e de centralidade do
que se desenvolve em sala de aula também é analisada por Anjos (2009, p. 4) da seguinte
forma:
É uma tradição, a única forma como esses professores foram
apresentados ao ensino e à avaliação. É difícil uma mudança de
concepção tão profundamente enraizada ao longo de suas vidas. É uma
caminhada por estradas nunca antes exploradas, rumo ao desconhecido.
É daí que surge toda essa resistência por parte dos professores. Mas é
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preciso explorar, buscar, pesquisar, conversar, discutir, tentar, criar,
reelaborar, a fim sempre de promover uma prática adequada aos
discentes. Não é um trajeto fácil, pelo contrário, é um caminho árduo e,
por vezes, até doloroso, porém, muito mais satisfatório e realizador,
exatamente por estarmos certos de que, acima de técnicos ou
profissionais, formaremos seres-humanos autônomos e dispostos a
aprender cada vez mais, que saibam trabalhar em grupo e que tenham
criatividade na resolução de problemas diversos, cidadãos capazes de
conviver e refletir a respeito do mundo que os cerca de uma forma
crítica e participativa.

No entanto com tantas transformações na sociedade que se refletem na
universidade, assistimos também a uma nova concepção da autoridade e legitimidade do
corpo docente.
Ainda que não sejam novas nas preocupações dos professores de ensino superior,
metodologias ativas vêm fazendo parte das necessárias transformações docentes.
Retomemos o que nos alertou Paulo Freire, acerca da “Educação Bancária”84. Tais
práticas impregnam ainda professores e alunos e não se apagam de um momento a outro.
Ainda persiste nos ambientes de formação escolar uma expectativa de que aula seja
necessariamente momentos expositivos, feitos frente a frente na tradicional posição de
lousa-professor-carteiras. Em uma perspectiva freiriana, docentes e discentes enfrentam
juntos a necessária quebra de paradigma para o avanço de novas propostas metodológicas,
uma vez que
não há docência sem discência, as duas se explicam sujeitos apesar das
diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um
do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao
aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém (FREIRE, 2010,
p. 23).

O grande desafio está na capacitação dos professores. Mesmo aqueles que
possuem uma visão de ensino como facilitação da aprendizagem e do professor como
agente co-responsável e coadjuvante nesse processo, encontram imensas dificuldades em
colocar um currículo baseado em aprendizagem ativa em ação.

84

Segundo Paulo Freire, nesse modelo o professor “deposita” o conhecimento pronto e acabado, como
seu único detentor, enquanto o aluno seria o “objeto” a receber o conhecimento de forma passiva e
acrítica. (FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, 2010)
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PROBLEMATIZAÇÃO
Não há avanço na qualidade de ensino sem um corpo docente em contínua
formação e reflexão a respeito de suas práticas. O processo de formação continuada de
docentes deve ocupar lugar central no planejamento de qualquer instituição de ensino
superior. Não somente por integrar um dos critérios avaliativos do MEC, mas também e
principalmente, por ser parte indissociável do fazer docente.
No entanto, quando mudanças profundas são exigidas frente a transformações
sociais rápidas e inexoráveis, é preciso mais que adaptação a novas realidades. O ensino
superior enfrenta esse desafio. Seus docentes também.
Quebrar paradigmas não é simples. Um esforço imenso precisa ser demandado
por todos os atores envolvidos. É preciso repensar papéis, reestruturar relações e,
sobretudo, reconstruir identidades. Pimentel (1993, p. 34) parte de outros autores como
Boaventura Santos para discutir essa questão em seus estudos. Apresenta justamente a
contraposição entre o paradigma dominante e o paradigma emergente. O primeiro
definido como “característicos de um saber pronto, fechado em si mesmo, um produto
organizado e estruturado sequencialmente, que deve ser transmitido em tópicos menores”.
Em contrapartida o paradigma emergente se caracteriza por “conceber o conhecimento
como espaço conceitual, no qual alunos e professores constroem um saber novo, produto
sempre contraditório de processos sociais, históricos, culturais e psicológicos”. Também
Cunha (2005) aponta para a dificuldade que o professor universitário enfrenta no que a
autora chama de “transição de paradigmas”, mesmo entre aqueles apontados como “bons
professores” por seus alunos. Esses professores continuam a centrar suas aulas na
transmissão e reprodução de conhecimentos.
A questão a respeito da identidade do professor do Ensino Superior vem sendo
discutida e analisada em diversos estudos: Gomes; Narciso e Silva (s/d) discutem a
influência das tecnologias na construção da identidade docente, enquanto Pimenta e
Anastasiou (2010) fazem uma análise profunda da natureza do trabalho docente e os
saberes necessários à sua prática. Discutem ainda os diferentes referenciais que
contribuem para a construção de tal identidade: significados, tradições, aspectos culturais
e sociais, valores pessoais, visão de mundo, história de vida...enfim toda a rede de
significações que compõe o indivíduo além de, claro, conhecimento específico e
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pedagógico. Antes deles Nóvoa (1992) já se preocupava em discutir a construção da
identidade do professor universitário do ponto de vista profissão professor – sua
construção e evolução histórica.
No entanto, o emprego de metodologias ativas e sua crescente disseminação no
ensino superior trazem um elemento diferente. Exige uma quebra de paradigma para que
sua utilização ultrapasse o âmbito instrumental, contribuindo para que o docente a
repensar seu papel, sua prática pedagógica e sua profissão. Enfim sua identidade.
Zabalza (2004) aprofunda a discussão a respeito das questões básicas em relação
à formação dos professores universitários frente às novas exigências da profissão,
apontando um grande leque do que ele chamou de “dilemas formativos” a serem
enfrentados por esses docentes. Entre eles, chama a atenção para o dilema entre uma
formação para o ensino ou para a aprendizagem, o que exige mudanças profundas nas
práticas pedagógicas, pois, “o importante não é que se fale ou se explique bem os
conteúdos: o importante é como eles são entendidos, organizados e integrados em um
conjunto significativo de conhecimentos e habilidades novas” (ZABALZA, 2004, p.156).
Não basta mais que o professor traga saberes específicos de sua área de
conhecimento e os transmita a seus alunos (saber do docente) por mais profundos e
sistematizados que possam ser, mas que seja capaz de apresentá-los em uma perspectiva
que agregue competências e habilidades nos alunos para que estes estejam aptos a
mobilizar tais conhecimentos em situações as mais diversas impostas pelo cotidiano
social (saber docente).
Para o docente, o movimento é de construção, mas sobretudo, de desconstrução.
De descoberta, mas, sobretudo, de redescoberta... e de resistência.
É recorrente entre coordenadores pedagógicos de instituições de ensino superior
que vêm adotando o emprego de metodologias ativas, a imensa resistência por parte dos
docentes, mesmo após diferentes programas de capacitação, na aceitação e no uso de tais
metodologias. Concomitantemente multiplicam-se as falas desses mesmos docentes no
sentido do crescente distanciamento ente ensino e aprendizagem em suas práticas
cotidianas.
Ao mesmo tempo em que os docentes percebem que suas antigas práticas
pedagógicas já não encontram lugar entre os jovens que adentram os muros das
instituições de ensino superior, sentem uma imensa dificuldade em introduzir novas
metodologias de ensino-aprendizagem.
Querem mudanças, mas não querem mudar? Por quê? Quais fatores são
determinantes nesse desafio? Por quê, mesmo conscientes da necessidade de mudanças
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em suas práticas, mesmo recebendo capacitação e participando de programas de formação
continuada, resistem à adoção de metodologias ativas?
Onde, especificamente, estão os limites que separam o entendimento da
necessidade de mudanças e a incorporação de novas metodologias por parte desses
docentes? Que caminhos os fazem trilhar entre a necessidade e a resistência?
É de extrema importância para o campo da formação de professores compreender
as percepções, os limites e os desafios impostos ao docente do ensino superior quando
lhes é exigido repensar sua prática, constituinte de sua identidade profissional.
Repensar programas de capacitação e de formação continuada com base no
entendimento das motivações e nos desafios do corpo docente deve estar na centralidade
das discussões a respeito de programas de formação continuada.
OBJETIVO GERAL
Identificar os principais desafios enfrentados por docentes de duas instituições de
ensino superior do interior do estado de São Paulo na incorporação de metodologias ativas
de ensino-aprendizagem em sua prática pedagógica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Compreender a visão que docentes de duas instituições privadas de ensino
superior do interior do estado de São Paulo possuem a respeito da própria
profissão;



Compreender a visão que docentes de diferentes áreas do conhecimento, das
instituições investigadas, possuem a respeito de metodologias ativas de ensino
aprendizagem;



Identificar as dificuldades/desafios que docentes, das instituições investigadas,
enfrentam na incorporação de metodologias ativas de ensino aprendizagem em
sua prática pedagógica;



Verificar a visão dos docentes, das instituições investigadas, a respeito de
programas de formação continuada em metodologias ativas de ensino
aprendizagem no ensino superior



Conhecer o programa de capacitação em metodologias ativas nas instituições
pesquisadas e as metodologias mais usadas.

METODOLOGIA
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Será realizada uma pesquisa qualitativa. Segundo essa perspectiva, um
fenômeno pode ser mais bem compreendido se analisado de forma integrada e
contextualizada. A pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade que não
podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das
relações sociais. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que por sua dimensão
humana e histórica necessita de formas de apreensão diversas as quais não se reduzem a
mensurações estatísticas.
Essa pesquisa é um Estudo de Caso envolvendo um grupo de docentes,
em duas instituições de ensino superior particular, localizada no interior do estado de São
Paulo, que adotam metodologias ativas como parte do projeto pedagógico. Segundo
Fonseca (2002, p. 33)
Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma
entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema
educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em
profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se
supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela
de mais essencial e característico. O pesquisador não pretende intervir
sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O
estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva
interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto de
vista dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa
simplesmente apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível
completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do
investigador.

As instituições que serão investigadas promoveram programas de capacitação em
metodologias ativas a seus docentes a partir de 2015. Pretende-se estudar o caso dessas
instituições e as trajetórias dos docentes desde a primeira capacitação até os dias de hoje,
bem como suas impressões, percepções e significações quanto à própria profissão e ao
emprego de metodologias alternativas de ensino-aprendizagem. Especificamente buscase compreender os principais desafios enfrentados por esses docentes na incorporação
dessas metodologias em sua prática cotidiana.
O trabalho com grupos focais será a técnica utilizada para a produção de
material empírico e terá a própria pesquisadora como moderadora. Segundo Gatti (2005,
p. 34), a função do moderador inclui, entre outras atribuições, “manter produtiva a
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discussão, garantir que todos os participantes exponham suas ideias, impedir a dispersão
da questão em foco e evitar a monopolização da discussão por um dos participantes”.
A opção por grupos focais pareceu a mais adequada diante dos propósitos da
pesquisa e dos objetivos propostos, uma vez que permite aos integrantes trazer elementos
ancorados em suas experiências, mas que ao mesmo tempo são comuns ao grupo.
Possibilita a emergência de múltiplos olhares e pontos de vista pelo próprio contexto de
interação criado.
O trabalho com grupos focais permite compreender processos de construção
da realidade por determinados grupos sociais, compreender práticas cotidianas,
ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes, constituindo-se
uma técnica importante para o conhecimento das representações, percepções,
hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes
no trato de uma dada questão por pessoas que partilham alguns traços em
comum, relevantes para o estudo do problema visado. A pesquisa com grupos
focais, além de ajudar na obtenção de perspectivas diferentes sobre uma
mesma questão, permite também a compreensão de ideias partilhadas por
pessoas no dia-a-dia e dos modos pelos quais os indivíduos são influenciados
pelos outros. (GATTI 2005, p.11)

Na pesquisa em questão os professores atuam para a mesma IES, participaram de
um programa de formação continuada em metodologias ativas proposto pela IES a fim de
repensarem suas práticas pedagógicas frente a novos desafios institucionais e estão
imersos em uma realidade profissional que os aproxima. O grupo focal se propõe a
discutir essa experiencia compartilhada permitindo a emergência de pontos de vista e
processos emocionais difíceis de captar por outros métodos. (Gatti, 2005)
CONSIDERAÇÕES
Espera-se com essa pesquisa que docentes do ensino superior possam, através do
compartilhamento de experiências e da reflexão conjunta com seus pares, melhor
compreender os desafios profissionais impostos frente a novas exigências das IES, do
mercado de trabalho e da sociedade.
É esperado que se ampliem as discussões a respeito da formação continuada de
professores para o ensino superior, a respeito de programas de capacitação e suas
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intencionalidades, colocando o professor no centro do debate, a partir dos desafios e
limites enfrentados e compartilhados por esses profissionais.
Pretende-se também, contribuir para a reflexão do professor no uso de
metodologias ativas em sua dimensão didático-pedagógica, a reflexão sobre sua prática
pedagógica e sobre os enfrentamentos de sua profissão. E ainda contribuir para que
Instituições de Ensino Superior com perfis semelhantes, interessadas em mudanças
metodológicas, possam aperfeiçoar seus programas de formação continuada junto a seu
corpo docente, a partir da compreensão dos limites e desafios enfrentados por esses
profissionais.
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NARRATIVAS DE PROFESSORES DA ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR: ANÁLISE
DISCURSIVA FOUCAULTIANA – 1950/1982
Maria Clelia Pereira da Costa
Orientador: Carlos Roberto da Silveira
Universidade São Francisco-USF-SP
Resumo: Este artigo faz parte de uma pesquisa de doutorado em fase inicial e prioriza

investigar a criação, a implantação e as mudanças transcorridas pela primeira escola
urbana do Projeto de Assentamento Dirigido Anauá (PAD/ANAUÁ) situado na BR 174
rodovia que liga Roraima aos demais estados brasileiros. Interessa-nos contextualizar o
momento político, social e cultural em que a Escola Estadual José de Alencar (EEJA)
esteve inserida no espaço temporal correspondente a (1950-1982), os regimes de podersaber, através das narrativas dos sujeitos da pesquisa. Portanto, as mudanças ocorridas na
instituição constitui-se o objeto desse estudo. A escola foi instituída na Amazônia
Roraimense pelo Decreto Lei nº 123 de 17 de julho de 1950, pelo Governador do exTerritório do Rio Branco (atual Estado de Roraima) Miguel Ximenes de Melo e
denominada Escola Isolada José de Alencar. O objetivo da escola foi atender os filhos
(as) dos coletores de castanhas, cortadores da seringueira, sorva, balata e juta nas
comunidades de São José do Anauá e do Catrimani no Baixo Rio Branco, atual Distrito
de Santa Maria do Boiaçu município de Rorainópolis. A investigação terá por corpus as
narrativas dos três professores (as) e duas filhas de professoras que trabalharam na EEJA,
entre 1960-1982. Busca-se identificar a partir das narrativas dos partícipes, a trajetória da
constituição escolar (origem dos professores, formação, situação política, social,
arquitetura, as mudanças espaciais, territoriais e curriculares). A pesquisa é histórica,
consiste no método exploratório quanto ao período em alusão, qualitativo, quanto aos
sujeitos narradores direcionados pela análise do discurso através da escrita de si
embasados no pensamento Foucaultiano (2008, 1983, 2013, 2011). Integra-se a
construção de mapas para identificar os períodos das mudanças transcorridas pela
instituição nesse percurso; entrevistas semiestruturas e análise das narrativas no contexto
da escrita de si. Pressupõe-se a contextualização do acervo escolar para obter outras
informações não mostradas ou identificadas nas narrativas. A problemática da pesquisa
é: quais discursos, regimes de verdade e relações de poder-saber atravessaram as políticas
educacionais da escola nesse período? O discurso dos sujeitos evidenciam as formas de
governamentalidade da escola? Nesse contexto, o objetivo principal é: problematizar o
discurso da criação da instituição sendo as narrativas as lentes reveladoras dessas relações
de poder existentes no processo de instalação da escola nos diferentes lugares. Analisar a
partir das narrativas os discursos que atravessaram os regimes governamentais
vivenciados pelos atores; identificar nos arquivos escolares a reorganização do currículo,
arquitetura, adequação da escola ribeirinha a escola urbana; investigar as tensões políticas
em função das mudanças territoriais da escola; compreender os processos de
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transformações ocorridas em seu interior a partir das interferências governamentais;
analisar as alterações das políticas educacionais do país, inerentes a instalação da EEJA
no assentamento Anauá. A investigação insere-se na Linha de Pesquisa em Educação,
Linguagens e Processos Interativos e faz parte dos Grupos de pesquisas Estudos
Foucaultianos da Universidade São Francisco.
Palavras Chave: Educação; Escrita de si; governamentalidade.
Introdução
O presente artigo decorre de um projeto de investigação em fase inicial (2017), na
linha de pesquisa: Linguagens e Processos Interativos, do qual faz parte o Grupo de
Estudos Foucaultianos da Universidade São Francisco, Campus Itatiba-São Paulo, e tem
na coordenação do Grupo de Trabalho-GT os professores Carlos Roberto da Silveira e
Márcia Aparecida Amador. O projeto de pesquisa busca analisar as narrativas de cinco
sujeitos a partir da “escrita de si”, o que permitirá conhecer fatos, acontecimentos e suas
experiências de vida profissional ao longo de sua trajetória de trabalho na escola José de
Alencar, uma escola instituída em 1950 pelo governador Miguel Ximenes de Melo,
localizada no Baixo Rio Branco na Comunidade do São José do Anauá e Catrimani,
ambas as comunidades instintas em meados da década de 1970, em função da vida
nômades dos habitantes.
Busca-se identificar a partir das narrativas dos sujeitos partícipes, também a
constituição da escola (arquitetura, espaços, origem dos professores, formação, situação
política, social, as mudanças espaciais, territoriais e curriculares). Vale justificar o porquê
dessa pesquisa e o tema escolhido. Tudo se deu quando eu procurava indícios do
funcionamento da escola José de Alencar em seus arquivos datados da década 1980.
Buscava os rastros deixados pela primeira professora da instituição, período que esta
passou a trabalhar na escola instalada no povoado Vila do Incra por volta de 1981 em
pleno movimento de Assentamento Dirigido Anauá-PAD/ANAUÁ, situado na BR 174
entre Amazonas e Caracaraí-Roraima.
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Os dados foram necessários para elaboração do projeto de pesquisa do mestrado
em outubro de 2013. Pela extensão da tarefa pedi ajuda a uma funcionária do serviço de
apoio da escola para verificar o depósito de arquivos escolares da instituição que
intencionava pesquisar. Os documentos poderiam indicar quem foi a primeira professora
da escola, formação, origem, estado civil... Quando abordei o assunto relacionado aos
arquivos à funcionária olhou-me e disse:
Professora! Você é muito corajosa! Perdeu mesmo o juízo! Ninguém se atreveu
até hoje vasculhar esse material. A gente não tem ideia onde tá as coisas, nem
se a gente vai encontrar. A gente pode ficar doente. Tem muita poeira, baratas,
e tudo está misturado. É muito material, você não tem como encontrar os
primeiros documentos sem fazer uma costura bem alinhavada nesse monte de
papel... E todas estas pessoas que você procura acho que já morreram outros
estam aposentados e morando bem longe daqui. Eu acho uma tarefa quase
impossível de você cumprir... Mais como à senhora gosta de desafiar as
regras... é fora do normal, tudo pode acontecer... (08/10/2013).

Desse pensamento surgiu o título do projeto de pesquisa, cunhado na escrita desse
artigo, sendo um título que revela fragmentos interessantes, um celeiro de informações
úteis para a continuidade dessa pesquisa, pela complexidade do objeto de estudo, o
contexto histórico dessa instituição, tempo e experiências contidas nas narrativas,
verdades que podem ser comparadas aos documentos que se pretende analisar.
A princípio intencionava investigar a escola, tendo como fontes principais os
arquivos escolares, penso que pelo vasto material encontrado, depois de uma varredura
nos documentos os quais foram classificados para serem digitalizados, outros organizados
em pastas para facilitar o acesso a outras pessoas que tenham interesse em pesquisar sobre
a EEJA85.
A referida escola é possuidora de um rico acervo e apesar da má conservação, em
parte destruído pelo tempo, considerando que falta parte de sua história de toda a década
de 1950, ainda assim a riqueza dos arquivos promete pelo espaço tempo, diversidade e
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Etnograficamente será assim grafado o nome da Escola Estadual José de Alencar-EEJA
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quantidade de material, a espera de interessados na construção da história da escola. Um
marco de memórias e experiências da educação, traçada tanto pelas narrativas quanto
pelos acervos documentais.
No entanto, após a terceira orientação, foram descartadas estas possibilidades de
análise dos arquivos escolares, embora seja um acervo interessante, a linha de pesquisa
da qual faz parte o projeto, de acordo com o orientador, optou-se pela riqueza de detalhes
das narrativas das amostras, no sentido de revelar a pertinência das vozes desse “Outro”,
há tempo silenciado, mas de um valor memorável, embora possa ser considerado na visão
do leitor um trabalho realizado por uma única “formiga”, o que poderá levar tempo para
ser concretizado de fato.
Diante do exposto, as expressões reveladas nos “ditos” da funcionária ficaram
marcadas em minha memória o que se inscreve numa abordagem própria na compreensão
da trajetória de cada um dos personagens no contexto dessa pesquisa. As palavras da
senhora Noêmia, foram um fio condutor de valor que poderia ser interligado por meio das
narrativas dos sujeitos que conheceram de perto o desenvolvimento da escola em
diferentes etapas de sua construção, e dos quais podem revelar um olhar analítico ao
descaso em função da ausência de escrita da história dessa escola. Essa ausência tem me
instigado a encontrar vestígios a partir de uma reflexão mais apurada nas palavras dos
convidados que fazem parte dessa investigação.
Nessa perspectiva, vale conhecer a área geográfica desse estudo que se insere no
“Domínio da Amazônia Roraimense no município de Rorainópolis, Estado de Roraima”
às margens da rodovia BR 174, o qual liga Roraima aos demais estados brasileiros e as
fronteiras da Venezuela e Guiana. O espaço geográfico abrange parte do Projeto de
Assentamento Dirigido Anauá, incluindo o território de localização da EEJA situada no
Bairro Centro da cidade. O trabalho é a continuidade das reflexões que direcionaram a
pesquisa de mestrado em educação defendido em fevereiro de 2016. A pesquisa realizada
durante dois anos entre 2014-2016 tratou de construir o contexto histórico do referido
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projeto de assentamento, e teve como objeto de estudo a implantação da primeira “CasaEscola”, instituída no assentamento nas terras do senhor Valentin Bauduíno, em 1977
(COSTA, 2016).
Dessa feita, acredito serem as mudanças transcorridas pela instituição nesse
percurso histórico de seus 66 anos de existência o objeto de estudo dessa pesquisa, um
cenário fértil e relevante dentro das possibilidades e limites na construção da “escrita de
si”, das memórias, da história da escola sob a mira do corpus que poderão responder os
questionamentos da pesquisa aliados aos estudos teóricos metodológicos.
Os caminhos, contexto e metodologia da pesquisa
Para o desenvolvimento da pesquisa, os critérios metodológicos são fundamentais
e esse trabalho possui como estratégia de investigação, uma pesquisa qualitativa quanto
ao espaço temporal que se propõe investigar (1950-1982). O método exploratório
percorrerá os estudos bibliográficos, pesquisa de campo por entender que as entrevistas
narrativas retrataram essa caminhada em diversas direções. Para tanto, os caminhos
delineadores da pesquisa serão divididos em algumas partes e conduzidos
estrategicamente conforme cada fase da investigação.
Convém frisar que o material utilizado nessa pesquisa foi aprovado pelo Comitê de
Ética e Pesquisa conforme Parece nº: 1.125.509 de aprovação 26 de junho de 2015.
Quanto os nomes, estes aceitaram expor literalmente nessa pesquisa, tendo em vista que
fazem parte dessa história e nada há que abomine os registros de escrita de cada sujeito.
Levaremos em consideração o corpus da pesquisa, a luz dos estudos de linha francesa
foucaultiana no sentido de compreender três domínios foucaultiano e sistematizar o
percurso na construção do contexto da pesquisa, quanto os procedimentos utilizados para
a análise do corpus-narrativos e a “escrita de si”.
Esse recorte do corpus se dará também pela decisão de escolher os instrumentos de
levantamento de dados, as amostras a partir das entrevistas semiestruturadas, com roteiro
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pré-organizado com perguntas abertas aplicadas a cinco sujeitos participantes que ficaram
a vontade para expressar seus sentimentos quanto às questões abordadas e sem
interrupções, para expor seus pensamentos, desenvolver a escrita de suas vivências nesse
espaço de saberes.
Entendemos que as narrativas no contexto da escrita de si, podem mostrar ascensão
às posições políticas de forma vertical dos professores (as), e fazer jus a essa investigação
quanto às relações de poder-saber envolvendo os sujeitos e os modos de subjetivação
nesse período investigado.
Assim, os caminhos a serem percorridos para a realização desse estudo
compreendem as estratégias de organização da pesquisa, aos arquivos escolares e seus
significados os sujeitos envolvidos, e os critérios de escolha de cada um, se deram por
entender as implicações das narrativas na vivência de seus relatos e por:
a)

Serem os primeiros professores que trabalharam na escola desde sua criação no

Baixo Rio Branco (1959-1972) e carregar as marcas de um lugar distante desconhecido
até mesmo dos habitantes de Rorainópolis- Roraima. Buscar entender o porquê da escolha
desse lugar longínquo para instalação da escola primária numa comunidade indígena, na
qual os índios não frequentaram a escola;
b)

A contextualização de alguns acervos documentais se fará necessário para

identificar as relações de poder-saber que envolveu a instituição no auge do regime
militar. Algumas respostas poderá se fazer presente nos arquivos da escola situações
como: (mudanças da escola, formação dos professores, currículo escolar, arquitetura,
localização...);
c)

Assim, o método exploratório consiste em percorrer a partir do corpus, constituído

pelos discursos presentes nas entrevistas realizadas com duas professoras vivas: A
professora Francisca das Chagas de Oliveira de (56 anos) de idade residente na vicinal 02
de Rorainópolis. Até o momento da escrita desse texto a referida professora trabalhava na
Universidade Virtual de Roraima no Polo de Rorainópolis, após deixar a sala de aula da
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escola José de Alencar, no início do século XXI. A professora Marlene Pedroso de (60
anos), aposentada residente no município do Cantá, região Norte de Roraima, professora
substituta de Adalgiza Xavier.
d)

O professor Paulo Lopes da Silva de (83 anos) idade entrevistas em julho de 2015

faleceu em janeiro 2017, primeiro professor da escola no Baixo Rio Branco. Aldarleide
Pereira de (45 anos) nos concedeu uma entrevista em julho de 2015 e relatou o trabalho
desenvolvido pela sua mãe Adalgiza Xavier nos confins da Amazônia roraimense, quando
a escola José de Alencar foi instalada no Povoado Vila do Incra em 1981. Perla de Araújo
de (42) anos é filha da professora Ordalha de Araújo Lima, a primeira diretora oficial da
escola José de Alencar entre (1982-1989). Perla é formada em Administração e trabalha
no setor empresarial de Boa Vista Roraima. Acredito que as revelações desse corpus
podem contribuir significativamente com a construção do discurso desse texto, no sentido
de produção de saberes dos professores (as) e filhas das professoras.
Para tanto, algumas atividades da pesquisa já foram desenvolvidas, considerando
os procedimentos utilizados durante a pesquisa de campo, a temática que contempla a
realização da investigação como: A escrita das conversas, gravação das entrevistas e
organização das fotografias tiradas durante o trabalho de campo, ou digitalização das
fotos que representa as recordações dos entrevistados. A transcrição dos textos e dos
áudios serão analisadas e devolvidas os entrevistados para avaliarem suas falas, autorizar
sua publicação e o uso das fotografias já selecionadas;
Algumas características se destacam nas vozes dos sujeitos da pesquisa dentre tais:
Todos os sujeitos entrevistados são naturais do Estado de Roraima; sendo dois de origem
ribeirinha do Baixo Rio Branco de São José do Anauá e Santa Maria do Boiaçu e demais
nasceram em Boa Vista capital de Roraima.
Para ouvir estas vozes, os dados das narrativas coletadas, serão interpretadas e
analisadas segundo o pensamento do filósofo francês Ricoeur, (2010), que entende as
narrativas tornam as bases na construção da pesquisa e “operam um mesmo tipo de
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inscrição, uma na duração outra na dureza do material”. Nesse aspecto, temos como
reflexão um objeto concreto, real e palpável que embora seja olhado de forma empírica,
esperamos ganhará vigor científico como atividade criadora da escrita de si.
Assim, por meio das reflexões busca-se identificar os pormenores que
problematizaram os questionamentos da pesquisa, considerando as experiências que
fazem parte da vida humana, e diante do cenário da proposta de investigação:
Como os sujeitos partícipes se manifestam discursivamente diante do processo de criação
e instalação da Escola José de Alencar, e mostram suas contribuições para a construção
da história da instituição? Como o modo de governamentalidade atravessa o movimento
de assentamento no contexto político, econômico e social entre as décadas de 1970-1980?
De que forma estam presente a escrita de si, nos modos de subjetividades nas expressões
discursiva dos primeiros professores da Escola José de Alencar? Quais discursos, e
regimes de verdade se relacionam com as políticas educacionais do Território e a escola
nesse período? O que se identifica no discurso dos participantes da pesquisa, que
evidencia as formas de governamentalidade da escola?
Espero que, as narrativas no sentido da escrita de si possam identificar pormenores
silenciados, apagados, e confrontar com o possível conjunto de documentos arrolados
como corpus. É bom lembrar que não se tem a certeza de que todos os acervos possam
ser encontrados integralmente, já que na maioria das vezes a documentação escolar é vista
como meros registros, sem significado histórico, e passam a ser esquecidos sem nenhum
valor.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta em ação como pesquisadora parece ser uma conquista ordenada pelos
interesses que me orienta sobre as experiências que preciso amadurecer e me apropriar
cada vez mais, isso poderá revelar-me os domínios foucaultianos que devo abordar nessa
pesquisa; e considerar os métodos, os teóricos em passos calculados, pois, tanto a ciência
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quanto os métodos revelam fascinações à medida que adentramos nesse universo
desconhecido e deparamos com os vestígios, o tempo, os fazeres, as memórias, os objetos
de estudo, a história, os acontecimentos, e, sobretudo, a propriedade da linguagem
humana que em cada atividade que se processa o uso da língua se diferencia em cada área
do conhecimento, tempo, estilo da escrita e modos interpretativos do que se escreve, seja
de si ou do outro.
Assim, a linguagem cientifica das ciências humanas, das ciências sociais, da
filosofia todas as linguagens diferem por suas características únicas. Isso me faz pensar
na escrita necessária para ampliação e o desenvolvimento dessa pesquisa. Para tanto,
procuro uma relação que direcione as dimensões constitutivas que tenho observado na
linguagem enquanto fato social, nas distintas áreas da pesquisa científica, no modo como
os sujeitos se escrevem e se posicionam diante dos acontecimentos. Assim, a linguagem
se configura como instrumento reflexivo que estabelecerá nessa investigação e “escrita
de si”, no que tange a interpretação das narrativas que serão analisadas no decorrer do
trabalho à luz de referenciais teóricos que possibilitem outras formas de pensar o outro
e as transformações ao longo de sua trajetória.
E nesse âmbito filosófico, buscar os debates em torno das potencialidades da
“escrita de si” como ferramenta de pesquisa, é contribuir com a produção e construção do
conhecimento. É sem dúvida conhecer o pensamento do filósofo francês Michel Foucault,
é pensar nas mudanças a partir de ações reflexivas, é tornar quase como um ritual ao longo
dessa pesquisa o uso de suas ferramentas teórico-metodológicas.
Sem dúvidas as pesquisas desse teórico, tem influenciado profundamente o
pensamento humano em diferentes campos, tempos e áreas de pesquisas humanas, sociais
dentre outras. É preciso ter coragem para dizer e observar o lado positivo das mudanças,
das transformações, da criação de novos termos, presentes nas obras foucaultianas, é
sempre um esforço a mais compreender sua linguagem e utilizar em pesquisas da
educação brasileira.
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Foucault rompeu com muitos dos conflitos de sua época, ocupou-se de pesquisas,
extraordinárias, participou dos mais complexos movimentos filosóficos e se destaca nos
departamentos que assume nas universidades (ERIBON, 1990, p.191). Fatos esses que
pesquisadores não compreendiam seus escritos numa época marcada pela crítica, pelo
preconceito alguns em relação às temáticas de suas pesquisas, hoje se mostram
convincentes e persuasivas em distintas linhas de pesquisas incluindo os pesquisadores
da educação, que buscam reflexões em seu campo de pesquisa para constatar o propósito
de suas pesquisas e as ferramentas deixadas pelo filósofo que pode auxiliar nas relações
e mudanças da educação na contemporaneidade.
Observo ao logo dessa pesquisa, que, embora exista um acervo muito extenso de
literaturas do autor e muito mais daqueles que discutem suas obras, algumas mais
recentes, o objetivo central nessa pesquisa não é explorar de seus estudos de forma
profunda, mas buscar compreender como se dá na visão do filósofo francês a escrita de
si, e as formas em que estam interligadas as relações de poder-saber, a
govemamentalidade, e os regimes de verdades, permeadas pelas narrativas de professores
(as) e filhas de professoras, que trabalharam na Escola José de Alencar, e como esses
atores se constituem como sujeitos construtores dessas vozes.
Nesse processo, penso deter-me em especial no último dos três últimos domínios
citados na perspectiva de construção da pesquisa, uma tarefa centrada nas explicações e
interpretações dos discursos dos sujeitos da pesquisa das implicações foucaultianas, que
além de proporcionar desafios, permitirá nos apropriarmos de suas reflexões sobre a
noção de: escrita de si, relações de poder-saber, governamentalidade e regimes de
verdades, termo dos quais devem ser observados nas entrelinhas das entrevistas.
Nessa construção, penso ser fundamental explicar o significado para o uso do
termo usado na “escrita de si” cunhado pelo filósofo francês, é uma obra de relevância
dentre seus escritos e pode definir a racionalidade da palavra o que permitirá compreender
essa pesquisa através do desenvolvimento do pensamento foucaultiano e seu
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deslocamento constitutivo da palavra na compreensão do leitor, que pela primeira vez
tenha contato com essa expressão.
Parafraseando, as palavras de Michel Foucault sobre a “escrita de si” pode-se
compreender a expressão considerando o modo do sujeito escrever para si e para o outro.
É sua organização, congruência e se faz diferente de uma narrativa confessional, aquela
que o sujeito conta seus pecados seja anotando ou direto ao confessor espiritual. A escrita
de si não possui o objetivo de confissão, de busca do perdão, ou, do apagamento dos
pecados para a purificação da alma. Ela representa o exercício da comunicação eficaz,
maior possibilidade no processo de clareza de si por si, de conhecer-se, um fazer resiliente
em busca de mudanças, e que essa possa contribuir com oportunidades de compreensão
para o outro (quem ler, interpreta, olha, ou escreve, algo) (FOUCAULT, 1983, p. 45-46).
Para Foucault, a partir da experiência e da prática de si o homem era é capaz de
aprender a desenvolver o que ele cunhou como a “escrita de si”. “Como elemento de
treinamento de si, a escrita tem para utilizar uma expressão que se encontra em Plutarco,
uma função etopoiéitica: ela é a operadora da transformação da verdade em êthos”
(FOUCAULT, 2012, p.144). O termo não se aplica aqui como sinônimo de ser versátil na
escrita, na produção de textos seja científico ou não, mas como expressão social que
considera o sujeito capaz de olhar as relações sociais, compreender e sempre refazer as
leituras de si mesmo para que possa haver processos de mudanças sem desviar-se do
resultado proposto.
A escrita como exercício pessoal feito por si e para si é uma arte da verdade
díspar; ou mais precisamente uma maneira racional de combinar a autoridade
tradicional da coisa já dita com a singularidade da verdade que nela se afirma
e a particularidade das circunstâncias que determinam seu uso (FOUCAULT,
1983, p. 151).

É por essa e outras vertente que o trabalho de Foucault tem influenciado e
desempenhado um papel importante nas diferentes áreas do conhecimento, e sinaliza a
educação como uma forma de articula-se aos diferentes deslocamentos das mudanças

1144

decorrentes não somente dos momentos vividos, mas das perdas que são presenciadas no
itinerário narrativo de cada sujeito.
Os conceitos de narrativas do o filósofo francês Paul Ricoeur (1994, 2010)
contribuirão para explorar a utilidade destas e sua relevância para a construção da escrita
dessa pesquisa. Para o autor, o verdadeiro sentido da narrativa é interpretar a voz dos
sujeitos que contam as experiências vividas em determinado tempo e lugar, dando
visibilidade aos fatos e acontecimentos. [...] “que o tempo torna-se tempo humano na
medida em que é articulado de um modo narrativo, e que a narrativa atinge seu pleno
significado quando se torna uma condição da existência temporal” (RICOEUR, 1994, p.
85). Desse modo, penso que esse é o tempo presente para construção da escrita de si, da
trajetória profissional vivida pelos professores e filhas de professoras, sujeitos envolvidos
na pesquisa.
Além disso, é desse lugar, ou seja, dos arquivos que a obra de Zamboni (2008)
“Memórias e histórias da escola” garante a produção de conhecimento sobre os arquivos
escolares que vêm ganhando espaço e um avanço significativo para a pesquisa em
História da Educação, e, possibilita um olhar mais reservado quanto sua originalidade,
um documento de valor que requer os estudos e os discursos mais profundos, e que tem
revelado.
Os arquivos escolares e seu valor histórico na visão de (ZAMBONI, 2008, p. 40),
revela,
Os arquivos históricos escolares, em construção, expõem, aos múltiplos
sujeitos, sua história, envolvem intelectualmente e efetivamente os
participantes desse trabalho, ampliam debates sobre o significado das fontes
históricas num ambiente onde os documentos não se tornam velhos problemas
de organização, mas fontes documentais para a valorização e compreensão dos
processos pedagógicos.

Nessa pesquisa os arquivos escolares também gerenciam o percurso para uma
contextualização criteriosa em documentos específicos (matrícula inicial, ata de resultado
final, diário de classe, folha de frequência dos professores, decretos e portarias de
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nomeação dos diretores).
Resultados e Discussão
A pesquisa se encontra em fase inicial, no entanto, almejo que as constantes
discussões das disciplinas, juntamente com as temáticas possam contribuir para um olhar
mais atento dos teóricos, fortalecer a investigação e trazer esclarecimentos verossímeis
desse espaço de saberes e valores na voz do outro que expressará seu conhecimento
relativo às questões de pesquisa.
Essas narrativas dos personagens são um dos pontos alto desse texto, porque
mostra um novo olhar para o trabalho desses profissionais, quase apagados da História da
Educação Regional, algo até então fora do alcance dos habitantes desse território, muito
menos trabalhado por outros pesquisadores. Penso que esse exercício de análise sobre a
“escrita social da escola ou de cada um dos entrevistados” permitirá ao leitor outra
percepção da escola, dos personagens, do lugar, do tempo e dos objetivos traçados para a
investigação e que poderá ser alcançado a partir das narrativas dos sujeitos
protagonizadores dessa problematização.
Penso que as teorias foucaultianas junto às análises das narrativas dos sujeitos
participantes, serão significativas às questões de pesquisa, pois adentrará as
complexidades que acirram os embates políticos, sociais e culturais, marcados pelas
expressões governamentalidade, relações de poder-saber, e escrita de si”. Nesse processo,
vale considerar o pensamento humano como aquele capaz de resignificar as narrativas, o
tempo, as memórias, a história em função do processo social, política, cultural e
científico.
As entrevistas nortearão a pesquisa, a partir da análise, das contribuições do
processo de escolarização da instituição e sua transformação ao longo do tempo, isso pode
ficar evidente e mostrar esse lado da fronteira, desconhecido do espaço acadêmico local.
As comparações das entrevistas com o acervo documental possibilitará conhecer de perto
as nuances políticas e sociais que envolveram as tantas mudanças da instituição e as
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relações de poder em períodos diversos do século XX.
Sem dúvida o levantamento será de grande valia para a pesquisa acadêmica, pelos
futuros registros, organização, e dados que serão disponibilizados a outros interessados
em conhecer essa radiografia construída a partir das experiências profissionais, trajetória
de vida dos professores, e filhas de professoras, por meio das narrativas deixaram seus
registros na escrita dessa tese. Além disso, os arquivos dessa instituição podem revelar
fatos interessantes, escondidos nos regimes de governo, de relações de poder vivido pelos
pares.
Espero que esse silêncio desconhecido das possíveis causas das mudanças locais
da instituição seja visível. Outro ponto, é que os pesquisadores possam despertar o
interesse, pelas investigações e traçar um novo olhar para a educação de Rorainópolis. As
provas, os vestígios, as pistas poderão ser apresentadas de forma discursiva, onde as
fotografias, os documentos oficiais, relatórios e demais arquivos mencionados poderão
evidenciar o poder exercido sobre os sujeitos da escola e do assentamento.
Considerações parciais
As abordagens metodológicas e os corpus conduzirão a pesquisa que venho
constituindo ao longo dos últimos vinte anos de trabalho na escola José de Alencar, do
qual procurei amadurecer nos últimos três anos, o que parece efetivar a escolha das
abordagens, dos personagens dessa história, com o objetivo de refletir sobre os diferentes
caminhos nesse processo de construção da pesquisa.
Acredito que o presente trabalho poderá dar conta de questões de pouco interesse
acadêmico, até então desconhecido da sociedade local e das academias dessa região. A
relevância dessa pesquisa como se faz perceber, não se da somente pela “escrita de si” no
contexto das narrativas, mas também pela valiosa possibilidade de contextualização do
acervo documental da Escola investigada, mas de conhecer esse modo de governamento
vivenciado nesse período.
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Nesse contexto, compreende-se que a pesquisa narrativa é um estudo que mostra
como as experiências humanas são capazes de construir a história, não somente pelo
prazer de contá-las, mas pela necessidade de torná-las registradas, através das
experiências reais vividas por diferentes pontos de vista humano.
Nessa pesquisa, entendo que existem os sujeitos86 sem vozes, àqueles esquecidos,
silenciados de forma cruel, desvalorizados pela sociedade do medo, do poder político, um
governo opressor que possivelmente marcou as vidas, de homens, mulheres e crianças
pela necessidade da escola, da terra, e por medo se recusaram a dizer as verdades, fatos
que poderia beneficiá-los.
Olhando por esse prisma, a pesquisa poderá trazer à tona o silêncio de sessenta e
seis anos dessa escola juntamente com os dizeres de seus pares, homens e mulheres que
pensando na ideia da escolarização, da colonização, do modo de dominação, e exploração
que possa ter ocorrido dentro do movimento de assentamento, ao longo da jornada no
exercício da profissão na instituição, deixou-os sem vozes, no entanto, mesmo no
esquecimento se movimentaram involuntariamente e não se deixaram escravizar pelo
analfabetismo, opressão e poder político da época.
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O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM E PENSAMENTO INFANTIL: GÊNEROS
TEXTUAIS DO JORNAL IMPRESSO
Inês Aparecida Buglini Casarin
PUC-CAMPINAS
Resumo: Esta pesquisa busca investigar a problemática dos gêneros textuais do jornal
impresso como contributo para o desenvolvimento da linguagem e do pensamento
infantil. As crianças de salas de aula da educação infantil, denominadas agrupamento III,
com 26 crianças com idades que variam de 3 a 5 anos da rede municipal de Campinas
serão observadas sendo mediadas pelas respectivas professoras num trabalho que envolve
a leitura de imagens e dos textos jornalísticos, culminando com a proposta de montagem
de um jornal escolar, onde as crianças façam os desenhos, sendo as professoras as
escribas. Nosso objetivo é fundamentar teoricamente, por meio dos pressupostos de Lev
Semyonovich Vygotsky que o jornal escolar constitui-se um mediador do
desenvolvimento da linguagem e do pensamento, sendo ele um elemento cultural e
integrante de vários gêneros textuais, além de representar a função social da escrita da
realidade que nos cerca. Pressupõe-se que os textos jornalísticos variados aliados às
leituras de imagens possibilitam às crianças novas formas de leitura e compreensão, por
consequência a elaboração do pensamento e o desenvolvimento da linguagem oral e que
os desenhos como pré-escrita representam a linguagem escrita. A proposta de trabalho
com os gêneros textuais busca quebrar paradigmas com as práticas pedagógicas que
envolvem a leitura e a escrita na sala de aula da educação infantil. A investigação busca
compreender como se dá a ressignificação da linguagem oral e escrita por meio do
desenho. Com base na teoria histórico-cultural e na pedagogia histórico-crítica é que a
análise qualitativa será realizada, mediante as observações sistemáticas do trabalho
proposto pelas professoras. É com base nesses pressupostos teóricos que elaboramos o
problema central de nossa pesquisa, a saber: A elaboração de um jornal escolar pode se
constituir em instrumentos de mediação da produção textual de crianças na educação
infantil? E a pesquisa tem o intuito de contribuir com os professores de educação infantil
acerca de como se dá a aquisição da linguagem escrita e do pensamento no universo
infantil com a mediação do jornal e dos gêneros textuais nele contidos. A metodologia
utilizada na pesquisa será a qualitativa exploratória. A revisão bibliográfica teve como
bases de dados os sites da BDTD e SCIELO, onde foram encontrados 25 trabalhos sobre
a temática, sendo 3 teses, 11 dissertações e 11 artigos. Foram usados os filtros educação
entre os anos de 2003 a 2016. Os resultados esperados do ponto de vista teórico é o
aprofundamento nas discussões teóricas sobre a prática docente com os gêneros textuais
do jornal impresso, melhor compreensão da teoria histórico-cultural e sobre a pedagogia
histórico-crítica enfocando o desenvolvimento do pensamento e da linguagem,
construindo um diálogo entre a teoria e a prática docente. Do ponto prático pretende-se
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que este estudo seja útil para a formação de profissionais da educação, bem como
graduandos e pós- graduandos.
Palavras chaves: Gêneros textuais; jornal escolar; linguagem e pensamento.
Introdução
A pesquisa que pretendemos desenvolver pauta-se nos pressupostos da teoria
histórico-cultural de Lev Semenovitch Vygotsky sobre o desenvolvimento humano. Para
Vygotsky, as crianças se desenvolvem nas relações que estabelecem com o ambiente,
com as pessoas, isto é com um sistema de funcionamento social que dá significado às
suas atividades. O que ela aprende vai sendo interiorizado e transformado em pensamento
verbal, que é uma síntese entre a prática e a fala, que constitui-se num processo histórico
cultural.
Para Vygotsky o ser humano é um sujeito interativo que elabora seus
conhecimentos sobre os objetos, em um processo mediado pela relação com o outro, isto
é o conhecimento começa nas relações sociais, na sua subjetividade permeado por
condições culturais, sociais e históricas. “A palavra surge e se constitui unicamente no
processo do desenvolvimento histórico da consciência humana, sendo um produto e não
uma premissa da formação do homem.” (VYGOTSKY, 2001, p. 395)
Para Vygotsky “seria incorreto conceber o pensamento e a linguagem como dois
processos independentes”. (VYGOTSKY, 2001, p. 396 )
Existe uma unidade entre pensamento e linguagem. A criança pequena quando quer
um objeto , ela chora, esta é uma forma de linguagem, o adulto dá o objeto. Então essa
relação é mediada pelo adulto e pelo meio. Essa relação futuramente passa a ser mediada
pela fala que é algo exclusivo do ser humano e se dá nas relações de como este sujeito se
relaciona com o mundo, constituindo um meio de contato com o social.
O processo de mediação por meio de instrumentos e signos, é fundamental para o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que distingue os homens dos
animais , e que a mediação é um processo essencial para tornar possível atividades
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psicológicas voluntárias, intencionais, controladas pelo próprio indivíduo. (OLIVEIRA,
2001).
Existem elementos que auxiliam a atividade humana, eles são os instrumentos e os
signos pelos quais os sujeitos se utilizam para aprender e significar a aprendizagem. A
linguagem ou fala, para Vygotsky é considerada como um signo que primeiro é verbal e
depois nos processos estruturados de pensamento, passa a ser escrito. A criança em
contato com a leitura e a escrita na escola de educação infantil pode utilizar a linguagem
como forma de pensamento e vice-versa de acordo com a intervenção do professor.
Os processos de desenvolvimento do pensamento e da linguagem se unem,
surgindo, então o pensamento verbal e a linguagem racional, o ser humano passa a ter a
possibilidade de um modo de funcionamento psicológico mais sofisticado, mediado pelo
sistema simbólico da linguagem. (OLIVEIRA, 2001)
A criança passa por processos de internalização, sendo que as funções psicológicas
superiores se dão primeiramente entre as pessoas e o meio, chamado de nível
interpsicológico e depois pelo nível intrapsicológico, que se dá no interior,
individualmente. A criança se apropria da fala do outro, tornando-a sua e em níveis
psicológicos elevados de acordo com a intersubjetividade.
Vygotsky (1984) define que “ funções no desenvolvimento da criança aparecem
duas vezes: primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro entre pessoas
(interpsicológica), e, depois no interior da criança (intrapsicológica)”.
Para a realização das operações psicológicas relacionadas ao processo de ensinoaprendizagem, o pensamento e a linguagem associam-se formando uma unidade, então a
criança é capaz de exercer a inteligência prática para alcançar os objetivos determinados.
Sendo o que Vygotsky chama de fase pré-verbal o desenvolvimento do pensamento e
fase pré-intelectual o desenvolvimento da linguagem.
O momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual que dá
origem às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata, acontece quando
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a fala e atividade prática, então duas linhas completamente independentes de
desenvolvimento convergem. (VYGOTSKY, 1994).
O jornal escolar como mediador do desenvolvimento do pensamento e da
linguagem pode ser compreendido como um instrumento cultural.
A cultura não é pensada por Vygotsky como algo pronto, um sistema estático onde
o indivíduo se submete, mas como uma espécie de “palco de negociações”, em que seus
membros estão em constante movimento de recriação e reinterpretação de informações,
conceitos e significados. A vida social é um processo dinâmico, onde cada sujeito é ativo
e onde acontece a interação entre o mundo cultural e o mundo subjetivo de cada um.
(OLIVEIRA, 2001).
É com base nestes pressupostos teóricos que elaboramos o problema central de
nossa pesquisa a saber: A elaboração de um jornal escolar pode se constituir em
instrumentos de mediação da produção textual de crianças na educação infantil?
Justificativa
O estudo investigativo busca compreender sobre as possibilidades do jornal
impresso ser um mediador da produção textual nas crianças da educação infantil bem
como os gêneros textuais abordados em sala de aula podem contribuir para o
desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Este projeto se propõe a estudar a
diversidade de possibilidades que o professor pode oferecer aos alunos explorando os
gêneros textuais contidos no jornal, tornando as crianças produtoras de textos e leitores.
Considerando que há uma exiguidade de pesquisas no campo dos gêneros textuais
utilizando o jornal impresso como contributo ao desenvolvimento da linguagem e do
pensamento na educação infantil.
Analisando os estudos científicos realizados sobre a temática gêneros textuais
utilizando o jornal impresso como mediador no desenvolvimento da linguagem e do
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pensamento na educação infantil, foram utilizadas como base de dados os sites BDTD e
SCIELO.
Os descritores utilizados foram: Produção textual, produção textual infantil, jornal
escolar, gêneros textuais e linguagem oral e escrita.
Os filtros aplicados na busca das teses e dissertações foram no período de 2003 a
2016 e a área foi a da educação. Portanto 13 anos de estudos referentes a temática sobre
a mediação do desenvolvimento da linguagem e do pensamento incluindo oralidade,
escrita, letramento e concepções teórico pedagógicas. Os artigos pesquisados datam de
2005 a 2016. Os títulos e resumos destas teses, dissertações e artigos foram lidos, sendo
selecionados os seguintes trabalhos:
Com o descritor produção textual encontrei duas teses. Uma delas intitula-se: “A
competência discursiva através dos gêneros textuais: Uma experiência com o jornal de
sala de aula” (BALTAR, 2003) feita com alunos do ensino médio de uma escola pública,
que aborda a relação entre a competência discursiva e o trabalho com gêneros textuais
postulado por Bronckart e a confecção de um jornal de sala de aula registrando os projetos
da escola, mostrando a ação pedagógica no ensino-aprendizagem da língua escrita. Outra
tese encontrada que envolveu alunos do ensino médio e não cita se ocorreu em escola
pública ou privada recebeu com o título: “ Argumentação no gênero carta de leitor de
jornal” (SILVA, 2012) abordando nesta pesquisa alguns dos principais conceitos e
perspectivas no que diz respeito à argumentação, tendo como bases teóricas a Semântica
Argumentativa e a Linguística Textual, assim como examinar os fatores que delimitam a
carta de leitor como um gênero textual específico, de caráter argumentativo. Também
foram encontradas quatro dissertações, a primeira intitulada: “A escrita argumentativa:
avaliação de um programa de ensino com alunos das 2ª e 4ª Séries”( GOMES, 2003) que
envolveu crianças do ensino fundamental de uma escola particular, este estudo investigou
os benefícios de um programa de ensino sobre as habilidades de produzir a escrita
argumentativa de crianças, das segunda e quarta séries do ensino fundamental de uma
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escola particular do Recife e se constatou que

nas implicações psicológicas, as

dificuldades enfrentadas pelos jovens escritores das quartas séries são passíveis de
superação, já na segunda série, momento normalmente visto como descrédito até então.
Quanto às implicações pedagógicas, os resultados mostram ser possível a implementação
de um ensino sistemático do discurso argumentativo muito antes (crianças de 7-8 anos)
do que habitualmente se observa nas escolas. A segunda dissertação encontrada tem como
título: “Livro de imagem: aprender a ver para aprender a ler” (CUNHA, 2005) realizada
com crianças de educação infantil de escola particular, objetivou caracterizar a leitura e
investigar os tipos de textos orais produzidos por crianças de 05 anos de idade, através da
leitura de livros de imagem e constatou-se que as crianças foram capazes de realizar três
tipos de leitura: uma narrativa, em que se percebe o preenchimento dos brancos entre as
imagens, com a interpretação das cenas, utilizando-se de conectores, outra, fragmentada
em relação aos elementos internos da narrativa, não indo além da leitura descritiva, e por
fim uma de natureza mista apresentando traços das duas citadas anteriormente. A terceira
dissertação apresenta o título: “ O papel da revisão textual em textos reescritos por
crianças” (CORREIA, 2010) realizada com crianças do ensino fundamental não cita se é
do ensino público ou privado e aborda acerca da produção textual, discute conceitos e
procedimentos relevantes para o fazer cotidiano da escrita na escola. Apresenta a
produção escrita na perspectiva de Bronckart (1999) - ação produtiva, interativa e
comunicativa; da Crítica Genética e a defende como ação que requer trabalho de
investimentos em movimentos de escrita e reescritas, pelos procedimentos de revisão
textual individual e coletiva, concluindo-se que a revisão textual e a reescrita promovem
na criança um comportamento discursivo consciente, favorecendo estratégias de
autorregulação. A última dissertação encontrada intitula-se: “Tessituras argumentativas:
um espaço para a interação” (GONÇALVES, 2014) envolvendo crianças do ensino
fundamental em uma escola privada, buscou-se compreender como se dão os processos
de escrita e reescrita de textos durante a execução de uma sequência didática voltada para
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o ensino de textos argumentativos e concluiu-se que houve modificações nos textos
depois das intervenções do professor e dos colegas da turma. Foram encontrados três
artigos, o primeiro intitulado: “O ensino da escrita argumentativa na perspectiva
dialógica” (ROCHA, 2012) da revista Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso,
versão on line que trata da análise de atividades didáticas de textos argumentativos
escritos da coleção Português: Linguagens, destinada ao ensino médio. O objetivo foi
analisar como essa obra didática ensina a produzir textos argumentativos escritos,
concluindo que as questões apresentadas na sequência não possibilitaram ao aluno
vivenciar as práticas sociais da escrita argumentativa. O segundo tem como título: “O
Ensino da Leitura no Discurso Pedagógico Contemporâneo” (BARRETO, 2015), da
revista Educação e Realidade, versão on line que aborda o discurso pedagógico como
arena de luta por hegemonia, envolvendo os modos pelos quais as tecnologias da
informação e da comunicação tendem a ser recontextualizadas nas práticas escolares;
meios de buscar a aproximação do movimento dos sentidos através do ensino da leitura;
resultados da pesquisa desenvolvida em uma escola pública, visando a fornecer subsídios
para outros movimentos de recontextualização; e dimensões do trabalho docente, com
ênfase em leitura e produção textual. O terceiro artigo “Produção escrita de narrativas:
influência de condições de solicitação” (BARRERA, 2016), enfoca a importância de
práticas pedagógicas que promovam a aprendizagem de conhecimentos explícitos
relativos à estrutura dos diferentes tipos de texto, de modo a propiciar maior competência
dos alunos na produção textual.
Com o descritor produção textual infantil encontrei cinco dissertações sendo a
primeira com o título: “ Letramento na educação infantil: um estudo sobre a produção
textual no universo das crianças não-alfabetizadas” (GHERSEL, et al, 2006) pesquisa
realizada numa escola particular de educação infantil cujo enfoque foi mostrar que
crianças não alfabetizadas, mas que vivem num mundo alfabetizador, estimuladas pela
sociedade na qual interagem, são seres letrados, pois desde o nascimento estão habituadas
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a conviver com letras nos mais diversificados tipos de portadores de texto. A segunda
dissertação encontrada intitula-se “O processo de apropriação da escrita na infância:
situações interativas na produção textual” (LUIZE, 2007) faz uma abordagem sobre a
importância de as crianças serem consideradas, desde as séries iniciais da educação
infantil, como efetivas usuárias da língua escrita. O trabalho investiga reflexões e ações
dos pequenos aprendizes frente a tarefas desafiadoras de produção textual. Tomando a
escrita como um sistema de representação configurado em diferentes gêneros textuais.
Pesquisa feita na educação infantil e não cita se é particular ou pública. A terceira tem
como título: “Produção coletiva de textos na educação infantil: a mediação e os saberes
docentes” (GIRÃO, 2011) realizada numa escola pública de educação infantil. Este
trabalho destaca reflexões sobre a prática docente e que a mediação durante a produção
coletiva de textos está relacionada a fatores como o contexto em que são inseridas as
atividades de escrita. A quarta dissertação intitula-se “ Práticas de produção de texto
numa turma de cinco anos da educação infantil” (COSTA, 2012), pesquisa realizada na
educação infantil de uma escola pública, Neste trabalho a realidade foi observada a partir
de seis situações: a produção de listas de palavras, reportagem, convite, cartão, carta e
recado, buscando discutir as relações de ensino observadas na sala de aula durante as
produções dos textos, enfatizando as condições de produção, os processos ocorridos
durante as produções e os textos que resultaram desse processo e concluiu-se que há
implicações do conceito de gênero textual para o processo de alfabetização, e que a escrita
tem que ser incorporada como uma necessidade da criança de escrever, devendo a escola
criar situações para que isso ocorra. Na quinta dissertação, com o título de “ Leitura e
produção textual: didatização sociocognitiva do gênero discursivo tirinha” (SALES, et al,
2015) cujo enfoque se dá no desenvolvimento de um projeto de leitura e produção textual
a partir do gênero discursivo tirinha, aplicado em uma turma do 5º ano do Ensino
Fundamental, concluiu-se que após o desenvolvimento do projeto de intervenção, houve
avanços significativos na leitura e na produção escrita dos alunos. Somente uma tese foi
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encontrada cujo título é “Narrativas orais infantis: da tarefa solicitada às saídas criativas”
(BARBOZA, 2010) foi realizada com crianças da educação infantil e não cita se é escola
particular ou pública. Este trabalho aborda que na relação da criança com a linguagem, o
adulto tem seu papel de promotor bem delimitado, na medida em que opta pela adoção
de um laço discursivo que favorece a reprodução do saber e a monossemia; contudo, a
narrativa infantil extrapola a reprodução do saber pelo uso singular e criativo da língua.
Nenhum artigo foi encontrado sobre a temática.
Com o descritor jornal escolar encontrei um artigo intitulado “Jornal escolar:
gêneros e letramento midiático no ensino-aprendizagem de linguagem” (BONINI, 2010)
que apresenta um panorama sobre as discussões e metodologias recentes sobre ensinoaprendizagem da linguagem. Enfoca os gêneros textuais no jornal escolar, sendo um
possível mediador no desenvolvimento da linguagem e do letramento. Apresenta uma
sugestão de trabalho com o jornal escolar com intuito de reflexão e de desenvolvimento
do processo ensino-aprendizagem. Este artigo se aproxima muito da proposta de meu
projeto de pesquisa.
Não foram encontradas teses ou dissertações com este descritor.
Com o descritor gêneros textuais foram encontrados cinco artigos. O primeiro
artigo encontrado intitula-se: “Desafios para a abordagem da imprensa na escola”
(ZANCHETTA JUNIOR, 2005) que aborda a apropriação da imprensa escrita pela escola
brasileira, a partir de características de três campos complementares: as tendências
políticas e teóricas relativas à formação de professores; os livros didáticos de Língua
Portuguesa; e a experiência em sala de aula. Destaca as dificuldades, o caráter incipiente
dessa tarefa, e a necessidade de uma ação política articulada para o tratamento da
imprensa e dos meios de comunicação na escola, este artigo não mostra o nível de ensino
abordado. O segundo artigo com o título “Leitor e leituras: considerações sobre gêneros
textuais e construção de sentidos” (FERREIRA, et. al, 2005) aborda a leitura como uma
atividade de construção de sentidos que implica a relação dinâmica entre leitor e texto.
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Primeiramente, apresenta-se a ideia de que a leitura varia de acordo com o leitor e seus
objetivos, concebendo-a como uma atividade afetivo-cognitiva e como prática social.
Posteriormente, discutem-se os conceitos de texto, contexto e gênero textual, enfatizandose
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ideia
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sentido

se
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entre

autor/texto/leitor/contexto, sendo esta relação a que favorece uma multiplicidade de
sentidos e que, ao mesmo tempo, delimita as possibilidades desta variação, determinando
o jogo do implícito e do explícito. O terceiro artigo tem o título: “Produção coletiva de
textos na educação infantil: o trabalho de mediação docente” (GIRÃO, et. al, 2014)
buscou analisar como professoras da Educação Infantil conduzem o processo de escrita
coletiva de textos com seu grupo de crianças. Foi adotada a perspectiva
sociointeracionista de Schneuwly (1988), que concebe a produção de textos como uma
atividade constituída por dimensões cognitivas e sociais. O quarto artigo intitula-se: “
Letramento escolar: reflexões sobre a produção escrita de adolescentes” (RESENDE, et
al, 2015), pesquisa que constatou que os alunos liam e produziam textos na sala de aula,
mediados pelas ações da professora, que colocava à disposição dos alunos diversos
gêneros textuais, como também incentivava a leitura coletiva dos textos produzidos por
eles. Observou-se também a participação dos adolescentes na redefinição das funções da
escrita. E o quinto artigo encontrado intitulado “Escrever para aprender no ensino básico:
Das concepções dos professores... às práticas dos alunos” (PINTO, 2016) que analisa,
num primeiro momento, as concepções e práticas de professores dos três ciclos do ensino
básico e, posteriormente, as atividades de seleção de informação e escrita de uma
exposição dos alunos de uma turma do 4º ano de escolaridade. Os resultados evidenciam
ausência de critérios específicos de avaliação e utilização de instruções de escrita pouco
orientadoras da produção de um determinado (gênero de) texto por parte dos alunos. Por
sua vez, estes revelaram dificuldades quer na seleção de informação, quer na produção
do gênero pedido, já que o texto final apresenta uma colagem de partes de textos lidos,
sem qualquer configuração textual regida pelo gênero.
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Ao pesquisar sobre este descritor notei que não existem muitas pesquisas na
educação infantil, não conseguindo encontrar nenhuma tese ou dissertação.
Com o descritor linguagem oral e escrita foram encontradas duas dissertações. A
primeira com o título: “A Alfabetização Emergente na Educação Infantil e no 1º Ciclo do
Ensino Básico em Moçambique 2006” (INRUMA, et al 2006), este estudo parte das
dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita na escola, a sua relação com as formas
de aquisição da linguagem oral nas famílias. Portanto, o objeto deste estudo é a
Alfabetização Emergente (AE) e a sua relação entre a linguagem oral e a aprendizagem
da leitura e escrita. A segunda dissertação encontrada intitula-se “ O letramento de
crianças: da linguagem falada à escrita” (REGIS, 2015) feita com crianças do ensino
fundamental. O estudo procurou deixar uma reflexão sobre a importância de um trabalho
pedagógico a partir do reconhecimento e aprimoramento da fala da criança para um
letramento bem-sucedido.
Os artigos encontrados foram dois. O primeiro apresenta o título “ Letramento e
modos de ser letrado: discutindo a base teórico-metodológica de um estudo”
(GOULART, 2006) envolvendo crianças da educação infantil a pesquisa considerou a
participação das crianças em eventos de letramento, suas relações com objetos, atividades
e procedimentos, produzidos ou atravessados pela cultura escrita e aspectos do
movimento discursivo que ocorriam nas famílias e na creche. Discutem-se e entrelaçamse estudos sobre a relação entre oralidade e escrita e estudos que, apresentando uma
concepção social e dialógica da linguagem, nos levam a um modo de conceber a noção
de letramento. O segundo artigo encontrado intitula-se “ Refletindo sobre a língua escrita
e sobre sua notação no final da educação infantil” (MORAIS, 2016) também numa
pesquisa envolvendo as crianças da educação infantil, concluiu-se que quando o tema é
o lugar da escrita na educação infantil, é importante não se ater às duas posições que têm
polarizado o debate: a alfabetização precoce com métodos tradicionais ou a supressão do
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ensino da língua escrita e de sua notação, em nome de preservar-se a ludicidade naquela
fase da educação básica. Não foram encontradas teses à respeito do descritor.
Ao todo foram encontrados vinte e cinco trabalhos sobre a temática, destes, três
são teses, onze dissertações e onze artigos.
Assim finalizamos a revisão bibliográfica constatando que não há quantidade
expressiva de estudos na educação infantil que envolvam a temática dos gêneros textuais
e do jornal como mediador no desenvolvimento da linguagem e do pensamento infantil.
A maioria das investigações foram realizadas nos níveis fundamental e médio. Os
referenciais teóricos que embasaram os trabalhos investigativos foram dos seguintes
autores: Bronckart, Possenti (1996), Schneuwly (2004), Dolz, Schneuwly (1994),
Marcuschi (2005, 2008), Rocha, Bakhtin, Marcuschi, Piaget, Vygotsky, Coll, Ferreiro,
Teberosky, Fiorin, Solé, Koch, Elias, Lopes-Rossi, Zanchetta, Henri Wallon, Teale,
Sulzby,); Ferreiro, Colomer, Ludke e André.
Também foram encontrados trabalhos que não fazem delimitação clara dos
referenciais teóricos.
Finalizamos a descrição bibliográfica da temática concluindo que, as produções não
são inexistentes, mas são exíguas para o avanço das práticas pedagógicas no campo das
produções textuais, tendo como base os gêneros textuais do jornal impresso na sala de
aula da educação infantil. Acreditamos que o jornal possa constituir um instrumento de
mediação da produção textual de crianças na educação infantil.
Objetivos específicos
• Observar as práticas docentes na utilização do jornal impresso como mediador da
produção textual.
• Compreender como o pensamento e a linguagem podem se desenvolver na criança
da educação infantil por meio da exploração dos gêneros textuais e na elaboração de um
jornal escolar.
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• Analisar as práticas pedagógicas referentes ao uso do jornal e suas contribuições
para o desenvolvimento do pensamento e da linguagem.
Metodologia
A pesquisa em sua fase teórica terá como base a revisão de literatura científica,
artigos científicos, periódicos impressos e eletrônicos, teses e dissertações.
A fase empírica será de natureza qualitativa, exploratória. Serão realizadas
entrevistas semiestruturadas (Ver anexo 1) com oito professoras de crianças de 3 a 5 anos
de oito salas de aula de uma escola pública municipal de educação infantil, localizada
na cidade de Campinas no estado de São Paulo. Serão também realizadas observações
sistemáticas e registradas num diário de campo como apontamentos que também se
constituirão como material empírico. As sessões de observação enfocarão:
• Atividades e materiais escritos que estimulam a linguagem escrita das crianças;
• O contato das crianças com diferentes gêneros textuais;
• O desenho como uma pré-escrita (Ver anexo 2).
Nesta investigação será utilizada a estratégia de análise de dados qualitativos por
meio da técnica de análise do conteúdo.
Assim, as conclusões serão construídas de forma a refletir as proposições teóricas
significativas, dando ênfase àquilo que realmente importa, ou seja, confrontando os
elementos teóricos com os achados da pesquisa. (YIN, 2010).
A pesquisa está na fase de escrita dos capítulos teóricos e metodológicos e o
material empírico ainda não foi coletado e nem analisado.
Considerações
A pesquisa está na fase de escrita dos capítulos teóricos e metodológicos e o
material empírico ainda não foi coletado, portanto não há análises preliminares.
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O DIREITO EDUCACIONAL NO CURRÍCULO DO ENSINO SUPERIOR DE DIREITO EM
CAMPINAS/SP
Camilla de Caprio Villanova
Prof. Dr. Samuel Mendonça
PUC-Campinas

Texto do resumo: Tem-se por Direito Educacional toda a legislação que prescreve a
relação jurídica e juspedagógica entre pessoas físicas, pessoas jurídicas ou Poder Público,
que estejam inseridos na ação de ensino-aprendizagem, além dos conceitos e princípios
jurídicos que definem e auxiliam na interpretação de referidas normatividades. Trabalhos
e pesquisas voltados à individualização e sistematização do Direito Educacional, para
reconhecimento enquanto ramo específico da ciência jurídica, têm sido desenvolvidos
pela ABRADE (Associação Brasileira de Direito Educacional) e seus associados, além
de realizar seminários com enfoque nesta temática. A partir da revisão bibliográfica
realizada na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações sobre o tema, no período de 2004
a 2016, apenas dois trabalhos foram encontrados, sem, contudo, evidenciar estudos que
tenham vinculação aos cursos de Direito na cidade de Campinas/SP. O recorte está
relacionado ao ano de publicação da Resolução nº 9/2004 do MEC, onde especifica as
disciplinas obrigatórias aos cursos de Direito. Nesse sentido, a problematização que
embasa o projeto desta pesquisa é: em que consiste o Direito Educacional nos cursos de
Direito da cidade de Campinas/SP e qual a sua importância na formação do bacharel em
Direito para a efetividade do direito à Educação? Sob o apoio de publicações da
ABRADE, pretende-se desenvolver pesquisa que busque compreender a presença do
Direito Educacional na grade curricular das instituições de ensino superior para
bacharelado em Direito na cidade de Campinas/SP. O método diz respeito à revisão de
literatura e pesquisa documental em que analisar-se-ão os currículos oferecidos pelas dez
instituições de ensino que oferecem bacharelado em Direito na cidade de Campinas/SP,
as quais foram encontradas a partir do cadastro no portal eMEC. Haverá também pesquisa
empírica e uso dos seguintes instrumentos metodológicos: questionário com os alunos do
último ano do curso de Direito de dez instituições de Campinas, entrevista semiestruturada com os coordenadores dos cursos de Direito de três instituições que possuem
o selo de qualidade OAB e grupo focal com alunos do último ano também destas três
instituições. Como hipótese da investigação, argumenta-se que o Direito Educacional não
faz parte dos currículos da instituições de Campinas/SP, e, portanto, sua importância é
considerada nula ou seu conhecimento limitado. Assim, espera-se envolver os
protagonistas dos cursos de Direito na trincheira de se pensar o lugar e o sentido do
Direito Educacional para a efetividade da justiça e para a formação do bacharel em
Direito. Finalizado o trabalho, todas as instituições envolvidas com a prática do projeto
serão informadas sobre o resultado final da pesquisa, de maneira a destacar a importância

1166

do retorno de pesquisas de pós-graduação para aperfeiçoamento do ensino e da formação
dos bacharéis em Direito.
Palavras-Chave: Legislação Educacional; Direito à Educação; Disciplina do Direito.
Introdução
Desde o Brasil Colonial, o país integra em sua legislação a educação enquanto
previsão normativa, efetivada com a educação jesuítica em 1549, apesar de específica
finalidade de civilizar os povos indígenas que existiam neste território (Souza, 1986).
Além disso, a Constituição de 1934 consolida o direito social à educação como um direito
fundamental (Brasil, 2017), concedendo a ele o status de direito social. A Constituição de
1988 ratifica o direito à educação como social, mas também concede, de forma explícita
em seu texto (Brasil, 2017a), o caráter de direito subjetivo (Boaventura, 1996). Ambos
textos constitucionais concedem competência à legislação infraconstitucional, ou seja, às
leis hierarquicamente inferiores à Constituição Federal, no que tange à estrutura
necessária para efetivação de referido direito. Nesse contexto, diversas leis esparsas na
legislação infraconstitucional passaram a tratar do tema educacional, sempre sob a égide
de outros ramos do direito: o Administrativo, o Tributário, o Penal, o Processual, o Civil,
o do Trabalho, o do Consumidor, o Empresarial, o Ambiental e o da Criança e do
Adolescente (Joaquim, 2016). Além deles, o Direito Internacional colabora com as
preocupações jurídicas referentes à educação, sempre amparados à base conceitual
concedida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948).
O conceito de Direito Educacional foi elaborado pela primeira vez por Alberto
Teodoro Di Dio (1982), da seguinte forma:
Direito Educacional é o conjunto de normas, princípios, leis e
regulamentos, que versam sobre as relações de alunos, professores,
administradores, especialistas e técnicos, enquanto envolvidos, mediata
ou imediatamente, no processo ensino-aprendizagem. (Dio, 1982, p.25)
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A última versão do conceito foi aperfeiçoada por Nelson Joaquim, em 2016, da
seguinte forma:
Conjunto de normas, princípios, institutos juspedagógicos,
procedimentos e regulamentos, que orientam e disciplinam as relações
entre alunos e/ou responsáveis, professores, administradores
educacionais, diretores de escolas, gestores educacionais,
estabelecimentos de ensino e o poder público, enquanto envolvidos
diretamente ou indiretamente no processo de ensino-aprendizagem, bem
como investiga as interfaces com outros ramos da ciência jurídica e do
conhecimento. (Joaquim, 2016, p. 67)

Tem-se, portanto, o Direito Educacional como um campo específico, do qual
fazem parte definições e princípios que sustentam todas as relações dos sujeitos
envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Nota-se, no trecho citado, o aspecto de
envolvimento do Direito Educacional com outros saberes jurídicos, na medida em que se
propõe a investigar as conexões da Educação com outros ramos da ciência jurídica.
Um movimento de consolidação das leis da educação, ou seja, de reunião da
legislação infraconstitucional esparsa que trata da efetivação do direito constitucional à
educação, surgiu em 1977 com o I Seminário de Direito Educacional, realizado na
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Esse movimento se estende até os dias
atuais por meio das ações da Associação Brasileira de Direito Educacional (ABRADE),
que além de apoiar a referida consolidação do Direito Educacional, segue realizando
congressos com o referido tema, além de defender a criação de uma cadeira específica
nos cursos para o ramo educacional, e ter criado um banco de especialistas em Direito
Educacional no Brasil (ABRADE, 2017). Além disso, autores como Renato Alberto
Teodoro Di Dio (1982) e Edivaldo Boaventura (1996) têm se dedicado no estudo para a
sistematização do Direito Educacional, pesquisando onde os temas educacionais estão
localizados na legislação infraconstitucional. Em 2007, Bonifácio de Andrada, Deputado
Federal, iniciou o procedimento necessário para aprovação de Projeto de Lei, cujo
objetivo é a consolidação da legislação educacional brasileira, em complementação à Lei
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de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual recebeu numeração de PL nº 678 de
2007 (BRASIL, 2017c). Referido Projeto foi desarquivado em 2015 e atualmente aguarda
apreciação do Plenário.
Apesar de reconhecida existência, debates, congressos e seminários desde 1977,
o Direito Educacional não está incluído nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Direito, publicado pelo MEC pela Resolução CNE/CES nº 9 em 2004 (Brasil, 2017e).
Essa exclusão da especialidade educacional no Direito instiga a presente pesquisa a
compreender como o conteúdo e a temática normativa da educação é tratada nos cursos
de bacharelado em Direito. Como recorte optou-se pelas instituições de ensino jurídico
da cidade de Campinas/SP, eis tratar-se da cidade em que situa-se a instituição de ensino
que irá ser desenvolvida a pesquisa.
Nesse sentido, a problematização que embasa o presente projeto se apresenta com
o seguinte questionamento: em que consiste o Direito Educacional nos cursos de Direito
na cidade de Campinas/SP?
Para contextualizar a investigação, foi feita uma pesquisa de estado da arte no
tema proposto. Foi pesquisado no portal da BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses
e Dissertações) os descritores “Direito Educacional” nos títulos das teses e dissertações a
partir de 2004, ano da publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Direito, publicado pelo MEC pela Resolução CNE/CES nº 9 (Brasil, 2017e). Foram
encontrados 16 (dezesseis) resultados, divididos por temáticas na seguinte tabela:
Quadro 1 - Direito Educacional
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Fonte: BDTD (2017). Quadro construído pela autora.

Dos temas encontrados nas dissertações, apenas dois, conforme destaque na
tabela, tratam do Direito Educacional enquanto especialidade, ou seja, enquanto ramo
específico da ciência jurídica. O primeiro trabalho encontrado, publicado no ano de 2007,
foi realizado por Cássio Cavalcante Andrade, que, por meio de dissertação de mestrado
desenvolvida no Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito da PUC-SP, e sob
orientação da professora Doutora Maria Garcia, defendeu a pesquisa: “O direito
constitucional à educação e sua interpretação: contribuição ao estudo do direito
educacional”. Neste trabalho, o autor utilizou de fontes bibliográficas, com a finalidade
de “[...] demonstrar a importância do direito à educação e de sua interpretação, como
modo de fortalecer o processo de consolidação do direito educacional” (Andrade, 2007,
p.2).
O segundo trabalho encontrado, publicado em 2010, foi realizado por Fernanda
Beatriz de Ávila Rigobelo, no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras de Araraguara (UNESP), sob
orientação da professora Doutora Dulce Consuelo Andreatta Whitaker. O título da
dissertação é “Direito Educacional: em busca de uma educação refletora dos princípios,
diretrizes e valores contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente”. O objetivo da
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pesquisa foi “[...] investigar se e como os educadores em sua atuação profissional, numa
situação específica, utilizam-se dos princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA (1900) e demais legislações que tratam dos direitos das crianças e dos
adolescentes e do direito educacional para a construção da cidadania infanto-juvenil”
(Rigobelo, 2010, p.1). Para alcançar o referido objetivo, a pesquisadora utilizou-se de
revisão bibliográfica e pesquisa documental em legislação, além de pesquisa empírica
com professores de 7ª e 8ª séries de uma Escola Estadual, situada em Jaboticabal/SP, onde
foram realizadas entrevistas gravadas. Para alcançar a percepção dos alunos, a
pesquisadora colheu redações deles das mesmas séries citadas, elaboradas sob o tema
“Descreva sua escola e um dia na sala de aula”.
Demonstra-se, portanto, que os estudos na área do Direito Educacional
encontram-se escassos nos Programas de Pós-Graduação, sendo que o desenvolvimento
de investigação empírica não tem alcançado o ensino superior em Direito. Nesse cenário,
a presente pesquisa demonstra-se pertinente para colaborar com os estudos das áreas de
Direito e de Educação, principalmente para a região de Campinas/SP, localidade que se
optou como recorte desta pesquisa.
Considerando a pesquisa bibliográfica e a reconhecida identidade do Direito
Educacional apontada por doutrinadores renomados, como Boaventura e Di Dio, além de
já poder ser individualizado enquanto especialidade da ciência jurídica (Boaventura,
1996), viu-se como necessário o desenvolvimento de pesquisa capaz de verificar os
currículos da graduação jurídica campineira, a fim de verificar a existência do Direito
Educacional enquanto área especializada ou alcançar as matérias que têm abrangido a
temática educacional. O objetivo é analisar a importância do referido conteúdo
educacional para a formação do bacharel em Direito e apontar sua influência para a
efetividade do direito constitucional à educação.
Metodologia
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Como referencial teórico da pesquisa será utilizada a obra “Metodologia da
Pesquisa”, de Edivaldo Boaventura (2011), bacharel em Direito e em Ciências Sociais,
mestre em Educação, doutor em Direito, PhD em Administração Educacional e livredocente em Economia Política. Referido autor foi o um dos precursores, junto a Dio
(1982), a estudar o Direito Educacional enquanto ramo específico da ciência jurídica.
Assumir a perspectiva de Boaventura (2011) como referencial teórico significa pensar o
Direito Educacional como ramo importante dos trabalhos acadêmicos como potentes para
se pensar a área. Assim, pensar uma dissertação Direito, suficiente para a transformação
social e superação da dogmática jurídica, ou, em outros termos, da legislação. Este autor,
seguramente, apresenta crítica ao Direito ao definir para além da legislação significa
assumir a perspectiva científica do Direito. O autor define dissertação da seguinte
maneira:
Dissertação. Documento que representa o resultado de um trabalho
experimental ou exposição de um estudo científico retrospectivo, de tema
único e bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir,
analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento de
literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do
candidato. É feito sob a coordenação de um orientador (doutor), visando
à obtenção do título de mestre. (Boaventura, 2011, p. 23).

Nesse sentido, a presente pesquisa se apresenta com o objetivo final de elaboração
de dissertação, com enfoque analítico e sistêmico no tratamento dos dados colhidos junto
às bibliografias e legislação selecionadas.
Para o autor, “[...] em um problema de natureza jurídica, os dados coletados
deverão ser legislação, jurisprudência e doutrina, que são as fontes clássicas para o estudo
do direito” (Boaventura, 2011, p. 64). Destaca, ainda, que todos os dados coletados na
pesquisa jurídica apontam para uma pesquisa com carga histórica, eis que o processo de
formação das leis pelo Poder Legislativo representa momento histórico, e da legislação,
fonte primária do direito, derivam as demais fontes, apontadas como secundárias
(Boaventura, 2011, p.109).
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Uma dissertação levará em consideração sobretudo as coleções de leis,
em sentido amplo, compreendendo legislação. Para um país, como o
Brasil, perfilado na tradição romanística e germânica do direito escrito, a
legislação é a fonte principal do direito; logo, ocupará um lugar destacado
no processo investigativo. Sem os rigores e exageros do Positivismo que
tanto afastou as normas da realidade social do país. (Boaventura, 2011,
p. 97)

Em outras palavras, ao tratar das fontes de estudo do Direito e da documentação
pertinente à pesquisa jurídica no Brasil, o autor aponta o papel de destaque da legislação,
em consideração à cultura jurídica nacional do direito escrito. Destaca, entretanto, o risco
de chegar ao Positivismo se não for considerado o contexto social da pesquisa.
Dentro do Direito Educacional, área de especialização de Boaventura (1977), o
autor vai especificar na obra “A educação brasileira e o direito”:
O Direito Educacional, como disciplina nova que é, não pode ser visto e
estudado tão somente dentro dos limites da legislação. Muito ao
contrário, deve ser tratado à luz das diretrizes que lastreiam a educação e
os princípios, que informam todo o ordenamento jurídico. Tanto no caso
das relações de trabalho como nos relacionamentos da educação,
legislação seria apenas um corpo sem alma (Boaventura, 1977, p.30).

Nesta obra, o autor apresenta a pesquisa especificamente em Direito Educacional
e apresenta uma peculiaridade. O Direito Educacional não pode ser estudado apenas nos
limites da legislação, ou seja, deve-se considerar todos os princípios e diretrizes que o
ordenamento jurídico informa, além do texto normativo. Esta pesquisa, por sua vez, busca
conciliar a ciência da Educação com a ciência Jurídica, trazendo a metodologia de campo
daquela ao contexto bibliográfico desta.
O presente trabalho pretende, assim, combinar a previsão normativa dos currículos
de ensino jurídico para, a partir de instrumentos práticos de metodologia de pesquisa
educacional, verificar como e se o ensino da legislação educacional tem sido lecionado
nas graduações em Direito da cidade de Campinas/SP.
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Instrumentos Metodológicos e Sujeitos
Pretende-se a análise documental dos currículos e conteúdos programáticos das
disciplinas oferecidas pelas dez instituições que oferecem curso de graduação em Direito
na cidade de Campinas/SP (Brasil, 2017d). Richardson (2012) nomeia este instrumento
como análise de conteúdo, definindo-o como “[...] aplicação de métodos científicos a uma
evidência documentária” (Richardson, 2012, p. 224). Para o autor, o objetivo da aplicação
deste instrumento é “[..] estudar material de tipo qualitativo (aos quais não se podem
aplicar técnicas aritméticas). Portanto, deve-se fazer uma primeira leitura para organizar
as ideias incluídas para, posteriormente, analisar os elementos e as regras que as
determinam” (Richardson, 2012, p. 224). Para análise de conteúdo das disciplinas
oferecidas pelos cursos, serão utilizados os materiais de sistematização do Direito
Educacional, formulados por Dio (1982) e Boaventura (1996), que permitem o acesso ao
conteúdo da área do Direito Educacional e possibilita a busca nos conteúdos
programáticos dos outros ramos da ciência jurídica que se relacionam com a temática
educacional.
Além disso, pretende-se a elaboração de questionário para alcançar ao menos
cinco alunos dos últimos anos de cada uma das dez instituições campineiras que oferecem
o curso em Direito. Richardson (2012) aponta que “Geralmente, os questionários
cumprem pelo menos duas funções: descrever as características e medir determinadas
variáveis de um grupo social” (Richardson, 2012, p.189). Nesse sentido, serão feitas
perguntas fechadas, com a intenção de investigar o conhecimento dos alunos quanto à
existência e ao conteúdo do Direito Educacional e suas percepções sobre a importância
do ramo educacional na ciência jurídica. A aplicação dos questionários será feita de forma
presencial nas próprias instituições. Os questionários farão parte dos anexos da pesquisa
e sua análise do corpo da investigação. Importante destacar que, das dez instituições de
ensino superior em Direito existentes em Campinas/SP, apenas seis, ou seja 60%,
autorizaram a realização dos questionários.
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Serão, ainda, realizadas entrevistas com os coordenadores dos cursos de Direito
das três instituições campineiras que receberam o selo de qualidade da OAB no ano de
2016 (Brasil, 2017b). Conforme os objetivos apontados por Richardson (2012) para
desenvolvimento de entrevista, adequa a esta pesquisa o objetivo de “Conhecer a opinião
do entrevistado, explorar suas atividades e motivações” (Richardson, 2012, p.209). Nesse
sentido, serão entrevistas semi-estruturadas, com o objetivo de obter informações sobre o
conhecimento e opinião do entrevistado no que tange o ramo do Direito Educacional. As
entrevistas serão realizadas nas próprias instituições ou local de preferência do
entrevistado e gravadas em áudio para serem transcritas, sendo selecionados os trechos
pertinentes para composição da investigação.
O último instrumento utilizado para aprofundamento qualitativo da investigação
será o desenvolvimento de grupo focal com ao menos seis alunos do último ano de cada
uma das três instituições campineiras que receberam o selo de qualidade da OAB (Brasil,
2017b), podendo ser os mesmos sujeitos que responderem o questionário. Será feito
apenas um encontro com os alunos voluntários nas próprias instituições ou em local
propício de escolha dos alunos, que receberão a proposta do debate em roda. Pretende-se
perceber a partir do diálogo gravado se os alunos têm conhecimento da identidade e
conteúdo do Direito Educacional e se reconhecem sua importância enquanto ramo da
ciência jurídica. As gravações serão transcritas e irão compor a investigação apenas os
trechos e dados pertinentes resultantes da análise dos resultados.
O critério de inclusão dos sujeitos à pesquisa será a existência de relação com
instituições de ensino superior campineiras, em especial com o curso de Direito. Ao passo
que, não farão parte da pesquisa os sujeitos que não apresentam qualquer relação com o
ensino superior em Direito na cidade de Campinas/SP, tampouco os sujeitos que optarem
por não participar do trabalho em campo. Sobre o assunto, já houve recusa de quatro
instituições em participar da pesquisa de campo. Sendo assim, justificamos desde já a
aceitação de 60% dos convidados para participação da pesquisa.
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Considerando as instituições que aprovaram a realização da pesquisa de campo,
serão aplicados os questionários para um total de, no mínimo, 30 (trinta) alunos dos
últimos anos do ensino superior em Direito na cidade de Campinas; serão entrevistados
três coordenadores de cursos de Direito da cidade de Campinas/SP; e serão realizados três
versões de grupo focal, em três instituições de Campinas/SP, trabalhando com um total
mínimo de 18 (dezoito) alunos do último ano do ensino superior em Direito, podendo ser
os mesmos sujeitos que realizarão os questionários nessas instituições. Sendo assim,
serão, em média, 51 (cinquenta e um) sujeitos utilizados como amostragem para a
referência do ensino superior em Direito na cidade de Campinas/SP.
A metodologia de análise de dados consiste na categorização das informações
advindas dos dados coletados nos três instrumentos de pesquisa. A partir da incidência/
frequência de termos haverá a aglutinação para a análise, que levará em conta o
referencial teórico. Não é possível, nesta fase da investigação, indicar o número ou
mesmo as categorias de análise.
Considerações
A hipótese que surgiu como provável resposta da problematização do projeto de
mestrado em desenvolvimento é que as graduações em Direito no Brasil não incluem em
seus currículos o Direito Educacional e sua complexidade esparsa na legislação
constitucional e infraconstitucional brasileira, tampouco as situadas na cidade de
Campinas/SP.
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O PERFIL DE DOCENTES BRASILEIROS NA PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS
EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO
Priscila dos Santos Ebling
Audrei Rodrigo Pizolati
UNISINOS
Resumo: A partir de 1994, com a Declaração Internacional de Salamanca – Espanha, o
Brasil passa a fomentar, intensamente, discussões que envolvem o tema da inclusão.
Diante deste cenário, surge uma pergunta que gera o problema desta pesquisa: como as
políticas de inclusão desejam que o docente atue em sala de aula? O objetivo deste recorte
investigativo é analisar como as políticas educacionais de inclusão, no período de 1994 a
2011, traçam o perfil do docente brasileiro que está em seu processo de formação
acadêmica e também dos que já estão em atuação na sala de aula. Para pensar a inclusão,
utiliza-se, como referencial teórico-metodológico, os trabalhos de Lawn (2000), Lopes e
Fabris (2013), Menezes (2011) e Rech (2011). O material analisado neste recorte consiste
nos seguintes documentos: a Declaração Internacional de Salamanca (1994); as Leis nos:
9.394/1996, 10.048/2000, 10.098/2000, 10.172/2001, 10.436/2002, 10.558/2002,
10.845/2004 e a de nº 11.692/2008; os decretos nos: 4876/2003, 5296/2004, 5193/2004,
5626/2005, 6094/2007, 6360/2007, 6629/2008, 6861/2009 e o de nº 7507/2011; e, por
fim, as resoluções nos: CNE/CEB nº 02/2001, FNDE/CD nº 11/2004, nº 31/2006, SE nº
38/2009 e a de nº 44/2011. No processo de escrutinação da materialidade, num primeiro
momento, refinou-se a busca pelas palavras “professor”, “educador” e/ou “docente”. Em
um segundo momento, realizou-se uma releitura das cláusulas, dos parágrafos e dos
artigos que, especificamente, mencionassem o contexto do professor que está em seu
processo de formação e também daqueles que já atuam em sala de aula. Com base nisso,
foram encontradas recorrências de excertos que resultaram em um perfil de docente que,
entre outras coisas, deve: ser capaz de treinar outros docentes para trabalhar com a
inclusão; ser capaz de auxiliar os alunos a superarem as suas dificuldades; ser
administrador do processo educacional; e ser capaz de trabalhar em grupo. Deste modo,
conclui-se que o perfil traçado nestas políticas analisadas ganha destaque, pois o
profissional desejado é um docente capaz de ensinar tudo a todos – pensamento que surge
com Comenius, na Didática Magna, século XVII. Além do mais, somado a isso,
evidencia-se que, nesse processo, a visão de mercado e a participação social, cada vez
mais devem se fortalecer, fazendo com que todos os indivíduos, de alguma maneira,
devam estar incluídos, cabendo ao professor ser o agente responsável pela inclusão do
educando. O perfil traçado por essas políticas expõe um docente que, constantemente,
precisa estar envolvido em processos de mudanças voltadas para a inclusão de todos os
discentes.
Palavras-Chave: inclusão escolar; políticas de inclusão; docentes brasileiros.
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UM OLHAR PARA AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO NO
BRASIL
Qual é a relação entre o professor e a política? Os professores
simplesmente fazem sentido da política, reiteram-na, refratam-na,
implementam-na? Ou a política também faz sentido dos professores,
torna-os o que e quem eles são na escola e na sala de aula, maquia-os,
produ-los, articula-os? Há uma complexa teia de interpretações,
traduções, “leituras ativas”, trabalho de “escrita” ao redor da política e
a efetividade do discurso da política, que produz determinados tipos de
sujeitos professores. (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p.17)

Este presente trabalho é um recorte investigativo de uma pesquisa maior
desenvolvida pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão, o GEPI87. Tal pesquisa foi
finalizada em 2016 e intitulou-se como Inclusão: processos de subjetivação docente88.
Seu propósito foi investigar os desdobramentos das políticas educacionais de inclusão no
Brasil, bem como problematizar os efeitos de tais políticas nos processos de subjetivação
de docentes em diferentes escolas brasileiras. Para isso, foi realizada uma análise de dois
grupos de materiais: o primeiro foi constituído por políticas de inclusão, voltadas para a
educação inclusiva, produzidas no Brasil, durante as duas últimas décadas; o segundo foi
constituído por narrativas de docentes, responsáveis em materializar as ações de inclusão
e de educar sujeitos historicamente marcados pela discriminação negativa.
Diante disso, nós produzimos aqui, discussões que compõem apenas o primeiro
material investigativo: as políticas educacionais de inclusão. Escolhemos tal material,
87

O GEPI é um grupo de pesquisa, do qual somos integrantes, que possui seu núcleo de estudos na
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). É coordenado pela Profa. Dra. Maura Corcini Lopes,
da mesma instituição – e que também coordenou a pesquisa maior que originou este recorte investigativo.

88

A pesquisa maior intitulada Inclusão: Processos de Subjetivação Docente, iniciou-se em outubro de 2012
e terminou em outubro de 2016, bem como obteve o financiamento do CNPq – Conselho Nacional
Científico e Tecnológico.
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tendo em vista a necessidade de repensarmos a formação de professores para atuar com a
educação inclusiva, olhando com mais cautela para as políticas. Nas análises da pesquisa
maior, partiu-se da noção de inclusão como imperativo mobilizado pela escola, esta
entendida como maquinaria moderna de objetivação e de subjetivação dos indivíduos
(MENEZES, 2011). Tal pesquisa possibilitou pensar na produção de dados capazes de
subsidiar novas políticas de inclusão educacional, bem como outras pedagogias para a
formação de professores e outras práticas escolares – que visem à convivência e o respeito
às diferenças.
Em nosso ensaio analítico, mapeamos, a partir da Declaração Internacional de
Salamanca, na Espanha, as políticas educacionais de inclusão que começaram a surgir no
Brasil, em 1994 – ano em que é oficializada tal declaração. A escolha metodológica para
o recorte temporal, se justifica na necessidade de recuperação do contexto político em
que a inclusão emerge no Brasil e que passa a se intensificar. Consideramos a Declaração
de Salamanca um marco para as discussões de inclusão no Brasil, pois muitas outras leis,
decretos e resoluções começaram a mobilizar Universidades, professores, famílias,
mídias, em geral, para o respeito à diversidade. Em outras palavras, a conferência de
Salamanca inseriu na pauta que todos devem estar na escola, que todos possuem direito
à educação. Não que não se olhasse para isso antes de 1994, porém, entendemos que tal
Declaração operou, significativamente, para que a temática da inclusão pudesse circular
em diferentes espaços.
Ao investigar esse cenário político-social, nos deparamos com a seguinte pergunta
de pesquisa: como as políticas de inclusão desejam que o docente atue em sala de aula?
Tal pergunta passa a ser o fio condutor desta investigação e passa a nortear todo o
trabalho. Não é à toa que Ball, Maguire e Braun (2016), na epígrafe que iniciou este texto,
problematizam a relação das políticas com os docentes. Há muita potência, muito
investimento do Governo nessa relação. Deseja-se um perfil de sujeito que possa impactar
muitos outros sujeitos. Ao perceber isso, voltamos nosso olhar para o professor. Ele passa
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a ser o alvo central, que começa a sustentar essa relação que o Governo começa a
estabelecer, estrategicamente, entre as políticas e os docentes.
Nesta estratégia, impera a inclusão escolar. Entende-se que, na medida em que
mais pessoas são impactadas pela lógica inclusiva, mais controle sobre os sujeitos o
mercado de trabalho, com sua lógica neoliberal, poderá ter e também poderá investir
desenfreadamente. A inclusão, nesse sentido, é traduzida pela “capacidade de criação que
costuma ser capturada pelos tentáculos do mercado” (SIBILIA, 2016, p. 17). Assim, já
não está mais em discussão se devemos ser contra ou a favor da inclusão. O que propomos
é problematizar e apresentar um dos artifícios que compõem, hoje, o cenário de
in/exclusão (LOPES; DAL’IGNA, 2007) em nosso país. É problematizar, para pensarmos
tal lógica de outros modos, para repensarmos a própria formação de professores e para
atentarmos para o perfil docente que é desejado pelo Estado, ao oficializar tais políticas
de inclusão no Brasil.
Sendo assim, nos propomos a analisar como as políticas educacionais de inclusão,
no período de 1994 a 2011, traçavam o perfil do docente brasileiro que está em seu
processo de formação acadêmica e, com isso, também o perfil dos que já estão em atuação
na sala de aula. Com este propósito delineado, passamos a destacar, no conjunto das
políticas de inclusão mapeadas (que foram impressas, organizadas em ordem cronológica
e transformadas em um polígrafo), todas as palavras que constassem expressões como:
“professor”, “educador”, “educação” e/ou “docente”. Tais palavras serviram como base
para refinar nossa busca pelos assuntos que pautavam sobre o professor e a sua relação
com a inclusão escolar. Em um segundo momento, realizou-se uma releitura das
cláusulas, dos parágrafos e dos artigos que, especificamente, mencionassem o contexto
do professor que está em seu processo de formação. Reparamos também que, por vezes,
as políticas traçavam, de forma separada, o perfil daqueles docentes que já atuavam em
sala de aula.
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Aqui, vale ressaltar que entendemos que o processo formativo docente não ocorre
de forma isolada (LAWN, 2000), não diferenciamos “teoria” de “prática”, pois tudo
consiste em um conjunto de práticas, inclusive a própria formação. Até mesmo nas
próprias políticas mapeadas, embora houvesse, por vezes, essa separação registrada,
percebemos que os perfis traçados valiam tanto para quem estava na etapa da graduação,
por exemplo, como para quem estava em atuação nas escolas.
Com base nisso, encontramos recorrências de excertos, de expressões, que nos
possibilitaram desenhar um perfil docente que começava a se repetir em tais políticas89.
Nos próximos subtítulos, daremos prioridade para as nossas análises, bem como para tais
recorrências que foram surgindo, tanto para os docentes que estão em seu processo de
formação (seja graduação, extensão, especialização), como para aqueles que estão em
sala de aula. Em ambos os contextos, percebemos que palavras em tom de mercado de
trabalho, recorriam. Para facilitar a visualização de tais perfis, bem como para fins
didáticos, destacamos (grifo nosso) algumas expressões recorrentes nos documentos.
Expressões que nos possibilitaram visualizar determinados perfis, em detrimentos de
outros. Palavras, tais como: “ser capaz”, “treinar”, “trabalhar com a inclusão”, “auxiliar”,
“superar as dificuldades”, “ser administrador”, e “flexível” foram expressões que mais
recorreram. A seguir, adentramos em tais políticas e refinamos nosso olhar para o perfil
que vai sendo traçado, a partir de tais expressões.
O PERFIL DESEJADO PARA O PROFESSOR NA ETAPA DA SUA
FORMAÇÃO ACADÊMICA

89

A lista completa das políticas educacionais de inclusão, que foram mapeadas na primeira etapa da
pesquisa maior, encontram-se anexadas ao final deste trabalho, em formato de imagem, a fim de que o leitor
possa melhor visualizá-las.
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Ao pensarmos sobre o tipo de profissional que se almeja produzir na docência é
necessário, antes, analisarmos que sujeitos e, principalmente, que escola se pretende
desenvolver, a fim de forjar as competências necessárias para a formação desses
indivíduos. Nessa nova sociedade neoliberal que se desenvolve, em que o tempo é cada
vez mais escasso e a competitividade regula cada vez mais as relações sociais, a educação
tem se tornado alvo de políticas sociais. Tais políticas visam, dentre outras coisas,
democratizar o ensino e, principalmente, subjetivar as pessoas de acordo com as regras
impostas pelo mercado.
A necessidade de formar, a nível superior, todos os professores e, em especial, os
professores para o ensino primário, resultou num primeiro movimento promovido pelo
Governo. Com isso, buscou-se qualificar o ensino, cujo objetivo foi ter o quadro docente
alinhado às novas diretrizes impostas pelo mercado. Conforme a Lei n° 10172, de 9 de
janeiro de 2001, ficou estabelecido que:
[...] em cinco anos, todos os dirigentes de instituições de educação infantil possuam
formação apropriada em nível médio (modalidade Normal) e, em dez anos, formação de nível
superior. (BRASIL, LEI N° 010172, 2001).

Muitos docentes não tinham a formação adequada, outros, mesmo formados em
curso superior, não lecionavam disciplinas de acordo com a sua formação de origem. Essa
mudança nas diretrizes das políticas pedagógicas ocorreu devido a promulgação da Nova
LDB – Lei de Diretrizes e Base de 1996, também conhecida como Lei nº 9.394/96. Por
meio dela, as Instituições de Ensino, os Estados e os Municípios passam a ter mais
autonomia na construção de seus programas de ensino. Contudo, isso também possibilitou
maior poder de intervenção, por parte do Poder Executivo. Essa flexibilização favoreceu
a todos os envolvidos e, acima de tudo, favoreceu ao Governo Federal – que por
intermédio de inúmeros decretos e leis, pôde adaptar a Educação conforme os interesses
do mercado neocapitalista.
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Diante disso, a nova LDB traça um perfil docente em um tom voltado para as
questões que envolvem, desde os interesses sociais e culturais, até o preparo para o
mercado de trabalho e demais sistemas produtivos do Brasil. Percebam as palavras que
grifamos, nos excertos a seguir:
TÍTULO I
DA EDUCAÇÃO
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais
e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do
ensino, em instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
CAPÍTULO IV
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a
capacitação tecnológicas.
§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas
brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
(LEI DE DIRETRIZES E BASES PARA A EDUCAÇÃO NACIONAL, 1996)

Na análise dos materiais selecionados, são recorrentes termos como: mundo do
trabalho, organizações, desenvolvimento, sistema produtivo, dentre outros. Tais
recorrências denotam a forte influência neoliberal nas diferentes políticas pedagógicas,
que são promulgadas por meio de leis e decretos, no decorrer das décadas de 1990, 2000
e 2010.
Com o advento da inclusão social do educando com necessidades educacionais
especiais, faz-se necessário uma ampla política de afirmação social, que visa garantir o
direito de todos à Educação. Sendo assim, a formação dos docentes passou a ter um
caráter social que visasse não mais a integração e, sim, a inclusão de toda e qualquer
pessoa (RECH, 2011). Essa estratégia abarca todas as minorias, abarca os negros, os
indígenas e demais indivíduos marginalizados socialmente. Diante de tal fato, ninguém
irá dizer que a inclusão é ruim. Na verdade, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche já
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ponderava que dizer que algo é ruim ou que é bom, não é uma boa saída. O que colocamos
em pauta aqui é o imperativo da inclusão (LOPES; FABRIS, 2016) e a forma, o modo,
como tal imperativo vem sendo utilizado para sustentar os tentáculos do mercado e, assim,
abarcar todos, independentemente de suas diferenças e de suas necessidades. Tal lógica é
perversa e é uma das estratégias que vigoram. Perversa, pois neste cenário todo, de um
ano para o outro, acaba por impactar, significativamente, a educação. Exige também
perfis que vão sendo lapidados e traçados para a profissão docente. Exige um docente
que, constantemente, se depara com mudanças.
Nesse sentido, para a educabilidade de deficientes, a resolução CNE/CEB nº 2, de
11 de setembro de 2001 instituiu diretrizes nacionais voltadas para a Educação Especial
na Educação Básica. Nesse documento, ficou estabelecido que o acesso ao ensino de
qualidade e a inserção ao mercado de trabalho, tornam-se um direito de todos. Nos artigos
nos 4, 6 e 17, a educação dos deficientes deve ser voltada para a inclusão social e para o
mercado de trabalho. Como muitos indivíduos não dispunham de uma formação
educacional adequada, ficou, então, a cargo das instituições de ensino a flexibilização do
currículo e dos processos avaliativos, principalmente para as escolas profissionais. Tais
instituições podem avaliar e atestar a viabilidade laboral de deficientes, conforme o inciso
n° 2 do art. nº 17.
§ 2o As escolas das redes de educação profissional podem avaliar e certificar competências
laborais de pessoas com necessidades especiais não matriculadas em seus cursos,
encaminhando-as, a partir desses procedimentos, para o mundo do trabalho. (RESOLUÇÃO

CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001)
A confluência entre a educação e o mundo do trabalho tornam-se cada vez mais
explícitas ao analisar o decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Nele, fica estipulado
que a inaptidão do deficiente mental é constatada com base na limitação para a execução
de uma lista de tarefas. Sendo que a impossibilidade de realização de duas delas, já o
categoriza como inapto. A saber:
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Art. 5o Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas
prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento
prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
§ 1º: Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adaptativas, tais como:
1. comunicação;
2. cuidado pessoal;
3. habilidades sociais;
4. utilização dos recursos da comunidade;
5. saúde e segurança;
6. habilidades acadêmicas;
7. lazer; e
8. trabalho; (DECRETO N° 5.296 DE DEZEMBRO DE 2004)

O início desse novo modelo educacional, voltado para os deficientes, inicia-se a
partir da conferência de Salamanca. Ao analisar esse material, percebemos que além do
social, o mercado de trabalho também é representado fortemente nesse documento.
Expressões como “empresas”, “habilidades”, e, posteriormente, “capacitação” e
“recrutamento”, denunciam essa relação mercado e educação que vem se engendrando.
Conforme disposto no material:
as Universidades possuem um papel majoritário no sentido de aconselhamento no processo de
desenvolvimento da educação especial, especialmente no que diz respeito à pesquisa, avaliação,
preparação de formadores de professores e desenvolvimento de programas e materiais de
treinamento. Redes de trabalho entre universidades e instituições de aprendizagem superior em
países desenvolvidos e em desenvolvimento deveriam ser promovidas. A ligação entre pesquisa
e treinamento neste sentido é de grande significado. Também é muito importante o envolvimento
ativo de pessoas portadoras de deficiência em pesquisa e em treinamento para que se assegure
que suas perspectivas sejam completamente levadas em consideração.
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994)

No decorrer do documento, a questão neoliberal faz-se presente de maneira
decisiva, pois no “mundo do trabalho” que se desenha, ninguém mais pode ficar de fora.
Todos, de alguma forma, devem ser incluídos. Todos precisam ter um perfil em
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desenvolvimento. Todos devem ser preparados, mas sempre em desenvolvimento. Redes
de trabalhos devem ser potencializadas, para treinarem, para promoverem, cada vez mais,
o perfil empreendedor, o perfil autônomo, o perfil criativo, e isso já na formação inicial
dos professores (LAWN, 2000). Para isso, a escola torna-se o centro dessas ações
inclusivas. Esse documento teve o aval da Unesco – Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura –, o que demonstra que a inclusão social, voltada para o
mercado de trabalho, é uma política global e não apenas um fenômeno nacional.
Conforme o material:
UNESCO, enquanto a agência educacional das Nações Unidas:
• a assegurar que a educação especial faça parte de toda discussão que lide com educação para
todos em vários foros;
• a mobilizar o apoio de organizações dos profissionais de ensino em questões relativas ao
aprimoramento do treinamento de professores, no que diz respeito à necessidade educacionais
especiais.
ESTRUTURA DE AÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
Introdução
5. Esta Estrutura de Ação compõe-se das seguintes seções:
I. Novo pensar em educação especial
II. Orientações para a ação em nível nacional:
C. RECRUTAMENTO E TREINAMENTO DE EDUCADORES; (DECLARAÇÃO DE
SALAMANCA, 1994)

Após a criação dessas políticas, que embasam a formação de professores a partir
da década de 1990 e início da década de 2001, outras leis seguiram nessa perspectiva
mercadológica, que visa o empreendedorismo e a gestão do ensino. A partir de 2007, com
a oficialização do Decreto n° 6.300, ficou ao cargo do MEC – Ministério da Educação –
a responsabilidade de promover, em parceria com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, cursos de capacitação pedagógica que visem a inclusão digital dos
profissionais da Educação. Tal necessidade se apresenta diante das demandas do
mercado. A inclusão social, voltada para o trabalho, perpassa, invariavelmente, pelas
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tecnologias de informação. Faz com que os cidadãos estejam preparados para essa nova
realidade que se impõe.
Diante disso, os professores são conclamados, desde sua formação, para um
modelo de ensino que priorize o preparo do educando para o mundo do trabalho. O
objetivo dessa política é incluir todos dentro dessa nova reconfiguração neoliberal,
abarcando desde os alunos matriculados em idade certa, até os que, por algum motivo,
abandonaram a escola. O decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 2008, conhecido como
Programa PROJOVEM, foi instituído no intuito de promover a educação desses alunos,
que deve ser voltada para o mercado de trabalho. Categorizado em diferentes etapas, o
programa se articula em quatro modalidades ofertadas:
“I - Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo; II - Projovem Urbano; III - Projovem
Campo - Saberes da Terra; e IV - Projovem Trabalhador” (DECRETO Nº 6.629, DE 4 DE
NOVEMBRO DE 2008).

Com base no art. nº 3 do material, percebe-se a imbricação entre educação e trabalho, por
meio do objetivo n° 04:
IV - preparar o jovem para o mundo do trabalho, em ocupações com vínculo empregatício
ou em outras atividades produtivas geradoras de renda. (IBDEN, 2008).

Essa lógica abarca todos os setores educacionais, desde a educação especial,
passando pela educação regular até a etnoeducação. A formação de professores foi
pensada no intuito de viabilizar um modelo de ensino que privilegia a inclusão social e o
acesso ao mundo do trabalho. Não trata apenas do mercado em si, pois o objetivo é fazer
com que cada indivíduo administre seu próprio sustento. Nesse processo, a partir de um
perfil docente capturado por essa lógica, o resultado que se almeja é de que tal perfil
“inclusivo” seja passado também para o educando. Deseja-se um educando que seja
autônomo e capaz de empreender a si mesmo (MENEZES, 2011). Neste contexto, faz-se
necessário, somado às políticas de formação de professores, a recorrência de cursos de
capacitação e de formação complementar, que objetivem atualizar os diferentes
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profissionais da educação. Assim, a lógica de mercado se impõe, para trazer a “melhoria”
na qualidade do ensino.
O PERFIL DESEJADO PARA O PROFESSOR EM SALA DE AULA: ESTAMOS
NA ESCOLA E AGORA?
O cenário pautado nas políticas educacionais de inclusão também produz
respaldos para os docentes que estão em atuação nas escolas. O perfil traçado segue com
o mesmo foco ilustrado na seção anterior: um professor empreendedor, criativo,
autônomo e flexível. Porém, percebemos uma diferenciação em relação aos que já estão
nas salas de aula. Essa diferença consiste na sensação de estar sempre convocando os
docentes para procurarem mais cursos, para resolverem os seus “problemas” na sala de
aula. Parece que, quanto mais cursos, quanto mais especializações esses docentes
procurarem, mais “inclusivos” eles serão. Porém, sabemos que isso não soluciona todos
os problemas, em outras palavras, não “salvará” a educação, muito menos fará os
docentes mais ou menos inclusivos.
Promovida pelas instituições de Ensino Superior, a inclusão passou a fazer parte,
gradativamente, dos currículos de formação dos futuros docentes. Para aqueles que já
estão formados, cabe, então, essa atualização constante – que seria garantida pelo Estado,
em parceria com estabelecimentos privados e públicos.
Nesse contexto, ao manusearmos as políticas educacionais de inclusão,
recorreram palavras como “administração” e “gestão”. Elas passaram a fazer parte do
vocabulário pedagógico, com cada vez mais ênfase. Nessa perspectiva, as escolas são
fortemente pensadas no âmbito da gestão. A Lei nº 12.014, de 6 de agosto de 2009, alterou
o art. nº 61 da LDB (1996). Conforme a modificação, passou-se a discriminar as
diferentes categorias de trabalhadores da educação. Profissionais com diplomas em
Pedagogia, Administração, Supervisão e Orientação Escolar, além dos que possuem
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Mestrado e/ou Doutorado nessas áreas, passam a ser bem-vindos e categorizados como
aptos para atuarem nas Instituições de Ensino.
Esses novos tempos impõem a todos os docentes a necessidade de um
aprimoramento de si. Os sujeitos estão cada vez mais voltados para sua autoformação,
fazendo com que essa necessidade de renovação se perpetue ao longo da vida. Do
contrário, serão sucumbidos a uma espécie de ostracismo de mercado promovido pelo
neocapitalismo. Indivíduos que recém saíram das universidades, por exemplo, podem ter
um prazo de validade que não ultrapassa cinco anos, pois a lógica que se impõe é a
seguinte: ou continuam estudando e se aprimorando ou serão substituídos por novos
indivíduos mais bem preparados (SOMMER; SHIMIDT, 2010).
Essa organização socioeconômica procura capturar todos e, como vemos, há um
foco nos professores, que, de certa forma, são duplamente atingidos. Primeiramente,
como todos os profissionais inseridos nesse sistema, o professorado deve buscar
aperfeiçoar-se de acordo com as novas tecnologias de ensino. Assim, poderá formar seus
alunos de modo que esses se tornem empreendedores de si, prontos para se inserir nessa
lógica neoliberal. “Professores se cobram porque não conseguiram ensinar
suficientemente seus alunos para atender as demandas da sociedade. A escola é
pressionada pelas engrenagens do mercado para dar conta de tudo” (SOMMER;
SHMIDT, 2012, p.11). Do contrário, a sensação é a de que terão “falhado” enquanto
profissionais, ou seja, a responsabilização acaba recaindo na escola e nos educadores.
A formação do capital humano, seja enquanto alunos ou profissionais da
educação, tem-se voltado para a promoção de aptidões, que precisam dar conta das novas
demandas impostas pelo mercado de “trabalho, de consumo e de competição [...] o
aparato da educação institucionalizada tem reforçado a posição de grande
empreendimento na produção de novos sujeitos” (BUJES; POÇAS, 2011, p.11). Diante
disso, a base formativa que se institui em outras áreas, influencia a prática docente, pois
perpassa tanto os discentes quanto os docentes. No âmbito da educação escolar, o objetivo
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central é o de fazer do ensino um ato de orientação. Essa orientação consiste na autonomia
do sujeito, pois tal processo resulta no empreendedorismo de si. Em suma, é necessário
“aprender a empreender” (LEAL, 2009, p. 41). Embasado nisso, Gadelha (2009)
demonstra como
[...] determinados valores econômicos, à medida que migraram da
economia para outros domínios da vida social, disseminando-se
socialmente, ganharam um forte poder normativo, instituindo processos
e políticas de subjetivação que vem transformando sujeitos de direitos
em indivíduos microempresas – empreendedores. (GADELHA, 2009,
p. 142-143)

Nessa nova reconfiguração sociopolítica, os professores e demais membros do
corpus social, são motivados a pensarem sobre si mesmos, sobre suas ações em sala de
aula. Na lógica neoliberal, os indivíduos calculam a si mesmos. A competição não se dá
mais somente entre pessoas, com isso, os docentes aprimoram e potencializam sua
produtividade, a fim de se garantir no mercado de trabalho e manterem-se competitivos
(BALL, 2012). Isso, de algum modo, exclui, em partes, a competitividade entre os
sujeitos, pois “nós trabalhamos, nós mesmos e os outros, por meio de micropráticas de
representação/fabricação, julgamento e comparação” (BALL, 2010, p.50). Contudo, o
que importa aqui é que percebemos que a competitividade é ao longo da vida, não basta
superar os outros, é necessário superar a si mesmo, impondo-se novas metas
constantemente.
A busca por novos conhecimentos não se restringe ao complemento da formação
em si. Esse novo saber deve ser útil para si e para o mercado, algo que o torne flexível.
Torna-o tão flexível que esse professor, por exemplo, poderá buscar formação na área de
supervisão, ou vir a buscar uma segunda licenciatura, uma especialização, etc. Essas
novas competências e flexibilidades podem até permitir que um mesmo profissional atue
em diversas áreas, dentro de uma mesma instituição. Essa lógica mobiliza “[...] esforços
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adicionais de investimento – treinamentos, cursos, atualizações – para preservar seu valor
e manter ou aumentar seus rendimentos” (LÓPES-RUIZ, 2007, p. 69).
A busca pelo conhecimento focado no utilitarismo visa à escolha, a priori, de
competências e habilidades que este profissional julga serem necessárias para a sua
competitividade. Esses investimentos prévios corroboram com os novos processos
neoliberais de mercado. Se antes o consumo pautava-se em bens, agora se dá em valores,
investimentos. O sucesso ou o fracasso recai sobre si mesmo, o que pode vir a ser fruto
de “boas ou más” escolhas ao longo da vida.
Assim, a educação, baseada em resultados, criou uma cultura de
responsabilização, ou seja, critérios de performance, indicadores de
performance, gestão de performance etc. […] A necessidade de sermos
constantemente responsabilizados aumenta nossa visibilidade e requer
que alinhemos nossas performances com critérios externos de
responsabilização (ANDERSON, 2010, p. 71).

Essa nova regulamentação social do neoliberalismo, nos impõe a novos
mecanismos de formação. Mecanismos relacionados com o aperfeiçoamento e com a
capacitação necessária para determinados fins. No entanto, o tempo é primordial, pois
busca-se sempre por algo que contemple a qualidade e, principalmente, a agilidade.
Forma-se logo, pois assim que for concluída essa etapa, outra necessidade se instituirá.
Os valores atribuídos à sociedade de consumo (BAUMAN, 2008) mantêm-se
atuais, como já referido anteriormente. Se privilegia o consumo de experiências diante
dos bens duráveis. Em outras palavras, os cursos, por exemplo, têm se tornado cada vez
mais atrativos na atual lógica líquida de mercado. Todavia, a prática que engendra o
mercado de consumo permanece quase que inalterada, pois por trás disso há a busca pela
satisfação.
Aprende-se o inglês, aprende-se o espanhol, aprende-se outras línguas e, no caso
dos professores, muitos buscam uma especialização, para atualizarem-se. Logo, pensam
em outras. Com isso, não estamos negativando a busca pelo conhecimento, ou que não se
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deve pensar em um Mestrado, em um doutorado ou em qualquer outro curso. Queremos
ressaltar aqui, que além da lógica do autoempreendedorismo de si, devemos estar atentos
para o que Bauman (2008) nos alerta sobre a experiência momentânea: “[...] algo que, se
durar muito tempo, deve-se temer, e não ambicionar – a satisfação duradoura, de uma vez
por todas, deve parecer aos consumidores uma perspectiva bem pouco agradável”
(BAUMAN, 2008, p.127). Em suma, a estagnação soa como fracasso, uma zona de
conforto que deve ser rompida a qualquer custo. O indivíduo que passa uma vida em sala
de aula, ou numa mesma função fabril, é tido como alguém que fracassou, ou que é
incapaz de progredir. A culpa recai sobre si mesmo e sobre as escolhas “errôneas” que
fez. Queremos pontuar, nessa etapa do texto, que a busca incessante por se aprimorar,
pode fazer com que o professor do presente/futuro seja um profissional capaz de
flexibilizar-se, adaptar-se às novas condições impostas pelo mercado. Para além disso,
ele está/estará, principalmente, produzindo apenas educandos/sujeitos empreendedores
de si mesmo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao compreender a escola como um bem comum, entendemos que também é por
meio dela que ensinamos aos alunos como o nosso mundo é (ARENDT, 2013). Diante
disso, inúmeras inquietações nos atravessam, dada a conjuntura em que se insere o Brasil
(com as suas reformas educacionais, com a sua flexibilidade curricular, com a sua
tendência para uma “escola sem partido”). Tal conjuntura nos inquieta, pois faz com que
se invista mais ainda na instrução de futuras gerações, deixando um pouco de lado o
educar. Aliás, a educação, ou melhor, a vontade de saber, passa a se tornar cada vez mais
um ato individual e um utilitarismo. Resulta na busca por e para si mesmo, ou seja, o
sujeito deve empreender-se. Nesse processo de reconfiguração da educação atual, há um
investimento que objetiva tratar as crianças como adultos, no qual o ensino se aproxima
mais de um treinamento profissional, um prelúdio para o mercado de trabalho.
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De que mundo estamos falando afinal? Nessa conjuntura, importa um treinamento
profissional, importa uma espécie de “especialização”. Não interessa mais o mundo em
sua completude, mas um mundo à parte e/ou em uma pequena parcela dele. Percebemos
que a tendência é fazer com que os professores sejam afastados da possibilidade de
potencializar diferentes discussões em sala de aula. Cada vez mais se afasta da ideia de
mostrar aos alunos a completude do mundo, de expor aos alunos como, de fato, encontrase o nosso mundo (ARENDT, 2013).
Nesse ensaio, percebemos que as políticas educacionais de inclusão têm buscado o
enfoque no “mundo do trabalho”. Preparar a todos, alunos e professores, para tornaremse flexíveis, autônomos e gestores de si mesmo. O Estado provedor ensaia sua retirada,
para deixar os indivíduos à mercê nesse novo jogo que se reconfigura. O sucesso e/ou o
fracasso está a cargo de si, pois a capacidade de empreender-se ditará quem permanece e
quem sai do jogo. Contudo, ninguém estará definitivamente fora, o fundamental é que
todos tenham uma renda (DECRETO Nº 6.629, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2008) e que
sejam capazes de gerir sua própria existência.
O mesmo perfil traçado para a constituição do perfil docente é desejado para os discentes,
cada qual deve fazer de si mesmo um autoempreendedor. O objetivo é o de conquistar
um lugar no “mundo do trabalho”, não trata mais de obter o pleno emprego e, sim, de
buscar gerar uma renda, seja ela formal ou informal. O importante é que todos sejam
incluídos nessa lógica de mercado de trabalho, ninguém pode ficar de fora. Nesse
contexto, inserem-se, fortemente, as políticas de inclusão que, ao estimularem a inclusão
de toda e qualquer pessoa, elas também reforçam o estímulo ao empreendedorismo de si,
a todos os que compõem a comunidade escolar.
Por fim, vale ressaltar que não interessa “demonizar” essa lógica neoliberal e, sim,
problematizá-la, com tudo que ela possa ter de positivo e de negativo. Ao analisar como
o empreendedorismo se articula às políticas educacionais inclusivas, percebemos como
essa nova lógica faz recorrer o individualismo e que vem superando, aos poucos, o
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coletivismo. Esse cuidado de si, esse “eu”, atinge seu nível extremo (SIBILIA, 2016), já
que a competição não se dá mais somente entre as pessoas e, sim, entre si mesmo. Cada
qual busca, por meio da aquisição de conhecimentos utilitaristas, a sua plena satisfação
profissional. Esse endividamento (LAZZARATO, 2011) é uma realidade posta. Superarse cotidianamente é a meta inatingível a ser alcançada e superada.
Parece-nos que não interessa mais introduzir o jovem no mundo em sua completude, mas
é fundamental que ele seja inserido em uma pequena parcela dele – e essa partícula, com
base no que as próprias políticas mostraram, é o mundo do trabalho. Percebemos que,
cada vez mais, a tendência é fazer com que os professores sejam inseridos nessa nova
lógica neoliberal. O que ocorre por meio da formação inicial e dos cursos de formações,
voltados também para os docentes que já atuam em sala de aula. Com isso, busca-se
incorporar esse éthos – modo de vida – aos alunos, fazendo deles empreendedores de si
mesmos. Cá estamos, em movimento, e que possamos seguir, mesmo que inquietos, a
pensar o nosso próprio pensar. Sigamos...
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ANEXO
Quadro 01: conjunto de políticas educacionais inclusivas.

Fonte: quadro produzido por Priscila dos Santos Ebling, para a obra Inclusão & Educação. Referência:
LOPES, Maura Corcini; FABRIS, Elí Henn. Inclusão & Educação. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013, p.108.
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ORIENTAÇÃO A QUEIXA ESCOLAR: UMA ABORDAGEM MULTIDIMENSIONAL
Carolina Beatriz da Silva
Gabriela Ronchesel Cimorelli
Mônica Gobitta Alayon
PUC Campinas
Resumo: É notável a recorrente demanda por orientação no ambiente educacional, o que
consolida a importância do trabalho do psicólogo nesta área de atuação, visando atender
a queixa escolar. Estas queixas abrangem temas, tais como: dificuldades acadêmicas em
escrita, leitura e conhecimentos matemáticos, dificuldades de organização e problemas
de comportamento; sendo mais evidentes no início da escolarização. A orientação a
queixa escolar refere-se a uma nova forma de intervenção educacional, cujo centro é o
processo de escolarização e as redes relacionais que ali se desenvolvem. O atendimento
é solicitado pelos responsáveis pelo aluno, ou pela instituição de ensino. Este possui como
intuito a compreensão da situação escolar, com o envolvimento dos atores que a
constituem, sendo estes: o aluno (criança ou adolescente), familiares e educadores,
através da mediação de um psicólogo escolar. Faz-se necessário compreender que a
queixa provém de uma situação, que não pode ser vista de forma isolada, visto que o
momento do sujeito, neste caso o aluno, é fruto de uma trajetória de vida, que dá sentido
à demanda. Ou seja, conhecer e problematizar a história é um importante princípio nesse
processo de reorientação escolar. No que diz respeito a intervenção, esta é feita de
maneira breve e focal, durando em média de dois a três meses letivos; a abordagem pode
ser realizada individualmente ou em grupo, sendo centralizada na queixa e suas
dimensões, para que o trabalho continue se sustentando na ausência dos psicólogos. Para
tal tem-se como objetivos o planejamento, desenvolvimento e avaliação de um projeto
piloto com foco no atendimento à queixa escolar. Os princípios técnicos que a abrangem
envolvem a obtenção e problematização das versões dos sujeitos envolvidos, a circulação
de informações e reflexões entre os mesmos, bem como a identificação, mobilização e
fortalecimento de suas potências. Ao dar-se fechamento a intervenção em orientação a
queixa escolar, pode-se realizar a releitura dos casos para que haja a mobilização na
superação da demanda inicial. Deve-se, acima de tudo, prezar pela melhor forma de
atender a demanda, sem tornar o aluno foco de estigmatização. A fim disso, é necessário
um manejo do profissional da psicologia, estando este preparado para atendar a
subjetividade do fenômeno. Além do que, o psicólogo escolar deve ser mediador de uma
comunicação horizontal, compartilhando seus conhecimentos, e respeitando as histórias
e as experiências trazidas pelos participantes. O projeto de orientação a queixa escolar
deve gerar um feedback para a instituição educacional acerca da avaliação
contextualizada das queixas. Os resultados esperados do projeto de orientação a queixa
escolar envolvem a possibilidade de um novo olhar para as dificuldades provenientes
deste ambiente, promovendo a desmistificação dos conflitos através do olhar multifocal
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para suas dimensões e sujeitos; fortalecendo, então, no aluno e, consequentemente nos
outros atores, um olhar para suas potencias.
Palavras-Chave: queixa escolar; avaliação contextual; psicologia escolar.
1. Introdução
Tendo em vista a problematização, o questionamento e a mudança do
funcionamento escolar, os psicólogos vêm aumentando suas práticas junto às escolas, de
forma, também, a compreender as relações estabelecidas nesta instituição e suas
consequências que podem levar à procura pelo psicólogo. (SOUZA, 2015). No entanto,
as demandas de atendimento a queixa escolar no contexto da psicologia clínica
evidenciaram sua limitação, uma vez que esta restringia-se ao indivíduo, impossibilitando
muitas vezes a compreeensão de fatores multidimensionais que podem estar
determinando a queixa.
Estas queixas abrangem temáticas, tais como: dificuldades acadêmicas em escrita,
leitura e conhecimentos matemáticos, dificuldades de organização e problemas de
comportamento; sendo mais evidentes no início da escolarização. Assim, a orientação a
queixa escolar refere-se a uma nova forma de intervenção em psicologia educacional,
cujo centro é o processo de escolarização e as redes relacionais que ali se desenvolvem,
atendendo, então a este requisito. (SOUZA, 2006).
1.1.1 A multidimensionalidade da queixa escolar
Historicamente, a explicação para o fracasso escolar é associada aos recursos
internos dos alunos, tornando estes alvos de culpabilização. (SOUZA, 2015). Segundo
Patto (1997) a carência cultural também aparece como culpada pelo insucesso escolar.
Em ambos os casos, a metodologia e ambiente de ensino são desconsiderados na
avaliação do problema. (FRELLER et al, 2001).
Tradicionalmente a escola, de acordo com Azevedo (2000), possui como
expectativa em relação ao trabalho do psicólogo na escola, a reprodução do modelo da
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clínica psicológica, ou seja, a expectativa é a de que o psicólogo possa atender as
demandas por atenuar os problemas de indisciplina, de aprendizagem, de “patologias”,
frequentemente atribuídas aos alunos, e somente aos alunos, e de preferência, focando na
resolução rápida dos problemas. Tal pensamento reproduz uma lógica patologizante e
mistificada, e dissemina a culpabilização do aluno e de seus familiares, impossibilitando
uma compreensão mais abrangente do contexto escolar e das relações que ali se
constituem.
O atendimento e a orientação a queixa escolar têm em seu centro, o processo de
escolarização e o cenário escolar. (SOUZA, 2006). Porém, a maioria das famílias que
procuram atendimento psicológico, são encaminhadas aos ambulatórios ou serviços de
psicologia, ou no caso de haver um psicólogo na própria escola, pela própria instituição
de ensino, com a queixa de dificuldades de aprendizagem e de comportamento. Faz-se
necessária, no entanto, uma análise crítica que leve em conta a historicidade do processo
educacional, incluindo, para tanto, os discursos dos diversos atores que constituem a
instituição escolar, sendo estes: o aluno, seus familiares e a própria escola. (MACHADO
et al, 2000).
Faz-se necessário, também, ter um olhar abrangente, que envolva o conhecimento
das camadas sociais e étnicas a que pertencem os atores envolvidos na queixa escolar,
visto que tais informações impactam no processo de escolarização e na vida pessoal dos
estudantes. (SOUZA, 2006).
Sabe-se que as dificuldades enfrentadas pelos alunos no contexto escolar, são
produzidas socialmente em determinado contexto socioeconômico, ou seja, em uma rede
relacional cuja própria escola participa, juntamente ao estudante e seus familiares. Todos
estes atores são fundamentais para o atendimento a queixa escolar, visto que suas versões
compõem e contextualizam a busca para a solução e desenvolvimento do processo de
atendimento. (CINTIA et al, 2001).
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Por meio do diálogo, reuniões, conversas informais, e observação é possível ouvir
os diversos atores envolvidos no processo de escolarização, para que haja a apropriação
do cotidiano escolar, e a compreensão dinâmica do seu funcionamento por parte do
psicólogo. (MEIRA, 2000).
1.1.2 A patologização das dificuldades escolares
Meira (2012) teoriza a respeito de uma situação comumente encontrada no
cotidiano escolar, a patologização das dificuldades acadêmicas. Em seu trabalho discorre
acerca da associação entre problemas neurológicos e o não aprender ou não se comportar,
o que leva a escola a encaminhar os alunos aos serviços de saúde, na maioria das vezes,
desnecessariamente. As queixas escolares que chegam aos consultórios de psicologia
envolvem disfunções ou transtornos neurológicos, o que, segundo a instituição
educacional, impossibilita a aprendizagem.
Em um de seus trabalhos Meira (2012, p. 137) cita “dentre as muitas disfunções
comumente associadas ao desempenho escolar de crianças (....) os mais referidos por
profissionais da saúde e educação na atualidade: Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH) e o Transtorno de Oposição e Desafio (TOD).”
Diante disso, faz-se necessário que haja uma atuação crítica do psicólogo escolar,
para que este trabalhe em busca de processos educativos eficazes na transformação, não
só da instituição escolar onde está inserido, como também da sociedade. A transformação
da realidade escolar não é simples, e o psicólogo é mais um profissional que pode
contribuir para uma educação emancipadora. Para atingir este objetivo, deve trabalhar
junto a outros profissionais promovendo, neste encontro multidisciplinar, também, uma
reflexão acerca da patologização da educação, que dê embasamento para sua superação.
(MAIA, 2017).
1.1.3 O trabalho de orientação a queixa escolar
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Ao transmitir conhecimentos socialmente elaborados pela cultura, a escola
proporciona o alcance de níveis de funcionamento psíquicos mais elevados. Por meio
destes é que desenvolve-se o pensamento crítico, caracterizado pela compreensão de si,
da relação com o mundo e com o outro. No entanto esta requer o domínio de códigos
culturais, algo que não tem sido trabalhado nas escolas atualmente, esta preza por um
ensino centrado na memorização e reprodução, o que impede o aluno de atingir níveis
superiores de funcionamento psicológico. O ambiente escolar, que deveria atuar como
zona de desenvolvimento proximal, não o tem feito. (SOUZA et al, 2016).
As questões escolares com maior abrangência são: o insucesso escolar, a
desmotivação, a alienação, o abandono precoce e o desinvestimento tanto por parte da
escola, como do aluno e familiares. A compreensão destas questões contribuem para a
melhoria do ensino, visto que as experiências vivenciadas na instituição marcam as
crianças e adolescentes, de forma a levá-los a um maior ou menor investimento neste
quesito. (LIMA et al, 2009).
Para atender a tal demanda, o psicólogo vem atuando na orientação a queixa
escolar. Este deve trabalhar, prioritariamente, questões relacionadas a escolarização,
atendo-se a subjetividade de cada aluno e a singularidade de cada caso, utilizando-se para
tal dos mais diversificados instrumentos. (CINTIA et al, 2001). A arte aparece como
ferramenta apropriada a tal tarefa, já que oferece repertório para a atribuição de
significados e sentidos, para o questionamento da realidade, tocando o sujeito e suas
emoções de forma singular e promovendo sua reflexão. (SOUZA et al, 2016).
Neste contexto o psicólogo pode atuar como mediador, suas ações e propostas
podem estar a serviço de possibilitar espaços de reflexão e discussão, por meio de
atividades artísticas e reflexivas, elaboradas com objetivos específicos e de acordo com a
demanda do público alvo. Essa mediação do psicólogo pode contribuir para a promoção

1203

do desenvolvimento e uma consequente mudança na forma de pensar a respeito da
realidade. (SOUZA et al, 2016).
Esta deve ser feita de forma a construir novos caminhos a serem seguidos. Para
tal, os atores da queixa escolar devem ser reorientados, bem como seus saberes devem
ser recuperados. Seus discursos devem ser escutados e um diálogo entre eles promovido.
(ANGELUCCI, 2015).
Ao psicólogo cabe, segundo Angelucci (2015, p. 356), “intervir de modo a
possibilitar uma situação horizontal de comunicação, que respeita os diferentes saberes e
experiências, comprometendo-se com a ruptura dos constantes processos de
hierarquização”. Como consequência dá-se voz aos atores, e cria-se para o aluno, um
ambiente de encontro e criação, no qual este encontra novas possibilidades e reconhece
suas potências.
Na orientação a queixa escolar, o trabalho em grupo é benéfico, tanto no que diz
respeito a integração dos atores da queixa, quanto na intervenção com os alunos, visto
que a interação grupal promove a movimentação dos discursos e a troca de experiências
entre eles. Cita Gonçalvez Filho (2003, apud ANGELUCCI, 2015, p. 356) “as visões vão
então desembaçando, cada vez mais nítidas, porque vão passando por vários olhos que
trocaram seu ponto de vista”.
O psicologo escolar atua como mediador, fornecendo condições para a superação
da queixa escolar. Tal profissional atua na analise da relação entre o processo de
produção da queixa escolar e dos processos de objetivação e subjetivação que o
abrangem. Estes fazem-se necessários para chegar-se à superação do fracasso escolar. O
psicologo educacional em sua atuação nas instituições de ensino promove o encontro
entre os sujeitos e a educação, contribuindo para um novo olhar sobre o processo
educacional. (ANTUNES et al, 2003).
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2. Objetivos
2.1.1 Geral
• Planejar, desenvolver e avaliar um projeto de Orientação a Queixa Escolar

2.1.2 Específicos
• Realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema
• Organizar junto aos gestores e docentes estratégias para levantar a demanda da escola
• Organizar estratégias de avaliação multidimensional das queixas demandadas
• Envolver os principais atores (pais, alunos e educadores) da queixa escolar no

processo;
• Escutar as versões apresentadas pelos diversos atores envolvidos na queixa;
• Promover uma renovação do olhar sobre o processo de escolarização;
• Buscar entender a origem da queixa escolar;
• Desenvolver as habilidades e as potencialidades dos alunos, a partir de seus próprios

recursos;
• Permitir que as questões envolvidas nas dificuldades enfrentadas no processo de

escolarização possam ser expressas, problematizadas, simbolizadas e elaboradas;
• Propiciar para o aluno um ambiente no qual possa se expressar abertamente, formular

e se apropriar de suas questões;
• Potencializar a Escola a ascensão de seu papel, indicando-lhe recursos para lidar com

os alunos;
• Revelar, a partir da observação ativa, o que pode ser mudado no funcionamento escolar

para a melhoria da qualidade de ensino;
• Avaliar junto ao público alvo a efetividade do processo;
• Promover a movimentação do processo de escolarização, no sentido do

desenvolvimento de todos os atores presentes nesse contexto, para que estes caminhem
à superação da queixa escolar.
2.2 Metodologia
2.2.1 Caracterização da Instituição
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O projeto foi realizado em uma Escola Estadual localizada no bairro Campina
Grande, situado na periferia da cidade de Campinas – SP. O ambiente físico da escola
abrange dois prédios principais, juntamente a um pátio central, uma quadra e um
estacionamento para funcionários. As salas de aula estão distribuídas entre os corredores
localizados no térreo e no primeiro andar, há também sala dos professores, sala da
orientação, sala da secretaria, sala multimídia e sala de informática.
Os cômodos da escola são divididos por grades de ferro e suas paredes são, em
sua maioria, em tons acinzentados. As paredes da instituição educacional estão, em sua
maioria, “pichadas” ilustrando desenhos e/ou frases e nomes. No pátio os alunos passam
as horas de intervalo e realizam suas refeições, visto que ali estão localizadas as mesas e,
também, a cozinha. As salas de aula são constituídas por uma lousa de giz, janelas
acortinadas, ventiladores de teto, vinte carteiras para alunos e uma para o professor.
Entre os funcionários estão os professores, monitores, cozinheiras, pedagoga,
secretária, coordenadora, equipe de limpeza e diretora. Os educadores CLT trabalham 20
horas semanais de 2ª a 6ª feira, assim como as coordenadoras e a diretora. Há também
educadores que trabalham de 6 a 8 horas por semana. Os prestadores de serviço trabalham
de 4h a 8h por semana. As aulas duram 5 horas por dia, com um intervalo de 20 minutos
no meio do período.
2.2.2 Participantes
A amostra abrangeu alunos dos terceiros e quartos anos do ensino fundamental,
com faixa etária entre 8 e 10 anos, do sexo masculino e feminino, de uma Escola Estadual
localizada no bairro Campina Grande, na cidade de Campinas- SP. Estes foram indicados
pelo corpo docente e coordenadoras da escola, a partir de demandas de queixa escolar que
envolviam a indisciplina e dificuldades de socialização e de aprendizagem.
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Além disso, estiveram envolvidos no processo: professores e gestores, famíliares
e recursos oferecidos pela comunidade (ONGS, Postos de Saúde).
2.2.3 Procedimentos
Para que a realização do projeto fosse possível, contou-se com a participação da
direção da escola, dos professores, dos pais e dos alunos. Foram desenvolvidas atividades
que utilizaram como instrumentos: Dinâmicas em Grupo, Rodas de Conversa, Recursos
Midiáticos, Recursos Artísticos e Atualidades. Focou-se nos recursos artísticos, visto que,
através destes desperta-se o social do sujeito, tocando-o no afeto, ou seja, como se afeta
o outro e se é afetado por ele. Além disso, o sujeito se narra, narra o outro e se desenvolve,
fazendo-o refletir sobre a realidade.
Tendo em vista o objetivo de promover a movimentação do processo de
escolarização, no sentido do desenvolvimento de todos os atores presentes nesse contexto,
para que estes caminhem à superação da queixa escolar, criou-se o vigente projeto. Para
tal, inicialmente, realizou-se visitas e observações em campo, reuniões com professores
e coordenadores, contato telefônico com os responsáveis pelos alunos, observação dos
alunos dentro de sala de aula.
Através desses procedimentos, foi possível delimitar estratégias para que os
objetivos fossem alcançados. Foram realizados encontros de uma hora e meia de duração
uma vez por semana na própria escola, com um grupo de 10 alunos, sendo que 5 deles
cursam o terceiro ano do ensino fundamental, e 5 cursam o quarto ano do ensino
fundamental. Tal forma de trabalho tem em vista a valorização das potencialidades dos
alunos, evitando a estigmatização que uma intervenção individual poderia, nesse caso,
trazer.
2.3 Resultados esperados
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Tem-se como finalidade do trabalho colaborar para a construção de um novo olhar
sobre a escolarização, através da socialização do conhecimento histórico e da
contribuição para uma formação mais ética e sócio-política dos indivíduos. A partir desta
finalidade, o trabalho pode contribuir para que a função social da escola seja cumprida.
É esperado que a escola torne-se um ambiente no qual os alunos tenham a
liberdade de expressar sua subjetividade, causando-lhes um sentimento de pertencimento
ao todo, uma vez que suas qualidades devem ser ressaltadas ao invés de visar somente
suas dificuldades. O projeto se desenvolveu de forma multidimensional, visando entender
a origem da queixa escolar e trabalhá-la junto dos atores – pais, familiares, alunos e
educadores – que fazem parte deste fenômeno.
Através dos discursos que surgiram durante o processo, será possivel realizar uma
devolutiva para escola, a qual possui o intuito de suscitar inquietações, visto que estas
rompem com processos cristalizados na instituição educacional, a impedindo de exercer
sua função social. Espera-se, também, que seja possível, através de tal feedback advindo
das estagiárias de psicologia, dar-se continuidade ao atendimento das demandas escolares
trazidas pelos atores desse contexto, visto que os dados coletados suscitarão uma melhor
percepção acerca da individualidade dos alunos e como utilizá-las em prol do contexto
escolar.
A partir dessas observações tem-se que, apesar do projeto ainda estar em
andamento, o objetivo geral vem sendo atingido, visto que o planejamento e
desenvolvimento do projeto foram executados com êxito, e as avaliações devolutivas
estão em andamento. Além disso, foi possível organizar estratégias interventivas junto a
coordenadora da escola, e ter um breve contato com os familiares, o que promoveu a
movimentação dos discursos dos atores da queixa, cumprindo parte dos objetivos
específicos.
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No que diz respeito aos alunos, vem sendo possível escutar suas versões a respeito
do contexto escolar, bem como trabalhar suas habilidades e potencialidades, propiciando
um ambiente para a livre expressão e a troca de experiências entre os estudantes. Tais
pressupostos também estavam entre os objetivos e foram cumpridos.
Os resultados esperados contribuirão para uma compreensão da queixa escolar até
mesmo no cenário nacional, considerando os aspectos educacionais, políticos e sociais.
Tais resultados poderão ser utilizados, também, para orientar ações escolares, que
busquem diminuir o número de alunos diagnosticados como "problemas" para a escola.
3. Considerações
O vigente trabalho visou planejar, desenvolver e avaliar um projeto de Orientação
à Queixa Escolar. Em decorrência disso, organizou-se estratégias de avaliação
multidimensional das queixas demandadas para que, assim, estas fossem trabalhadas em
prol do ambiente escolar, juntamente com os atores que compõem tal contexto. O fator
chave desse projeto baseou-se em uma atuação que permitisse ressaltar as potencialidades
dos alunos, abandonando o rótulo de “problema” que lhes é imposto.
O projeto contou com uma revisão bibliográfica acerca da temática trabalhada,
para que mais informações fossem captadas e estruturadas visando um planejamento
organizado e embasado no conteúdo de forma completa. Para isso, foi necessária a
colaboração dos educadores e coordenadores da instituição educacional e da docente
extensionista.
A escuta do sujeito foi feita de modo a envolver todos os atores do fenômeno,
sendo o foco a demanda da queixa escolar. Os alunos expressam suas questões por meio
da arte, que lhes permite liberdade e confiança para simbolizar e elaborar as demandas
trazidas pelos mesmos; sendo o psicólogo um mediador deste movimento. O ambiente
para a realização do trabalho com os alunos foi elaborado de forma a ser considerado
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facilitador para a liberdade de expressão; o feito teve como intuito, também, a
potencialização da escola e ascensão de seu papel.
Observou-se como limites do projeto a contextualização do trabalho do psicólogo,
muitos educadores, de inicio, confundiram o significado do trabalhado a ser executado,
considerando orientação a queixa escolar como um trabalho de psicoterapia. Além de tal,
outra limitação foi à falta de tempo, que resultou em dificuldade acerca do conhecimento
mais profundo sobre a comunidade em questão. O trabalho foi feito em grupos e por esse
motivo atuar na singularidade de cada caso foi dificultada, porém executada. Outra
limitação é a falta de material a respeito da temática, e a impossibilidade de se trabalhar
mais profundamente com pais e professores devido ao tempo do projeto.
Mesmo diante dessas limitações, considera-se que o trabalho realizado obteve
grande relevância, visto que os alunos envolvidos já estão demonstrando mudanças no
que diz respeito ao ganho de confiança, e percepção de suas qualidades. Espera-se que o
projeto tenha continuidade no ambiente escolar, e sirva de exemplo para novos similares.
Com intenção de gerar continuidade realizou-se uma avaliação devolutiva para
instituição educacional a respeito do trabalho desempenhado pelos alunos, de forma a
registrar os ganhos destes durante o processo. A devolutiva teve, também, intenção de
exemplificar o que fora feito para que futuramente sirva de modelo para futuros projetos.
Conclui-se que o projeto beneficiou todos os envolvidos. A escola voltou-se a
queixa escolar dos alunos através da mediação do psicólogo, tendo o trabalho deste
profissional como indicador de recursos para lidar com as demandas dos estudantes. As
famílias tiverem um apoio de educadores e psicólogos em prol da não estigmatização de
seus filhos e enaltecimento das potencialidades destes. Os alunos expandiram seus
conhecimentos sobre suas qualidades, de forma a expressa-las, problematiza-las,
simboliza-las e elabora-las. O psicólogo pode praticar um estudo que foi elaborado
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estrategicamente para este campo e este publico, de acordo com referencial teórico
voltado para os requisitos em questão.
Assim, o projeto de Orientação a Queixa Escolar a partir de uma abordagem
multidisciplinar atingiu os objetivos necessários para sua realização. Tem-se tal
conclusão a partir do feedback positivo por parte dos atores envolvidos neste processo.
Desse modo, foi possivel um novo olhar para as dificuldades provenientes do ambiente
escolar, promovendo a desmistificação dos conflitos através do olhar multifocal para suas
dimensões e sujeitos; fortalecendo, então, no aluno e, consequentemente nos outros
atores, um olhar para suas potencias.
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PSICOLOGIA E ARTE NO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO À QUEIXA ESCOLAR
Débora Orlando Tullio
Marcella Mantello de Azevedo
Mônica Gobitta Alayon
PUC Campinas
Resumo: As queixas escolares encaminhadas para os serviços de saúde como UBSs,
constituem cerca de 65% da demanda infanto-juvenil mostrando que a queixa escolar
deve ter prioridade nas ações da saúde mental, principalmente da psicologia. Os alunos
encaminhados geralmente são culpabilizados, psicologizados e patologizados, de forma
que suas dificuldades escolares sejam vistas como orgânicas, individuais ou decorrentes
de problemas afetivos, assim, o contexto escolar em que ele está inserido não entra em
questão. A escola procura o psicólogo para que os problemas e demandas que dizem
respeito ao aluno sejam avaliados, voltando seu olhar unicamente para o aluno, e o atenda
conforme o modelo clínico tradicional. Cabe ao psicólogo escolar se colocar como um
profissional que entende o indivíduo como ser dialético, ou seja, que ele constitui e é
constituído pela sociedade, e, portanto, sua linha de trabalho seguirá desta maneira, ou
seja, voltando o olhar para o aluno em todo o contexto social em que está inserido, e não
apenas as questões emocionais e individuais. O objetivo deste trabalho, portanto, é
mostrar o trabalho do psicólogo escolar como profissional que não atua conforme o
modelo clínico tradicional, que rompe com práticas adaptacionistas; problematiza e busca
reverter o funcionamento escolar que produzem fracasso escolar e os encaminhamentos
de alunos considerados como “problema” para atendimento psicológico individual. A
proposta busca uma visão contextual, ou seja, ampliar o olhar para os contextos familiar,
social, individual, e, principalmente, o escolar. Para que estas ações se mostrem possíveis,
observações em campo serão realizadas, com idas à escola e visitas domiciliares, de forma
que o ambiente escolar seja caracterizado. Após a caracterização de campo, reuniões com
professores ocorrerão, a fim de que seja explicitado o nosso trabalho e um espaço seja
conquistado. Por fim, encontros com os alunos ocorrerão, com a intenção de que eles
sejam acolhidos, de modo que possam expressar seu ponto de vista sobre a escola e sobre
o modo de viver. Para isto, serão realizadas dinâmicas, rodas de conversa, jogos,
materialidades artísticas, etc. Vale salientar que a interlocução com a escola e professores
deve estar sempre presente. Os resultados esperados estão voltados para a descristalização
da visão da escola de alunos como incapazes e com “déficits”, de forma que ele seja
compreendido como um ser integral, formado e formador da sociedade, e que os próprios
alunos reflitam e se coloquem como estes sujeitos, para que pensem criticamente seu
modo de ser e agir, se colocando como um ser pensante, que intervém na sociedade em
que está inserido.
Palavras-chave: orientação a queixa escolar; avaliação contextualizada; psicologia escolar e
arte.
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Introdução
Ao passar algumas horas apenas observando uma escola, principalmente pública, várias
questões podem ser detectadas, como a forte presença de grades, câmeras de segurança, fazendo
com que a escola, ambiente que deveria ser local de transformação, relação e desenvolvimento,
pareça mais com penitenciárias. Além disso, outras questões são identificadas, como desrespeito,
violência, desinteresse de alunos e professores, entre outros. Porém, estas adversidades são
problemas que foram materializados, e o que acontece é que há uma tendência em atribuir estes
problemas, que são constituídos no âmbito escolar, como provenientes exclusivamente dos
alunos. Isto acontece porque a sociedade está marcada pela competição, luta por acesso, muitas
vezes por bens materiais desnecessários, evidenciando um sistema capitalista. Deste modo, as
escolas públicas acabam assumindo caráter assistencialista, ou seja, oferecem o mínimo,
destinando à população um atendimento de baixa qualidade e abandonam sua principal função,
que seria transmitir os conteúdos que foram elaborados socialmente, assim como colaborar para
promover o desenvolvimento de cada aluno. (DAZZANI; TREVISAN, 2016).
Nesse sentido, a rede pública na qual as estagiárias de psicologia da faculdade PucCampinas realizaram o projeto localizava-se na região noroeste de Campinas. Tal região, é
caracterizada como sendo perigosa, por ter altas taxas de violencia e crime, além de tráfico de
drogas. Outro fato refere-se a qualidade de vida, apesar da escola estar localizada em um cidade,
o bairro apresenta caracteristicas extremamente rurais. O local não oferece uma infraestrutura e
grandes opcões de lazer e cultura a comunidade, sendo assim, é um bairro simples em que a
condição socioeconomica predominante é de baixa renda. Além disso, após frequentarem a escola
alguns alunos participam de ONGs, como a Casa Amarela ou Cedap. Assim, vale ressaltar tal
olhar ampliado a rede, pois para que um trabalho seja realizado, deve-se de inicio compreender o
ambiente em que os educandos convivem, para que possa existir uma reflexão sobre o seu
cotidiano de maneira clara e dinamica, como um todo integrado.
A partir da demanda que a escola apresenta, Dazzani e Trevisan (2016) defendem
veementemente que a presença do psicólogo no ambiente escolar tem se mostrado de extrema
importância, pois este possui um olhar diferenciado sobre o cotidiano escolar e suas diversas e
intermináveis questões, sempre procurando promover o desenvolvimento dos alunos, mas
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também de todos os envolvidos neste ambiente, inclusive os responsáveis por estas crianças e
adolescentes. E o projeto realizado neste artigo, do mesmo modo, busca e preza por este caminho,
sempre olhando para o desenvolvimento, potencialidades e trabalho em parcerias com os
profissionais da escola.
A escolha da arte para a forma de atuação se deu pelo fato de compreendermos o efeito
que a arte provoca no sujeito, de modo que auxilie no desenvolvimento das funções psicológicas
superiores. Ao nascer, a criança dispõe de um aparato psicológico que lhe garante sobrevivênvia,
ou seja, ela é capaz de expressar desconfortos provindos de necessidades. Estas são as funções
psicológicas elementares. Ao se apropriar da cultura, através das relações com a mãe e demais
seres humanos, com a linguagem, valores, crenças, etc., ela passa a desenvolver as necessidades
básicas, e as funções psicológicas ganham galidades de funções psicológicas superiores.
Vygotsky entende que o desenvolvimento do psiquismo humano ocorre do social para o
individual, em que, funções elementares presentes desde o nascimento, são alteradas por meio das
relações e interações, que adquirem uma complexidade constituindo-se então como funções
psicologicas superiores, sempre mediadas pela cultura. Essa mediação da cultura é realizada por
meio da fala, que por sua vez, desenvolve o pensamento e posteriormente o pensamento por
conceito, que favorece a reflexão crítica e a ampliação da consciência. (VYGOTSKY,2009). A
arte seria um recurso nessa mediação.
Deve-se levar sempre em consideração que o profissional de psicologia que atua na escola
não faz o papel de educador, ensinando, nem de gestores, e sim aprende e apreende os sentidos e
significados que emergem nas relações, de modo que possa promover uma reflexão crítica sobre
estes sentidos. O psicólogo escolar atua, portanto, como mediador, visando a tomada de
consciência e possibilidades dos sujeitos se assumirem como atores, ativos e autores de suas
próprias histórias. (DAZZANI; TREVISAN, 2016).
Este projeto de orientação à queixa escolar, antes de ser planejado e desenvolvido, contou com
uma revisão na literatura que abordasse os temas, a fim de compreender o que tem sido produzido
em teorias e práticas de profissionais da área de psicologia escolar. Para tal, assuntos como
psicologia educacional, orientação à queixa escolar, infância e adolescência no contexto
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educacional e psicologia da arte foram palavras chave. Abaixo, cada assunto será descrito de
forma mais ampla.
Psicologia educacional
A psicologia educacional vem sendo modificada ao longo do tempo. Segundo Patto (1997), as
primeiras turmas de psicologia da Universidade de São Paulo tinham uma disciplina intitulada de
“Psicologia Escolar e problemas de aprendizagem”, indicando um claro foco no aluno como
problema, como possuindo questões que deveriam ser “tratadas”, para que assim entrassem em
um padrão de normalidade adequada. Este tipo de prática do profissional de psicologia
educacional permaneceu por um tempo, seguindo os moldes da clínica tradicional, utilizando-se
de testes a fim de medir a capacidade dos alunos, estigmatizando-os como aptos ou não aptos.
Além disso, os testes psicológicos resultavam em laudos, que apenas colocavam em evidência as
dificuldades dos alunos, tirando os reais motivos que levavam os mesmos ao fracasso escolar.
Deste modo, esta área da psicologia se adaptava à sua ciência, ou seja, excluia os alunos para que
eles se adaptassem aos modelos universais e esperados. Sendo assim, Andrada (2005) afirma que
o lugar do psicólogo na escola foi sendo instituído no uso de salas de atendimento individual,
prática esta ineficiente no sentido da avaliação e intervenção no cotidiano escolar.
Este paradigma começou a ser modificado com as contribuições da Abordagem Histórico-cultural
de Vygotsky, pois o mesmo afirmou que o processo de aprendizagem se dá de forma igual para
todos os seres humanos, independente de suas limitações físicas. Desta forma, este teórico
evidenciou o contexto social, em que os processos psicológicos superiores são desenvolvidos a
partir das relações. Porém, ainda hoje a prática do psicólogo escolar se encontra em crise, há uma
grande demanda da escola para os alunos com "dificuldades de aprendizagem”, e o olhar de
muitos profissionais ainda está pautada na questão de normalidade e anormalidade. Assim a
proposta é que deve-se olhar a escola a partir de uma causalidade circular, em que todos os
contextos e relações estão ligados e se constituem, em lugar do pensamento linear visto nos dias
atuais. (ANDRADA, 2005).
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Deste modo, visando entender as relações e todos os contextos envolvidos, a psicologia
educacional pretende promover o desenvolvimento de alunos e educadores sempre trabalhando
em parceria com os profissionais que atuam neste ambiente, entendendo-se que as demandas da
escola não tem nela sua origem, ou seja, as mesmas nascem e se fortalecem em todos os setores
da sociedade a medida que se instala por meio das relações. (DAZZANI, M; SOUZA, V.L, 2016).
Desta forma, estas questões são provenientes de ações e inações das familias, sistema de ensino,
sistema econômico, organização social etc. , e é na escola que estes problemas se materializam,
muitas vezes impactando o desenvolvimento dos jovens. Com isso, ao realizar um trabalho nesta
frente, cabe ao profissional de psicologia promover um olhar que traga a luz, ou um "holofote"
nas potencialidades dos alunos, afim de reverter o quadro de patologização já instalado, onde o
aluno só é identificado com o que lhe falta.(DAZZANI, M; SOUZA, V.L, 2016).
Orientação à queixa escolar
O atendimento e a orientação a queixa escolar têm em seu centro, o processo de escolarização.
Tem ainda, como centralidade, o cenário escolar. (SOUZA, 2006). A maioria dos alunos que
procuram atendimento psicológico, são encaminhados pela própria escola, com a queixa de
dificuldades de aprendizagem e de comportamento. Segundo Freller (et al, 2001, p. 130) o
atendimento psicológico tradicional, além de demorado, foca os mecanismos intrapsíquicos e as
relações familiares, excluindo processos e práticas escolares.
Souza (2007) afirma que o atendimento a alunos de escolas públicas com psicodiagnósticos de
deficiência mental não são confirmados quando estes estão em contato com um psicólogo que
trabalha segundo os novos paradigmas da psicologia educacional, e os psicólogos que produzem
estes laudos estigmatizantes, com foco no aluno muitas vezes não tem conhecimento do processo
de aprendizagem escolar, do funcionamento das escolar e das relações em que o aluno está
inserido.
Desta forma, entende-se que as dificuldades enfrentadas pelos alunos no contexto escolar, são
produzidas socialmente em determinado contexto socioeconômico, ou seja, em uma rede
relacional cuja própria escola participa, juntamente ao estudante e seus familiares. Todos estes
atores são fundamentais para o atendimento a queixa escolar, visto que suas versões compõem e
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contextualizam a busca para a solução e desenvolvimento do processo de atendimento.
(FRELLER et al, 2001). Faz-se necessário ter um olhar abrangente, que envolva o conhecimento
das camadas sociais e étnicas a que pertencem os atores envolvidos na queixa escolar, visto que
tais informações impactam no processo de escolarização e na vida pessoal dos estudantes.
(SOUZA, 2006).
Parte-se do pressuposto de que se deve trabalhar, prioritariamente, questões relacionadas a
escolarização, sendo que o encaminhamento é um recurso a ser utilizado em casos nos quais o
problema é mais abrangente. Para tanto, o profissional da psicologia deve ater-se a subjetividade
de cada aluno e a singularidade de cada caso, utilizando-se para tal os mais diversificados
instrumentos (FRELLER et al, 2001).
Infância e adolescência no contexto educacional
De acordo com Lima e Freire (2009), tem existido um crescente interesse pelo estudo das
experiências subjetivas de crianças e adolescentes em todos os seus contextos de vida diários, e
neles se inclui o contexto escolar, por assumir uma grande importância na construção dos
mesmos. Estes passam grande parte de seu dia a dia na escola, e este fato contribui para a
organização das experiências, pois a escola é palco de inúmeras vivências e aprendizagens,
impactando subjetivamente cada indivíduo e influenciando sua futura trajetória, e como ele se
constituirá. Estas mesmas autoras afirmam que a qualidade de experiência subjetiva de cada aluno
em seu ambiente escolar constitui em um importante critério para a eficácia do ensino, por
promoverem ou não uma motivação escolar destes jovens.
Porém, apesar de haver um reconhecimento que a escola apresenta um grande potencial da criação
de oportunidades para vivências positivas na vida das crianças e adolescentes, esta têm se
mostrado como um espaço de desagrado e desinvestimento, em que os estudantes se mostram
aborrecidos e apáticos. Estudos afirmam que, quando entrevistados, os alunos alegam que quando
estão na escola sentem-se mais tristes e irritados do que quando estão em outros ambientes,
preferindo fazer qualquer outra atividade em qualquer outro lugar. (LIMA; FREIRE, 2009).
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Lima e Freire (2009) apontam que as questões escolares que mais aparecem na literatura são:
insucesso escolar, abandono precoce da escolaridade, desinvestimento e desmotivação e
alienação. Pelo fato de que boas experiências e vivências contribuem para um maior investimento
e satisfação de crianças e adolescentes na escola, compreender em que condições estas
experiências surgem no contexto escolar são de extrema importância, não apenas para a melhoria
da eficácia do ensino, mas também para que haja uma promoção do funcionamento e constituição
dos mesmos.
Com isso, segundo Vygotsky, a adolescência é uma fase importante, em que se dá um salto no
desenvolvimento psicológico, mais precisamente no que se refere ao pensamento. Nesta fase, o
sujeito através do pensamento por conceito, passa a refletir além de sua realidade material e
visível, sendo capaz de compreender questões que ampliem sua reflexão e sua
consciência. Portanto, pelo fato do desenvolvimento do pensamento ocorrer por meio da
apropriação de conceitos, quanto maior for o conhecimento maior será o repertorio disponível à
imaginação. A partir disso, dentre todos estes fatores, as materialidades utilizadas na escola
devem conter um objetivo, para que as demandas da escola sejam trabalhadas e as potencialidades
de cada aluno sejam desenvolvidas.
Psicologia e arte
Segundo Souza (2016), no que se refere ao conhecimento e a aprendizagem, de acordo com a
psicologia Histórico-Cultural, a criança, quando necessita de algo expressa suas necessidades e
desconfortos, e a partir deste momento esta passa a se relacionar com o mundo. Assim, é neste
contexto que os sujeitos passam a incorporar ações, emoções e situações que vão ampliando-se e
promovendo o seu desenvolvimento. Tal interação é expressa através da linguagem, é através e
por meio dela que o outro apresenta o mundo e a criança significa a realidade e atribui
significados, fazendo parte do processo para a constituição de sua subjetividade. Além disso, a
linguagem favorece a superação da alienação.
Vale ressaltar que, quanto maior o acesso a novos conhecimentos relativos a valores da cultura,
normas, maior será o seu desenvolvimento de suas funções psicológicas, a cada nova interação é
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produzida no sujeito novas relações e formas do mesmo ver e pensar o mundo. Deste modo, é no
período da infância e adolescência que se desenvolve uma função psicológica e o pensamento por
conceito. Tal pensamento permite o sujeito pensar de modo abstrato e crítico, a medida que sua
capacidade de conceber o mundo e sua realidade ampliam-se, podendo assim identificar sua
historicidade, suas origens e causas (SOUZA, 2016).
Em contrapartida, a escola inviabiliza este modo de pensar criticamente, uma vez que neste
ambiente não ocorre investimento no desenvolvimento das funções psicológicas superiores,
apenas ocorre o desenvolvimento quando surge momentos de reflexões constituídas a partir de
perguntas. Na escola, o indivíduo é treinado a construir respostas prontas, reproduzir, sem refletir,
questionar, visando passar de ano e o vestibular (SOUZA, 2016).
Outro conceito que Vygotsky da relativa importância refere-se à afetividade, sendo esta a base
para que ocorra a atenção, a fala, o pensamento e a memória pois a motivação para a apropriação
de tais conceitos se dá através da afetividade. Esta é entendida como a capacidade humana de
afetar e ser afetado, e corresponde às emoções e sentimentos, e está presente nas funções
psicológicas, tanto elementares quanto superiores. A afetividade, para Vygotsky, é indissociável
das funções psicológicas superiores, sendo que as emoções e sentimentos são entendidas como
parte delas, por serem mediadas pela cultura. Como a afetividade mobiliza a ação e o pensamento
do sujeito, não há como conceber a aprendizagem separada do afeto. Por esta razão, Souza (2016)
aponta a importância dos educadores se mobilizarem e se comprometerem em suas ações
profissionais, sempre utilizando ferramentas que auxiliem nesse processo de aprendizagem e
desenvolvimento.
No que se refere aos trabalhos realizados no ambiente escolar é necessário criar movimentos de
reflexão tanto aos alunos quanto aos profissionais, com o objetivo de promover uma consciência
crítica na qual permita a superação das dificuldades. Assim, para a efetivação desta meta, tem-se
como ferramenta a utilização da psicologia e a arte. A arte para Vygotsky, é um fenômeno social,
promove possibilidades de atribuição de inúmeros significados e sentidos promovendo ações e
pensamentos. Com isso, utiliza-se a arte em intervenções, pois promove-se atribuições de
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significados e sentidos pelo sujeito, movimentos reflexivos relacionando tais questões com suas
experiências e historias singulares (SOUZA, 2016).
Nesse sentido, entende-se que utilizar a arte em intervenções favorece a configuração de novos
sentidos, contribuindo assim para a transformação da consciência e formas de enxergar a
realidade (SOUZA, 2016).
Vale ressaltar que as materialidades utilizadas devem ser adaptadas à idade que se encontra o
indivíduo. A partir disso, tendo em vista que o público alvo são os pré-adolescentes e os
adolescentes, deve-se compreender melhor sobre este período, ou seja, durante a fase infantil a
ferramenta mais utilizada é o desenho enquanto que na adolescência utiliza-se mais da literatura.
Segundo Vygotsky a adolescência é uma fase importante a medida que ocorre um salto no
desenvolvimento psicológico. Com isso, é através do pensamento por conceito que o sujeito passa
a refletir além de sua realidade material e visível, sendo capaz de compreender questões que
ampliam sua reflexão e sua consciência. Desta forma, pelo fato do desenvolvimento do
pensamento ocorrer por meio da apropriação de conceitos, quanto maior for o conhecimento
maior será o repertório disponível a imaginação (POTT, 2016).
Tal imaginação pode ser propiciada por meio de histórias, estas são fundamentais para a formação
do sujeito, devido ao fato de tal ferramenta promover uma reflexão sobre diferentes
acontecimentos e situações que favorecem na transição de diversos mundos (POTT, 2016).
Outro fato é que ao ouvir uma história o espectador pode desenvolver seu potencial crítico, pois
passa a pensar e questionar. Com isso, pelo fato de que as histórias não fornecerem todos os dados
e explicações lógicas leva ao espectador através de sua imaginação preencher a narrativa,
atribuindo a ela significados e sentidos do que já lhe foi vivido (POTT, 2016).
História também tem função terapêutica, por meio da história aquele que ouve tem a possibilidade
de experimentar diferentes emoções e sentimentos, elevando a sua reflexão a um alto nível de
elaboração e compreensão da emoção, podendo ocorrer processos catárticos. Tal caráter
terapêutico pode se intensificar se realizado em grupo, visto que o contador de história poderá
promover reflexão ao compartilhar diferentes experiências e fazer inúmeras relações.
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Ao realizar uma aproximação entre a contação de história e a psicologia pôde-se dizer que está é
uma ferramenta que pode ser utilizada como forma de intervenção devido ao seu poder de
promover imaginação e reflexão, desenvolvimento e transformação do modo de pensar e sentir a
realidade (POTT, 2016).
Objetivos
O objetivo geral deste projeto é Planejar, desenvolver e avaliar um projeto de Orientação à queixa
escolar. Com relação aos objetivos específicos, estes são: oferecer um espaço de reflexão e
discussão sobre o potencial junto aos alunos, criar estratégias que favoreçam as expressões
artísticas, favorecer a expressão das habilidades dos alunos, dar feedbacks das produções dos
mesmos e feedback aos professores e gestores no espaço de ATPC. Ainda, visa-se criar
oportunidades para que o aluno expresse a queixa produzida pela escola e, por fim, oferecer à
escola possibilidades de trabalho que favoreça a expressão dos alunos quando o projeto for
finalizado. Portanto, visa-se o desenvolvimento das habilidades e o fortalecimento das potências
dos estudantes, para que se renove o olhar sobre a escolarização, processo do qual o aluno deve
participar ativamente, e não passivamente, como muitas vezes lhes é imposto.
Metodologia

a.

Caracterização da Instituição

O Projeto de orientação à queixa escolar foi desenvolvido por estagiárias de
Psicologia da PUC-Campinas, em uma Escola Estadual da zona noroeste de campinas,
com intuito de atender a um determinado grupo de alunos selecionados por demanda da
escola, devido a situações ligadas a indisciplina, dificuldade de aprendizagem, entre
outras. A zona em que a escola está situada é da periferia da cidade, e possui um tráfico
grande na região. Tal projeto foi desenvolvido durante o segundo semestre de 2017, no
período da tarde, no horário das aulas; e a questão central que o abrange é a valorização
do que o aluno tem a oferecer, a partir do que é oferecido a ele. Esta escola atende a alunos
do ensino Fundamental I e II, e do Ensino Médio. Possui aulas nos horários da manhã,
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tarde e noite, e possui sala de recursos para alunos com necessidades especiais. Assim
como em praticamente todas as escolas de domínio público, possui muitas grades e
portões, o que faz com que a escola parece uma prisão, em vez de um lugar limpo e
acolhedor.
b.

Participantes
Para que a realização do projeto fosse possível, contou-se com a participação da direção

da escola, dos professores, dos pais e dos alunos. Deve-se salientar que, em todos os processos
realizados pelas estagiárias, houve interlocução com os educadores, buscando sempre um trabalho
conjunto, de forma que redes fossem estabelecidas. O trabalho do psicólogo escolar nunca se dá
de forma isolada.

c.

Procedimentos

A fim de que o objetivo geral seja alcançado, todas as versões de queixa
apresentadas sobre os alunos foram escutadas, de forma que houvesse uma visão geral
sobre cada indivíduo. Além disso, as questões envolvidas nas dificuldades enfrentadas no
processo de escolarização foram expressas e problematizadas, porém, o olhar não para as
dificuldades, e sim potencialidades, sempre esteve presentes. Um ambiente acolhedor, na
qual cada aluno possa se expressar livre e abertamente, para que seja um participante
ativo no processo foi fundamental, para que ele pudesse formular, se apropriar, e assim
construir e desenvolver um pensamento crítico sobre o cotidiano em que está inserido,
principalmente o cotidiano escolar. Por fim, um relatório foi entregue aos educadores e
gestores, para que eles tenham um conhecimento claro do que foi realizado e das
mudanças ocorridas, de forma que estes possam continuar o trabalho de descristalização
de pensamentos e olhares previamente estigmatizados para os alunos, sempre vistos como
“problema”.
Foram desenvolvidas atividades que utilizaram como instrumentos: Dinâmicas
em Grupo, Rodas de Conversa, Recursos Midiáticos, e Recursos Artísticos. Focou-se nos
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recursos artísticos, visto que, através destes desperta-se o social do sujeito, tocando-o no
afeto, ou seja, como se afeta o outro e se é afetado por ele. Além disso, o sujeito se narra,
narra o outro e se desenvolve, fazendo-o refletir sobre a realidade.
Por fim, os resultados esperados são: promover uma renovação do olhar sobre o
processo de escolarização, melhor entendimento sobre as origens da queixa escolar,
potencializar a ascensão do papel da escola, indicando-lha recursos para que estes sejam
trabalhados com os alunos, e, quando o projeto tiver fim, este processo possa ser
continuado,

e

todas

as

potencialidades

possam

ser

desenvolvidas.

Resultados preliminares e discussão
Os professores e coordenadores da Escola Estadual de Campinas em que o projeto
foi realizado levantaram demandas e queixas escolares relacionadas a determinados
alunos. A partir disso, as estagiárias de Psicologia da PUC-Campinas realizaram
encontros semanais utilizando de materialidades artísticas, obtendo resultados
promissores, em que foram trabalhadas as potencialidades dos alunos, o que fez com que
ocorresse um rompimento do estigma criado por tais profissionais.
Vale ressaltar que de início os alunos selecionados eram aqueles que tinham
dificuldades de aprendizagem, queixas relacionadas ao ambiente escolar. De modo que
os discursos dos professores tinham como base a culpabilização de tal defasagem, devido,
segundo eles, comportamentos fora do padrão ou devido a fatores externos, como
problemas na família ou a transtornos mentais, ausentando-se assim de tal problemática
levantada.
A partir do trabalho realizado, foi possível conscientizar os professores e
coordenadores que os mesmos fazem parte desse processo. Uma vez que o indivíduo se
constitui na e pela relação não é possível excluir a escola deste sistema. Tal movimento
de conscientização se deu no momento em que realizamos o trabalho em parceria,
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demonstrando que os profissionais têm influências sobre o aluno tanto quanto seus pais,
ou os demais ambientes e pessoas com as quais ele se relaciona.
Com isso, outra questão que foi possível de ser alcançada foi a promoção
do desenvolvimento das habilidades e do fortalecimento das potencialidades dos
estudantes. Tal processo foi possivel através dos recursos e materialidades utilizadas. Por
meio da arte, foi possivel acessar os alunos, podendo observar suas potencilidades
demontradas pelos trabalhos, falas, e atitudes que os alunos demostraram durante os
escontros.
Nesse sentido, uma das materialidades utilizadas foi a constução de
histórias, por

meio

delas os sujeitos passam a acessaram suas imaginações e

criatividades, ou seja, passam a fazer uso de fatores que são fundamentais para a formação
do sujeito à medida que permite-se ampliar sua reflexao e sua consciência. No momento
em que se cria uma história, apesar de se constituir como ficticia a mesma pode abordar
diferentes temas que o individuo esteja vivendo. Nesse sentido, este momento de “criar
uma história” se configura como um espaço de reflexão, diálogo e ampliação da
consciência sobre si próprio. Com isso, o aluno que criou sua narrativa atribuirá a ela
significados e sentidos a partir do que já foi experiênciado por ele (POTT, 2016).
Nesta direção, por meio do ambiente e dos recursos utilizados foi possivel
trabalhar visando as potencialidades, que sempre estiveram presentes, porém nunca foram
observadas, pelo fato de muitas vezes - e não por culpa dos professores, mas da própria
sociedade – existir um olhar voltado para os problemas, e pelo que se deve “consertar”.
Um ambiente acolhedor, na qual cada aluno possa se expressar livre e abertamente, para
que seja um participante ativo no processo foi fundamental, para que ele pudesse
formular, se apropriar, e assim construir e desenvolver um pensamento crítico sobre o
cotidiano em que está inserido, principalmente o cotidiano escolar. Por fim, um relatório
foi entregue aos educadores e gestores, para que eles tenham um conhecimento claro do
que foi realizado e das mudanças ocorridas, de forma que estes possam continuar o
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trabalho de descristalização de pensamentos e olhares previamente estigmatizados para
os alunos, sempre vistos como “problema”.
Para que a realização do projeto fosse possível, contou-se com a participação da
direção da escola, dos professores, dos pais e dos alunos. Foram desenvolvidas atividades
que utilizaram como instrumentos: Dinâmicas em Grupo, Rodas de Conversa, Recursos
Midiáticos, e Recursos Artísticos. Focou-se nos recursos artísticos, visto que, através
destes desperta-se o social do sujeito, tocando-o no afeto, ou seja, como se afeta o outro
e se é afetado por ele. Além disso, o sujeito se narra, narra o outro e se desenvolve,
fazendo-o refletir sobre a realidade. Deve-se salientar que, em todos os processos
realizados pelas estagiárias, houve interlocução com os educadores, buscando sempre um
trabalho conjunto, de forma que redes fossem estabelecidas. O trabalho do psicólogo
escolar nunca se dá de forma isolada.
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo explorar o tema de psicomotricidade a
partir de uma análise na teoria de Wallon, assim como proporcionar espaços coletivos de
interação com outras crianças possibilitando a consciência das características particulares
e coletivas. A escolha do autor foi baseada na ideia que este passa em seus estudos sobre
a importância dos incentivos das interações sociais no meio escolar e a correlação desses
fatores na potencialidade dos alunos compreendidos como indivíduo e coletivo,
lembrando que não há negação das características e necessidades particulares da atuação
dos mesmos na sociedade. Sabe-se que a psicomotricidade é um aspecto do
desenvolvimento que abrange diversas capacidades, compreende o homem em um
movimento organizado a encargo de suas experiências vividas e é trabalhado desde a
primeira infância. A partir disso, realizou-se um projeto de intervenção com 28 crianças
entre quatro a cinco anos da educação não-formal de uma organização não
governamental, as quais foram subdivididas em três subgrupos. Com base nas atividades
propostas, observou-se a possibilidade proporcionar um espaço de autonomia para as
crianças, como também, criar oportunidades de conscientizá-las de suas particularidades
e aspectos em comum com o outro. Assim, de modo a compreender de forma mais coesa,
o funcionamento da dinâmica do grupo. Partindo das observações, as estagiárias
conseguiram apreender as particularidades de cada aluno, como por exemplo,
comportamentos frente a frustrações ou a opiniões divergentes, seguimento de regras,
expectativas individuais sobre o trabalho delas, entre outros fatores. Outra característica
do estágio de personalismo de Wallon que foi possível observar também foi o
comportamento frequente de oposição. Muitas crianças enquanto interagiam nos cantos
lúdicos eram intolerantes a frustração e tinham como objetivo sempre a oposição do outro,
independente do que era a proposta. Além disso, as observações auxiliaram no
estabelecimento do vínculo entre as estagiárias, crianças, professora e monitora, uma vez
que as estagiárias procuram pautar sua atuação na compreensão da vida diária escolar,
sendo englobado nisso também as expectativas e frustrações das profissionais envolvidas
neste cotidiano. As atividades propostas objetivaram a iminência de inúmeras
oportunidades de desenvolvimento das competências dos alunos, porém sabe-se da
importância das crianças estarem em convivência com outros, uma vez que, nesse
processo de contato elas podem desenvolver a sua consciência. Assim, há um movimento
constante e contínuo do desenvolvimento entre a busca no mundo externo e a busca em
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si. Nos momentos de observação e interação nos cantos lúdicos era possível notar estas
interações em sua mais pura forma, as crianças criavam brincadeiras com os brinquedos
oferecidos, se relacionavam e resolviam inúmeros conflitos que surgiam nas relações de
forma autônoma, mesmo que em algum momentos pontuais fosse necessário uma direção
das profissionais responsáveis. Ademais, alguns aspectos da psicomotricidade, como
equilíbrio, coordenação motora global, noções dos órgãos do corpo, noções de espaço
temporal e exploração dos sentidos foram observados através das atividades
desenvolvidas referentes ao tema. Com a observação, metodologia prática utilizada,
compreendeu-se a importância do desenvolvimento e estimulação da psicomotricidade
para o desenvolvimento não apenas físico como também cognitivo e afetivo da criança.
Palavras-Chave: Wallon; Psicomotricidade; Educação Infantil
Introdução
A Psicologia educacional se deu por conta de uma relação de colaboração de
conhecimentos entre a Psicologia e a Educação. Durante o tempo que, na educação
ocidental, a concepção dominante foi a chamada Escola Tradicional, não teve necessidade
de uma Psicologia conduzir a prática educativa. A Psicologia no âmbito da Educação veio
a ser importante quando o Movimento da Escola Nova revolucionou a educação,
desenvolvendo necessidades específicas para a Psicologia do desenvolvimento e da
aprendizagem (BOCK, 2000).
A partir disso, compreende-se as alterações ocorridas na atuação dos psicólogos
na escola, por exemplo, a não adequação da atuação baseada no indivíduo e na queixa do
professor, cuja ênfase era o aluno. Esta atuação não levava em consideração as relações
sociais presentes no contexto escolar, as quais devem ser consideradas como sendo
constituintes dos processos de desenvolvimento e aprendizagem

(VOKOY &

PEDROZA, 2005).
Segundo Souza (2000) não se pode falar na presença de um modelo pronto de
atuação dos psicólogos, mas pode-se relatar que a atuação desses profissionais no
contexto em questão deve ter como princípio uma prática cujo objetivo visa a superação
da exclusão, estigmatização e desigualdade. Logo, a atuação não deve ser única e
exclusivamente pautada na orientação psicológica sobre os alunos e sim procurar
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envolver os elementos presentes na relação entre aluno e professor, sendo capaz de
alcançar o conhecimento sobre os conflitos, insatisfações e contradições presentes nesta
relação.
Uma outra mudança social dos últimos anos é a inserção da criança no sistema
educacional cada vez mais cedo, esse movimento pode ser compreendido como sendo
uma consequência da maior participação feminina no mercado de trabalho, culminando
na alteração da rotina de cuidados e a educação dos filhos. Estes fatores estão associados
à criação das creches, com isso, o carácter destas era pautado em uma atuação
assistencialista, uma vez que as atividades estavam voltadas para a alimentação, a higiene
e a segurança física. Entretanto com o tempo, notou-se a necessidade de se compreender
a criança inserida na Educação Infantil como sujeito de educação, com necessidade de
atendimento qualificado que vise o seu desenvolvimento integral

(VOKOY &

PEDROZA, 2005).
A partir disso, a educação infantil como proposta pedagógica, deve procurar
desenvolver nas crianças a elaboração de uma imagem positiva de si, atuando de forma a
proporcionar a elas uma independência cada vez maior, com confiança em suas
capacidades e percepção de suas limitações, assim como proporcionar a motivação de
superá-las. Por fim, é preciso que as práticas educativas promovam

situações de

aprendizagens que sejam necessárias nos contextos cotidianos, por exemplo, escrever,
contar, ler, desenhar e procurar uma informação tenha uma função real (FARIA &
PALHARES, 2000) (BRASIL, 1998).
Portanto, em um ambiente no qual crianças e adultos interagem, as crianças são
capazes de aos poucos aprender a articular seus interesses com os dos outros, aprendendo
a respeitar tanto a diversidade quanto o desenvolvimento de atitudes de ajuda e
colaboração (BRASIL, 1998).
Através do brincar, as crianças conseguem expressar além de suas emoções,
sentimentos, pensamentos, elas também conseguem se apropriar dos elementos que
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compõem a cultura, assim como é capaz de realizar a elaboração cognitiva e afetiva a
partir da relação com o outro. Com isso, a interação social lúdica é uma das possíveis
estratégias do professor para a promoção de aprendizagens das crianças (BRASIL, 1998).
Além disso, cabe ao professor propiciar situações de conversa ou de aprendizagens
orientadas que garantam a troca entre as crianças, de forma que possam se comunicar e
expressar, demonstrando seus modos de agir, pensar e de sentir, em um ambiente
acolhedor e que propicie a confiança e a autoestima (FARIA & PALHARES, 2000).
Os adultos que trabalham na educação infantil, devem saber utilizar as diferentes
formas de linguagem (corporal, musical, plásticas, oral, escrita), com o objetivo de
ampliar as capacidades expressivas de seus alunos. Assim como possibilitar que eles
expressem suas ideias, pensamentos, necessidades, desejos e sentimentos, como
consequência avançando no processo de construção de significados.
Outro quesito importante para os professores, é o respeito à dignidade e aos
direitos das crianças, devendo reconhecer algumas manifestações culturais, as quais ele
deve mostrar interesse, respeito e participação, pois assim mostrará que valoriza a
diversidade. Os trabalhadores de uma instituição educacional não devem desrespeitar o
direito de brincar das crianças, pois é um meio particular de explorar novas formas de
expressar sentimentos e pensamentos, interagindo e se comunicando com o mundo de
forma infantil. Com isso, é válido ressaltar que cada criança tem sua particularidade,
assim como cada faixa etária deve ter um tipo aprendizagem específico, oferecendo uma
educação de qualidade mais abrangente (FARIA & PALHARES, 2000).
O espaço físico das creches aparece como questão fundamental de discussão.
Este aspecto é essencial nas escolhas das atividades a serem realizadas com as crianças,
uma vez que o número crescente de alunos e a carência de materiais lúdicos dificultam o
papel do educador (BRASIL, 1998).
A infância dita idealizada trabalha com a formação de vínculos, o cuidado assim
como o educar, e principalmente a estimulação à autonomia. Todos estes aspectos são
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essenciais, independentemente da realidade da instituição, podendo variar em sua
intensidade. Portanto, cabe a todos os profissionais almejar a concretude desta infância
para as crianças com quais convivem, uma vez que a infância é o momento ideal para
estimular o indivíduo, que a partir da criação de vínculos poderá ter uma formação
integral como cidadão do mundo (FARIA & PALHARES, 2000).
Através do ensino não formal são abertas oportunidades e estratégias nas quais
permitem o aprendizado das diferenças, da convivência social, principalmente na questão
do respeito mútuo, adaptação do grupo a diferenças culturais, o que acaba sendo muito
rico para o desenvolvimento social das crianças e ainda, há um trabalho voltado para o
reconhecimento dos indivíduos e do papel do outro, na qual visa trabalhar o
“estranhamento”. Porém a educação não formal, atua com uma falta de subsídios para
que ela seja mais rica, como a falta de formação específica a educadores, definição de seu
papel e as atividades a realizar, uma definição mais clara de funções e objetivos da
educação não formal, construção de metodologias que possibilitem o acompanhamento
do trabalho que vem sendo realizado, construção de instrumentos metodológicos de
avaliação e análise do trabalho realizado, dentre outras (COHN, 2006).
A teoria de Wallon, compreende o papel da educação como sendo o de criar um
meio no qual se disponibilize incentivos para as interações sociais, com isso, é facilitada
a atualização das potencialidades dos alunos tanto quanto grupo como indivíduos sem
negar as características e necessidades particulares da atuação na sociedade. A partir
disso, entende-se que a psicogenética walloniana,

empreende-se de uma unidade

organismo-meio tendo como resultado a interação dos conjuntos funcionais: motor,
afetivo, cognitivo e pessoa (ALMEIDA & MAHONEY, 2011).
Esses conjuntos funcionais são elementos formadores do psiquismo humano,
assim, compreende-se que os seres humanos estão em constante mudança, sendo esta
adaptada pela troca constante entre os fatores genéticos e condições sociais. Esta troca é
considerada determinante para a direção do processo de desenvolvimento,
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a qual

transforma a criança no futuro adulto de sua cultura. Assim sendo, é necessário a
modificação para que se continue existindo, entretanto, isso só se torna real integrando o
genético com o social (ALMEIDA & MAHONEY, 2011).
Ao analisar o meio social, assimila-se que este é um regulador da existência
individual, da estrutura familiar, das relações sociais, dos grupos conforme idade, sexo
entre outras características, enquanto que a linguagem do meio é compreendida como
molde para a formação dos pensamentos e instrumentos culturais. Com base nisso, podese interpretar que a criança desenvolve sua consciência e sua vida psíquica expressada e
organizada em conjuntos funcionais que interagem cada um com a sua identidade
específica. Essa interação deve ser entendida como um fluxo contínuo entre os conjuntos,
no qual um reflete sobre o outro, uma vez que eles funcionam de forma integrada,
entretanto é válido destacar que há predominâncias diferentes em decorrência dos
estágios do desenvolvimento e circunstâncias do meio, sendo estes os fatores cruciais da
diferenciação da individualidade de cada homem (ALMEIDA & MAHONEY, 2011).
Sendo assim, sabe-se que os estágios propostos pela psicogenética walloniana são
os seguintes: Impulsivo - emocional ( 0- 1 ano de vida); Sensório- motor e projetivo ( 13 anos de vida); Personalismo ( 3- 6 anos de vida); Categorial ( 6-11 anos de vida) e
Puberdade e adolescência ( 11 anos de vida a diante). A compreensão desses estágios e a
aplicação de seus conhecimentos no cotidiano escolar parte do princípio de que o
profissional deva primordialmente investigar os interesses e as atividades que suscitam
em cada um dos estágios, resultantes das transformações pelas quais a sociedade passa
(ALMEIDA & MAHONEY, 2011).
Visto que o presente trabalho se propõe a realizar como estratégia de trabalho o
uso da abordagem walloniana, mais precisamente o estágio do personalismo, se faz
necessário um aprofundamento neste. Com isso, este estágio tem como predominância do
conjunto funcional o afetivo, que significa a capacidade do homem em ser afetado pelo
mundo externo e interno, envolvendo as funções responsáveis pelas emoções,
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sentimentos e paixão; e a direção é a centrípeta, ou seja, um movimento de conhecer e
busca para dentro de si, diferente do estágio anterior com característica centrífuga em que
a direção do desenvolvimento é de descoberta do mundo ao redor da criança.. (ALMEIDA
& MAHONEY, 2011).
No personalismo se torna frequente comportamentos em oposição ao outro, como
por exemplo, recusa ou reivindicações, assim como a sedução e imitação, sendo aquele
outro que antes negado, agora é usado como molde para aumento das competências. As
principais aprendizagens nesse estágio seriam em relação a compreensão de que há uma
diferença entre eu e o outro, ou seja, há um desenvolvimento da consciência de si. Por
fim, é favorável relatar que para que tal consciência seja eficiente, exige-se a criação de
oportunidades diversas de convivência com outros seres humanos, sejam eles adultos ou
crianças, relembrando que se torna imprescindível a compreensão dos comportamentos
de oposição (ALMEIDA & MAHONEY, 2011).
O desenvolvimento na educação é compreendido como sendo a etapa na qual está
em movimento a construção do eu psíquico, sendo de muita importância a compreensão
desse processo para os educadores, pois pode servir como auxílio em seu cotidiano,
principalmente em relação a sua prática pedagógica (VOKOY & PEDROZA, 2005).
Wallon considera o ser humano em sua complexidade ao desenvolver sua teoria,
a psicomotricidade vai ao encontro deste pensamento na medida em que é uma quebra do
pensamento cartesiano da dicotomia entre mente e corpo, unindo estes extremos em um
único conceito. Considerando essa semelhança, é válido ressaltar que Wallon pode ser
considerado um dos pioneiros a estudar a psicomotricidade, uma vez que em sua teoria
salienta a importância do afetivo assim como enfoca que o desenvolvimento da criança
está associado a motricidade, afetividade e inteligência.
A partir da dialética na alternância dos conjuntos funcionais na teoria de Wallon
é possível integrar a psicomotricidade na educação seguindo suas funções comunicativas,
afetivas e sociais. Assim, há uma motricidade de relação, sendo essencial privilegiar a
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interação entre as crianças e o educador em nível psicomotor, seja por gestos ou posturas,
ocorrendo um diálogo corporal que trabalha a partir das formas tanto sensório-motoras
quanto intuitivo-emocionais (CARVALHO, 2003).
É a partir do movimento, dos gestos desde o nascimento, que o ser humano
estabelece suas relações afetivas e vínculos sociais. Esta função do vínculo da motricidade
é de extrema importância na Psicomotricidade, na medida em que é a partir disso que
ocorre a diferenciação entre o eu e o outro e a construção da identidade no quesito
construção do indivíduo. Quando estes vínculos sociais e afetivos são estabelecidos a
partir da motricidade, a criança pode direcionar este movimento para o mundo dos
objetos, em que irá ter como foco a exploração e descoberta, não apenas do ambiente
físico como também sua organização corporal interagindo com este. Com isso é
trabalhado com a criança sua ação sobre o real, levando sua interação com o meio cultural
que foi produzido pela história da humanidade e consequentemente estimulando a
produção simbólica do indivíduo (CARVALHO, 2003).
A Psicomotricidade, deve ser estudada considerando-se alguns elementos
integrantes do conceito, neste trabalho foram utilizados o equilíbrio, coordenação motora
global, conceito corporal, esquema corporal e sentidos. O equilíbrio, deve ser entendido
como sendo a base de sustentação de toda a coordenação dos movimentos corporais, ou
seja, não há movimento sem atitude tampouco há a coordenação de um movimento sem
um equilíbrio satisfatório ( FALCÃO, 2010).
Em relação a coordenação motora global, é necessário entender que ela está
relacionada ao movimento dos grandes músculos, sendo dependente da capacidade de
equilíbrio postural e subordinado às sensações proprioceptivas- cinestésicas e labirínticas
( OLIVEIRA, 2007 apud FALCÃO, 2010).
Enquanto que o conceito corporal, engloba em sua definição o conhecimento das
funções dos órgãos e o conhecimento intelectual e consciente do corpo. Esse
conhecimento pode ser estimulado por meio do uso do lúdico, como por exemplo, a
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identificação das partes do corpo por meio de gravuras. Outro elemento relevante para
esse trabalho são os sentidos, sendo eles primordiais na relação do indivíduo com o
mundo dos objetos. É a partir da ação no real que o indivíduo vai interagir com outros e
com o mundo criando os vínculos afetivos. No entanto, seguindo a linha da integralidade
do homem que a Psicomotricidade concebe não é apenas os sentidos isoladamente que
levam a esta interação, e sim a percepção destes sentidos integrados à um conjunto mais
complexo do indivíduo como um todo. É através da seleção e identificação dos estímulos
sensoriais que o indivíduo pode responder adequadamente e com isso ter o processo de
desenvolvimento e aprendizagem (FALCÃO, 2007)
Por fim, a construção do elemento esquema corporal, pode ser compreendido
como sendo uma organização da experienciação do corpo com seu meio, ou seja a
sistematização das sensações relativas ao próprio corpo em sintonia com os dados
sensoriais múltiplos proprioceptivos, exteroceptivos e interoceptivos, fundamentais ao
desenvolvimento da criança (FALCÃO, 2007).
O esquema corporal é compreendido com uma divisão em três etapas, sendo a
mais relevante para este trabalho a etapa do corpo percebido ou descoberto. Nesta etapa,
uma de suas característica seria a capacidade do indivíduo em deslocar a sua atenção do
meio externo para seu próprio corpo, com o intuito de tomar consciência. Outra
característica dessa etapa seria a tomada como referência o corpo, com o intuito de se
situar, assim como situar objetos em seu espaço e tempo(FALCÃO, 2007).
Subtítulos
A instituição na qual as atividades foram realizadas pertence ao segmento da
educação infantil não formal, atendendo em período integral/proteção básica, está
localizada na região Leste da cidade de Campinas-São Paulo, sendo seu atendimento
estendido em nível de território, não sendo restrito apenas ao bairro onde ela está
localizada. Atualmente atende em média 153 crianças, na faixa etária entre 04 meses e 5
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anos e 11 meses de idade, de ambos os sexos. Consta com um corpo docente composto
por uma diretora, uma coordenadora e dois assistentes administrativos, seis professoras,
uma educadora, onze monitoras, sendo duas volantes.
Os participantes foram os alunos da turma do Infantil I, composta por 28 crianças,
entre quatro e cinco anos de idade, sendo elas 14 meninas e 14 meninos. Elas são
orientadas por uma professora e uma monitora que trabalham na instituição.
Neste trabalho realizou-se uma reunião de planejamento com Coordenadora
Pedagógica e Diretora, houveram encontros para observação da dinâmica da sala e
também trabalhou-se com as seguintes atividades: “Eu em casa e eu na creche”, “Meu
nome e minhas letras”,”Contorno das crianças” e “Características do boneco do
contorno”, “zig zag com o colega”, “Amarelinha guiada”,”Trilha guiada”, “Andar com o
pezão”, “Boliche de garrafas”, “Andar com o carrinho no caminho”, “Coelho”,
“Esqueleto”, “Órgão vitais”, “Prato alimentar saudável X gosto da criança”, “História de
quadrinho dos bonecos”, “Caixa lúdica tato manual”, “ Caixa lúdica tato com os pés” e
“Olfato”.
A elaboração e escolhas das atividades foram pautadas nos objetivos de cada
semestre, sendo que no primeiro buscou-se atividades que promovessem a interação entre
as crianças, a compreensão eu no grupo, particularidades e coletividades. Como resultado
deste trabalho, notou-se aspectos, como por exemplo, aumento da interação de forma
constante e heterogênea, visto que não havia repetição de subgrupos, possibilitando
espaços de interação entre os pares.
A autonomia das crianças foi outro fator valorizado nas atividades, visto que as
crianças poderiam escolher participar ou não da atividade, poderiam manusear os
materiais disponíveis em cada encontro da forma que lhe fosse conveniente, mas sempre
respeitando o espaço do colega.
No segundo semestre, as atividades elaboradas possuíam o objetivo de permitir a
expressão dos elementos da Psicomotricidade, os quais pode-se observar detalhes
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próprios, por exemplo, nas atividades voltadas para o equilíbrio, observou-se os diferentes
níveis dele e os diversos meios para alcançá-lo, inclusive a competitividade e
cooperatividade entre os alunos. Enquanto que na coordenação motora global, ficou
evidente que as crianças que tinham dificuldade com este aspecto demonstraram bastante
frustração e consequentemente estratégias para melhorar o desempenho nas atividades. O
conceito corporal, promoveu a expressão do autoconhecimento e apropriação de cada
criança sobre seu corpo e o funcionamento de tal.
Nas atividades pautadas nos sentidos, buscou-se disponibilizar para as crianças
objetos que puderam ser explorados a partir de diversos sentidos, exemplo, tato com as
mãos e com isso pode-se observar as maneiras como elas compreendem o mundo ao seu
redor.
Por fim, é válido discorrer sobre a oposição, fator presente no decorrer de todas
as atividade de ambos os semestres, sendo essa oposição hora frente a regras, em outros
momentos frente aos limites impostos para o funcionamento das dinâmicas das
atividades.
Considerações
A partir dos objetivos propostos foi possível identificar que através dos espaços
coletivos proporcionados às crianças, estas tiveram a oportunidade de desenvolver a
consciência de si no grupo e de sua individualidade. Assim, trabalhando aspectos da
Psicomotricidade surgiram manifestações de competitividade e cooperatividade entre as
mesmas a fim de garantir as tarefas de cada atividade. Através da particularidade de cada
manifestação foi possível identificar as formas de oposição característica da fase do
Personalismo teorizada por Wallon nessa faixa etária. Com isso, é possível ressaltar a
importância da criação desses espaços dentro da sala de aula e da rotina pedagógica do
aluno, estimulando e fortalecendo as relações no grupo enquanto enriquecendo a
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consciência que cada um tem de si, além de trabalhar os aspectos psicomotores que são
fundamentais para o desenvolvimento integral do indivíduo.
Referências
BOCK, A. M. B. Aventuras do Barão de Munchhausen na Psicologia da Educação, em
Tanamachi, H, Proença, M. e Rocha, M. - Psicologia e Educação - desafios teóricospráticos - Ed. Casa do Psicólogo, SP, 2000.
COHN, M. G. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas
colegiadas nas escolas. Ensaio: aval. pol. públ. Educ. v. 14, n. 50. p. 27-38. Rio de
Janeiro, 2006.
FALCÃO, H.T.Psicomotricidade na pré-escola: aprendendo com o movimento.
Fundação
Oswaldo
Aranha.
Volta
Redonda,
2010.
Disponível
em:
<http://web.unifoa.edu.br/portal_ensino/mestrado/mecsma/arquivos/30.pdf>.
Acesso
em: 08/08/2017
FARIA, A. L. G. PALHARES, M. S. (orgs.) Educação Infantil Pós-LDB: rumos e
desafios. Campinas: Autores Associados. 2000.
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. Secretaria de Educação
Fundamental. REFERENCIAL CURRICULAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.
Brasília. Vol. I. 1998.
VOKOY,T; PEDROZA, R.L.S. Psicologia Escolar em educação infantil: reflexões de
uma atuação. Psicologia Escolar e Educacional, v.9,n.1. Universidade de Brasília, 2005.
Diponivel em: < http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141385572005000100009>. Acesso em: 02/05/2017.

1239

TRANSPOSIÇÃO TEXTUAL: DOS CLÁSSICOS LITERÁRIOS À FOTONOVELA
Flávia Tasca Ferracioli Pereira
Tiago Teixeira de Magalhães
E.E. “Dr. Sylvio de Aguiar Maya” – Secr. Educação Gov.do Estado de SP
Resumo: O Projeto interdisciplinar Transposições Textual: Dos Clássicos Literários à
Fotonovela foi idealizado no decorrer do ano de 2012 a partir dos estudos e análises
visuais sobre as possibilidades da narrativa gráfica e da arte sequencial desenvolvidos nas
aulas de Arte e, paralelamente, nas aulas de Língua Portuguesa. Inscrito e aceito como
proposta de Implementação de Projetos Descentralizados nas Unidades Escolares do
Ensino Fundamental e Médio – PRODESC –, programa iniciado pela Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo, foi efetivamente aplicado e executado em 2013 pelos
alunos de um dos 9º Anos da Unidade Escolar na qual os professores envolvidos
ministravam aulas. O presente projeto teve como alicerce a esfera de circulação do
discurso Literatura e Artes/ Mídias como o desafio de aguçar no aluno leituras de
clássicos da Literatura e através deles construir uma Fotonovela. Quadrinhos e Arte
Sequencial, de Will Eisner justificou-se nesse processo por embasar a transposição da
literatura para o universo da fotonovela. Outro Elemento importante neste projeto foi
traçar paralelos entre a literatura e o mundo real dos alunos, mostrando a eles que a
linguagem pode se compor de maneira multimodal, seja artística, verbal, não-verbal,
quadrinizada. Neste contexto, o aluno irá se deparar com as competências do ler-escreverinterpretar-produzir. Para tanto, além das atividades cotidianas utilizamos celulares, sala
do Acessa, internet, máquinas fotográficas, além da consciência de realização de imagens
fora do universo escolar, afinal, macro e microcosmos se interdependem, o extraescolar
é a extensão do intraescolar. Outro grande desafio foi desestabilizar o que está pronto na
zona de conforto e traçar analogia com as novas mídias – que pularam os muros da escola
exibindo suas novas culturas e seus meio digitais, mas que serviram de valiosa ferramenta
de pesquisa no processo de ensino e aprendizagem, tanto para professores quanto alunos.
O projeto permitiu também o aluno reconhecer na língua e na arte a manifestação do
pensamento, além de fazê-lo perceber o sentido e o efeito de sentido nas escolhas das
expressões e no uso das construções vocabular, da produção cultural, geográfica ou
histórica, como também mostrar que por detrás da escrita e da imagem perpassa uma
função social. Sendo assim, o aluno foi convidado a assumir a função de autor, ganhar
vida, vez e voz, sem medo e sem culpa do erro, do descobrir, do aprender, do fazer, do
fotografar, do deletar, do refazer, do superar, do rever posturas, e do romper com certos
paradigmas. Neste mix de informações puderam compreender que Língua e Arte se
entrelaçam e possibilitam transformar o aluno em um cidadão capaz de construir
Histórias.
Palavras-Chave: Transposição Textual; Esfera Literária e Artes/ Mídias; Fotonovela.
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Introdução
Apresentar Clássicos da Literatura para jovens do 9º ano Ensino Fundamental e a
partir deles construirmos Fotonovelas é no mínimo um instigante desafio. Isto porque,
segundo Orlandi (1988) de um lado temos o contexto de produção, um objetivo em
produzir e um lugar social do autor, de outro lado encontramos o contexto de leitura, a
história de leitura e um leitor do texto.
O que fizemos, então? Adentrarmos no universo dos jovens, recheamos as aulas
de linguagens multimodais, saímos da rotina, utilizamos aulas intertextuais para assim
transformar a leitura de difícil linguagem em momentos prazerosos e aprofundar sobre o
capitalismo escorchante que perfaz a sociedade, de não abandonar a busca pelos sonhos,
de entrelaçar a verossimilhança ao real e ter a possibilidade de transformá-lo em
Fotonovela.
Tudo envolto nas condições essenciais de produção para a compreensão de um
discurso: onde para cada gênero um processo, para cada leitor um efeito, para cada efeito
um sentido, para cada imagem uma criação, para cada criação uma visão do eu e do outro,
ou seja, de si e do interlocutor misturadas entre dois pontos que se ligam, que se
conversam, que se perfazem, que se aproximam ou se distanciam, mas que nos ajudam a
traçar um paralelo entre as linguagem do passado e da contemporâneidade.
Fundamentação Teórica
Os gêneros não são entidades naturais como as borboletas, as pedras, os rios e
as estrelas, mas são artefatos culturais construídos historicamente pelo ser
humano. (Luiz Antônio Marcuschi, Gêneros textuais: definição e
funcionalidade, 2002)

2.1 O trabalho com gêneros textuais no ensino das Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias
No campo dos estudos linguísticos, semióticos e gramaticais, o estudo dos gêneros
de discurso remonta à década de sessenta do século XX, com o auge do estruturalismo,
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por um lado, e com os avanços teóricos da Gramática de Texto e da Linguística Textual
na década de setenta, por outro. Mas, foi só a partir de 1997, com a implantação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais, é que a noção de gênero se torna mais explícita,
tanto como recurso pedagógico quanto como objeto de ensino em si mesmo. O foco
gramatical cede, então, espaço a uma abordagem textual do funcionamento enunciativodiscursivo dos gêneros. Fato que faz o estudo dos gêneros (textuais ou discursivos)
serem ainda um objeto de estudo muito jovem no Brasil. Sendo assim, segundo Marcuschi
O trabalho com gêneros textuais é uma extraordinária oportunidade de se lidar
com a língua em seus mais diversos usos autênticos no dia-a-dia. Pois nada do
que fizermos linguisticamente estará fora de ser feito em algum gênero. Assim,
tudo o que fizermos linguisticamente pode ser tratado em um ou outro gênero.
E há muitos gêneros produzidos de maneira sistemática e com grande
incidência na vida diária, merecedores de nossa atenção. Inclusive e talvez de
maneira fundamental, os que aparecem nas diversas mídias hoje existentes,
sem excluir a mídia virtual, tão bem conhecida dos internautas ou navegadores
da Internet. (MARCUSCHI, 2002, P.12)

Fica evidente que a percepção de diferentes critérios em diferentes tipologias pode
ser explicitada tanto em contextos informais - como a conversa telefônica, a fofoca, o
bate-papo virtual, o pedido de informações na rua – ou seja, os chamados gêneros
primários, por serem mais dinâmicos, flexíveis, instáveis e mutantes, quanto nos que
circulam em espaços institucionalizados e burocratizados, ou ritualizados em seus
procedimentos de interação, assim como as conferências, relatórios, projetos de lei,
sessão parlamentar, termos de autorização, tese, ou seja, os intitulados como gêneros
secundários.
Portanto, trabalhar com os gêneros discursivos na escola exige um forte
envolvimento com as esferas - que em termos bahktinianos – se traduzem em conteúdo
temático, construção composicional e estilo. Isto porque, os gêneros são processos
discursivos dinâmicos que se sedimentam historicamente pela sua circulação na
sociedade, dadas determinadas condições de produção.
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Neste contexto, voltar o olhar para o foco do processo se torna imprescindível e
relevante, pois significa analisar os efeitos que o cercam na construção desta
materialidade. Ou seja, trabalhar na sala de aula com a construção de Fotonovela exigiu
compreender a complexidade envolta a ela. Afinal, nenhum gênero se constrói no vazio,
por isso é preciso (re)conhecer neles suas características, seus modos de constituição
ideológicos, suas intenções e até mesmo o que foi dito implicitamente. Marcuschi nos
ajuda a compreendermos melhor isto ao dizer que
Esses gêneros que emergiram no último século no contexto das mais diversas
mídias criam formas comunicativas próprias com um certo hibridismo que
desafia as relações entre oralidade e escrita e inviabiliza de forma definitiva a
velha visão dicotômica ainda presente em muitos manuais de ensino de língua.
Esses gêneros também permitem observar a maior integração entre os vários
tipos de semioses: signos verbais, sons, imagens e formas em movimento. A
linguagem dos novos gêneros torna-se cada vez mais plástica, assemelhandose a uma coreografia [...] (MARCUSCHI, 2002, p.2)

Estamos num universo há muito tempo fechado em si mesmo: com suas lousas,
apagadores, gizes e mimeógrafos, os quais nem sempre se harmonizam com a multimídia,
os projetores, as salas de laboratórios e a internet dos celulares dos alunos. Isto não
significa dizer que os recursos tecnológicos darão conta da aprendizagem, precisam como André Lemos (1997) definiu - de uma relação dialógica entre o homem e a técnica.
É tarefa árdua da escola linkar mundo virtual e real. Mas, se a escola não se ocupar desses
‘novos’ gêneros, mesmo à custa de algum atrito entre a cultura digital e a cultura escolar,
quem mais garantirá que os novos modos de pensar e de fazer que vêm atrelados a essa
cultura possam ser utilizados a favor do crescimento pessoal do aluno e em benefício da
comunidade em que a escola está? Isto deixa claro que, podemos ter aulas interativas
usando lousa e giz, se rompermos com a pedagogia da transmissão, e dermos aos alunos
a possibilidade da troca de conhecimento. Neste contexto, sem querer cobrir a totalidade
do ensino, seja de produção oral ou escrita, uma das possibilidades seria apresentar
segundo Dolz, Noverraz & Schneuwly
Uma proposta que tem sentido quando se inscreve num ambiente escolar no
qual múltiplas ocasiões de escrita e de fala são oferecidas aos alunos, sem que
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cada produção se transforme, necessariamente, num objeto de ensino
sistemático. Criar contextos de produção precisos, efetuar atividades ou
exercícios múltiplos e variados: é isto que permitirá aos alunos apropriarem-se
das noções, técnicas e instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas
capacidades de expressão oral e escrita, em situações de comunicação diversas.
(DOLZ, NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004, p.1-2)

É fato que, neste sentido teremos que rever muitas posturas, rompermos com
certos paradigmas lineares e unidirecionais e transformarmos a sala de aula em um
ambiente de aprendizagem. Afinal, quer queiramos ou não, a tendência do mundo digital
nos obriga a olharmos a comunicação social por outros prismas. A aprendizagem não é
um “pacote” de controle, ao contrário, é a chave de possibilidades em vertentes
pedagógicas capazes de construir cidadãos críticos e não meros espectadores de suas
histórias.
2.2 A esfera comunicativa Artes e Mídias: A fotonovela e a arte quadrinizada
Quando comecei a desvendar os componentes complexos, detendo-me em
elementos até então considerados instintivos e tentando explicar os parâmetros
desta forma artística, descobri que estava envolvido mais com uma “arte de
comunicação” do que com uma simples aplicação da arte. (Will Eisneir,
Quadrinhos e Arte Sequencial)

Depois de muita pesquisa descobrimos que a Fotonovela, hoje quase esquecida,
foi fenômeno de vendas no Brasil nos anos de 1970 e era publicada em revista, livretos
ou pequenos trechos citados em jornais. Vale ressaltar que tem raízes rupestres, onde
sequencias de ações eram pintadas. Perpassou também pelos egípcios que mostravam a
vida dos faraós e da sociedade e pela Idade Média. Graças a evolução dos processos de
comunicação e dos avanços tecnológicos foi possível fazê-la de maneira impressa: O
chamado Folhetim, que antecedeu a Fotonovela e tinha uma maneira peculiar de contar
histórias no jornal.
A primeira revista de fotonovela publicada no Brasil foi "Encanto", pois embora
"Grande Hotel" circulasse desde 1947, só em seu nº 210, de 31/07/1951, publicou a
primeira fotonovela, intitulada "O primeiro amor não morre". Mas, o fato é que as
fotonovelas possibilitaram a construção deste projeto, afinal possuem qualidades
pedagógicas possíveis de serem exploradas na sala de aula, seja na compreensão da

1244

narrativa que contemplam linguagem verbal e não-verbal, seja nos enquadramentos,
balões ou formas de comunicação e expressão.
Entretanto, Eisner nos coloca que (1989, p.5) a Arte Sequencial tem sido
geralmente ignorada como forma digna de discussão acadêmica, além de receber um
espaço bem pequeno (se é que tem recebido algum) no currículo literário e artístico. Este
tipo de gênero também funciona como um articulador político e ideológico, organizado
de forma que tentam reforçar a ideia da íntima relação entre língua e sociedade, entre
língua e identidade social, entre língua e poder. Há uma arte presente neste sofisticado
universo imaginário, justamente por ser constituída de língua viva e que funciona no
entremeio de dois pontos: o autor e o leitor, o professor o aluno, o texto e a Fotonovela.
Para reforçar este pensamento Eisner diz que
A compreensão de uma imagem requer uma comunidade de experiência.
Portanto, para que sua mensagem seja compreendida, o artista sequencial
deverá ter uma compreensão da experiência de vida do leitor. É preciso que se
desenvolva uma interação, porque o artista está evocando imagens
armazenadas nas mentes de ambas as partes. (EISNER, 1989, p.13)

2.3 O gênero literário
Que seria atravessar a fantasia, a escrita, a letra, ou ser por elas atravessado?
Escrever conecta-se indissoluvelmente à vida: sua escrita. Viajantes do texto,
os escritores podem tornar a escrita uma infinda passagem pelos mesmos
pontos, fazendo-os grafia da dor, feridas da letra ou, ao contrário, percorrer
uma travessia ou ser pela letra atravessados, construindo uma via de dois
pontos. Tudo parece depender, afinal, da força da letra que, inscrita no sujeito,
é capaz de fazê-lo, um dia, escrever o mundo, potencializando-se em distintas
forças: estilo, escrita, representação. (Lucia Castello Branco e Ruth Silviano
Brandão, A Força da Letra, 2000.)

A Literatura é muito mais que uma abordagem periódica subdividida em ‘escolas’
literárias com agrupamentos em características de época bem definidas. Ela tem o poder
de ir além do que o livro didático expressa, pois permite ao aluno adentrar em um universo
desconhecido, seja ele mágico, curioso, diversificado, verossímil ou real. Segundo
Branco e Brandão (2000, p.7) tudo parece depender, afinal, da força da letra que, inscrita
no sujeito, é capaz de fazê-lo, um dia, escrever o mundo, potencializando-se em distintas
forças: estilo, escrita, representação.
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Entretanto, o ensino de literatura tal como se apresenta hoje não tem permitido ao
aluno opinar, participar ou construir uma deliciosa descoberta a cada leitura nem um
amadurecimento crítico sobre o mundo que o cerca ou mesmo ser o protagonista de sua
leitura. Isto não significa dizer que qualquer interpretação do aluno seja cabível, em
contrapartida não se faz cabível também somente uma única interpretação: ‘a verdadeira’.
Abreu e Levin nos ajuda a compreender melhor este fato ao dizer que
Muitas vezes, as interpretações criadas pelos alunos são desqualificadas por
não estarem em acordo com a prevista pelo livro didático adotado, com um
texto de crítica literária conhecido, ou, simplesmente, por não estarem em
acordo com a interpretação concebida pelo professor. Leituras diferentes
produzidas pelos alunos são, em geral, percebidas como erro, fruto da má
formação, do despreparo, da falta de cultura. O resultado dessa atitude, tão
comum nas salas de aula, costuma ser o silenciamento dos estudantes e seu
desinteresse pelas obras literárias e seu sentido supostamente enigmático.
(ABREU e LEVIN, 2009, p.61-62)

Um primeiro passo seria abrir as cortinas e mostrar que há na literatura textos tidos
como cânone, mas que podem perfeitamente ser apresentados aos alunos do século XXI
de forma natural, assim como lidamos diariamente com tantos outros gêneros que estão
presentes nos espaços que habitamos e que acabam integrando a nossa vida sem nem
mesmo percebemos sua existência e funcionamento.
Sendo assim, um universo de formas, cores, imagens, letras, que inundam nosso
dia a dia e que se multiplicam ao ritmo da história, acompanhando as atividades e práticas
de nossa sociedade. E por que com o gênero literário seria diferente? O mesmo acontece,
quando de um lado temos uma obra canônica e de difícil leitura, e de outro, jovens que
clicam o mundo com os dedos. Daí nasce o desafio, pois segundo Orlandi (1994) não há
mais lugar para a relação ingênua, para a naturalização dos gestos de leitura, já que ao se
significar, o sujeito também se significa. Portanto, mostrar a atemporalidade dos clássicos
- transpostos em Fotonovelas – e fornecer aos alunos instrumentos necessários para
progredirem enquanto leitores do mundo, é ótica que justificou este projeto.
3. Análise comentada da transposição dos livros em Fotonovela
3.1 Informações gerais
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Toda vez que nos depararmos com um texto, seja ele constituído por uma única
palavra, uma imagem, frases nominais, um gesto, uma cor, entre tantas outras
possibilidades, não podemos nos esquecer de que no momento de sua produção sempre
existirá um contexto que o permeia: seja de ordem social, cultural, ética, familiar,
religioso, seja de ordem econômica, política ou histórica. Neste sentido, toda e qualquer
leitura requer muita cautela.
É preciso compreender que ao ter sido escrito houve uma intenção, afinal, por
detrás de todo texto há um subtexto oculto ou não: Nenhum texto é escrito no vazio. No
momento de sua produção, intencionalmente, se remeteu a uns e silenciou a outros. Sendo
assim, um texto ganha vida, à medida que, eu (leitor) empresto a ele a minha história de
vida. Mas, como fazer com que o aluno empreste sua vida ‘real’, seu tempo, sua atenção,
sua dedicação à leitura de um clássico, sendo que um universo virtual, na maioria das
vezes, lhe dá mais prazer?
Segundo Eisner
A história em quadrinhos lida com dois importantes dispositivos de
comunicação, palavras e imagens. Decerto trata-se de uma separação
arbitrária, mas parece válida, já que no mundo moderno da comunicação estes
dispositivos são tratados separadamente. Na verdade, eles derivam de uma
mesma origem, e no emprego habilidoso de palavras e imagens encontra-se o
potencial expressivo do veículo. (EISNER, 1985, p.13)

Sendo assim, há muito que se repensar sobre a produção e leitura de textos. As
meras cópias do escrever sejam através de resumir, narrar, dissertar ou de leituras em voz
alta, em jogral ou só para “cumprir tabela” não se faz mais originais e educativas nem
tampouco criativas, para atenderem a tantas exigências do mundo moderno. Trabalhar
com a transposição de gêneros permitirá assim como diz Silva (2004) que ocorra a
transição da lógica da distribuição (transmissão) para a lógica da comunicação
(interatividade), o que significa uma modificação radical no esquema clássico da
informação baseado na ligação unilateral emissor-mensagem-receptor.
3.1.1 Objetivos conquistados
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Após os alunos terem percorrido por uma série de atividades didáticas que
perpassou por brainstorming, inferências, leituras e desafios, questionamentos, ampliação
vocabular, atividade envolta ao rir e aprender e ao aguçar a curiosidade compreenderam
a gramática aplicada ao texto e percebam a atemporalidade envolta aos clássicos e foram
convidados à criação.
Este novo cenário de comunicação entre o aluno e a literatura, permitiu que eles
assumissem posturas ativa-interativa diante da leitura do texto, de sua estrutura, das
atividades propostas, ou seja, construíram o conhecimento à medida que ganharam voz,
sem medo e sem culpa do erro e fazê-los compreender que a literatura carrega marcas
indeléveis do descobrir, aprender, fazer, deletar, refazer, superar e buscar. Rompemos
também com certos paradigmas que perpassavam como “monstros” da Língua
Portuguesa, trabalhamos o prazer da leitura, as quais serviram de pano de fundo da
transposição didática do gênero literário para o domínio das Artes e Mídias.
Vale ressaltar que a transposição didática dos Clássicos para a Fotonovela
cumpriu seu papel educacional: alunos da era digital, plugados no mundo virtual e
imediatistas em saciar seus desejos dedicaram tempo e paciência a leitura dos livros e
transformaram o ensino em aprendizagem.
Considerações
Nunca o conhecimento foi usado de forma tão intensa como tem sido neste mundo
moderno. Junta-se a ele o desenvolvimento de certas capacidades de competências e
habilidades também. Neste contexto, a escola carrega a responsabilidade de ajudar o
aluno na construção do conhecimento, justamente porque, segundo Vygotsky (1991) o
homem é o entrelaçamento da origem biológica e sociocultural, portanto sofrerá alteração
ao longo de sua trajetória, visto que o conhecimento se dá de ‘fora’ (interpsicológico)
para ‘dentro’ (intrapsicológico). Neste sentido organismo e meio se determinam
mutuamente e a construção do conhecimento implica ação partilhada, já que é através do
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outro que indivíduo desenvolve processos psicológicos internos. Ao fazer isto, o
indivíduo atribui significado a suas próprias ações.
A proposta segue o Currículo do Estado de São Paulo, que nos aponta um
caminhar, justamente porque pensa que as demandas estruturais que decorrem da
chamada ‘revolução do conhecimento’ exige cada vez mais propostas que além de atender
a demanda também garantam padrões de boa qualidade. Isto nos mostra que investirmos
na aprendizagem do aluno é um passo para que ele sinta segurança e autonomia nas
tomadas de decisões, pois vão desvendando os segredos do texto, se tornando autores de
suas próprias histórias de vida, de estudante, de pessoa e futuramente de profissionais de
seu tempo.
Portanto, uma das preocupações com a Fotonovela foi diversificar os tipos de
atividades, de estratégias e principalmente de competências e habilidades, dando a cada
aluno possibilidade de ter acesso ao conhecimento por diferentes vias, justamente porque
a alternância proposta para os exercícios acabam por enriquecer o trabalho realizado na
sala de aula. Coube, portanto, ao professor, promover, no cotidiano das salas de aula,
atividades que promovam ricas e importantes construções de competências e habilidades.
Cada atividade foi pensada e planejada para que o aluno desenvolvesse o diálogo, a
cooperação, a troca de informações, o confronto de pontos de vista, a criatividade, a
reflexão, o raciocínio dedutivo, o processo de catarse. Neste mesmo viés de raciocínio
Dolz, Noverraz & Schneuwly complementam que
Realizando os módulos, os alunos aprendem também a falar sobre o gênero
abordado. Eles adquirem um vocabulário, uma linguagem técnica, que será
comum à classe e ao professor e, mais do que isso, a numerosos alunos fazendo
o mesmo trabalho sobre os mesmos gêneros. Eles constroem progressivamente
conhecimentos sobre o gênero. Ao mesmo tempo, pelo fato de que toma a
forma de palavras técnicas e de regras que permitem falar sobre ela, esta
linguagem é, também, comunicável a outros e, o que é também muito
importante, favorece uma atitude reflexiva e um controle do próprio
comportamento. Por exemplo, quando aprendemos, através de diferentes
exercícios, quais são as partes de uma instrução de montagem; ou quais são as
técnicas para transformar as respostas do outro em perguntas, numa entrevista;
estes conhecimentos trabalhados, discutidos, explicitados numa linguagem
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técnica – que pode ser simples – permitem a revisão do próprio texto ou uma
melhor antecipação do que se deve fazer numa produção oral. (DOLZ,
NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004, p.12-13)

Podemos dizer que estamos novamente em período de nos reverberarmos com as
novas mídias, que pularam os muros da escola exibindo suas novas culturas e seus meios
digitais, mas que podem servir de valiosa ferramenta de pesquisa no processo ensino e
aprendizagem, tanto para professores quanto alunos, se bem utilizadas. Neste contexto
O mais importante, na construção do homem, não é instruí-lo - haverá algum
interesse em fazer dele um livro que caminha? - mas educá-lo e levá-lo até
aqueles patamares onde o que liga as coisas já não são as coisas, mas os rostos
nascidos dos laços divinos. (ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY -1900-1944).
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UTILIZAÇÃO DO CONCEITO "CULTURA MAKER" PARA O ENSINO DA FÍSICA
Giordano Muneiro Arantes
Resumo: O aprendizado do conteúdo da disciplina de Física para estudantes do Ensino Médio é
considerado deficiente e gerador de sofrimento para a maioria dos alunos por contar com a
exigência de um esforço do raciocínio exaustivo. Segundo literatura da área, a maior parte das
estratégias de ensino acabam forçando o aluno a decorar fórmulas, assim desmotivando-os no
aprendizado da matéria. O problema é a grande prevalência de alunos que enfrentam diversas
dificuldades em relação ao aprendizado da física no Ensino Médio e a justificativa para essa
situação é a de que os alunos do Ensino Médio enfrentam muitas dificuldades de aprendizagem
na disciplina de Física por ser uma matéria que exige um contato contínuo e inevitável com a
matemática e interpretações de textos. Essas solicitações contribuem para que o aluno sinta
desespero para encarar a matéria. O objetivo deste trabalho, a partir da utilização do conceito
“cultura maker” é criar um protótipo para ajudar na aprendizagem de conteúdos que fazem parte
da disciplina de Física do Ensino Médio, como por exemplo, na cinemática ou eletrodinâmica
possibilitando a interação do aluno com estudo de movimentos, corrente elétrica, resistores, entre
outros, e aprender de uma forma prática interligando conceitos próprios da disciplina de uma
maneira mais prazerosa. Assim, conforme proposta deste projeto, no tópico da cinemática o aluno
poderá verificar a velocidade em que um carrinho passa de um ponto a outro, visualizando a
velocidade média do objeto com sensores, ou também no tópico de eletrodinâmica poderá
aprender como calcular a corrente elétrica, tensão ou resistores através de sensores, possibilitando
a troca de resistores para estimular o aprendizado, comparando, então, resultados práticos com
resultados teóricos. Cientes deste contexto buscamos, por meio da utilização do conceito “cultura
maker”, fazer um protótipo com o auxílio de um microcontrolador, contribuindo para que o aluno
aprenda de uma maneira prática fórmulas e conceitos estudados na teoria da disciplina. Esta
proposta de pesquisa busca motivar os alunos a melhorar a aprendizagem e gostar da disciplina
de física, contribuindo, ainda que de forma modesta, para a melhoria da qualidade do Ensino
Médio. Para este estudo seguimos a abordagem de Da Silva e De Sá (1997) e da maneira

como conduzem as estratégias de aprendizagem na relação com o desenvolvimento da
inteligência, que lembra a concepção de aprendizagem que acredita que o ser humano
pode ser “modificado” em seu ambiente, conforme a teoria da modificabilidade cognitiva
proposta por Feurstein (1980). O ser humano é maleável, e todos, em qualquer faixa
etária, podem se desenvolver. Ensinar e aprender a ser inteligente pode ser aprimorado
com novos aprendizados sobre a realidade existencial
Introdução
Conforme literatura da área de estratégias de aprendizagem para alunos em idade
escolar (Bzuneck, 2001; Albuquerque, Silva e Spinillo, 1996; Da Silva e De Sá, 1997,
Pereira, 2002), entre outros, é comum ouvirmos que desde o seu nascimento o ser humano
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apresenta motivação para aprender em experiências inovadoras, que contribuam para sua
evolução, ou até mesmo por diversão.
Segundo Pereira, (2002) aprender de formas diferentes e inovadoras implica em
uma mudança pedagógica ao propor, dentre outros aspectos, que a prática, ao invés de ser
decorrência restrita da teoria, seja o ponto de partida para questionamentos e
aprendizagens, para o comprometimento com a busca do saber, melhorando
qualitativamente o trabalho a ser realizado pelo professor. Como afirma Castanho (2000,
p. 87), torna-se necessário ao professor pensar numa nova forma de ensinar e aprender e
“inovar as práticas de sala de sala”, concepção que destaca o componente prático do
ensino. É fundamental para esta abordagem a aprendizagem através da observação e da
experiência
Pensando nesta concepção, observo que, atualmente, a tecnologia vem auxiliando
e transformando o mundo, contribuindo para evolução da educação. Como por exemplo,
com uma ampla biblioteca digital em nossas mãos temos um poder imediato de
conhecimento, diferente das cansativas buscas por informação nas enciclopédias
impressas.
Mas, mesmo com esse recurso disponível, o que nos faz ter desvelo a aprender algo que
seja escrito de forma lógica e dito como difícil, sofrido e quase impossível de aprender?
É o caso da disciplina de física. Alunos chegam ao Ensino Médio com um imenso
desprezo por algo que já foram desmotivados desde a primeira aula de física, quando se
depararam com as inúmeras fórmulas e exigência de esforço elevado do raciocínio lógico
e, com a exceção de uma minoria, a maioria vai se distanciando desta fascinante área do
conhecimento por toda a vida acadêmica, conforme Costa, 2015; Ramos, 2014; Moura,
2014.
Fazer com que essa situação assustadora mude do dia para noite parece
impossível. Porém, pode-se buscar soluções com o incentivo do uso do conceito “cultura
maker”, o famoso faça você mesmo, propondo aos alunos uma nova maneira interessante
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de aprender. Assim, de uma forma mais criativa o aluno pode desenvolver projetos que
abrangem os conceitos teóricos da física, ligando a prática com a teoria.
A partir desta ideia este projeto pretende o desenvolvimento de um protótipo,
utilizando um microcontrolador e componentes eletrônicos para estimular atividades
relacionadas a disciplina de Física para alunos do Ensino Médio, tornando visíveis
conceitos e fórmulas.
Fundamentação teórica
Algumas dificuldades no aprendizado de física
Conforme Costa (2015) muitos jovens chegam ao Ensino Médio já com um pé atrás a
respeito da matéria de física e justifica esse comportamento de alunos pelo fato da
especificidade da mesma, por ser composta de conceitos matemáticos complexos, e
também por contar com a habilidade interpretativa, que segundo o autor, representa uma
lacuna na formação escolar brasileira.
No Brasil cerca de 40% dos alunos que saem do Ensino Fundamental não sabem
interpretar textos, é o que mostra os dados da PROVA BRASIL (2013). Ramos (2014)
diz que os alunos que não conseguem interpretar um texto quando chegam no 9º ano do
Ensino Fundamental, não apresentarão capacidade para resolver problemas de física,
tornando mais complicado o seu aprendizado durante o Ensino Médio.
Moura (2014) concorda com a afirmativa do autor citado acima, diz que os alunos que
estão iniciando o Ensino Médio ainda não estão devidamente preparados para aprender
física, não apresentando boa capacidade para raciocinar dentro dos conteúdos da
disciplina. Para Albuquerque, Silva e Spinillo (1996), estudantes com pouca motivação
para a leitura e estudo apresentam baixo rendimento escolar, dificuldade na coordenação
de processos cognitivos, dificuldades de transmitir ideias e conhecimentos, entre outras
situações.
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Outro ponto que agrava ainda mais o aprendizado de física pelos alunos envolve
o descaso dos professores com o ensino da disciplina de física. Melo, Campos e Almeida,
(2015) alertam que no Ensino Fundamental, onde os alunos tem seu primeiro contato
com a matéria de física, as aulas são ministradas por professores licenciados em outras
áreas, não apresentado grande envolvimento do profissional para estimular os alunos com
uma disciplina que não é a de sua formação acadêmica, o que contribui para que haja
desmotivação dos alunos.
Bzuneck (2001, p.18) menciona que a motivação interfere consideravelmente no
desempenho escolar dos alunos, resultando em deficiência na quantidade e qualidade da
aprendizagem quando há problemas na motivação e complementa, existem tipos
motivacionais qualitativamente inadequados à situação escolar, na medida em que “as
razões que movem o aluno não o direcionam tanto para o aprender, mas para outros
objetivos que, em razão de sua dinâmica, desviam a aplicação do esforço e energia de
uma direção construtiva”.
Marques, (s/d) menciona o descaso com o significado do ensino da física destacando a
pequena carga horária oferecida nos currículos escolares do Ensino Médio, possibilitando
oferecer somente resumos destinados a atender apenas as necessidades exigidas para
provas de vestibulares, desprivilegiando assim a disciplina de sua ligação com o cotidiano
do aluno.
Por fim, Müller (2013) também lembra que o método de ensino de física ainda é o mesmo
de séculos atrás, referindo-se ao fato de que os alunos associam a matéria apenas com a
memorização de fórmulas, deixando de lado o verdadeiro significado da física no entorno
cientifico das conexões com o cotidiano.
Portanto, vemos que não é só a dificuldade associada à matemática e à habilidade
interpretativa que dificulta a aprendizagem e o envolvimento do aluno com a matéria de
física, mas sim uma série de fatores que contribuem em cadeia para a desmotivação e
dificuldades de aprendizagem dos alunos.
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Propostas atuais para melhoria do ensino de física e a contribuição da tecnologia ao
aprendizado
Atualmente, pesquisadores preocupados com o ensino de Física, (Beichner, 2015; Baião,
2016; Huang, 2015; Zanchetta, 2015), entre outros, buscam a ajuda da tecnologia para
novos métodos que facilitam o seu aprendizado.
Beichner (2015) defende que um ensino de qualidade para a disciplina de física
deve começar pela mudança de atitude do professor em sala de aula, indo além de
meramente repetir o conteúdo dos livros, e sempre partindo de questionamentos. Essa
proposta está sendo desenvolvida na USP. O autor sugere dinâmicas como formação de
grupos para discussão do conteúdo em sala de aula, oferecendo aos alunos o material
teórico e exemplos para serem estudados em casa, e, por último, propõe contar com a
ajuda de um computador para cada grupo de alunos com acesso à internet, para ajudar no
aprendizado de conteúdos elementares, podendo assim o professor aproveitar o tempo
com conteúdos mais relevantes e esclarecimento de dúvidas.
Baião (2016), em dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Educação
da UNICAMP, com o título “Desenvolvimento de uma metodologia para o uso do Scratch
for Arduino no Ensino Médio” apresenta proposta de ensino para alunos do Ensino Médio
aprender a teoria de física com a utilização da programação Scratch for Arduino e suas
Shields, programação e até mesmo conceitos básicos de eletrônica, com o objetivo de
estimular o aprendizado da Física. Baião (2016) acredita que o Scratch for Arduino e suas
Shields possibilita a inclusão de instrumentos tecnológicos com baixo custo nas salas de
aula, favorecendo o desenvolvimento da criatividade, criticidade, pensamento sistêmico
e trabalho em equipe.
Zanchetta (2015) explica que o termo conhecido como cultura maker, o famoso faça você
mesmo, possibilita ao aluno interagir, criar, entender o funcionamento das coisas ao fazer
seus próprios protótipos ou modificando-os. Com o espaço maker, afirma Zanchetta
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(2015) é possível mostrar aos alunos as novas tecnologias. Sobre essa questão Meira (s/d)
reitera: “O modelo atual é muito centrado na teoria e menos na imersão do sujeito na
prática”. O autor acredita na proposta da inclusão de novas estratégias para o ensino da
física, tornando assim possível na sala de aula, um espaço onde os alunos possam pensar,
criar e inovar. (MEIRA, s/d, Apud. MENEZES, HARTMANN).
Vale destacar um exemplo de engajamento de alunos à cultura maker com a
matéria de física em uma escola de Brasília. Foi solicitado aos alunos para que se
dividissem em grupos e por meio de pesquisa em computadores, fizessem uma máquina
térmica. O objetivo da disciplina era direcionado para que os alunos aprendessem os
conceitos da física térmica. O experimento foi vivenciado pelos alunos com sucesso, e do
ponto de vista do educador, eles tiveram a possibilidade de trocar as aulas tradicionais,
abrindo campo para novas estratégias de ensino. Os alunos absorveram um
comportamento mais dinâmico e reflexivo, influenciando inclusive a capacidade de
interagir com os outros colegas sobre o tema.
As discussões realizadas durante as apresentações mostram como o conteúdo
passou a fazer parte do repertório dos estudantes. A partir de um início
complexo e desafiador, os estudantes passaram a ser protagonistas do seu
aprendizado, vindo por fim a falar com propriedade sobre o tema para os
colegas, inclusive criticando projetos cujo desempenho estava aquém dos
critérios de avaliação.
(http://fablearn.org/wpcontent/uploads/2016/09/FLBrazil_2016_paper_55.pdf).

Em outros países, afirma Huang (2015), também estão sendo utilizados
microcontroladores para ajudar no ensino de física. O referido autor cita vários
experimentos, entre esses destaca a experiência com microcontrolador em sala de aula.
Após a experiência observou alunos mais motivados, maior desempenho e aprendizagem
em relação à disciplina. Seu argumento foi o de que com sensores de alta precisão os
alunos são capazes de obter resultados próximos dos valores calculados na teoria,
possibilitando uma estimulação maior nos estudos ao experimentarem novas
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possibilidades a partir da exploração dos microcontroladores, componentes eletrônicos,
computação, entre outros.
Na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, também está sendo colocado em
prática o método do desenvolvimento de simuladores permitindo ao aluno interagir com
a teoria da física. A crença em defesa desse método é a de que o simulador ajuda de forma
eficaz na aprendizagem. Em experiência realizada os alunos conseguiram acompanhar o
desenvolvimento da matéria em sala de aula de forma visual com exemplos do cotidiano
vivido. O feedback dos alunos também foi apontado como positivo, com uma melhora
nas notas em relação ao ano anterior em que não se utilizava esse método para o ensino
da física. (https://phet.colorado.edu/publications/phet_aapt_04.pdf. 2003).
Preparação dos professores para novos métodos de ensino
Com tecnologia disponível e propostas inovadoras de métodos de ensino que
objetivem ajudar a melhorar o aprendizado dos alunos, professores representam a chave
mestra para que novas portas possam se abrir, na crença de que os alunos consigam
absorver o máximo de conhecimento. Para isso, desde a formação inicial dos futuros
professores, sugere Müller (2013), deve-se incentivar a busca de novos métodos de ensino
que estimulem uma maior participação dos alunos em sala de aula.
Paiva (2008, p.1) reafirma citação de Kelly (1969) que ainda existe uma
resistência entre abordagens novas e as antigas, ainda utilizadas, mas reforça a utilização
de novas estratégias de ensino e aprendizagem, neste sentido argumenta: ‘As máquinas
dominam as comunicações no mundo moderno. O ambiente lingüístico tem sido recriado
artificialmente e o professor e o livro têm sido forçados a se integrarem a esses novos
meios de transmissão’. (http://www.veramenezes.com/techist.pdf).
Quando surge uma nova tecnologia, diz Paiva (2008), a primeira atitude é de
desconfiança e de rejeição. Aos poucos, a tecnologia começa a fazer parte das atividades
sociais da linguagem e a escola acaba por incorporá-la em suas práticas pedagógicas.
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Após sua inserção, vem o estágio da normalização, definido por Chambers e Bax (2006,
p.465) “como um estado em que a tecnologia se integra de tal forma às práticas
pedagógicas que deixa de ser vista como cura milagrosa ou como algo a ser temido”.
(PAIVA, 2008. p.1).
Conforme Bzuneck e Guimarães (2004), os professores que já estão lecionando
também precisam de motivação para dar um primeiro passo, reconhecendo que é
necessário abrir novos horizontes. Mas os autores não descartam que grande parte da
motivação pode vir da própria instituição de ensino, proporcionando meios de
desenvolvimento profissional, abrindo espaço para a possibilidade de buscar novos
métodos e estratégias de ensino, para ensinar o aluno a aprender e conseguir lidar com
esse novo ambiente educacional.
O desafio que se impõe hoje aos professores é reconhecer que os novos meios
de comunicação e linguagens presentes na sociedade devem fazer parte da sala
de aula, não como dispositivos tecnológicos que imprimem certa
modernização ao ensino, mas sim conhecer a potencialidade e a contribuição
que as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) podem trazer ao
ensino como recurso e apoio pedagógico às aulas presenciais e ambientes de
aprendizagem. (PEÑA, 2006, p. 881, Apud. CANTINI, BORTOLOZZO,
FARIA, FABRÍCIO, BASZTABIN, MATOS, 2006).

Acreditamos que, conforme fundamentação dos teóricos a cima citados,
professores possam oferecer aos alunos o melhor do seu ensino e se aliado à tecnologia e
usada com sabedoria, poderá melhorar qualitativamente o aprendizado da física.
Métodos
A amostra para a pesquisa será construída com alunos do Ensino Médio de escolas
públicas e privadas na disciplina de física.
Será criado um protótipo com auxílio de microcontroladores e sensores para
auxiliar no ensino prático de física à alunos do Ensino Médio.
A pesquisa terá um pré e pós teste onde serão aplicados os seguintes instrumentos:
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1º) Um teste para verificar o conhecimento dos alunos sobre um determinado
conteúdo da disciplina de física;
Em seguida os alunos seriam divididos de forma aleatória para integrar ao grupo
de controle e ao grupo experimental.
2º) O grupo experimental passará por uma intervenção, pesquisador e alunos
criarão e utilizarão um protótipo envolvendo a observação e a prática experimental
baseado na “Cultura Maker” sobre o mesmo assunto solicitado no 1º teste. Para o grupo
controle o assunto será ensinado de forma expositiva.
3º) Aplicação de um segundo teste para os dois grupos sobre o mesmo conteúdo,
para avaliar, dessa vez, a aprendizagem do conteúdo ensinado conforme as diferentes
formas de ensino.
Após a aplicação dos testes serão expostas tabelas com os resultados do 1º e do 2º
teste, com frequência absoluta (n) e relativa (%). Em seguida será feita uma análise
qualitativa para identificar o que os alunos já sabiam (1º teste) e o que aprenderam além,
ou passaram a saber, após a intervenção (2º teste). Objetiva-se identificar se os alunos
submetidos à intervenção da “Cultura Maker”, grupo experimental, demonstram maior
domínio do conteúdo do que os alunos do grupo de controle.
Resultados Esperados
Os alunos que participam do grupo experimental apresentarão maior domínio do
conteúdo quando comparados ao grupo de controle no 2º teste.
- Os alunos do grupo experimental apresentarão um grau de conhecimento
ampliado quando comparados os resultado do segundo com o primeiro teste.
- Aos alunos submetidos ao conceito “Cultura Maker” será oferecido a
oportunidade de vivenciarem o ensino da prática aliado à teoria, além da inclusão da
tecnologia com o mundo da física.
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