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APRESENTAÇÃO 

 

“Educação: possibilidades e caminho” é a reunião de artigos de pesquisadores 

acadêmicos de graduação e pós-graduação que dialoga com os vários caminhos que a 

Educação possa percorrer, assim como proporciona uma reflexão sobre um grande 

leque de possibilidades. 

Passeia por inclusão, tecnologia, meio ambiente, educação do campo, cultura, 

currículo, leitura, avaliação, evasão, coordenação pedagógica, gestão, formação de 

professores entre tantos outros assuntos tão ricos e interessantes que a Educação nos 

mostra. 

Essa coletânea de textos dá oportunidade do leitor de passear pelos mais 

preciosos campos de estudos, dentro e fora da escola que permeiam as instituições 

escolares com suas relações e propostas para melhoria do ensino aprendizagem. 

A mediação de conflitos, a formação cidadã e a aprendizagem significativa estão 

presentes nesses artigos enfocando abordagens e tessituras em terras tão atuais e 

constantes no cotidiano escolar como a diversidade étnico-racial, gênero e linguagem. 

Destaca o diálogo de professores de rede pública e privada em prol de uma 

Educação de qualidade, o qual temos a satisfação de apresentarmos para que os 

leitores possam usufruir de textos de cunho profundo e reflexivo, onde todos possam 

construir suas próprias indagações e o entendimento da busca por uma Educação 

significativa e de qualidade. 

Finalizo com Fernando Pessoa “tenho em mim todos os sonhos do mundo”, e 

nós, professores, representamos essa frase. Todos os sonhos do mundo estão 

presentes na escola e no coração dos professores encantados pela arte de ensinar. 

 

Boas leituras sonhadoras! 

 

Rúbia Kátia Azevedo Montenegro 
(Organizadora) 

 

 

 



 

 

12 EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 

Capítulo 1 

A FERRAMENTA METODOLÓGICA QGIS: UMA COMPREENSÃO DA CIDADE 
VIVIDA PELOS ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA  

 

Dionel Barbosa Ferreira Júnior1 
Karleison Coelho Paixão2 
Robson Alves dos Santos3  

 

RESUMO  

A tecnologia é um marco que revolucionou o mundo em todos os aspectos, nas esferas econômicas, 
políticas, culturais, sociais e no âmbito da educação, no qual está passou a desempenhar papel de 
fundamental importância no desenvolvimento da sociedade. O presente trabalho tem o intuito de 
apresentar a utilização do software livre Qgis na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental e 
Médio (E.E.I.E.F.M) Tatakti Kyikatejê, abordando o conteúdo sobre “cidade e suas representações” 
durante o período de regência do estágio supervisionado III realizado na aldeia indígena Gavião 
Kyikatejê Amti no município de Bom Jesus do Tocantins – PA. Para a realização da atividade e 
posteriormente a construção do artigo, foi utilizado como metodologia o levantamento 
bibliográfico, a utilização de imagens trabalhadas após o georreferenciamento com o uso do 
programa QGIS 3.6 e a utilização de imagens de satélite, além do uso do Google Earth e shapes 
disponíveis no site do IBGE. Diante de um mundo globalizado/modernizado, presencia-se 
diariamente o uso de tecnologias em seus diversos âmbitos, incluindo o contexto escolar. Ressalta-
se que a tecnologia quando não manuseada de forma correta, dificulta apraendizado e os estudos, 
uma vez que o professor passa a não ser o centro das atenções. Saber lidar com as ferramentas 
tecnológicas é uma necessidade dos professores da atualidade, pois corrobora para a participação 
dos alunos nas aulas e possibilita o ensino interativo. Fica evidente, a importância da tecnologia em 
sala de aula, pois torna-se um dos elos entre ensino e aprendizagem, favorecendo a construção de 
uma didática dinâmica, demonstrando que a formação do aluno e do professor não são estáticas, 
tornando a aula satisfatória para alunos e professores. 

Palavras-chave: Tecnologia; Sig; Georreferenciamento; Educação Indígena; Ensino Geografia.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino-aprendizagem é uma das temáticas mais abordadas no âmbito das 

pesquisas acadêmicas, tendo em vista a importância da educação como possibilidade de 

transformação do ser humano e consequentemente da sociedade. A ciência geográfica e o 

                                                           
1 Graduando do curso de Geografia Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) 
unidade Marabá – Bolsista (CNPq) do programa minha casa minha vida. E-mail: 
dioneljunior41@gmail.com 
2 Graduando do curso de Geografia Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). 
E-mail: karleisoncoelho@gmail.com 
3 Robson Alves dos Santos: Professor efetivo da Universidade Federal do sul e Sudeste do Pará 
(UNIFESSPA) Unidade Marabá. Doutor em Geografia pela UFG/Goiânia, Mestrado e Graduação 
pela UFG (Campus Catalão). E-mail: robson.alves@msn.com 
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seu ensino têm o papel de propiciar aos alunos e à sociedade a compreensão do espaço 

geográfico por meio de ferramentas e metodologias que possibilitem um aprendizado de 

modo que os conteúdos geográficos sejam utilizáveis e prazerosos aos discentes em seu 

cotidiano, sobretudo no ensino básico. Todavia, o que se observa na educação geográfica é 

a limitação por parte dos professores no manuseio de novas metodologias de ensino, o que 

corrobora em aulas tradicionais que se restringem, por exemplo, à utilização de livros 

didáticos como única ferramenta utilizada pelo professor nas aulas de Geografia.  

O uso de tecnologias no cenário atual se converge a uma integração do modo de 

vida da sociedade mundial, o que reflete diretamente na organização e no modo de se 

pensar no ensino e nas novas práticas metodológicas de professores. No que tange a 

construção de conhecimentos geográficos e cartográficos, utilizando das geotecnologias 

como recurso pedagógico nas aulas de Geografia, o objetivo foi de promover uma atividade 

dinâmica, participativa e interativa por meio da Cartografia através da ferramenta QGIS.   

Dessa maneira, o presente artigo tem como objetivo demonstrar a utilização acerca 

desse software livre na disciplina de Geografia na E.E.I.E.F.M Tatakti Kyikatejê, 

abordando o conteúdo sobre “cidade e suas representações” durante o período de regência 

do estágio supervisionado III realizado na aldeia indígena Gavião Kyikatejê Amti no 

município de Bom Jesus do Tocantins – PA  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Os procedimentos metodológicos se deram a partir do levantamento e aquisição de 

dados oficiais, documentos, referências bibliográficas com base no uso de fontes 

secundárias. A utilização de imagens de satélite trabalhadas com os alunos foram 

georreferenciadas e interpretadas para que houvesse a produção de cartas – imagens, 

através do uso do programa QGIS 3.6 e de informações advindas do Google Earth e dados 

coletados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As cartas foram produzidas 

pautadas no método qualitativo, que segundo Martinelli (2005), consiste na diferenciação 

dos elementos que estão sendo representados. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

A Geografia é uma ciência de extrema relevância na compreensão dos problemas 

socioambientais, econômicos, políticos e culturais, pois ela permite a percepção do espaço 

onde vivemos por meio das relações antrópicas da sociedade com a natureza. Assim, é 

através dessa ciência que se compreende a dinâmica dos povos, como exemplo os povos 

indígenas, e seus respectivos territórios, analisando sua interação com o espaço e a forma 

com que cada cultura materializa suas relações neste mesmo. Assim, segundo o parecer de 

Macuxi (1998) com base no Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 

 
O Brasil é formado por diferentes povos e cada um tem sua forma de 
viver e ocupar o espaço. Alguns possuem mais tecnologias, outros menos. 
Uns ocupam grandes áreas, outras  áreas pequenas, mas cada um se 
relaciona com seu espaço e cria a sua geografia (MEC, 1998, p. 225) 
 
        

Com base na citação acima, evidencia-se que o Brasil é um pais de contrastes em 

que se têm diferentes povos, culturas, raças e etnias, o que confirma a importância de 

estudos e pesquisas sobre a educação indígena no país. Tais pesquisas tem o intuito de 

proporcionar melhorias na qualidade de vida desses povos, com uma educação escolar 

indígena que tenha como base o estudo e compreensão da realidade em que eles vivem. 

Assim, visa-se uma educação indígena de qualidade e que atenda as necessidades desses 

povos. Portanto, o que se propõe, são aulas com a utilização de tecnologias juntamente às 

metodologias que rompam com uma educação tradicional sem utilidade, importância, que 

não seja participativa e interativa para o aluno indígena.   

A sociedade atual vive em meio a um intenso processo de globalização, no qual os 

povos indígenas procuram por meio da resistência manter sua identidade e tradições 

culturais, ressaltando a educação como subsídio para manutenção das singularidades 

culturais. Dessa maneira Gomes (2013) cita os desafios diante da atualidade quando 

menciona a importância da educação escolar indígena quando se teve a “percepção de que a 

educação escolar poderia ser uma forma de manter e transmitir a cultura, além de 

conquistar a cidadania e os direitos, fortalecendo a identidade indígena”. A geografia, 

sobretudo os conteúdos de cartografia permitem que essas etnias reconheçam e modifiquem 

o espaço em que estão inseridas, na busca de uma melhor qualidade de vida, fazendo a 

correlação do saber prévio com o conhecimento científico apreendido na escola. Assim, 
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segundo Castrogiovanni (2008) a cartografia adquire um papel importante na compreensão 

do espaço geográfico e é vista para o autor como 

 

[...] o conjunto de estudos e operações lógico-matemáticas, técnicas e 
artísticas que, a partir de observações diretas e da investigação de 
documentos e dados, intervém na construção de mapas, cartas, plantas e 
outras formas de representação, bem como no seu emprego pelo homem. 
Assim a cartografia é uma ciência, uma arte e uma técnica 
(CASTROGIOVANNI, 2008, p.38). 

 

No âmbito da geografia escolar a cartografia aparece como um elemento 

extremamente importante, pois traz consigo uma diversidade de informações e 

conhecimentos indispensáveis na formação dos cidadãos. Assim, com base no Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (MEC, 1998) 

 

O mapa não precisa de língua para ser entendido. Ele tem uma linguagem 
que pode ser lida por diferentes povos do mundo. E os índios são bons 
cartógrafos. Possuem mapas mentais complexos de suas aldeias e Terras 
Indígenas, e podem transformar estes mapas em linguagem cartográfica 
com facilidade, ao serem solicitados a desenvolverem a sua geografia 
(MEC, 1998, p. 228) 

  

 É necessário salientar a linguagem cartográfica como uma das possibilidades de 

viabilizar o manuseio das TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), propiciando o 

uso de novas metodologias, não estabelecendo apenas a utilização de materiais como a 

lousa e os livros didáticos em uma perspectiva sem chances de explorar novos caminhos e 

métodos para um direcionamento de estudo inovador. Ao empregar a tecnologia no âmbito 

educacional abre-se um leque de opções para o desenvolvimento de mecanismos 

pedagógicos e facilitam para que haja uma apreensão acerca do conteúdo abordado pelos 

professores, além de despertar o lado cognitivo e o desenvolvimento espacial dos alunos.  

 A sociedade atual passa por intensas transformações e as escolas devem se adequar 

para as novas formas de estruturação de conhecimentos contemporâneos e não ficar para 

trás em um processo retrogrado educacional. É de suma importância que as escolas junto ao 

professor dinamizem a aprendizagem por meio de tecnologias e consequentemente de um 

trabalho colaborativo entre professor e aluno e aluno professor na construção de 

conhecimento.   

       É notório que o uso de tecnologias, proporciona benefícios para a sociedade em 

geral, e também para a educação, na qual se requer uma atenção especial, pois é de suma 
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Figura 1 – Ícone do Qgis 

Fonte: retirada da internet 

importância que os alunos obtenham um bom aprendizado e estejam preparados para as 

dificuldades do cotidiano. Torna-se essencial que as escolas desenvolvam o seu papel que é 

de educar e ensinar, e para isso o uso de ferramentas como as TICs ajuda no processo 

educacional. Kenski (2007) enfatiza o uso da tecnologia no contexto educacional 

 
 [...] para que ocorra essa integração, é preciso que 
conhecimentos, valores, hábitos, atitudes e comportamentos 
do grupo sejam ensinados e aprendidos, ou seja, que se 
utilize a educação para ensinar sobre as tecnologias que estão 
na base da identidade e da ação do grupo e que se faça uso 
delas para ensinar as bases dessa educação. (KENSKI, 2007, 
p.43). 

 

Partindo destes pressupostos em que há a necessidade de implantação das novas 

tecnologias em   sala   de   aula, é que   a   cartografia associada ao software livre, se torna 

uma ferramenta importante e deve estar presente no ensino de geografia. O 

geoprocessamento no ensino básico é uma das estratégias dos recursos didáticos para 

análise de conteúdo, na Geografia em especifico, vários programas podem ser utilizados no 

tratamento e análise de dados geográficos como o Google Earth e Google Maps que 

permite analises temporais sobre o espaço. No caso da pesquisa, foi utilizado o software 

livre QGIS, aplicado como ferramenta metodológica manipulada durante a regência do 

estágio supervisionado III. Símbolo representado abaixo 

 

 

 

 

  

 

 

 

É dentro desta análise que o Qgis um software livre surge como tecnológica digital 

fundamental na execução metodológica da pesquisa. O Qgis é um SIG (Sistema de 

Informação geográfica) que permite análise de dados espaciais, visualização, edição e 
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Figura 2 - diagrama 

manipulação. Possibilita aos usuários criar mapas de multicamadas, utilizando várias 

projeções cartográficas, estes mapas podem ter várias finalidades como análise ambiental, 

urbanas, demográficas entre outras. O Qgis conta também com uma gama de formatos de 

dados matriciais e vetoriais que são facilmente adicionados por meio de plug-in. Portanto, o 

software se tornou uma ferramenta essencial para ser trabalhado como parte metodológica 

ou recurso didáticos para a elaboração de pesquisas.  

Desse modo, entende-se que os TICs quando integrados aos processos de ensino-

aprendizagem tendem a uma vez que concede informações e que manuseadas de forma 

correta concede ao professor uma ferramenta à mais. Representada na figura abaixo 

 

 

 

 

 

   

                     

 

 

 

 

Fonte: autores, 2019. 

               

O estágio supervisionado III ocorreu na escola E.E.I.E.F.M Tatakti Kyikatejê, na 

aldeia Gavião Kyikatêjê, localizada a 15 km de Bom Jesus do Tocantins – PA as margens 

da Br 222, dentro da reserva indígena Mãe Maria no município de Bom Jesus do Tocantins 

– PA. Segundo Saiki (2015, p.27) a disciplina de estágio “deve considerar como uma 

instrumentalização fundamental no processo de formação profissional de professores”, 

dessa maneira evidencia-se a importância na qual o estágio possui, pois possibilita aos 

docentes dos cursos de licenciatura a aproximação e interação com os sujeitos e o âmbito 

escolar. O estágio aconteceu em quatro momentos, nos dias: 10, 17, 24 de abril e 8 de maio 

de 2019 nos períodos matutino e vespertino. A disciplina dispõe de diversos processos 



 

Figura 3 – Alunos elaborando desenho.

Fonte: PAIXÃO, K.C. 2019. 

avaliativos, como por exemplo a regência, esse momento possibilita aos graduandos a 

interação para com os alunos e a preparação para o ambiente escolar. Através da regênc

houve a possibilidade de inserir a tecnologia no meio escolar, sobretudo como recurso 

didático o uso do Qgis no 9º ano do ensino fundamental.

A primeiro momento, houve a explanação do conteúdo na disciplina de geografia, 

cujo o tema era “as cidades e

cidade por meio dos conhecimentos prévios dos alunos da escola indígena. A partir daí os 

mesmos elaboraram desenhos e textos explicativos na qual tiveram o intuito de representar 

a sua visão sobre a cidade, seja ela vivida ou conhecida pelos meios de comunicações. As 

representações gráficas, mais especificamente o uso de desenhos são de suma importância 

pois segundo Paganelli (2007, p.293) tornasse um “elemento de análise sobre o 

desenvolvimento cognitivo de certa realidade representada pelo aluno”.   Esses desenhos 

(figura 4) foram escaneados e apresentados nas aulas seguintes, discutindo os elementos 

representativos e a definição de cidade segundo a visão dos alunos.

 

 

 

Por fim, fez-se o uso de imagens de satélite, onde os alunos identificaram e 

representaram nas legendas os lugares de convívio, utilizando como m

livre Qgis com a finalidade de reconhecer os locais em que eles mais frequentam na cidade 

de Marabá, além de reconhecerem os espaços, os alunos elaboraram legendas para a 

construção das cartas – imagens.   Conforme representa as imagens 
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Alunos elaborando desenho. 

Fonte: Alunos, 2019. 

Figura 4 – Representação de um aluno.

avaliativos, como por exemplo a regência, esse momento possibilita aos graduandos a 

interação para com os alunos e a preparação para o ambiente escolar. Através da regênc

houve a possibilidade de inserir a tecnologia no meio escolar, sobretudo como recurso 

didático o uso do Qgis no 9º ano do ensino fundamental. 

A primeiro momento, houve a explanação do conteúdo na disciplina de geografia, 

cujo o tema era “as cidades e as suas representações” na qual foi discutido o conceito de 

cidade por meio dos conhecimentos prévios dos alunos da escola indígena. A partir daí os 

mesmos elaboraram desenhos e textos explicativos na qual tiveram o intuito de representar 

e a cidade, seja ela vivida ou conhecida pelos meios de comunicações. As 

representações gráficas, mais especificamente o uso de desenhos são de suma importância 

pois segundo Paganelli (2007, p.293) tornasse um “elemento de análise sobre o 

ognitivo de certa realidade representada pelo aluno”.   Esses desenhos 

(figura 4) foram escaneados e apresentados nas aulas seguintes, discutindo os elementos 

representativos e a definição de cidade segundo a visão dos alunos. 

se o uso de imagens de satélite, onde os alunos identificaram e 

representaram nas legendas os lugares de convívio, utilizando como m

livre Qgis com a finalidade de reconhecer os locais em que eles mais frequentam na cidade 

de Marabá, além de reconhecerem os espaços, os alunos elaboraram legendas para a 

imagens.   Conforme representa as imagens abaixo. 
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Representação de um aluno. 

avaliativos, como por exemplo a regência, esse momento possibilita aos graduandos a 

interação para com os alunos e a preparação para o ambiente escolar. Através da regência, 

houve a possibilidade de inserir a tecnologia no meio escolar, sobretudo como recurso 

A primeiro momento, houve a explanação do conteúdo na disciplina de geografia, 

as suas representações” na qual foi discutido o conceito de 

cidade por meio dos conhecimentos prévios dos alunos da escola indígena. A partir daí os 

mesmos elaboraram desenhos e textos explicativos na qual tiveram o intuito de representar 

e a cidade, seja ela vivida ou conhecida pelos meios de comunicações. As 

representações gráficas, mais especificamente o uso de desenhos são de suma importância 

pois segundo Paganelli (2007, p.293) tornasse um “elemento de análise sobre o 

ognitivo de certa realidade representada pelo aluno”.   Esses desenhos 

(figura 4) foram escaneados e apresentados nas aulas seguintes, discutindo os elementos 

se o uso de imagens de satélite, onde os alunos identificaram e 

representaram nas legendas os lugares de convívio, utilizando como material o software 

livre Qgis com a finalidade de reconhecer os locais em que eles mais frequentam na cidade 

de Marabá, além de reconhecerem os espaços, os alunos elaboraram legendas para a 

abaixo.  



 

Fonte: PAIXÃO, K.C. 2019. 

Figura 6 - Carta Imagem 

Figura 5 (A e B) - Localização dos 

 

 

 

 

 

 

Após os alunos marcarem os principais locais de vivência da cidade, houve a 

elaboração das cartas – imagens, construidas por meio do mapa colaborativo, esse tipo de 

mapeamento tem o intuito de 

cotidianamente, ou possuem alguma relação de convívio com o lugar, a construção desse 

tipo de mapa permite uma participação de todos, não se limitando apenas à um elaborador. 

Através das espacializações dos lugares de “consumo do espaço”, foi realizada no 

Laboratório de Estudos Urbanos (leurb) a identificação dos pontos e a elaboração do mapa 

através do Sistema de informação geográfica, o Qgis. Como apresenta o mapa abaixo

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Na construção da carta

supermercados (5), alimentação (4), seguido de lazer esportivo (4) e praças (4), além de e 

A 
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Carta Imagem dos lugares mais frequentados pelos alunos.

Localização dos lugares de vivência e elaboração de legendas

 

Após os alunos marcarem os principais locais de vivência da cidade, houve a 

imagens, construidas por meio do mapa colaborativo, esse tipo de 

mapeamento tem o intuito de apresentar os espaços onde os sujeitos progridem 

, ou possuem alguma relação de convívio com o lugar, a construção desse 

tipo de mapa permite uma participação de todos, não se limitando apenas à um elaborador. 

Através das espacializações dos lugares de “consumo do espaço”, foi realizada no 

Estudos Urbanos (leurb) a identificação dos pontos e a elaboração do mapa 

através do Sistema de informação geográfica, o Qgis. Como apresenta o mapa abaixo

Na construção da carta-imagem identificou-se que os serviços mais utilizados são: 

supermercados (5), alimentação (4), seguido de lazer esportivo (4) e praças (4), além de e 

B 
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dos lugares mais frequentados pelos alunos. 

de legendas. 

Após os alunos marcarem os principais locais de vivência da cidade, houve a 

imagens, construidas por meio do mapa colaborativo, esse tipo de 

apresentar os espaços onde os sujeitos progridem 

, ou possuem alguma relação de convívio com o lugar, a construção desse 

tipo de mapa permite uma participação de todos, não se limitando apenas à um elaborador. 

Através das espacializações dos lugares de “consumo do espaço”, foi realizada no 

Estudos Urbanos (leurb) a identificação dos pontos e a elaboração do mapa 

através do Sistema de informação geográfica, o Qgis. Como apresenta o mapa abaixo 

se que os serviços mais utilizados são: 

supermercados (5), alimentação (4), seguido de lazer esportivo (4) e praças (4), além de e 



 

Figura 7

Fonte: Autores, 2019.

lojas (4), ambos com o mesmo número de lugar de convívio, feiras (2), estaci

orla (1), posto de combustível (1), shopping (1), casa de parente (1) e dentista (1). Dessa 

maneira associa-se conforme Cavalcanti (2013, p.65) um dos elementos que fazem parte da 

dinâmica interna da cidade a “produção”, segundo a autora esse

cotidiana das pessoas que habitam a cidade e nela atuam”.

Dessa forma, foram elaborados 5 carta

respectivos núcleos urbanos, todavia, avaliou

com a figura 5) é a Marabá Pioneira, conhecida popularmente como Velha Marabá. Por ser 

um dos menores núcleos da cidade, não houveram dificuldades para identificar e 

representar os lugares. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, é possível compreender a importância do Sig na busca por dados 

geográficos e por meio dele fazer análises interpretativas, uma vez que propicia a 

representação da realidade por meio do mapeamento colaborativo, fruto da construção 

social dos diversos sujeitos. A tecnologia se faz presente na vida dos alunos e da 

comunidade indígena, todavia, percebe

elaborações das cartas fizeram com que os alunos participassem de maneira significativa da 

aula, havendo discussões em relação a precisão dos pontos localizados e o avanço no 

desenvolvimento cognitivo.  
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Figura 7 - Núcleo Marabá Pioneira e os lugares de consumo

Fonte: Autores, 2019. 

lojas (4), ambos com o mesmo número de lugar de convívio, feiras (2), estaci

orla (1), posto de combustível (1), shopping (1), casa de parente (1) e dentista (1). Dessa 

se conforme Cavalcanti (2013, p.65) um dos elementos que fazem parte da 

dinâmica interna da cidade a “produção”, segundo a autora esse elemento “refere

cotidiana das pessoas que habitam a cidade e nela atuam”. 

Dessa forma, foram elaborados 5 carta-imagem, cada uma representando os 

respectivos núcleos urbanos, todavia, avaliou-se que o núcleo mais frequentado (de acordo 

gura 5) é a Marabá Pioneira, conhecida popularmente como Velha Marabá. Por ser 

um dos menores núcleos da cidade, não houveram dificuldades para identificar e 

Contudo, é possível compreender a importância do Sig na busca por dados 

geográficos e por meio dele fazer análises interpretativas, uma vez que propicia a 

representação da realidade por meio do mapeamento colaborativo, fruto da construção 

os sujeitos. A tecnologia se faz presente na vida dos alunos e da 

comunidade indígena, todavia, percebe-se a carência quando o eixo tornasse o ensino. As 

elaborações das cartas fizeram com que os alunos participassem de maneira significativa da 

do discussões em relação a precisão dos pontos localizados e o avanço no 

desenvolvimento cognitivo.   
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de consumo dos alunos. 

lojas (4), ambos com o mesmo número de lugar de convívio, feiras (2), estacionamento (1), 

orla (1), posto de combustível (1), shopping (1), casa de parente (1) e dentista (1). Dessa 

se conforme Cavalcanti (2013, p.65) um dos elementos que fazem parte da 

elemento “refere-se à vida 

imagem, cada uma representando os 

se que o núcleo mais frequentado (de acordo 

gura 5) é a Marabá Pioneira, conhecida popularmente como Velha Marabá. Por ser 

um dos menores núcleos da cidade, não houveram dificuldades para identificar e 

Contudo, é possível compreender a importância do Sig na busca por dados 

geográficos e por meio dele fazer análises interpretativas, uma vez que propicia a 

representação da realidade por meio do mapeamento colaborativo, fruto da construção 

os sujeitos. A tecnologia se faz presente na vida dos alunos e da 

se a carência quando o eixo tornasse o ensino. As 

elaborações das cartas fizeram com que os alunos participassem de maneira significativa da 

do discussões em relação a precisão dos pontos localizados e o avanço no 
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Considerações finais 

 

Evidenciou-se a partir da análise dos dados produzidos com os alunos e 

georrefenciadas através do uso Qgis, a dinâmica e organização dos alunos em relação aos 

seus locais de vivencia na cidade e de consumo. Tendo como destaque os níveis de 

relevância de cada núcleo para vivenciamento da cidade, mostrado que os mesmos são 

agentes ativos que movimentam o espaço urbano, constatando-se como resultado a 

concentração de 12 atividades que compreendem organização espacial desses agentes no 

espaço geográfico. 

Portanto, por meio dessa pesquisa pode-se compreender a necessidade em relação a 

cultura da aldeia, suas diferenças e similaridades, relacionando à convivência, suas 

concepções e seu olhar para à cidade. Assim, com base nas cartas elaboradas, é possível 

trabalhar o conceito de cidade, além das categorias que norteiam as análises feitas na 

ciência Geográfica, como lugar, território, territorialidade, espaço geográfico e paisagem. 

Os resultados corroboram para um aprofundamento de conceitos geográficos, com 

suporte da própria realidade de vivencia dos alunos na cidade, favorecendo a construção de 

uma didática dinâmica, demostrando que a formação do aluno e do próprio professor não 

são estáticas. Sendo assim ocorre influencias no processo formativo no espaço da sala de 

aula, onde o aluno e o professor passam por um processo de ensino e aprendizado, 

quebrando paradigma de que somente o aluno aprende em sala, visto que e o professor deve 

estar aberto sempre para o processo de aprendizado.  

  

 

Referências  

 

PASSINI, E. Y. In: PASSINI, R.; MALYSZ, S. T. Práticas de ensino de Geografia e 
estágio supervisionado. (orgs.) São Paulo: Contexto, 2007. 

PONTUSCHKA, N.N, PAGANELLI, T. L, CACETE, N.H. A linguagem cinematográfica 
no ensino de Geografia: Tecnologia, informação e conhecimento. In: Para ensinar e 
aprender Geografia – 3º ed. – São Paulo: Cortez, 2009.p. 261-265. 

MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Referencial curricular nacional para as 
escolas indígenas. Brasília: MEC, 1998. 

KENSKI, V.M. Tecnologias Também Servem para Informar e Comunicar. In: Educação e 
Tecnologias o novo ritmo da informação. – 3º ed. – Campinas SP: Papirus, 2007. 



 

 

23 EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 

CASTROGIOVANNI, A.C. Apreensão e compreensão do espaço geográfico. In: O ensino 
de geografia: práticas e textualizações no cotidiano. - 6º ed. – Porto Alegre: mediação, 
2000. 
 
GOMES, G.C, GOMES, N.C. A importância da educação escolar no processo de 
Valorização da identidade indígena. Paraná, 2013.  
 
SAIKI, K, GODOI, F.B. A prática de ensino e o estágio supervisionado. In: Prática de 
ensino de geografia e estágio supervisionado. – 2ª ed. – São  
Paulo: Contexto, 2015. 
 
MARTINELLI, M. Curso de cartografia temática. Contexto, São Paulo,1991. 
 
CAVALCANTI, L.S. Uma geografia da cidade: elementos da produção do espaço urbano. 
In: A geografia escolar e a cidade: ensaios sobre o ensino de geografia para a vida 
urbana cotidiana. – 3ª ed. – Campinas, SP: Papirus, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

25 EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 

Capítulo 2 

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: GÊNERO E SEXUALIDADE EM QUESTÃO 
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RESUMO 
 
Este artigo apresenta uma discussão acerca da formação continuada de professores sobre a temática 
gênero e sexualidade, vivenciada durante os encontros formativos com os supervisores escolares, do 
Sistema Municipal de Ensino da cidade de Codó, Estado do Maranhão. A Formação Continuada 
para professores tem possibilitado-lhes uma reflexão sobre o cotidiano escolar e o conhecimento 
dos desafios  que lhes são colocados no trato com questões relacionadas à diversidade sexual e 
questões de gênero. Muito embora, essa mesma Formação  tem se apresentado como reprodutora de 
preconceitos e discriminações  ao tratar dessa temática. Nesse sentido, ganha destaque os processos 
de formação continuada nas escolas, com o intuito de promover um diálogo mais próximo com a 
comunidade escolar para promoção do respeito à diversidade e da educação sexual em uma 
perspectiva emancipatória. Trata de um estudo qualitativo de cunho bibliográfico com a finalidade 
de conhecer suportes teóricos acerca da temática gênero e sexualidade. Subsidiaram as leituras 
teóricos como: Stuart Hall (1997), Xavier Filha (2015), Louro (2000), entre outros que se acercam 
de estudos dessa natureza. Como resultados encontramos uma parcela da comunidade escolar que se 
nega a discutir tais temáticas na escola, outros trazem um viés moralizante e preconceituoso. Esses  
dados fortalecem a importância da inserção dessas temáticas no currículo das escolas enquanto 
espaços de transformação de preconceitos acerca da sexualidade e gênero. 

 

Palavras-chave: Formação continuada. Concepções de gênero e sexualidade. Cultura. 
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Introdução  

 

Iniciamos nossas discussões partindo da aprovação do Plano Nacional de Educação 

2014 – 2024 (PNE), que propõe vinte metas para a educação com estimativa de término em 

2024. Dentre os debates, aprovações e rejeições chamamos a atenção para a meta de 

número 16 que aborda acerca da formação continuada dos professores da Educação Básica, 

garantindo o desenvolvimento pleno profissional. Corroborando com o PNE está a Base 

Nacional Comum Curricular-BNCC apontando a formação continuada dos professores 

como meta obrigatória nas escolas com o intuito de melhorar as práticas pedagógicas e 

ofertar uma educação de qualidade social para todos.  

Tanto o PNE quanto a BNCC estão inseridos num contexto de mudanças políticas e 

sociais e o panorama histórico tem exigido da sociedade mudanças em relação à educação, 

formação de professores e, consequentemente, à prática docente. A escola como um espaço 

de desenvolvimento cultural e humano sofre essas mudanças e é penalizada quando na 

elaboração de seus currículos deixam nas entrelinhas questões relacionadas com as 

chamadas minorias sociais: gênero e sexualidade.  

Assim, este estudo tem a finalidade de apresentar uma discussão acerca da formação 

continuada para professores da educação básica e sua relação com questões sobre 

diversidade, gênero e sexualidade, com o intuito de promover um diálogo mais próximo 

com a comunidade escolar para promoção do respeito à diversidade e desconstrução de 

posturas preconceituosas e discriminatórias. 

 

Desenvolvimento dos estudos teóricos  

 

 As discussões referentes às questões que se conectam às concepções de gênero e 

sexualidade têm se ampliado na sociedade nas últimas décadas. Conforme Guacira Lopes 

Louro em sua obra intitulada: Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas, de 

2008,  enfatiza que, sobretudo a partir da década de 60, lutas sociais e uma política de 

identidades começaram a ganhar força e delinearam novas discussões no âmbito da cultura 

e sociedade. Para a autora, “as chamadas minorias sexuais e étnicas passaram a falar mais 

alto, denunciando sua inconformidade e seu desencanto, questionando teorias e conceitos, 

derrubando fórmulas” (LOURO, 2008, p. 20), saindo da subalternidade a que foram 

submetidas ao longo da história.  
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Nessa perspectiva, conforme assinala Stuart Hall (1997), o campo da cultura se 

constitui como algo imprevisível e sujeito a constantes mudanças. Assim, criam-se novas 

linguagens e a necessidade de construção de novas práticas sociais, que considerem esses 

sujeitos como atores sociais atuantes. Nesta medida, torna-se cada vez mais necessário 

fundamentar e consolidar este debate no âmbito escolar, sobretudo na educação básica. Para 

tanto, é imprescindível que haja uma sistemática formação dos professores com esta 

finalidade. 

Adepto às questões da cultura, Stuart Hall (2006) considera a cultura como 

identidade do sujeito e identifica como “identidades culturais", ou seja, o pertencimento da 

pessoa que surge das culturas étnicas, raciais, linguísticas e religiosas. A 

contemporaneidade, segundo o teórico Stuart Hall, está "fragmentando as paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, no passado, nos 

tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais". (HALL, 2006, p. 9).  

Essa predisposição para a segmentação é responsável pela transformação das 

identidades pessoais, pois são consideradas perdas de sentido, um deslocamento do 

indivíduo de um espaço para outro no mundo em que vive. Segundo o autor, encontramos 

três diferentes concepções de identidade ao longo da história: a identidade do sujeito do 

Iluminismo, a identidade do sujeito sociológico e a identidade do sujeito pós-moderno. Por 

hora, deter-nos-emos em discutir a terceira concepção, por estar mais próxima do nosso 

debate. 

A formação básica do professor se constrói ao longo de sua carreira, a ação 

complementada durante o processo de formação trata de uma capacitação que de certa 

maneira propicia novas aprendizagens sem esperar um fim determinado, por isso 

denominadas de formação continuada. Nesta perspectiva, a formação continuada, pode ser 

entendida conforme ensina (IMBERNÓN, 2010), um desenvolvimento da profissão com o 

sentido de melhorar a prática pedagógica, renovar teorias até então não conhecidas, com o 

fito de  renovar os saberes na construção da profissão.  

A oportunidade de trazer para a formação continuada diálogos acerca da profissão 

docente, as dificuldades encontradas em sala de aula, a indisciplina e a intolerância por 

parte dos alunos para questões relacionadas a gênero e sexualidade são pautas recorrentes 

nos encontros formativos. Sendo assim, Imbernón (2010) adverte que esses encontros 

profissionais vão além de atualizações científicas e didáticas, supõe o fundamento para 

mudanças no cotidiano de sala de aula, de tal modo que:  
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O conhecimento profissional consolidado mediante a formação 
permanente apoia-se tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e de 
competências de processamento da informação, análise e reflexão crítica 
em, sobre e durante a ação, o diagnóstico, a decisão racional, a avaliação 
de processos e a reformulação de projetos (IMBERNÓN, 2010, p.75). 
 

Um dos grandes desafios que se colocam para o professor está relacionado às 

condições de trabalho no dia a dia e à necessidade de atualização pedagógica frente aos 

desafios que se colocam no mundo social. A temática sexualidade e gênero, tem sido um 

desses desafios da contemporaneidade para os professores, uma vez que esses conteúdos 

com múltiplas dimensões tem sido uma prática no cotidiano das escolas.  

O professor enquanto sujeito do contexto escolar, encontra uma realidade a ser 

repensada e transformada e suas ações devem ser coadjuvantes com essa realidade de 

crenças e culturas diversificadas. Sob essa ótica de prática5 docente e cultura explicitada 

por Sacristán, a “prática é, então, sinal cultural de saber fazer composto de formas de saber 

como, ainda que ligado também a crenças, a motivos e a valores coletivos”(SACRISTAN, 

1999, p.74). Nesse sentido, a formação continuada torna-se um meio propício para gerar 

conhecimentos que venham trazer novos saberes para a prática docente abrangendo a maior 

coletividade possível. 

A formação continuada tem sido uma prática promovida por diferentes Secretarias 

de Educação do Brasil  com objetivo de desenvolver ações que venham contribuir com a 

prática pedagógica do professor em diferentes temáticas. A Secretaria Municipal  de 

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação/SEMECTI de Codó/Maranhão, por exemplo, 

por meio de seus agentes educacionais  tem investido na formação continuada de maneira 

colaborativa com os professores das unidades escolares, formatando um conjunto de 

atividades dialogadas com a intenção de compreender os significados que os professores 

atribuem ao fenômeno estudado – gênero e sexualidade.  

Para este estudo, em particular, destacamos algumas expressões narradas pelos 

supervisores escolares e professores durante a formação continuada no segundo semestre de 

2018, realizada pela SEMECTI/Codó/MA: “dificuldade em lidar com a temática em sala 

de aula”(supervisora escolar), “tratar de temas como orientação sexual e gênero são 

responsabilidades da família” (professora do Ensino Fundamental II). Narrativas essas que 

foram comuns entre os participantes, o que nos leva a inferir que há uma construção de um 

                                                           
5Estamos entendendo prática conforme ensina Sema Pimenta  Garrido e Ghedin Evandro (2002, p.26) quando 
afirma que “O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise para compreenderem os 
contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como profissão, nos quais se dá sua 
atividade docente para neles interferir, transformando-os”.  
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discurso legitimado para negação ao tratamento  ao tratamento do tema nas escolas, e uma 

recusa de  assumir para si mesmo, enquanto profissional, uma responsabilidade que foge do 

contexto da escola. A formação continuada em Codó/Maranhão levou em consideração tais 

discursos para desmistificar barreiras nas unidades de ensino, e pensar em projetos com o 

desenvolvimento de atividades sobre sexualidade, independente da orientação sexual do 

sujeito.  

Importante registrar momentos de relato dos supervisores/professores, durante a 

formação continuada, quanto a não aprovação de parte dos gestores escolares no que se 

refere a não inclusão nos diários de classe quanto ao uso do nome social de alguns alunos 

que se identificavam como transexuais. Depoimentos dessa natureza perpassam por 

flexibilidade e conhecimento para aceitação do novo e decorre de posturas conservadoras 

em relação ao tema gênero em sala de aula. 

  Ao analisar as produções acadêmicas da ANPED6 ,(GT 23): Gênero, Sexualidade e 

Educação, publicado em 2017, encontra-se  25 trabalhos que articulam gênero e/ou 

sexualidade ao focalizar a formação de professores. Os resultados retratam um 

distanciamento entre a formação de professor e a ausência da visibilidade das relações de 

gênero e das sexualidades, carecendo ainda de outras produções acadêmicas. 

O GT (23) da ANPED, por outro lado trouxe contribuições importantes e dados que 

confirmam que as diferenças de gênero e de sexualidade entram nos espaços da educação 

básica e tem fomentado mudanças significativas na formação de professores. Essa visão de 

olhar para os diferentes sujeitos  trata de questões históricas, pós-modernas e que 

caracteriza como um modo de desestabilizar preconceitos passados.  

Nessa esteira de reconhecimento, encontra-se a formação docente para as relações 

de gênero, no que afirma Gatti , a formação docente precisa se atualizar para responder as 

demandas atuais, uma vez que “[...] o processo formativo vigente continua fragmentado em 

disciplinas estanques, descontextualizadas e sem interlocuções transversais” (GATTI, 

2013, p. 96, grifo nosso). Práticas de formação precisam ser delineadas na busca de 

relações de igualdade de gênero com o fito de incorporar as interlocuções transversais no 

currículo da formação docente. 

 

                                                           
6 Informações mais pontuais com relação as produções da ANPED indicamos a leitura do artigo Gênero, 
sexualidade e formação de professores: uma análise a partir da produção acadêmica da AMPED .  Maria 
Cláudia Dal’Igna, Renata Porcher Scherer Éderson da Cruz. Artigo publicado na Revista Inter-Ação, Goiânia, 
v. 42, n. 3, p. 632-655, set./dez. 2017. Disp em: <http://dx.doi.org/10.5216/ia.v42i3.48941>. 
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Educação para a(s) sexualidade(s) 

 

A educação sexual ou, conforme denomina Xavier Filha (2015), a “educação para 

a(s) sexualidade(s)”, deve ser levada para o âmbito escolar de forma clara e aberta, tanto no 

que se refere às crianças, quanto suas famílias. Para isto, é necessário que haja uma 

compreensão da mesma como um conjunto de ações e práticas que visem a reflexão e a 

desconstrução de “discursos considerados como ‘únicas’ possibilidades, evidenciando que 

os discursos são construções culturais e que suas formas de enunciação são capazes de 

produção de subjetividades” (XAVIER FILHA, 2009, p. 33).  

 A dimensão de gênero tratada neste estudo está sendo colocada como uma 

construção social que se consolida em nossa sociedade a partir de uma dimensão biológica. 

Assim, de forma simplificada, poderíamos associar o sexo à dimensão biológica e o gênero 

à dimensão social. Desta forma, de acordo com o gênero, desde a infância, papéis sociais 

femininos e masculinos são construídos e consolidados e as assimetrias de gênero 

produzidas e reproduzidas socialmente a partir disto.  

Na esteira dos teóricos retrocitados, nas questões de gênero nada está dado ou é 

natural: ser homem ou ser mulher são processos que se constroem e se reproduzem no 

âmbito cultural e das relações sociais e não do ponto de vista biológico. Os que não se 

adequam aos papéis de gênero socialmente definidos são vistos como desviantes, e no 

âmbito escolar, isto se reflete em práticas como bullying, que afetam diretamente a 

formação escolar e a trajetória de vida das crianças.   

 A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205 Capítulo III, Seção I, muito bem 

registra que a educação é “[...] direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania” (BRASIL, 2003). O 

exercício da cidadania mencionada no artigo já aponta como direito do cidadão e implica 

em atingir as diferenças para uma plena igualdade.  
 

A diversidade existe e está presente em todos os contextos sociais. Por isso se faz 

necessário levar para a escola esse debate de forma a desconstruir posturas discriminatórias, 

desmistificar conceitos pré-concebidos e construir uma cultura de paz e respeito a todas as 

formas de se viver plenamente a sexualidade humana.  

A BNCC , documento criado pela necessidade de amparar os currículos nas escolas, 

na sua terceira versão, divulgada em 2017, trouxe alguns entraves com relação a questão de 

gênero e sexualidade. A expressão “orientação sexual” e “gênero” foram  suprimidas 
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entendendo que o documento já deixa  implícito essas temáticas cabendo às escolas  a 

responsabilidade de  trabalhá-las ou não. Nascimento e Chiaradia (2017), explicam as 

razões desses entraves e justifica que a retirada ocorreu com a aprovação do novo PNE  

2014/2014. Assim explica: 

 
[...] questões de gênero foram retirados do Plano Nacional. Como efeito, 
quando se constrói a nova base nacional curricular, chamado Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), desenvolvida a partir do novo 
plano, ficou fácil retirar o tópico orientação sexual, pois tal tema não faz 
mais parte do escopo da educação escolar (NASCIMENTO E 
CHIARADIA, 2017, p.108).  

 

A própria Base surge como um extrato norteador para que as escolas possam 

elaborar seus currículos, nesse sentido, entendemos que não se pode descartar as temáticas 

de gênero e sexualidade como conhecimentos importantes que devam estar presentes nos 

currículos, assim como os contextos socioeconômicos, históricos e culturais.  

 Os debates sobre gênero e sexualidade, embasados numa concepção de 

reconhecimento da diversidade sexual são recentes no que concerne ao ambiente escolar. 

Esse fato revela que durante muito tempo, diversas especulações sobre sexualidade e 

gênero não representavam os anseios das discussões necessárias para essa temática tão 

importante.  

 Nesse contexto, a escola precisa se inserir no âmago dessa discussão como forma de 

descontruir pré-conceitos, romper com as posturas discriminatórias e construir uma cultura 

de respeito pelas diferenças. Para tanto, compreende-se que é fundamental uma formação 

continuada para os professores que vise promover um ensino na educação básica voltado 

para as questões relacionadas ao gênero, com ampla discussão sobre desigualdades de 

gênero, identidades de gênero diversas, assim como orientações sexuais. É fundamental que 

se promova o questionamento de práticas e valores enraizados e pautados na dimensão do 

preconceito e não aceitação da diversidade.  

 A formação continuada de professores precisa ser pensada como um processo de 

complementação das lacunas deixadas durante a formação inicial, com o intuito de 

fortalecer a formação docente, tornando o professor um agente de transformação social 

reflexivo e consolidando os saberes necessários à sua atuação e prática laboral. Nessa 

direção, Lisita, Rosa e Lipovetsky (2012), consideram que é 

 

[...] necessário formar professores como profissionais reflexivos que 
consigam teorizar e produzir conhecimentos sobre suas práticas, levando 
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em conta as condições institucionais, sociais e históricas do ensino que 
realizam. A intenção dessa proposta é promover a emancipação dos 
sujeitos envolvidos no processo educativo. Como esse é um processo 
eminentemente participativo, não pode ser realizado apenas por alguém 
que olha o “problema” de fora e comunica os resultados de sua análise, 
mas deve ser realizado também pelos sujeitos que o analisam, de dentro, 
com todas as suas nuanças e contradições (LISITA; ROSA; 
LIPOVETSKY APUD ANDRÉ, 2012, p.115). 

 
 
 O excerto acima evidencia que a formação docente precisa acompanhar os avanços 

culturais na contemporaneidade, uma vez que os professores são desafiados com questões 

difíceis, que ainda são ‘tabus’ em nossa sociedade conservadora, mas que fazem parte do 

contexto escolar e os mesmos devem estar preparados para agir no momento no qual 

aparecer a demanda em sua sala de aula.   

Nesse sentido, há uma urgente necessidade de uma formação continuada para 

professores da educação básica que contemple às questões de diversidade, gênero e 

sexualidade, pautada no respeito às diferenças e voltada para inclusão dessas temáticas que 

durante muito tempo foram negligenciadas.  

 

Entendendo as diferenças entre orientação sexual e identidade de gênero 

 

Iniciamos essa discussão a partir das perspectivas da heteronormatividade em 

oposição à diversidade presente na sexualidade humana. Para Xavier Filha (2015), a noção 

de heteronormatividade necessita ser questionada visando a construção de uma lógica 

social que paute o respeito às diversas orientações sexuais.  

A heteronormatividade reconhece como única possibilidade desejável que os 

sujeitos sejam heterossexuais, desta forma, aqueles que não se reconhecem como tais, são 

necessariamente indivíduos desviantes e sofrerão diversas consequências sociais. Além 

disto, ainda existe um reforço da ideia “de que os gêneros são definidos pela ótica da 

heterossexualidade, além de levar a pensar na relação direta existente entre sexo-gênero-

sexualidade/desejo” (XAVIER FILHA, 2015, p. 17).  

 Identidade de gênero e orientação sexual são aspectos distintos da sexualidade 

humana. Nesse sentido, Lins, Machado e Escoura (2016), expõem de forma didática essa 

configuração, conforme constata-se no trecho em destaque:  

 

Pensamos que uma pessoa que nasceu com um pênis (corpo), por 
exemplo, automaticamente irá se comportar como homem (identidade de 
gênero), sempre sentirá atraído afetivamente e sexualmente por mulheres 
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(desejo) e só com elas manterá relações sexuais (práticas sexuais). Do 
lado oposto, imaginamos que toda pessoa nascida com uma vagina terá 
identidade feminina, desejará homens e somente com eles manterá 
práticas sexuais. Tais expectativas sociais sobre como homens e mulheres 
devem orientar suas identidades e ações é o que chamamos de matriz de 
gênero (LINS, MACHADO e ESCOURA, 2016, p. 69-70).   

 

 Embora a matriz de gênero se proponha a enquadrar a sexualidade humana dentro 

de sua perspectiva heteronormativa, ou seja, aquela em que os homens se relacionam 

afetivamente e sexualmente apenas com mulheres e as mulheres se relacionam 

afetivamente e sexualmente apenas com homens, há uma variedade de combinações entre o 

corpo, a identidade de gênero e a orientação sexual. Portanto, cabe ressaltar que o ser 

humano é multifacetado, plural e pode manifestar das mais diversas formas sua sexualidade 

e vivê-la plenamente. 

 Nesse sentido, Xavier Filha (2017) assevera que:  
 

 

Portanto, vejo como promissora a perspectiva da ‘educação para a(s) 
sexualidade(s)’ como prática que visa a refletir, problematizar, 
desconstruir discursos considerados como ‘únicas’ possibilidades, 
evidenciando que os discursos são construções culturais e que suas formas 
de enunciação são capazes de produção de subjetividades. A dúvida da 
certeza, a transitoriedade das convicções, as possibilidades de colocar-se 
em xeque diante do novo... são algumas das possibilidades de uma 
perspectiva da ‘educação para a(s) sexualidade(s)’. A conjunção e o artigo 
que ligam as palavras ‘educação’ e ‘sexualidade’ também podem ser 
pensados como a transitoriedade, ou seja, a educação para a ‘vivência’ de 
sexualidade. O termo, inclusive, poderia ser ‘educação para as 
sexualidades’ (XAVIER FILHA, 2017, p. 31). 
 

 
O ponto central desta análise é que todos os que não se enquadrarem nessa 

normatividade serão considerados como aberrações, desviantes e, até mesmo, lógicas 

patologizantes serão aplicadas a estes indivíduos, considerando a orientação sexual e a 

identidade de gênero “desviante” como doença.  Para Altmann (2004), o termo “orientação 

sexual” é problemático, pois pode trazer equívocos, confundindo-se a uma lógica de 

“orientação educacional”, e que, pode, portanto, levar à noção de que se ensina a orientação 

sexual. Conforme Altmann: 

   

[...], sua utilização acarreta problemas de interpretação, pois, no campo de 
estudos da sexualidade e nos movimentos sociais, assim como, de um 
modo geral, na bibliografia internacional, “orientação sexual” é o termo 
sob o qual se designa a opção sexual, evitando-se, assim, falar em 
identidade (ALTMANN, 2004, p. 3). 
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Torna-se, então, imprescindível educar para as sexualidades diversas, 

desconstruindo a lógica de uma heterossexualidade compulsória. Para isto, é necessário 

compreender as associações entre gênero, construção da identidade de gênero e a 

identidades sexuais (XAVIER FILHA, 2015). Embora estas questões sejam pertinentes e 

apareçam imbrincadas nas vidas dos sujeitos, são conceitualmente diferentes, e isto precisa 

ser evidenciado.  

 A pesquisadora Spargo recorre aos estudo da americana Judith Butler quando 

apresenta “o gênero como um efeito performativo experimentado pelo indivíduo como uma 

identidade natural” (SPARGO, 2017, 41). Nesse sentido, Butler esclarece que o conceito de 

gênero é sim socialmente construído, e não necessariamente um resultado causal do sexo, 

uma vez que o gênero não vem exatamente do sexo, no entanto vai além dos limites do 

corpo.  

Conforme assevera Louro (2000), as pessoas constroem suas identidades como 

masculinas ou femininas, baseadas em papéis e lugares construídos eminentemente no 

âmbito social e cultural. Assim, ser homem ou ser mulher carrega determinados modos de 

ser e jeitos que são sempre construídos socialmente e não determinados pelos fatores 

biológicos. Já as identidades sexuais e as orientações sexuais dizem respeito ao desejo dos 

sujeitos e com quem eles se relacionam sexualmente – ora com pessoas do mesmo sexo, do 

sexo oposto ou ambos os sexos.  

Historicamente, conforme assinala Louro (2008), a voz dominante foi a do homem 

branco heterossexual. No entanto, este lugar tem sido tensionado e disputado por mulheres, 

negros e demais minorias. Assim, um grande desafio está posto em questão: como quebrar 

a lógica que estabelece transexuais, lésbicas e gays como sujeitos desviantes? Torna-se 

necessário questionar e desconstruir a norma, e isto, se constitui enquanto um árduo 

processo social.  

 De acordo com a análise de Louro (2004), o maior desafio está em aceitar que não é 

mais possível lidar com estas questões concentrando somente nos esquemas binários 

(heterossexualidade/homossexualidade; masculino/feminino). Embora, historicamente, 

nossas construções de gênero tenham se baseado na dicotomia masculino-feminino, estas 

fronteiras estão sendo cada vez mais colocadas em questão por indivíduos que não se 

compreendem como pertencentes a uma ou outra categoria deste esquema binário.  

Desta forma, havendo sujeitos que não se reconhecem socialmente nestes 

binarismos produzidos socialmente, as fronteiras sexuais têm sido cada vez mais 
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atravessadas, como é o caso, por exemplo, das pessoas que se reconhecem como “não-

binárias”, ou seja, não se reconhecem socialmente como pertencentes ao gênero feminino e 

nem ao masculino. Assim, é necessário reconhecer que a “posição de ambiguidade entre as 

identidades de gênero e/ou sexuais é o lugar que alguns escolheram para viver” (LOURO, 

2004, p. 21).  

Para tanto, Louro (2008), afirma que 

 
[...] antes de simplesmente assumir noções dadas de normalidade e de 
diferença, parece produtivo refletir sobre os processos de inscrição dessas 
marcas. Não se trata de negar a materialidade dos corpos, mas sim de 
assumir que é no interior da cultura e de uma cultura específica que 
características materiais adquirem significados. Como isso tudo aconteceu 
e acontece? Através de que mecanismos? Se em tudo isso estão 
implicadas hierarquias e relações de poder, por onde passam tais relações? 
Como se manifestam? Não, a diferença não é natural, mas sim 
naturalizada. A diferença é produzida através de processos discursivos e 
culturais. A diferença é ensinada (LOURO, 2008, p. 22). 

 

Da mesma forma, a transexualidade sofre forte preconceito por desafiar os 

binarismos construídos e reproduzidos socialmente. É interessante ressaltar que, conforme 

aponta Rodovalho (2017), o termo “trans” surge na década de 20, enquanto o termo “cis” 

surge apenas na virada para o século XXI, quase 20 anos depois. As pessoas “cis” são 

compreendidas em oposição às trans, e quase sempre por meio do desígnio de: “pessoas 

que se reconhecem a partir do sexo biológico, definido no nascimento” (RODOVALHO, 

2017, p. 45).  

No entanto, conforme assinala Rodovalho (2017), as identidades de gênero estão 

para além de um reconhecimento individual, pois não se trata de uma simples compreensão 

unilateral. É fundamental o reconhecimento do outro, ou seja, a forma como as identidades 

de gêneros será reconhecida socialmente. Desta forma, reafirma-se o quanto é 

imprescindível que haja uma discussão mais aprofundada sobre identidades de gênero na 

comunidade escolar e na sociedade de forma geral. 

Sob este ponto de vista é necessário assinalar, para além de uma educação para as 

sexualidades, a necessidade de desconstrução dos papéis sociais de gêneros rigorosos e pré-

determinados, onde brincadeiras de menino e brincadeiras de menina são categorias 

inquestionáveis. Gênero e identidade sexual não são sinônimos, conforme assinala Xavier 

Filha (2015), embora haja um senso comum que insiste em compreendê-los desta forma.  

Assim, por exemplo, quando uma menina joga futebol, isto não diz absolutamente 

nada sobre sua identidade sexual. De acordo com Xavier Filha (2015), isto a impulsiona a 
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experienciar sua feminilidade de uma forma que diverge da que foi idealizada socialmente. 

Evidentemente estas fronteiras e definições tem sido cada vez mais (re) discutidas, mas 

ainda se nota que nestes casos ocorre, por vezes, um “temor” de que isto seja um indício de 

homossexualidade – compreendida como necessariamente desviante – e, pior, que esta 

homossexualidade possa estar sendo “incentivada” de alguma forma.  

Para Xavier Filha (2015), há um conceito equivocado de que a homossexualidade 

estaria conectada às identidades de gênero – confundido desejo sexual e identidades de 

gênero – assim como o forte preconceito que sustenta a ideia de que a homossexualidade 

seria uma patologia, e por isso, ocorreria o risco de “contaminação”. Da mesma forma, a 

falsa noção de que a homossexualidade pode ser ensinada e aprendida perpassa por estas 

questões. Isto reflete um grave problema presente em sociedades marcadas pela dominação 

masculina, como é o caso do Brasil, e que necessita de enfrentamento à homofobia e a todo 

o tipo de discriminação. 

Assim, organiza-se uma espécie de vigilância de gênero, que recai sobre meninos e 

meninas, mas, por vezes, sobre os meninos de maneira ainda mais agressiva, levando-os a 

rejeitar tudo que é marcadamente feminino e também à rejeição da própria 

homossexualidade (BORRILO, 2009). 

 

Considerações finais 

 

Ao concluir nossa reflexão, alguns pontos foram destaques outros embora de 

natureza diversa não deixaram de subsidiar a reflexão realizada.  Aponta a literatura que o 

processo de construção da identidade perpassa toda formação do professor, até porque cada 

sujeito já traz uma propensão de identidade que não é fixa conforme aponta Hall (2006). O 

professor por natureza própria reconstrói sua identidade influenciada pelas práticas 

pedagógicas embora encontre desafios frente aos condicionantes da pós-modernidade. 

A formação continuada, nesse processo de reconstrução vê o professor como um 

agente dos saberes  da formação ao longo da docência. Perpassamos por uma literatura que 

mostrou que as iniciativas relacionadas à diversidade sexual e gênero, no contexto da rede 

pública, ainda não tem alcance representativo e tem sido um desafio frente aos diferentes 

valores morais, culturais, religiosos e familiares.  

Dada a importância das discussões acerca do currículo com a implantação da BNCC 

e o surgimento de políticas públicas que fomentam as reflexões acerca da temática de 

gênero e da sexualidade, esperamos que este estudo possa contribuir para agenciar a 
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construção dos currículos e as reformulações dos Projetos Políticos Pedagógicos-PPP, para 

que nas escolas, pautas como sexualidade, identidade de gênero e diversidade possam ser 

contempladas, será de grande valia se o professor for detentor do conhecimento no 

momento em que a demanda aparecer na sua sala de aula. 
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Capítulo 3 

A IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO E USO DE VÍDEOS PARA UMA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 
     Nilton Alex Fernandes Ribeiro1 

 
 
RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo analisar o impacto da produção e uso de vídeos para uma 
aprendizagem significativa, além de estabelecer estratégias pedagógicas para a produção de vídeos, 
e refletir sobre importância das mesmas como recurso didático pedagógico. Atualmente nota-se 
uma falta de interesse crescente pelos conteúdos abordados em sala de aula por parte dos alunos, 
muitos deles não compreendendo a aplicabilidade do que é ensinado, por isso a importância de 
ressignificar o conteúdo, não de uma temática especifica mas uma diversidade delas. Partindo desta 
perspectiva neste trabalho percebe-se que as tecnologias disponibilizam no âmbito escolar a 
oportunidade de desfrutar um aprendizado rápido e eficiente, porém é necessário enfatizar que o uso 
desta ferramenta para auxiliar o ensino e aquisição do conhecimento em sala de aula não é tarefa 
fácil para o educador. Ao entender que essas mídias assumem um importante papel de agente no 
processo de ensino e aprendizagem cabe a cada mediador do conhecimento utilizar essas 
ferramentas para um bom sucesso em transmitir, criar e transformar conhecimento. As 
intercorrências sociais que aconteceram em todo o mundo formaram uma nova sociedade 
conectada, a conhecida cibercultura, gerando um novo homem, capaz de viver em dois mundos 
simultaneamente, real/virtual, construindo um novo universo. O professor poderá possibilitar 
grandes transformações na sua prática pedagógica se este estiver antenado para as possibilidades 
que possam de forma reflexiva agregar algum conhecimento e potencializar o impacto da sua aula.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Ressignificar, Conhecimento, Transformações, Produção de 
vídeos. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Em vista de tantas mudanças tecnológicas que ocorreram nos últimos anos e a partir 

da necessidade que surge de se atualizar tecnologicamente, percebe-se que as tecnologias 

disponibilizam no âmbito do conhecimento a oportunidade de desfrutar um aprendizado 
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rápido e eficaz. Ao se utilizar de um modo adequado os recursos tecnológicos, tem-se 

facilitada a interação do mundo real com o mundo virtual.  

As mudanças da sociedade contemporânea afetam todos os setores da sociedade, 

inclusive o educacional. O processo de ensino-aprendizagem está sendo fortemente 

modificado em função das novas tecnologias, pois através delas o aluno constrói seu 

conhecimento de forma mais ágil e autônoma. 

Assim, ao refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem de qualidade que vise a 

primazia pela produção de conhecimentos significativos para os estudantes e, ao analisar as 

mudanças ocorridas na educação, percebe-se que o educador que se preocupa em oferecer 

uma educação de qualidade tem que levar em consideração o interesse de sua clientela por 

tudo que se diz tecnológico. 

 
Ao se recomendar aos professores a utilização de uma mensagem mais moderna, 
não se está absolutamente propondo que transformem suas aulas em espetáculos, 
mas que reconheçam a concorrência que as escolas sofrem dos meios de 
comunicação de massa, no intento de conseguir a atenção do público. Nesse 
sentido, os recursos tecnológicos tornam-se bastante úteis. Quando bem 
elaborados e apresentados oportunamente, são capazes de despertar a atenção dos 
estudantes de forma bem superior à exposição oral e, consequentemente, de 
facilitar aquisição de novos conhecimentos e de contribuir para a formação de 
atitudes. (GIL, 2007, p. 221). 

 

Partindo desta perspectiva, compreende-se que frente às mudanças de paradigma da 

educação, uma que merece destaque é a inserção dos recursos tecnológicos como 

instrumento pedagógico, conforme Gil (2007), deve ser bem dinâmica,  pois atualmente os 

alunos têm acesso às informações em alta velocidade, e o educador que tem compromisso 

com o sucesso de seus alunos estará sempre buscando utilizar recursos que os e que 

despertem a  sua curiosidade no sentido de tornar as aulas mais atrativas e mais 

participativas, por conseguinte.  

Diante deste cenário, após a inserção das tecnologias no espaço educativo, buscar-

se-á neste trabalho refletir sobre o tema “A Importância da Produção e Uso de vídeos para 

uma aprendizagem significativa”. Buscamos a compreensão sobre temas que trazem à tona 

uma inquietação acerca do uso de recursos tecnológicos como ferramentas que auxiliem o 

processo de ensino-aprendizagem, refletidos nas perguntas a seguir: O que o professor 

precisa fazer para levar esses aparatos tecnológicos para dentro da sala de aula? Como ele 

pode incentivar o aluno a ser crítico e criativo? Como o aluno vai se tornar criador do seu 

próprio conhecimento? e Quais os resultados em produzir vídeos e sala de aula? Este artigo 
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busca apresentar alguns aspectos relevantes para a educação nacional, bem como 

estratégias que podem ser utilizadas para aprimorar as práxis de ensino. 

 

1.1 Objetivos (Geral e Específicos) 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Estabelecer recursos pedagógicas para a produção de vídeos, e refletir sobre 

importância dos mesmos como prática didática pedagógica. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Ressignificar conhecimentos na prática da produção de vídeos; 

 Aumentar o interesse dos alunos nos conteúdos abordados em sala de aula; 

 Potencializar as aulas e o processo de ensino aprendizagem; 

 Trabalhar a cultura audiovisual; 

 Minimizar a distância na relação Professor X aluno. 

 

1.2 Metodologia  

 

A metodologia usada foi a qualitativa, pois por meio dela podemos entender melhor 

sobre a produção de vídeos como recurso pedagógico; após o conteúdo ter sido abordado 

em sala de aula, nós contextualizamos o conteúdo em práticas do cotidiano dos alunos, daí 

é proposto a eles elaboração de um roteiro onde é aplicado o conteúdo já visto antes, mais 

agora de maneira contextualizada. Feito o roteiro, é separado as falas e o papel de cada um 

durante o processo, visto que nem todos atuam diretamente no vídeo, eles ajudam nas 

filmagens, maquiagens, arrumação do cenário, e a manter a ordem do roteiro. Após ter sido 

gravado as cenas, entra a edição dos vídeos, como se trata do uso de tecnologias recomendo 

que para o trabalho melhor elaborado, o próprio professor faça essa edição, no meu caso eu 

mesmo fiz as edições dos vídeos, para poder abordar o foco principal do trabalho 

audiovisual.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

 

Frente às grandes mudanças ocorridas no paradigma educacional, surge a urgência 

do educador buscar inteirar-se sobre a necessidade de utilizar a tecnologia como recurso 

pedagógico capaz de dinamizar suas aulas, tornando-as mais atrativas aos olhos dos 

discentes. 

Em tempos de enormes mudanças, de um mundo estruturado de uma forma 
complexa onde coabitam o analógico e o digital, o real e o virtual, o humano e a 
máquina, o off-line e o on-line, do reconhecimento de que vivemos numa nova 
ordem social, cultural, económica, política e até ética e da vertiginosa evolução 
das tecnologias deparamo-nos com a necessidade de redefinir o paradigma 
educacional no início deste novo século. (J. ANTONIO MOREIRA, 2018, p.6) 
 

 

Ampliando as análises sobre sistema educacional moderno e as interferências de 

Moran, Freire, Kenski, Moreira, dentre outros, chega-se à conclusão que é necessário 

preparar os alunos para um mundo contemporâneo, e para isso conclui-se que o professor 

precisa capacitar-se e comprometer-se para a melhora da qualidade da educação ofertada na 

atual conjuntura educacional, é necessária uma postura de mudança, sair do comodismo. 

Estamos na era das constantes transformações tecnológicas e das inovações, isso 

têm desenvolvido novas culturas e formas de aprendizados em redes de conhecimento, 

percebe-se a necessidade de utilização de novas sociabilidades e liberdade de expressar 

ideias, opiniões e experiências num estado de permanente aprendizagem. As linguagens 

devem ser mais oportunizadas, para que o processo educativo seja de qualidade, é de 

fundamental importância que o professor perceba que o aluno já está envolto pelos meios 

tecnológicos cotidianamente, e a produção de vídeos vai além de um simples uso de 

projetor em sala de aula.  

 
Perante esta realidade, e usando os recursos audiovisuais, nomeadamente as 
imagens fílmicas uma linguagem tão próxima daquela que é utilizada no 
quotidiano, pensamos que faz todo o sentido apropriarmo-nos do seu potencial 
comunicativo, trazendo-os para as salas de aula para, de um modo consciente, 
torná-los em ferramentas de mediação pedagógica capazes de contribuírem para a 
grande odisseia da escola moderna que coloca o estudante como elemento nuclear 
do processo pedagógico. (J. ANTONIO MOREIRA, 2017, p.5) 
 

 

Sendo de suma importância que o profissional busque ter acesso e domínio sobre as 

novas tecnologias, inserindo-as na sala de aula para qualificar suas práxis e tornar suas 

aulas mais agradáveis, além de ser fundamental no processo de ensino aprendizagem, de 

acordo com a fala de Moreira.  
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Quando utilizamos vídeos em sala de aula ou produzimos com os estudantes, essa 

aula têm o poder de aumentar a comunicação entre professor e aluno, além de ampliar o 

espaço da sala de aula, pois as aulas interativas incentivam a maior participação dos alunos 

nas atividades escolares e proporcionam benefícios na aprendizagem, conforme Freire 

salienta: 

O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a 
capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do 
achado de sua razão de ser." (FREIRE,1997. pág.98). 
 

 

Partindo desta perspectiva defendida por Freire, entende-se que o professor deve 

estimular os alunos a buscar respostas através dos sentidos comparando-os, além de 

promover interação no ambiente escolar entre aluno/conteúdo, aluno/professor, 

aluno/aluno. 

Tendo em vista que na atualidade é impossível viver sem a presença da tecnologia, 

compreende-se a necessidade de utiliza-la como ferramenta didática capaz de tornar o aluno 

um agente de transformação de conhecimento, evolução que também é muito debatida por 

Moreira: 

A evolução tecnológica e o advento da Internet propiciaram o surgimento de uma 
sociedade digital marcada por mudanças acentuadas na economia e no mercado 
de trabalho, impulsionando o nascimento de novos paradigmas, processos de 
comunicação educacional, novos cenários e modelos de aprendizagem. (J. 
ANTONIO MOREIRA, 2017, p.8) 
 

 

 A necessidade de manipulação das tecnologias modernas pelas pessoas exige da 

escola que sejam desenvolvidas outras habilidades e competências nos sujeitos aprendentes, 

Moreira pensou nisso quando questionou os novos paradigmas nos modelos aprendizagem 

como a pedagogia Maker, tanto que isso muito defendido por Sergio Freire (2019), que é 

um grande divulgador da Pedagogia Maker, por ser menos monótona e mais produtiva e 

colaborativa para os alunos serem capazes de compreender a relação do conteúdo aprendido 

com o mundo real. Não basta apenas saber ler, escrever ou reproduzir conteúdo, mas 

também interpretar, produzir e resolver problemas utilizando as várias linguagens 

midiáticas e a informação como elemento de construção social do conhecimento.  

 
Conscientes desta realidade e da necessidade desta mudança, na generalidade, as 
instituições educativas têm procurado adaptar-se a este desafio. No entanto, 
grande parte do debate surge a partir de visões tradicionais da educação, que 
encaram as tecnologias e o digital como essencialmente instrumental. E, na 
realidade, o desafio já não é apenas o de aprender e integrar o digital no processo 
educativo, mas sim, o de assegurar que os cidadãos evoluam de meros 
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consumidores para produtores esclarecidos e ativos, preparando-os para uma 
verdadeira cultura do digital. Mais do que a utilização das tecnologias apenas pela 
sua utilização, a discussão tem de se centrar no seu impacto pedagógico e no que 
se depreende como “bom” ensino e como fator de promoção da qualidade na 
aprendizagem. (J. ANTONIO MOREIRA, 2018, p.6) 
 

 

Conforme salientado por José Antônio Moreira, é emergente a necessidade de 

mudança dos paradigmas escolares, pois os educadores têm que se conscientizar e estar 

atentos para o fato de que nossos alunos convivem diariamente com o mundo digital. 

Pensando na sua fala, faz-se a necessidade de promover uma educação de qualidade, 

educação que também já foi pensada por Freire. 

 
A educação não se reduz à técnica, mas não se faz educação sem ela. Utilizar 
computadores na educação, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade 
crítica e criativa de nossos meninos e meninas. Dependendo de quem o usa, a 
favor de que e de quem e para quê. O homem concreto deve se instrumentar com 
o recurso da ciência e da tecnologia para melhor lutar pela causa de sua 
humanização e de sua libertação (FREIRE, 2001, p.98). 

  

 

Freire estava se referindo não apenas ao computador em si, hoje na era digital, os 

dispositivos móveis como os smartphones se tornaram computadores portáteis. Os alunos 

não esperam chegar em casa para checar uma informação dita em sala de aula, eles o fazem 

em tempo real. A ciência e a tecnologia nunca estiveram tão atreladas a sala de aula e ao 

cotidiano dos alunos. Neste sentido, se não for tratado de modo adequado, o seu uso pode 

ser um complicador do processo de ensino-aprendizagem. Porém quando mediado pode ser 

a chave para processos de transformação significativos. 

 
As tecnologias ampliam as possibilidades de ensino para além do curto e 
delimitado espaço de presença física de professores e alunos na mesma sala de 
aula. A possibilidade de interação entre professores, alunos, objetos e 
informações que estejam envolvidos no processo de ensino redefine toda a 
dinâmica da aula e cria novos vínculos entre os participantes. (KENSKI, 2007, p. 
88). 
 

 

É necessário aplicar o que Kenski sugere, a criação de vínculos com uma dinâmica 

de aula movida pela produção de vídeos, isso sim fortalece a criarão de vínculos que vão 

além do conteúdo abordado em sala. 

Essas tecnologias devem ser utilizadas para contribuir com a melhoria do processo 

educativo. Para que isso ocorra de forma positiva que se acrescente aos materiais didáticos 

o uso dessas ferramentas tecnológicas, adequando o uso destas à realidade dos discentes 
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através de uma prática pedagógica inovadora que gere uma educação de qualidade. 

Impossível falar em pratica inovadora sem citar Moreira:  

 
Se existem novas formas de viver, sentir e pensar, é preciso que se pense também 
nas novas formas de ensinar e, sobretudo de aprender, nas novas expectativas e 
nos novos desafios, que se colocam, não só aos estudantes, mas também aos 
professores, já que todos estão inseridos numa sociedade repleta de tecnologias 
digitais e telemáticas. (J. ANTONIO MOREIRA, 2018, p.7) 
 

 

Tendo em vista que a escola deve ser um espaço interativo que possibilite ao 

educando a capacidade de agir criticamente, observa-se que é através do uso dos celulares e 

da internet na sala de aula que o aluno tem a oportunidade de buscar uma infinidade de 

informações. Cabe ao professor, portanto, o papel de mediação, para que tais informações 

se transformem em conhecimento, pois o aluno precisa desenvolver sua autonomia. 

O uso dos smartphones facilita e agiliza as aulas do professor, aumentando muito o 

campo de busca de ideias, informações recentes, descobertas científicas, além de dar ao 

aluno a oportunidade de visualizar melhor o que antes só era possível através do livro 

didático. As novas tecnologias, ao serem inseridas no contexto escolar, trazem em seu bojo 

a necessidade iminente de todos os envolvidos no processo educacional - sejam 

professores, estudantes e comunidade escolar como um todo - se capacitarem, interagirem, 

enfim, articular entre si as possibilidades viáveis para que o processo de ensino-

aprendizagem ocorra com novos estímulos e novas perspectivas. Desta forma, as 

tecnologias permitiriam "estímulos" diferenciados e diversificação no cotidiano escolar, 

permitindo um maior contato entre os envolvidos. 

Quando chegamos em sala de aula, os alunos estão com uma linguagem cibernética, 

com termos tecnológicos, fazendo vídeos, memes, stories, lives, dentre outras 

nomenclaturas que utilizam; eles estão imersos no mundo virtual. Os estudantes vivem em 

dois mundos simultaneamente. As pessoas que antes não tinham vez e voz passaram a 

ganhar espaço no meio virtual e é na produção de seus vídeos com suas concepções, e 

opiniões que criam conhecimento. A produção de vídeos além de gerar um ser crítico 

possibilita também tornar o sujeito um gerador de formadores de opiniões. 

Mas para que essas atividades se traduzam em aprendizagem, é preciso desenvolver 

uma metodologia e aplicá-la conforme o contexto escolar e social, pois à medida que se 

descobrem os benefícios da tecnologia também se aprendem novas formas de utilizá-las. 

Segundo Moran (2000) “Ensinar com as mídias será uma revolução se mudarmos 
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simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantém distantes professores 

e alunos” 

Analisando por esta perspectiva, compreende-se que professor e aluno fazem parte 

de uma sociedade capaz de redistribuir redes, de ressignificar conteúdos construídos em 

ambientes síncronos e assíncronos. 

 
É importante não nos esquecermos de que a tecnologia possui um valor relativo: 
ela somente terá importância se for adequada pra facilitar o alcance dos objetivos 
e se for eficiente para tanto. As técnicas não se justificarão por si mesmas, mas 
pelos objetivos que se pretenda que elas alcancem, que no caso serão de 
aprendizagem (MASETTO, 2009, p. 144). 

 

 

Atualmente, busca-se oferecer aos estudantes uma educação que os tornem seres 

capazes de pensar e agir criticamente, e é fato que o educador tem que conscientiza-los 

sobre as mudanças de paradigmas que passa a educação e busque a cada momento 

qualificar-se para que possa fazer uso destas ferramentas didáticas modernas com a 

finalidade de medir o processo de aprendizagem. 

Ao analisar a educação atual, bem como a formação profissional do educador, 

Demo (2009) tem razão, nota-se que é preciso incorporar ao cotidiano escolar a tecnologia 

para proporcionar uma aprendizagem de extrema relevância, que esteja à altura das 

características da sociedade contemporânea, que seja amplamente informatizada em todos 

os setores. 

 Essa inclusão feita pela alfabetização que Demo (2009), tanto defende é a inclusão 

dos meios tecnológicos já nas series inicias, para que o processo de ensino aprendizagem 

comesse cedo. 

 Diante tantos autores que defendem o uso de tecnologias como ferramenta didática, 

fica claro que a produção e uso de vídeos é uma ferramenta promissora na educação. 

 

3. PROPOSTA DE UMA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NO ENSINO 

FUNDAMENTAL II 

 

A experiência com a produção colaborativa de vídeos, como estratégia de ensino, 

foi iniciada em 2016 na cidade de Cicero Dantas – Bahia, no Colégio São José, com 

crianças e jovens com faixa etária de 12 a 16 anos, no seguimento do ensino fundamental 

II. Não é necessário grande aparato tecnológico para produzir vídeos em sala de aula. A 

experiência relatada neste documento tem como premissa básica o uso de recursos 
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tecnológicos de baixo custo, como smartphones, tendo como requisito mínimo uma câmera 

com uma boa resolução, para a captura de vídeos de boa qualidade, e memória capaz de 

armazenar vídeos de média duração. Além disso, um computador que disponha de um 

software para a edição dos vídeos. Há diversas tecnologias computacionais livres (e 

gratuitas) para a edição de vídeos, que não oneram o professor no uso dessa estratégia. Por 

isso Moreira fala: 

Também nos parece importante destacar que as tecnologias têm um potencial 
enorme para melhorar o processo pedagógico, e devem afirmar-se, inseridas em 
ecossistemas digitais de aprendizagem, como um meio para ajudar o estudante a 
pensar, a resolver problemas, a criar e a colaborar com os outros. E o digital é, em 
parte, responsável por essa mudança, sendo que não é uma utopia considerar as 
tecnologias digitais como uma oportunidade de inovação, de integração, inclusão, 
flexibilização ou abertura. (J. ANTONIO MOREIRA, 2018, p.14) 
 

Sempre quando abordar um conteúdo em sala de aula, deve-se procurar ver 

possibilidades de ressiginifica-lo por meio da produção de vídeos, tendo em vista que nos 

dias atuais não se deve educar somente para o domínio de conteúdos didáticos, é 

fundamental que o educador desperte em seus alunos habilidades de pensar, refletir e 

propor soluções para os problemas que surgem na atualidade. 
 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. 
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. 
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade. (FREIRE, 2003, p. 29). 
 

Essas indagações feitas por Paulo Freire, mostra a importância de procurar se 

indagar, o conteúdo aplicarei onde em minha vida? É essa busca que fará ressignificar o 

conteúdo abordado no quadro em forma prática na produção do vídeo. Primeiramente, o 

conteúdo deve ser bem trabalho com os recursos didáticos, após isso, deve-se propor aos 

alunos uma aplicação real, pode ser do cotidiano ao assunto, após eles ressignificar o 

conteúdo mentalmente, devemos propor um roteiro de gravação onde possa seguido, para a 

ressignificação passar a ser real, e palpável. 

Após amadurecida a ideia começamos logo as gravações, para não perder a 

empolgação inicial, usando celular, pedestal artesanais, começa o processo de filmagem, 

onde cada aluno já sabe o seu papel dentro do roteiro já estabelecido. 

Quando gravamos não podemos ver como ficará o produto final, mas aos meados 

das filmagens pode-se imaginar como será o final, e a curiosidade vai se misturando com a 

dedicação e a interação. O processo de filmagem é bem simples, técnicas básicas de 

enquadramento, ângulos, e cortes vai auxiliar no final do trabalho, além da criatividade. 
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Ensinar e aprender depende do educador e do educando, é um processo 
compartilhado. O educador coordena, sensibiliza, organiza o processo, que vai 
sendo construído em conjunto com as habilidades e tecnologias possíveis a cada 
grupo, de forma participativa. É um processo baseado na confiança, na 
comunicação autêntica, na interação, na troca, no estímulo, com normas e limites, 
mas sempre enfatizando o incentivo. (MORAN, 1999, p. 17-26). 
 

Durante o processo de filmagens, podemos ter um contato mais próximo com o 

aluno, trocamos experiências, e vivencias únicas, isso facilita muitos as aulas posteriores, 

pois o vínculo criado faz com que o aluno crie uma atenção diferenciada ao conteúdo 

abordado nas aulas. 

Muitas vezes o conteúdo passa a ter significado quando visualizado, isso faz com 

que os alunos além de criticar e formar opiniões, sejam produtores ativos no processo de 

ensino aprendizagem, os conteúdos aprendidos durantes essas experiências são guardadas 

para todo vida, ganham um armazenamento privilegiado em sua memória, porque foi 

vivenciado, não foi algo apenas que ouviram ou leram, eles viveram por assim dizer, 

quando assumiram o papel de personagem direto, atuando durante o processo. 

O mais interessante dessa metodologia é que ela pode ser aplicada por qualquer 

professor em qualquer área do conhecimento, dando vida ao conteúdo abordado. Fiquei 

muito feliz em ver eles dando de si durante o processo dando sugestões, criando cenários, 

atuando além do esperado, fazendo do final do processo um show de aprendizado e talento. 

Poe ser que muitos queiram seguir carreira artística depois dos trabalhos. 

 

4. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA  
 

O resultado foi excelente quando visualizamos a motivação e empolgação dos 

alunos, o rendimento na temática abordada foi muito bom, usamos a sala de aula, a quadra 

da escola, a praça da cidade, tudo se transformava em um cenário de gravação, os alunos se 

empolgaram tanto que todos anos “é de lei”, tem que acontecer a feira dos vídeos ou o dia 

do cinema na escola, onde os pais comparecem para ver o que os filhos deles produziram; e 

estamos embasados na obrigatoriedade do cinema na escola, com respeito à Lei 13.006/14 

que no seu parágrafo 6º obriga: “a exibição de filmes de produção nacional constituirá 

componente curricular complementar integrado à proposta”. 

Infelizmente hoje, os professores utilizam os métodos avaliativos como de maneira 

corretiva ou punitiva, no livro “A teia da infância e o labirinto dos castigos”, a autora 

Andréa Mascarenhas (2018), destaca a educação não punitiva como meio de introduzir 
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conteúdos, a partir do momento que a criança é pressionada ou agredida fisicamente cria-se 

uma barreira que impede o processo de ensino-aprendizagem. 

 
Não queremos que nossas crianças aprendam para a vida e para enfrentamento da 
realidade? Não é tentando ensinar nossos filhos para a vida que buscamos corrigir 
seus erros e desejamos que aprendam comportamentos adequados para a 
convivência social? Então porque impormos-lhes que pensem no erro de uma 
forma diferente e triste? Porque não busquemos estratégias maduras, respeitosas e 
coerentes, para conduzi-los a reflexão? (MASCARENHAS, 2018, p-155). 
 

Uma maneira de criar reflexões, como arquivo privilegiado na memória de um 

aluno, é aplicar o erro ou transforma-lo em uma forma de aprendizagem, porque não 

produzir um vídeo para conscientizar? Não só o aluno errante mais vários alunos sairia 

beneficiados de maneira reflexiva sobre algum ponto que precise atenção. Isso obterá um 

resultado mais eficaz que o uso punitivo, evita o desgaste que a educação vem passando 

atualmente. 

Durante as produções dos vídeos pode-se observar que os alunos se entregaram as 

filmagens, na criação e adaptação, durante algumas improvisações necessárias para o 

sentido do curta metragem, ou do vídeo. 

O conteúdo ganhava um significado maior, a felicidade dos alunos em comentar 

sobre sua participação no vídeo, como a produção deu significado em seu aprendizado, 

como ficaram encantados com o projeto. Isso só nos faz ver que estamos no caminho certo, 

para uma aprendizagem significativa, embora nas series do fundamental II, e isso pode ser 

usado em todos os seguimentos com resultados imensuráveis. 

Os objetivos propostos como: Ressignificar conhecimentos na prática da produção 

de vídeos; Aumentar o interesse dos alunos nos conteúdos abordados em sala de aula; 

Potencializar a aulas e o processo de ensino aprendizagem; Minimizar a distância na 

relação Professor X aluno; foram todos alcançados e além das expectativas. 

 

5. TRABALHOS RELACIONADOS 
 

Fazendo uma busca na internet em trabalhos relacionados podemos encontrar um 

grande arsenal de trabalhos relacionados a uso de vídeos, mais quando passava para o 

quesito produção de vídeos em sala de aula, existem muitos poucos trabalhos sobre o 

assunto.  

É míster pensar também, se os docentes e estudantes serão simples usuários ou 
consumidores de produções já desenvolvidas, ou se terão condições para 
apresentarem suas próprias criações. Nesse sentido, numa outra fase do processo 
propomos a produção de material midiático para uso em sala de aula. (Friedrich, e 
Conradi, p-10, 2018). 
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 Elas fazem uma crítica interessante no uso de vídeos para ressignificar 

conhecimentos em sala de aula: 

 
É míster enfatizar, no entanto, que a produção desse vídeo que gerou tantos frutos 
positivos, encontrou muitas limitações. Dentre vários, destaco o funcionamento 
do Laboratório do Paraná Digital. Chegamos à conclusão de que o sistema 
implantado nas escolas do Paraná, embora seja uma iniciativa louvável, carece de 
um novo olhar sobre sua efetiva funcionalidade. Necessitamos de um 
laboratorista, que seja um auxiliar do professor, uma internet com uma 
velocidade razoável e uma solução com relação à dificuldade da instalação de 
alguns softwares que julgamos imprescindíveis para o bom desempenho de 
nossas atividades. (Friedrich, e Conradi, p-10, 2018). 
 

 

Por meio dessa critica podemos ver as dificuldades que o professor enfrente quanto 

ao uso de tecnologias, por isso se requer um esforço maior para se alcançar bons resultados. 

No trabalho das professoras Iara Inês Hickmann Friedrich e Carla Cristina Nacke 

Conradi, podemos observar também a importância do uso de vídeos para a aprendizagem e 

ressignificação do conteúdo, as autoras defendem a força da utilização das mídias, 

especialmente a produção de vídeo como meio didático, e aborda suas consequências 

positivas na aprendizagem e na formação da consciência crítica e histórica do aluno. 

Partindo para outros trabalhos podemos analisar também: 

 
O uso dos recursos midiáticos, em especial o vídeo, desperta a criatividade do 
aluno estimulando-o à construção de conhecimentos, favorecendo ao professor 
conduzir o aluno a uma aprendizagem mais significativa e próxima do seu 
cotidiano. As múltiplas possibilidades do uso do vídeo na sala de aula 
possibilitam a inovação no processo ensino-aprendizagem, pois estimula a 
construção do conhecimento de uma forma múltipla, atrativa, criativa e 
significativa, além de contextualizar os conteúdos. O uso dos recursos midiáticos, 
em especial o vídeo, desperta o aluno de forma criativa estimulando a construção 
de novos conhecimentos e favorecendo ao professor conduzir o aluno a uma 
aprendizagem mais significativa e próxima do cotidiano do aluno. (BARBOZA, 
BARRETO, BONFIM, e POLIZELLE, p-03 2018). 
 

 

Os professores, Káique Dutra Luiz Barboza, Amanda Lara Barreto, Rosana Silva 

Bonfim, e Maria Aparecida Laurindo Polizelle, fizeram uma pesquisa excelente sobre: 

“Produção de Vídeos e seu uso para o ensino de matemática: uma experiência vivenciada 

pelo PIBID”, conforme referência acima, o uso desses recursos são grandes estimulantes da 

aprendizagem. 

Em ambos dos artigos pudemos observar disciplinas distintas, uma na área de exatas 

e outra de humanos, deixando claro que não existe barreiras para a produção de vídeos em 

sala de aula. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As ações pedagógicas com projetos no nível da virtualidade e nos âmbitos das 

ciberculturas devem ser planejadas, organizadas e sistematizadas pelo professor em 

parceria com alunos, levando em conta o que seja de real valor e significância para os 

mesmos a fim de que se sintam estimulados à busca e pesquisa de novos conhecimentos, 

tendo a tecnologia como aliada desse processo e mediadora das relações interativas e 

construtivas. 

Estes recursos usados no ensino fundamental II, não se diferem para os outros níveis 

de ensino, pois a produção de vídeos é uma ferramenta decisiva nessa construção do seu 

desenvolvimento intelectual, proporcionando à criança ou adolescente um ensino eficaz e 

prazeroso, com grandes aprendizados.  

A produção de vídeo colaborativa,  pode também melhorar a aproximação entre o 

professor e o aluno, para possibilitar uma melhor compreensão do assunto com o mundo 

real, além de estimular resultados e experiências não convencionais, aumentar o rendimento 

e o aproveitamento escolar, pode proporcionar autonomia mediante estratégias e soluções; e 

a capacidade de desenvolver a habilidade crítica e refletiva mediante o novo e o inesperado, 

além de valorizar a troca de experiências e de conhecimentos. 

O desafio apenas continua, fica as seguintes indagações para futuras pesquisas: Até 

que ponto poderíamos usar a produção de vídeos para uma autonomia mais direta no 

processo de ensino aprendizagem? Teríamos como medir o tamanho do aprendizado 

utilizando alguma ferramenta digital como referência? Isso só o futuro nos dirá. 
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Capítulo 4 
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RESUMO 

Utilizadas com finalidade terapêutica há milênios, as plantas medicinais têm se tornado  cada  vez  
mais  importante  e,  com  base  nesse  pressuposto,  realizou-se  um levantamento bibliográfico e 
uma entrevista com alunos de uma turma do segundo ano do ensino médio para a coleta de 
informações que serviram de fundamentação para a elaboração deste trabalho, cujo objetivo, é 
destacar o potencial brasileiro na produção de fármacos a partir de plantas medicinais. Através da 
análise das respostas dos alunos e das  informações  coletadas  mediante  a  leitura  de  trabalhos  
científicos  foi  possível constatar a enorme importância das plantas na vida da população em geral, 
todavia, verificou-se também uma imensa falta de conhecimento por parte das pessoas que as 
utilizam, a considerar que na maioria das vezes a utilização das mesmas se dá de forma inadequada 
e pouco criteriosa, respaldada apenas pelo conhecimento empírico obtido de gerações anteriores. 

Palavras-chave: Plantas Medicinais. Produção de Fármacos. Princípio Ativo. 

 

THE IMPORTANCE OF MEDICINAL PLANTS IN THE PRODUCTION 

OF DRUGS 

ABSTRACT 

Used therapeutically for thousands of years, medicinal plants have become increasingly important, 
and based on this assumption, we carried out a literature survey and an interview with students in a 
class of second year of high school to collect information served as the basis for the preparation of 
this work, whose goal is to highlight the potential of Brazil in the production of drugs from 
medicinal plants. Through analysis of student responses and information gathered through the 
reading of scientific papers was possible to see the enormous importance of plants in the life of the 
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general population, however, there was also a huge lack of knowledge by people who use them to 
consider that in most cases their use is given inappropriately and rather indiscriminate, backed only 
by the empirical knowledge obtained from previous generations. 

Keywords: Medicinal plants. Production of pharmaceuticals. Active principle. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As plantas vêm sendo utilizadas para curar doenças desde tempos imemoriais, esse 

hábito foi adquirido pelo o ser humano através de observação de outros animais que faziam 

uso desses vegetais quando doentes, e com o passar do tempo também passou a repetir tal 

procedimento. Com a evolução, o próprio homem tornou-se capaz de repassar esse 

conhecimento a seus descendentes e assim inicia a tradição no uso das plantas medicinais 

(Silva et al., 2009). 

Embora varie de uma região para outra, em todas as culturas a utilização de plantas 

medicinais data de um passado muito distante, os chineses já as utilizam há pelo menos 5 

000 anos. Além deles outras civilizações também possuem um longo histórico no uso 

dessas plantas. Na civilização egípcia, por exemplo, o uso das plantas medicinais era tão 

amplo que existem relatos de sua utilização na alimentação, preparação de cosméticos, 

elaboração de medicamentos para curar suas enfermidades e até para embalsamar os 

mortos. Na cultura indígena não se sabe exatamente quando elas começaram a ser usadas 

para fins medicinais, mas desde o descobrimento existem registros da utilização dessas 

plantas tanto na alimentação como para a cura de doenças (Pereira e Defani, 2007). 

Percebe-se que o uso das plantas está totalmente inserido na história das civilizações 

orientais e ocidentais, não só na medicina, mas também no controle de pragas e em 

mecanismos de defesa. Várias civilizações se destacam na utilização das plantas, em 

especial das plantas medicinais, como as civilizações Egípcia, Greco-romana e Chinesa, 

principalmente a China, cujos preparados medicinais até hoje são estudados na tentativa de 

compreender seu mecanismo de ação e no isolamento dos princípios ativos (Veigas Junior 

et al., 2006). 

O Brasil por sua vez não é diferente das outras regiões do planeta, quando os 

primeiros europeus chegaram por aqui já encontraram uma cultura que usava amplamente 

as plantas medicinais e esse hábito foi apenas incorporado aos trazidos por eles e pelos 

africanos (Lorenzi, 2008 apud Giraldi, 2009). 
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Essa tradição e a enorme biodiversidade nacional fazem do Brasil um país com alto 

potencial para se destacar na produção de fitomedicamentos também chamados de 

fitoterápicos. Esses medicamentos são de acordo com a OMS substâncias ativas 

encontradas na maioria da planta ou em parte dela, e que são comercializadas na forma de 

extratos padronizados. Apesar de não terem seu princípio ativo (substância que tem o efeito 

terapêutico) isolado, os fitoterápicos apresentam uma importante ação farmacológica o que 

contribuiu para que o uso desses medicamentos se alastrasse para a maioria dos países 

(Calixto, 2003). 

O problema é que a variabilidade genética brasileira não é condizente com a atual 

situação do setor de produção de medicamentos, pois se o Brasil apresenta uma 

biodiversidade tão grande era de se esperar que também possuísse um número maior de 

estudos voltados para as plantas medicinais, mas não é essa a realidade vigente, as plantas 

usadas com finalidade terapêutica aqui no Brasil quase sempre não têm segurança nem 

eficácia comprovada, e sua ação farmacológica é baseada apenas no conhecimento popular 

(Foglio et al., 2006). 

Mesmo em casos onde a planta passa por um suposto processo industrial, como 

ocorre com uma parcela significativa das plantas medicinais comercializadas atualmente, 

elas são preparadas apenas em farmácias e lojas de produtos naturais, que apesar do aspecto 

industrial que esses medicamentos ostentam através de seus rótulos, geralmente não 

possuem certificação que comprove sua qualidade. Esses processos são marcados pela 

descaracterização dos métodos tradicionais da medicina popular, uma vez que 

tradicionalmente utilizam-se apenas plantas nativas enquanto nessas preparações são usadas 

predominantemente plantas cultivadas (Veiga Junior. et al., 2005). 

A falta de comprovação da qualidade, da eficácia e da segurança no uso desses 

medicamentos associada à falta de políticas claras no setor, acabam contribuindo para a não 

evolução das empresas farmacêuticas brasileiras (Calixto, 2003; Heinzmann e Barros, 

2007). 

Outro problema é a dificuldade em desenvolver pesquisas científicas nessa área, 

pois geralmente, faltam recursos financeiros, instalações adequadas, bibliotecas, 

informações, enfim, falta a infraestrutura necessária para que as pesquisas voltadas às 

plantas medicinais se desenvolvam plenamente. 

Mesmo o Brasil possuindo a maior base científica das Américas (com exceção dos 

EUA), e apesar de nossos cientistas publicarem nas melhores revistas internacionais ainda 

há um caminho enorme a se percorrer no que diz respeito a pesquisa e desenvolvimento 
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(P&D) dos compostos bioativos, uma vez que, os custos são altos, o tempo de 

desenvolvimento é longo e principalmente a vontade política que é sempre muito pouca. 

Isso faz com que apenas as multinacionais acabem desenvolvendo novos medicamentos 

(Ferreira, 1998, p. 24-31). 

A P&D de fitomedicamentos no Brasil apenas se arrasta, haja vista, que não há 

interação entre universidade e indústria. As universidades detêm os recursos humanos 

capazes e desenvolver as pesquisas fitofarmacêuticas de plantas medicinas, enquanto as 

indústrias possuem recursos financeiros, mas há uma desconfiança recíproca entre o meio 

acadêmico e a indústria farmacêutica e isso impede o desenvolvimento das pesquisas de 

novos fitoterápicos (Ferreira, 1998). 

O objetivo deste artigo não é apenas analisar o conhecimento que a comunidade 

possui sobre o uso das plantas medicinais, mas também contribuir para o esclarecimento da 

população a cerca do enorme potencial brasileiro no que se refere à produção de fármacos a 

partir de plantas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Para a realização deste artigo fez-se um levantamento de dados qualitativos por 

meio de pesquisa bibliográfica em diversas bases dados, como por exemplo, a Web of 

Science. Foi aplicado também um questionário em maio de 2012 numa escola de ensino 

médio numa turma de segundo ano localizada em São João da Serra – PI, e essas 

informações serviram de base para a formulação do presente trabalho. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os seguintes dados foram coletados em uma turma do segundo ano do ensino médio 

localizada em São João da Serra – PI, onde participaram da investigação 23 alunos da 

referida série, sendo 10 homens e 13 mulheres. 

Segundo Heinzmann e Barros (2007), estima-se que o Brasil possua entre 350.000 e 

550.000 espécies de vegetais, deste total somente 55.000 foram catalogadas e apenas 1.100 

tiveram suas propriedades terapêuticas avaliadas. 

Apesar desta biodiversidade de valor inestimável alguns fatores impendem que 

novos medicamentos sejam desenvolvidos a partir de plantas medicinais no Brasil. Para os 

alunos investigados, o que mais contribui para o atrofiamento da indústria farmacêutica 

brasileira é a falta de investimentos do governo (Figura 1), em parte isso é verdade, mas 
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também existem outros agravantes, como por exemplo, a falta de tradição em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D). 

 

 
 
Figura 1: Opinião dos alunos sobre o principal entrave da indústria de medicamentos no 

Brasil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando-se em conta o pensamento dos investigados o segundo ponto que mais 

contribui para que esse setor não evolua é a ausência de profissionais capacitados para gerir 

a pesquisa e o desenvolvimento dessa indústria, uma vez que, 8 dos 23 entrevistados 

responderam que o principal problema é não haver profissionais capacitados. 

As plantas sempre estiveram acessíveis ao ser humano, e isso contribuiu para que o 

conhecimento sobre elas aumentasse paralelamente à medida que a humanidade evoluía. Há 

muito tempo as plantas são utilizadas para a cura das enfermidades que afligem o homem, 

apesar da descoberta do seu verdadeiro potencial curativo não datar de um passado muito 

distante (Devienne et al., 2004). 

A história do uso dessas plantas influencia diretamente na produção e descoberta de 

novos medicamentos, e os conceitos dos alunos sobre o tema referido encontra-se no 

gráfico seguinte (Figura 2): 
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Figura 2: Importância do histórico das plantas medicinais para a produção de novos 

medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Levando-se em consideração a realidade local onde vivem aproximadamente 48% 

dos entrevistados responderam que o fator que mais contribui para a expressividade no uso 

das plantas medicinais é o longo histórico do uso dessas plantas como fonte de 

medicamentos, enquanto que 30 % disseram acreditar que a maior contribuição é 

decorrente do alto custo dos medicamentos industrializados e apenas 22% disseram que o 

uso dessas plantas deve-se principalmente à acessibilidade das mesmas. 

O crescente aumento da procura por medicamentos de origem vegetal deve-se 

dentre outros fatores, pelos efeitos indesejados dos medicamentos sintéticos, às dificuldades 

de acesso a uma medicação recomendável pela terapêutica moderna e a sensação de 

segurança transmitida pelos medicamentos naturais (Heinzmann e Barros, 2007). 

No que se referem aos motivos pelos quais pessoas do mundo inteiro utilizam as 

plantas medicinais, as opiniões entre os alunos investigados divergiram um pouco, mas 

prevaleceram as idéias de que a eficácia e o baixo custo são os fatores que mais 

contribuíram tanto para inserção como para permanência desse recurso terapêutico que 

além de ser considerado pioneiro na tentativa do homem em curar suas enfermidades, ainda 

hoje representa para muitas pessoas a única alternativa para curar suas doenças (Tabela 1). 
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Tabela 1: Fator que mais contribuiu para a concretização do uso das plantas medicinais. 
 
 

 Principal motivo Percentual de Alunos 

   

 Não possui efeitos colaterais 9 % 

 Fácil comercialização 13 % 

 Baixo Custo 39 % 

 Eficácia comprovada 39 % 

   

 Total 100 % 

   

 

 

Ao contrário de outros pontos investigados, tal concepção se assemelha realmente 

com os motivos encontrados nas fontes consultadas. Transcorridos milênios, desde os 

primeiros relatos de utilização das plantas medicinais, elas ainda se mostram uma 

alternativa viável para fins terapêuticos em todo o mundo. 

São muitas as razões que contribuem para o consumo de medicamentos de origem 

vegetal, mas o principal motivo é devido ao fato desta terapia se mostrar bem mais 

acessível financeiramente se comparado com as alternativas apontadas pela medicina 

convencional. Talvez, isso explique o fato de 80% da população mundial buscar nas plantas 

medicinais a cura para suas doenças (Devienne et al., 2004). 

A utilização dessas plantas varia conforme a região ou cultura que as utiliza, o que 

propiciou que fossem feitos questionamentos com o intuito de verificar a principal forma 

que as plantas medicinais são utilizadas na cidade onde residem os investigados. Esse 

quesito revelou um dado interessante, já que dos 23 entrevistados apenas 1 respondeu que 

as plantas são utilizadas em sua maioria na forma de extratos vegetais, os outros 22 que 

correspondem a aproximadamente 96 % afirmaram com veemência que as plantas 

medicinais em sua cidade são usadas principalmente na forma de chás. 

Quando questionados sobre o uso das plantas com finalidade terapêutica os alunos 

que serviram de amostra para representar a sociedade nessa pesquisa demonstraram pouco 
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conhecimento sobre a forma adequada de usar essas plantas, conforme é possível perceber 

no gráfico abaixo (Figura 3): 

 

Figura 3: Opinião dos alunos sobre a utilização das plantas para fins medicinais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora aproximadamente 70% dos alunos tenham concordado que usar as plantas 

de forma indiscriminada traz prejuízos à saúde, ainda há um número significativo de quem 

imagina que elas podem ser usadas de forma aleatória sem representar nenhum risco à 

saúde, essa concepção acaba refletindo também no consumo de extratos vegetais e 

fitoterápicos. De acordo com Ferreira (1998), muitas vezes os extratos de plantas são 

produzidos por empresas não credenciadas ou mesmo aqueles produzidos por empresas 

devidamente regulamentadas frequentemente têm sua composição original adulterada antes 

que chegue ao consumidor final. 

As plantas em sua maioria são consumidas sem a devida comprovação de suas 

atividades farmacológicas, isso se deve à crendice de que a toxidade das plantas e dos 

fitoterápicos é irrelevante se comparado com os medicamentos sintéticos, no entanto, isso 

não é verdade, os efeitos colaterais dos fitomedicamentos e das plantas medicinais 

representam hoje um grave problema de saúde pública no Brasil (Veiga Junior. et al., 

2005). 

Nesse sentido a Tabela 2 traz de forma detalhada as alternativas que os alunos 

apontaram para que a população deixe de usar as plantas de forma inadequada. 
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Tabela 2: Alternativas para minimizar o uso inadequado das plantas medicinais. 
 
 

PRINCIPAIS ALTERNATIVAS APONTADAS PELOS 

ALUNOS PARA MINIMIZAR O USO INADEQUADO DAS 

PLANTAS MEDICINAIS 

SOLUÇÕES APONTADAS NÚMERO DE ALUNOS 

  

Conscientização 7 

  

Proibição do uso de plantas medicinais 4 

  

Acesso a medicamentos gratuitos 9 

  

Elevação do poder aquisitivo 1 

  

 

 

Buscar uma maneira correta para a utilização desses medicamentos torna-se cada 

vez mais necessário, pois tanto o controle da comercialização como as pesquisas que visam 

avaliar o uso seguro desses medicamentos no Brasil ainda são muito rudimentares e isso 

acaba potencializando a utilização inadequada dos medicamentos naturais (Veiga Junior. et 

al., 2005). 

Na tentativa de diminuir tais problemas, os órgãos regulamentadores estão cada dia 

mais exigente quanto à segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. A rigidez no 

lançamento e permanência desses produtos no mercado tem aumentado substancialmente, 

passou-se a exigir mais estudos científicos visando principalmente o controle de matéria 

prima, tecnologias apropriadas e a realização de ensaios clínicos que comprove a qualidade 

dos extratos vegetais (Simões e Schenkel, 2002). 

Para se produzir um medicamento é necessário um processo complexo, demorado e 

que inclui várias etapas. Os alunos foram questionados sobre qual etapa desse processo eles 

julgam ser a mais delicada e as opiniões referentes às fases desse processo encontram-se no 

gráfico a seguir (Figura 4). 
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Figura 4: Ponto de vista dos alunos sobre qual a etapa mais delicada na produção de um 

fitomedicamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as várias exigências para a obtenção do registro de um fitomedicamento 

(FMT) está a padronização. Essa necessidade é devido às constantes variações de qualidade 

que uma droga de origem vegetal pode sofrer. Fatores como local de plantio, forma de 

coleta, manuseio e processamento da planta podem interferir na composição 

comprometendo a atividade terapêutica (Klein et al., 2010). 

Ainda de acordo com Klein et al. (2010), se atendidas todas as exigências, os FMT 

podem ser tão eficazes quantos os medicamentos sintéticos, pois todas as requisições dos 

órgãos regulamentadores visam à preservação do princípio ativo e consequentemente da 

ação terapêutica do vegetal. Deste modo, o processo de desenvolvimento de um 

fitomedicamento requer estudos botânicos, agronômicos, fitoquímicos, toxicológicos, 

farmacológicos e metodologias específicas que garante a eficácia e a segurança do produto. 

Das empresas brasileiras que atuam na fitoterapia, são poucas as que se destacam 

pela seriedade e profissionalismo. Essas poucas empresas mantêm acordos com 

universidades e institutos de pesquisas visando à garantia da qualidade, eficácia e segurança 

de seus medicamentos, porém isso não é uma tendência, normalmente o que se observa são 

empresas rudimentares cujos preparados medicinais não têm a devida comprovação 

científica e isso fará com que num futuro bem próximo a indústria brasileira de 
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fitoterápicos esteja à margem do mercado mundial, sem apresentar nenhuma 

competitividade, atuando apenas como importadora de matéria prima vegetal, apesar da 

enorme biodiversidade do Brasil (Simões e Schenkel, 2002). 

Mais do que qualquer outro ponto, fica explicito a importância das plantas 

medicinais brasileiras, não apenas para a população local, mas para toda a humanidade, no 

entanto, essa flora tão biodiversa encontra-se ameaçada pelo homem. Isso propiciou que 

fossem feitas perguntas sobre a maneira que os alunos acreditam ser a forma mais eficiente 

para combater a degradação da flora Brasileira. Obteve-se o seguinte, para 57% dos 

entrevistados evitar o desmatamento é a melhor maneira, 30% responderam que para 

proteger a flora é necessário estímulo à conscientização ambiental e 13% dos entrevistados 

apontaram que punições mais severas para os infratores traria mais êxito. 

Antes da aplicação do questionário foi realizada uma pequena palestra sobre o 

referido tema e ao questionar os alunos sobre a importância da mesma, deles disseram que 

“a palestra foi muito interessante e contribuiu bastante para o aprendizado sobre o tema” e 

apenas 1 afirmou que a apresentação não contribuiu de nenhuma maneira para o seu 

aprendizado. 

Foi possível verificar também que a aplicação do questionário foi além da simples 

obtenção de dados, uma vez que propiciou o despertar da curiosidade dos mesmos sobre o 

assunto, que apesar de está tão presente no seu dia a dia ainda é muito carente de 

informação. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Fica evidente que as plantas medicinais têm uma importância crucial na vida da 

população, em especial na vida daquelas com reduzido poder aquisitivo, que encontram 

nessa terapia a única forma para curar suas doenças. No entanto, mesmo dependendo quase 

que exclusivamente desses vegetais para o tratamento de seus problemas de saúde observa-

se que essas pessoas ainda conhecem muito pouco sobre os riscos que o uso inadequado das 

plantas medicinais representa para sua saúde. 

Atualmente as pessoas buscam nos medicamentos produzidos a partir dessas plantas 

uma maneira para associar os benefícios dos medicamentos naturais à segurança dos 

medicamentos industrializados. E o Brasil, por sua vez, é um país com alto potencial para 

se destacar na produção de medicamentos originados de plantas medicinais, principalmente 
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no que diz respeito aos fitoterápicos, visto que possui a maior biodiversidade do mundo, 

um conhecimento popular bastante amplo e conhecimento científico suficiente para atuar 

nesse mercado que além de se encontrar em pleno crescimento apresenta um excelente 

retorno financeiro. 

Ocorre que problemas decorrentes da falta de investimentos, ausência de políticas 

claras que visem o desenvolvimento de novos medicamentos e principalmente a falta de 

corpo robusto em pesquisa e desenvolvimento (P&D), tornam o Brasil um país sem 

nenhuma representatividade no mercado internacional de fitoterápicos. 

Tal deficiência só será sanada quando houver a interação entre todos os interessados 

envolvidos no processo, principalmente universidade e indústria, cuja parceria é 

indispensável para o desenvolvimento de novos medicamentos em âmbito nacional. 
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Capítulo 5 

A LITERATURA COMO RECURSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA 

FORMAÇÃO COGNITIVA DO ALUNO 

Clodoaldo Adamczuk 1 

 

RESUMO 

O texto literário promove um encontro especial com a leitura, através do contato com a literatura o 
aluno descobre as múltiplas faces da linguagem e, desta forma, entra em contato com diferentes 
aspectos da Língua Portuguesa. O objetivo deste trabalho é demonstrar que os discentes são capazes 
de desenvolverem uma opinião crítica da realidade social, a fim de que os mesmos enriqueçam seus 
conhecimentos. A literatura, de uma forma geral, é um convite à liberdade de expressão em que 
alunos podem exteriorizar seus sentimentos, descobrir e compreender emoções, além de 
desenvolverem a leitura, escrita, interpretação e pensamentos críticos sobre inúmeros fatos do dia a 
dia. A formação de leitores de textos literários é primordial, mas a influência que o professor exerce 
sobre seus alunos deve ser positiva. Para formar leitores, é preciso, acima de tudo, que os 
professores sejam assíduos leitores tendo capacidade de oferecerem aquilo que adquiriram no 
processo de leitura. 

Palavras-chave: Literatura. Leitura. Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura amplia e pluraliza as visões e interpretações da sociedade, do mundo e a 

vida do homem. É necessário observar esta questão, pois a falta da leitura acaba de certa 

forma excluindo o homem de tudo que acontece no mundo, da interpretação, da imaginação 

e da ficção arquitetada pelo autor. Inúmeros textos como: crônicas, fábulas, romances, 

contos, poemas, histórias infantis ou infanto-juvenis, jornais ou gibis possibilitam o homem 

de ingressar no mundo da fantasia e da realidade encontradas em diversas obras literárias. 

Diante disto, busca-se apresentar os benefícios que podem ser adquiridos ao 

trabalhar obras literárias focadas na realidade social de uma época transcrita pelo autor. O 

professor ao desenvolver este tema em sala possibilitará aos alunos a capacidade de formar 
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opiniões críticas, análises e debates da realidade social a partir do conteúdo de obras 

literárias, assim como estimulará o enriquecimento do vocabulário do mesmo ajudando-os 

no raciocínio e na interpretação. 

 Por isso, pretende-se despertar o professor para que ele explore mais os textos 

literários, e que os alunos apreendam e identifiquem temas diversos como: injustiça social, 

miséria, fome, sede, desigualdade, realidade social, histórica, política e econômica, 

descritas nas obras literárias, reforçando a importância da leitura para o enriquecimento do 

vocabulário do aluno, a fim dele obter conhecimento e dinamizar o raciocínio e a 

interpretação. 

 

A LITERATURA COMO RECURSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A literatura é a transfiguração do real, ou seja, a realidade recriada pelo artista da 

maneira como ele sente e vê o mundo a sua volta. Diversas são as definições para o termo 

“literatura”, mas aqui ela é conceituada da seguinte forma: Literatura é arte, mimese, como 

dizia Aristóteles. É a arte da palavra, a expressão mais profunda e oculta do artista, é a arte 

de compor, seja em verso ou prosa.  

A Literatura ajuda o homem a entender vários fatores que a Sociedade vive, através 

da interpretação e das palavras de uma obra literária, pode-se então, analisar algumas das 

emoções que o autor sentiu ao escrever a sua obra, não somente entender aspirações e 

emoções do autor como também compreender melhor diversos fatores que estão implícitos 

na sociedade, pois “dizer que ela (a Literatura) exprime a sociedade, constitui hoje 

verdadeiro altruísmo” (CANDIDO, 1973, p. 19.). A Literatura é um dos mais ricos 

produtos da cultura de uma sociedade. Brecht (1990) afirmava que: 

 
Uma criação de natureza literária, seja no terreno da dramaturgia, do romance, da 
poesia, da canção popular, expressa sempre uma determinada visão de mundo, 
racionalizada, fantasiosa ou intuída que têm como substrato nossa existência, 
individual e conjunta, histórias de vidas coletivas, particulares e singulares. De 
um ponto de vista mais ou menos social e político, a literatura é uma expressão 
estética das relações que estabelecemos entre nós e com o nosso entorno para 
formar isso que chamamos de sociedade ou cultura (BRECHT, 1990, p. 129). 
 

  

Ao escrever uma obra literária, o escritor cria um mundo ficcional, uma realidade 

por vezes tão estranha que não parece ser verdadeira; por mais que seja “diferente”, é a 
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mais pura realidade para ele. Dentro dessa realidade, ele vivencia momentos que nunca 

viveu. Através de suas palavras, transmite ao leitor todos os sentimentos mais ocultos e 

escondidos dentro de si. Não se pode de forma alguma dizer que essa verdade seja apenas 

ilusão, pois toda sua obra é transcrita de forma real. Enfim, através das palavras, o artista 

recria uma realidade, uma vida de uma maneira tão forte, que se torna real. É também 

através de sua obra que o escritor apresenta toda uma realidade social vista e analisada 

através de sua visão de mundo e é nela também que ele demonstra toda a cultura de uma 

época. Diante disso, é preciso ter em mente que um escritor tem sempre por base a sua 

realidade social e que, mesmo quando escreve um enredo que se passa em um futuro, faz 

isso segundo as concepções adquiridas em sua atualidade. 

Como dito acima, a literatura tem como uma de suas funções a representação do 

real. A partir deste princípio o crítico e sociólogo Antonio Candido (1972) constrói o seu 

conceito de literatura: 
 

A arte, e portanto a literatura, é uma transposição do real para o ilusório por meio 
de uma estilização formal da linguagem , que propõe um tipo arbitrário de ordem 
para as coisas, os seres, os sentimentos. Nela se combinam um elemento de 
vinculação à realidade natural ou social, e um elemento de manipulação técnica, 
indispensável à sua configuração, e implicando em uma atitude de gratuidade. 
(CANDIDO, 1972, p. 53). 

 

A literatura brasileira tem o seu aperfeiçoamento de base na língua portuguesa, 

sendo seu início um desdobramento da literatura em língua portuguesa. Ela se desenvolveu 

a partir da atividade literária incentivada pelos jesuítas após descobrirem o Brasil durante o 

século XVI. Ressalte-se, no entanto, que a primeira obra considerada da Literatura do 

Brasil é a carta de Pero Vaz de Caminha, que descreve o Brasil em 1.500 endereçada ao Rei 

D. Manuel I. 

É comum encontrar nas personagens de obras literárias consagradas enorme  

semelhança com pessoas e situações do dia a dia. Isso ocorre porque o autor procura 

despertar o leitor para que este entenda a realidade social da maneira que ele vê à sua volta, 

usando todos os meios possíveis para persuadi-lo. Para entender de fato toda essa realidade, 

não basta somente ler, é necessário desenvolver um olhar crítico e atencioso para o que se 

lê, observando nas entre linhas e nas figuras de linguagem o que o autor quer retransmitir 

através de sua obra. 

Observam-se no transcorrer da história literária diversos escritores que criaram 

personagens em suas obras para demonstrar uma preocupação com o presente e futuro e, 
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ainda, uma preocupação em denunciar a realidade social da época em que viviam. 

Confirma-se isto no fragmento de Octavio Paz: “Uma literatura nasce sempre frente a uma 

realidade histórica e, com freqüência, contra essa realidade” (Paz, 2007, p 45). 

Para exemplificar melhor a relação entre literatura e realidade social, cita-se “O 

Cortiço” (1890) de Aluísio Azevedo. Nela o autor retrata os problemas sociais de sua 

época. Em “O Cortiço”, muitas dificuldades vividas pelas personagens fictícias ainda estão 

presentes nos dias atuais, tais como: a informalidade nas relações de trabalho, o 

pessoalismo nas relações cotidianas, a violência que faz o seu papel em localidades onde o 

estado se ausenta, dentre outros. 

Aluísio de Azevedo descreve uma sociedade da época, que na verdade não esta  

muito longe da realidade hoje. São pessoas querendo poder e dinheiro, pensando em si, 

enquanto milhões vivem marginalizadas em favelas e nas ruas.  Exemplo disso é a 

personagem João Romão: um homem ambicioso, suas ações tem único motivo: ascender 

socialmente. Ele “passa em cima” de qualquer pessoa para conseguir seu objetivo e não 

hesita em desprezar e as humilhar quando já não precisa mais delas; não demonstra nenhum 

amor ou respeito por ninguém, pois na sua visão todos a sua volta são instrumentos para a 

sua própria ascensão. 

Assim, vê-se que João Romão representa muitas pessoas que praticam ações 

semelhantes a ele, o que pode ser verificado no fragmento da página 03: 

 

“Que milagres de esperteza e de economia não realizou ele nessa construção! 
Servia de pedreiro, amassava e carregava barro, quebrava pedra; pedra, que o 
velhaco, fora de horas, junto com a amiga, furtavam à pedreira do fundo, da 
mesma forma que subtraiam o material das casas em obra que havia por ali perto. 
(AZEVEDO, 1890, p. 03 )”. 

 

Falar de realidade social e não citar a obra de Graciliano Ramos, “Vidas Secas” 

(1938), é um erro. O escritor mostra de forma clara a realidade do Brasil, da sua época, que 

se reflete nos dias atuais, como: injustiça social, miséria, fome, desigualdade e seca. Um 

dos aspectos que mais impressionam na obra é o seu tema sempre atual.  

O romance, escrito entre 1937 e 1938, focaliza o problema da seca no sertão e as 

situações de vida miseráveis do brasileiro. Condições essas que não mudam, pois 

continuam presentes na atualidade. O que remete à idéia de que o homem se animalizou sob 

condições sub-humanas de sobrevivência.  

Em Vidas Secas, Fabiano, desloca-se forçado pelo latifúndio, a fome, a miséria. 

Migra como alternativa à morte, como os outros tantos severinos que se deslocam 
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acompanhando o próprio enterro. Desloca-se para encontrar um pouco de sentido em outro 

lugar em que possa deitar suas raízes. Graciliano retrata fielmente em sua obra a realidade 

nordestina de sua época, uma realidade que se ainda não se alterou.  

Comprova-se isso no fragmento do Capítulo 1: 

 

“Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao rio seco, achou no 
bebedouro dos animais um pouco de lama. Cavou a areia com as unhas, esperou 
que a água marejasse e, debruçando-se no chão, bebeu muito; Saciado, caiu de 
papo para cima, olhando as estrelas, que vinham nascendo. Uma, duas, três, 
quatro, havia muitas estrelas, havia mais de cinco estrelas no céu. O poente 
cobria-se de cirros – e uma alegria doida enchia o coração de Fabiano. Pensou na 
família, sentiu fome. (RAMOS, ano 1997, p. 14.)”. 

  

Existem, ainda músicas que se imortalizam como obras literárias, pois recriam toda 

a realidade como um bom livro, algumas parecem até que saltaram de um deles devido à 

verossimilhança que os autores conseguem alcançar em suas letras. Isso faz com que o 

leitor sinta-se mais que expectador da ação, passando a viver o que é cantado, assim como 

nos livros. Em muitas também se encontram denúncias da realidade social retratada pelo 

compositor.  Exemplo disso é a música “A Banda” de Chico Buarque que diz: 

 

A Banda 

 

Estava à toa na vida 

O meu amor me chamou 

Pra ver a banda passar 

Cantando coisas de amor 

A minha gente sofrida 

Despediu-se da dor 

Pra ver a banda passar 

Cantando coisas de amor 

O homem sério que contava dinheiro parou 

O faroleiro que contava vantagem parou 

A namorada que contava as estrelas parou 

Para ver, ouvir e dar passagem 

A moça triste que vivia calada sorriu 

A rosa triste que vivia fechada se abriu 
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E a meninada toda se assanhou 

Pra ver a banda passar 

Cantando coisas de amor 

Estava à toa na vida 

O meu amor me chamou 

Pra ver a banda passar 

Cantando coisas de amor 

A minha gente sofrida 

Despediu-se da dor 

Pra ver a banda passar 

Cantando coisas de amor 

O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou 

Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou 

A moça feia debruçou na janela 

Pensando que a banda tocava pra ela 

A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu 

A lua cheia que vivia escondida surgiu 

Minha cidade toda se enfeitou 

Pra ver a banda passar cantando coisas de amor 

Mas para meu desencanto 

O que era doce acabou 

Tudo tomou seu lugar 

Depois que a banda passou 

E cada qual no seu canto 

Em cada canto uma dor 

Depois da banda passar 

Cantando coisas de amor 

Depois da banda passar 

Cantando coisas de amor 

 

Na Música “A Banda”, Chico Buarque demonstra de forma clara a situação de vida 

da sociedade da sua época, falando da falta de esperança das pessoas daquela sociedade. Na 

canção, o autor mostra uma antítese entra a esperança e desesperança. Toda descrição feita 

pelo autor na sua música, é um exemplo forte de como é possível, com uso da literatura, 
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descrever os fatos ocorridos no meio em que se vive, denunciando de forma clara e objetiva 

os acontecimentos ocorridos na sociedade. 

As idealizações expressas pela literatura, sempre têm a sua base na realidade, nunca 

são totalmente pura. Através deste contato com o real que ela pratica sua outra função: a 

função formadora. 

A literatura age como um meio de educação, pois exprime a realidade que muitos 

tentam esconder, tornando assim, algo importante para a formação do homem: 
 

A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial. [...] . Longe de ser 
um apêndice da instrução moral e cívica, [...], ela age com o impacto  
indiscriminado da própria vida e educa como ela. [...]. Dado que a literatura 
ensina na medida em que atua com toda a sua gama, é artificial querer que ela 
funcione como os manuais de virtude e boa conduta. E a sociedade não pode 
senão escolher o que em cada momento lhe parece adaptado aos seus fins, pois 
mesmo as obras consideradas indispensáveis para a formação do moço trazem 
freqüentemente aquilo que as convenções desejariam banir. [...]. É um dos meios 
por que o jovem entra em contato com realidades que se tenciona escamotear-lhe. 
(CANDIDO, 1971, p. 805). 

 

 

Obviamente, em se tratando de literatura brasileira, pode-se pensar em muitos 

outros autores, obras, músicas e temas que suscitam bons debates e também pesquisas sobre 

a ótica da literatura como instrumento de mediação do pensamento sobre a realidade social. 

Nesse sentido, é possível escolher diversos assuntos para Literatura e Realidade Social – 

páginas para pensar e serem confrontadas, analisadas e problematizadas a partir do 

conteúdo de obras literárias nacionais.  

Hoje em dia não é diferente, há grandes obras de autores brasileiros na mesma 

situação encontrada nos textos citados acima. Muitos recriam a realidade de hoje e 

denunciam-na em suas obras. Espera-se, assim, que o bom leitor leia e entenda tudo aquilo 

que o artista quer transmitir, para que haja uma real vontade do leitor em compreender a 

realidade social de sua época e, de certa forma, contribuir para a evolução da sociedade do 

meio onde vive. 

Magalhães (2005) destaca que: 

 

 a literatura vem sendo usada como pretexto para o ensino da gramática e, por 
isso, sua relação com a vida tem se perdido, fato que tem levado ao abandono da 
reflexão sobre a realidade em detrimento da expressão da forma lingüística. Além 
disso, ela alerta ainda para a prisão que se tem estabelecido na relação com os 
estilos de épocas literárias, uma vez que aos alunos têm sido ensinadas apenas as 
características de cada uma, o que reduz o texto literário a uma ilustração dessas 
classificações (MAGALHÃES, 2005, p. 12). 



 

 

77 EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 

 Nesta mesma linha Almeida 2007 afirma: 

 

Até aqui, vimos que a literatura pode ser utilizada como base para pensar e 
problematizar a realidade social ou pode ser ela em si o problema a ser estudado. 
No primeiro caso ela pode servir, em conjunto com outras fontes, como 
referencial para quem desenvolve uma pesquisa acerca de um dado tempo e 
espaço (ALMEIDA, 2007, p. 6). 

 

É possível, por exemplo, utilizar um livro como Vidas Secas (1938) de Graciliano 

Ramos (1901-1935) como fonte de apoio para uma pesquisa sobre injustiça social, miséria, 

fome, desigualdade e seca. Por outro lado, o mesmo livro pode não ser uma fonte, mas o 

próprio objeto da pesquisa. Almeida ainda diz: 
 

Nesse caso, as formas de abordar o objeto são também diversas: pode-se estudar 
a trajetória intelectual do autor até o momento de concepção da obra, pode-se 
tomar o movimento literário do momento como chave do processo que permitiu 
a criação da obra, ou mesmo a recepção que o público e que outros intelectuais 
tiveram da obra e, em último caso, e bastante fôlego, lançar mão de todas as 
propostas para empreender uma pesquisa amplíssima (ALMEIDA, 2007, p. 6). 

 

À medida que o aluno estuda com um olhar mais crítico, prestando atenção às 

mensagens que cada autor passa em sua obra, ele estará enriquecendo o seu conhecimento, 

criando para si, um potencial para desenvolver opiniões críticas, análise e debate da 

realidade social. Espera-se que o mesmo não só perceba, aprenda e enriqueça seu 

conhecimento, mas também que se torne um cidadão cada vez mais crítico e capaz de criar 

obras que exprimam opiniões de forma conotativa ou denotativa. 

É importante e fundamental que o aluno perceba que o que deve se ter em mente é 

que um escritor tem sempre por base uma realidade social e que o mesmo, quando escreve 

um enredo que passa em um mundo futuro, faz isso segundo as concepções adquiridas em 

sua atualidade. Seguindo este ponto de vista Almeida ainda diz: 
 

Assim, diferente do que normalmente afirma o senso comum, a literatura não é 
'espelho' da realidade: um espelho sempre reflete a imagem real de forma 
invertida e não é isto que faz a literatura. A arte literária é produto do social, pois 
vem da imaginação de um ser social e tem, portanto, bases nas tensões da vida 
coletiva (ALMEIDA, 2007, p. 3). 

{{[ 

Segundo Roberta Monteiro Alves (2008), ela afirma que: “para haver uma 

compreensão total dos textos é necessário que o aluno tenha uma visão interdisciplinar, isso 

exige mais que a decodificação de sinais.” Ou seja, a leitura é vista como um todo, 
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conforme é afirmado por Chiappini (2005). 

A autora ainda diz que “nessa relação, são de fundamental importância os objetivos 

do leitor, porque eles é que vão determinar a busca pelo aprofundamento em determinados 

conteúdos e métodos”, então, a escola tem o papel não só de ampliar os leitores, mas de 

oferecer diversos materiais e ritmos para lerem.  

Diante disto, é importante que o aluno tenha o contato com os inúmeros tipos de 

textos que existam.  

Roberta Monteiro Alves (2008) argumenta ainda que “a leitura surge na escola como 

uma oportunidade de colocar o aluno em confronto com o outro, propondo-lhe o desafio de 

enxergar a pluralidade cultural como forma de levá-lo a ser capaz de exercer a sua 

cidadania plenamente, sem vestígios de imposição de uma cultura sobre a outra”. Logo, é 

preciso aumentar o leque de leitura dos educados, a fim de lhes oferecerem  uma grande 

variedade de  gêneros textuais. 

 Segundo o Ministério da Educação MEC (BRASIL, 2006) e outros órgãos ligados a 

Educação, a leitura: 

 

Desenvolve o repertório: ler é um ato valioso para o nosso desenvolvimento 
pessoal e profissional. É uma forma de ter acesso às informações e, com elas, 
buscar melhorias para você e para o mundo. Liga o senso crítico na tomada: 
livros, inclusive os romances, nos ajudam a entender o mundo e nós mesmos. 
Amplia o nosso conhecimento geral: além de ser envolvente, a leitura expande 
nossas referências e nossa capacidade de comunicação. Aumenta o vocabulário: 
graças aos livros, descobrimos novas palavras e novos usos para as que já 
conhecemos.Estimula a criatividade: ler é fundamental para soltar a imaginação. 
Por meio dos livros, criamos lugares, personagens, histórias. Emociona e causa 
impacto: quem já se sentiu triste (ou feliz) ao fim de um romance sabe o poder 
que um bom livro tem. Muda sua vida: quem lê desde cedo está muito mais 
preparado para os estudos, para o trabalho e para a vida. Facilita à escrita: ler é 
um hábito que se reflete no domínio da escrita. Ou seja, quem lê mais escreve 
melhor. (BRASIL, 2006, p. 8) 

 

Diante disto, os diferentes tipos de gêneros textuais ganham autonomia em sala, pois, 

o aluno terá muito mais opções de textos, e isto, acarretará no mesmo, diversas 

interpretações de muitos assuntos fornecendo diferentes interpretações de mundo. 

A Literatura contribui de fato para uma formação focada na realidade, enquanto ela 

mostra ao aluno uma visão do meio inserido, que pode ser colacionada ou não à sua, das 

quais levanta vários questionamentos que levem o aluno a pensar sobre a sua posição e a do 

outro na vida, política, social, cultural e econômica  dentro do meio em que está inserido. 

A partir desse momento o aluno conseguirá se perceber como um homem pensante e 
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crítico, com a capacidade de entender não só a si mesmo como também ao próximo e, logo, 

estará pronto a intervir na realidade, tendo como finalidade de alterá-la para melhor. 

 Com a leitura de textos literários o aluno não só compreenderá a realidade social de 

uma época como também estará desenvolvendo o hábito de ler, pois a leitura é algo 

fundamental para a aprendizagem do homem, já que é e por meio dela que ele enriquece e 

amplia o vocabulário, adquiri conhecimento, dinamiza a interpretação e o raciocínio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A obra literária é fruto social. O homem, como ser histórico, tem necessidades, 

anseios e valores que se modificam a todo o momento. As obras literárias refletem seu 

modo de ver a vida e de estar no mundo. É a literatura que reflete as relações do ser 

humano com o mundo e com as outras pessoas. E, à medida que o tempo passa e causa a 

transformação no homem, a literatura acompanha essa mudança, essa transformação, pois, 

ela é sensível as peculiaridades de cada momento, aos modos de ver a vida, de 

problematizar a existência, de questionar o meio inserido, de organizar a convivência em 

sociedade. 

 Diante de tudo isso, é fundamental que a literatura seja trabalhada não como uma 

disciplina exigida nos vestibulares, mas como uma disciplina de fundamental importância 

no processo de formação do aluno. Através da convivência com ela o aluno descobre as 

múltiplas faces da linguagem e entra em contato com os diferentes aspectos da Língua 

Portuguesa.  

 Todos os dados desta pesquisa comprovam os benefícios e pontos positivos 

adquiridos quanto o estudo de obras literárias, ou seja é possível sim que os alunos 

percebam num enredo a injustiça social, miséria, fome, sede, desigualdade, realidade social, 

histórica, política e econômica, e os compare com os fatos ocorridos nos dias atuais. 

Partindo desse ponto, o aluno estará desenvolvendo seu aprendizado e obtendo 

conhecimentos necessários para tornar-se um cidadão crítico, além de estar adquirindo um 

maior domínio quanto à interpretação, à leitura, à escrita e à norma culta padrão. 

 Quanto a importância do ensino da literatura  Zinani & Santos (2002) diz o seguinte:  
 

 
Considerando a importância da literatura para a compreensão da realidade e o 
desenvolvimento do espírito crítico, acreditamos que o aluno, depois de ter 
realizado um efetivo estudo de obras literárias, provavelmente sairá dessa 
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experiência com uma apreensão mais ampla do mundo circundante, mais 
sensibilizado para situações que o envolvem e mais preparado para atuar como 
elemento modificador de sua realidade ( ZIANI & SANTOS, 2002, p. 67). 
 
 

  

A formação de alunos leitores de textos literários é um grande desafio, maior ainda 

é de trabalhar a literatura de forma tão importante quanto o ensino da língua portuguesa e 

matemática, isto exige do professor um grande conhecimento do campo literário e prazer 

em ensinar a literatura. Trabalhar a literatura na escola, em sala é submergir em um plano 

de subjetividade e fascinação, um lugar mágico onde o discente encontra a possibilidade de 

se descobrir, se reconhecer e se encontrar. Desta forma, a literatura passa a ser um convite à 

liberdade de expressão, onde os alunos podem exteriorizar emoções, descobrir e 

compreender as próprias emoções. 
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Capítulo 6 

A METAMORFOSE DO PROFESSOR NO ESPAÇO-TEMPO DO PROCESSO DE 
ENSINO APRENDIZAGEM 
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RESUMO 
 

O presente artigo objetiva analisar a trajetória do professor a partir da prática pedagógica no espaço-
tempo do processo de ensino aprendizagem. Enfatizando os desafios e as possibilidades da prática 
docente, além de apresentar o papel da escola e da família no atual contexto socio histórico, bem 
como compreender a metamorfose do professor em sua função e as transformações educacionais 
frente a liquidez da modernidade. O processo educacional se ressignifica e a prática do professor 
rompe as barreiras do espaço-tempo, uma vez que tudo se revoluciona, as metodologias, os 
conteúdos, a sala de aula, os alunos, a sociedade. A metamorfose do docente é um viés que 
possibilita ao processo de ensino aprendizagem ser amplo, diversificado, múltiplo e contribuir com 
a educação em sua amplitude. Por isso, a mutação pela ótica positiva se faz necessária no percurso 
do docente, assim como da escola no processo educacional dos sujeitos, em sua formação social e 
construção de identidades. A abordagem metodológica é de cunho bibliográfico e fundamenta-se 
em autores como Candau (2005), Bauman (2013), Nóvoa (2014), Valverde (2003) entre outros. 
 
Palavras-Chaves: Professor. Metamorfose. Processo Ensino Aprendizagem. Prática. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O papel social da escola é contribuir com cidadania social e estimular a criticidade 

dos alunos frente aos conteúdos de modo a garantir sua liberdade e autonomia. E o 

professor através de sua prática no processo de ensino aprendizagem, com a educação 

crítica e transformadora, tem um papel de relevância para a sociedade em seu 

desenvolvimento. Pois, os avanços na legislação brasileira no que diz respeito a educação, 

mesmo que de forma gradativa, apesar dos estereótipos, o processo de aprendizagem e as 

questões ideológicas, por exemplo, contribuíram com passos importantes em prol da 

educação. E, ainda que haja muitos entraves que impossibilitam a educação ser de 
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qualidade máxima, muitas possibilidades se concretizaram a luz da modernidade, para o 

professor, para educação como um todo e consequentemente com resultados melhores na 

formação social e cultural tanto dos futuros professores quanto dos alunos.  

Portanto, quando, a reflexão acerca dos conteúdos e da prática pedagógica para que 

as identidades sejam tecidas de modo a garantir liberdade dos sujeitos através da educação, 

ou seja, ressignificar e perceber sua dinamicidade a favor de todos. Uma vez que é na sua 

atuação que o docente se firma frente aos desafios e possibilidades do processo de ensino 

aprendizagem. Por isso, o suporte metodológico, científico ao profissional é de suma 

importância na carreira dos professores de forma contínua, pois a prática precisa ser 

refletida e direcionada aos novos desafios, experiências, realidades históricas, as 

individualidades e as necessidades dos sujeitos. 

O artigo visa analisar o professor em sua prática pedagógica no espaço-tempo do 

processo de ensino aprendizagem. Enfatizando os desafios e as possibilidades da prática 

docente, além de apresentar o papel da escola e da família no atual contexto socio histórico, 

bem como compreender a metamorfose do professor em sua função frente o alunado e as 

transformações educacionais. Portanto, sabe-se que o processo educacional se ressignifica e 

a prática do professor rompe as barreiras do espaço-tempo, uma vez que tudo se 

revoluciona, as metodologias, os conteúdos, a sala de aula, os alunos, a sociedade. A 

abordagem metodológica é de cunho bibliográfico e fundamenta-se em autores como 

Candau (2005), Bauman (2013), Nóvoa (2014), Valverde (2003) entre outros. 

Partindo do princípio que, apesar dos inúmeros desafios do processo educacional, a 

exemplo da estrutura escolar física e curricular, formação inicial e continuada dos 

professores entre outros, tais desafios não podem limitar o processo de aprendizagem, 

mesmo sendo entraves significativos, cabe aos professores, bem como os pais, os próprios 

alunos e a sociedade ressignificar o espaço escolar, enquanto lugar de construção e 

reconstrução contínua, a metamorfose que passa o professor se estende a todos no processo 

educacional. Os professores visto pela plasticidade social se apresentam e se representam 

de modo plural, bem como sua prática e suas adequações ao contexto histórico e social. 

 

 

A ESCOLA E A RESSIGNIFICAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO 

 

Na educação as transformações sociais e tecnológicas são observadas como 

consequências do crescimento das sociedades e se refletem nas práticas, inclusive nas 



 

 

85 EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 

pedagógicas; na educação prioriza-se as relações sociais, o convívio e o diálogo dentro e 

fora da escola. As relações com a comunidade escolar são decisivas, pois tornam visíveis os 

desafios relacionados ao processo educacional, além de com as ferramentas na era digital 

apresentam-se como vantagens e desvantagens em sala de aula. 

 A escola deve empreender, em seu cotidiano, como recomendam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997), uma reflexão acerca das múltiplas cidadanias e identidades, 

necessárias para a construção de uma sociedade democrática. A pluralidade cultural, 

presente no cotidiano escolar, ratifica a diversidade cultural como traço fundamental na 

construção das identidades, definida e negociada no campo dos conflitos e das infinitas 

possibilidades de singularização.  

No percurso histórico do processo evolutivo do homem, a educação se desenrola a 

partir das tecnologias que se desenvolvem nas sociedades. A escola também se estrutura 

baseada nesse alvorecer desde o século XIX, com o seu mobiliário até as metodologias, a 

formação dos professores, as formações familiares, sociais se articulam de modo flexível. O 

contexto histórico não só no que diz respeito à educação, sempre foi construído de acordo 

com ideologias, pois não é um fenômeno neutro ou alheio aos interesses dominantes, as 

mesmas perpassam as entrelinhas sociais e culturais, uma vez que a educação se configura 

no tempo e nas construções sociais. Logo, os avanços das políticas públicas, principalmente 

as de cunho educativo, possibilita um leque de transformações, mudanças essas que 

descentralizam as estruturas de modo, a favorecer o rompimento dos constantes desafios no 

processo de ensino e aprendizagem, principalmente no que diz respeito a educação 

inclusiva. 

A educação é um processo que envolve valores, transmissão e construção de 

relações sociais e, por isso precisa estar voltada para as transformações culturais da 

sociedade. Acreditamos que para que as práticas educacionais, na escola, possam estar 

voltadas à altura do nosso tempo e serem de fato inclusivas precisam ser efetivamente 

emancipatórias, que suscitem processos de conscientização, compreensão crítica e 

participação, sendo uma instituição realmente inclusiva. O que requer o domínio de 

habilidades básicas por nossos educandos, entre elas, o domínio da leitura, escrita e cálculo 

e seus usos em diferentes contextos como instrumentos de entendimento da realidade. 

Concordamos que na educação “que se faz por meio de palavras, não pode ser rompida a 

relação pensamento-linguagem contexto ou realidade” (FREIRE, 2001, p. 70). 

A emancipação a partir da educação se dá pelas possibilidades que o conhecimento 

proporciona, mesmo as práticas e a teria tendo um certo distanciamento, o que não deveria 
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existir, mesmo assim, por muito tempo foi restrita de fato as camadas mais ricas da 

sociedade. Pois, a ascensão social e a liberdade é o poder que o processo educacional 

dispõe aos sujeitos, em sua formação cidadão e construção de identidade. 

Para Candau; Moreira, diante desses aspectos, “[...] será necessário que o docente se 

disponha e se capacite a reformular o currículo e a prática docente com base nas 

perspectivas, necessidades e identidades de classes e grupos subalternizados” (CANDAU; 

MOREIRA, 2005, p.37). Sendo de grade relevância, o papel do professor e da sociedade na 

reformulação curricular para que sejam sanadas as relações de poder e dos interesses 

políticos nas identidades sociais nos espaços educacionais. 

Percebe-se que as relações de poder existente no processo educacional, nas mais 

diversas sociedades deixam claro como os professores, enquanto agentes sociais tem um 

papel importante na articulação crítica e reflexiva em sala de aula. 

Há rupturas no que diz respeito aos conceitos de educação tradicional; nessa o aluno 

é considerado um elemento passivo e recebedor do conhecimento e o professor, o portador 

de tal conhecimento. Nesse novo contexto, a tecnologia pode ser interpretada como um 

meio de democratizar a educação e o acesso a uma formação verdadeiramente 

emancipatória (BELLONI, 2006). 

A educação em processo desenvolvimentista, no contexto histórico brasileiro, é 

perpassada por inúmeras etapas e, ao abordamos o professor e sua prática pedagógica a 

partir das constantes evoluções, como as tecnologias digitais no espaço educacional, 

compreendemos as pluralidades dessa prática educacional. Por isso, ao pensarmos em seus 

aspectos múltiplos ficam evidentes as singularidades e possibilidades independente dos 

estigmas que são direcionados ao docente e seus desafios em sala de aula. Sobre isso, 

Cortella (1997) explica sobre as práticas escolares e menciona que essas devem estar 

envoltas na realidade e no contexto social no qual a escola e seus alunos estão inseridos; 

uma mesma prática escolar realizada em diferentes contextos poderá ter resultados 

distintos. 

A escola massificou-se sem se democratizar, isto é, sem criar estruturas adequadas 

ao alargamento e renovação da sua população e sem dispor de recursos e modos de ação 

necessários e suficientes para gerir os anseios de uma escola para todos, com todos e de 

todos. (BARROSO, 2003, p.31). 

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social 

e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, 

aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva 
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constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que 

conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia 

de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão 

dentro e fora da escola. (BRASIL, 2009, p.1)  

Na abordagem da educação inclusiva, Mantoan afirma, no que tange ao processo de 

inclusão e desafios emergentes, que: 

  

A inclusão não prevê a utilização de práticas de ensino escolar específicas 
para está ou aquela deficiência e /ou dificuldade de aprender. Os alunos 
aprendem nos seus limites e se o ensino for, de fato, de boa qualidade, o 
professor levará em conta esses limites e explorará convenientemente as 
possibilidades de cada um. Não se trata de uma aceitação passiva do 
desempenho escolar, e sim de agirmos com realismo e coerência e 
admitirmos que as escolas existem para formar as novas gerações, e não 
apenas alguns de seus futuros membros, os mais capacitados e 
privilegiados (MANTOAN, 2003, p.36). 

 

Construir uma sociedade inclusiva é um processo de suma importância para o 

desenvolvimento e preservação de um Estado democrático. Entende-se por inclusão o 

direito, a todos, do alcance continuado ao lugar comum da vida em comunidade, 

comunidade essa que deve estar orientada por ações de acolhimento à diversidade humana, 

de aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na equiparação de 

oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas as dimensões da vida 

(BRASIL, 2009, p. 13). 

As diferenças não podem ser o limite, ou seja, a fronteira que sinaliza a 

classificação do apto ou do inapto, ao contrário disso, as diferenças devem ser o ponto de 

partida para novas possibilidades e avanços, com novas possibilidades de respostas. Para a 

autora supracitada, um grande desafio, é a reorganização das escolas, cujo paradigma é 

meritocrático, elitista, conteudista e baseado na transmissão dos conhecimentos. 

Os obstáculos são múltiplos, muitas barreiras que limitam, como o preconceito, a 

estigmatização, carência de profissionais capacitados, que se somam a falta de 

acessibilidade no ambiente físico da escola, falta de conhecimento acerca dos direitos dos 

sujeitos com necessidades especiais, a comunicação dentre outros entraves. Carvalho 

(2006, p. 60) afirma que o desafio do milênio é conscientizar a sociedade de que as 

limitações impostas pelas diversas manifestações de deficiências não devem ser 

confundidas com impedimentos. 
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Nada de metodologias e conteúdos estagnados ou didáticas prontas e acabadas. 

Como já citado anteriormente, a escola é reflexo/extensão da instância social, para tanto, 

deve estar em constante aprimoramento e atualização. O conhecimento deve ser contínuo e 

ressignificado ao longo de toda vida, para que dessa forma possa assumir caráter utilitário. 

Em outras palavras, nenhum outro tipo de educação ou aprendizagem é concebível; a 

formação dos eus ou personalidades é impensável de qualquer outra forma que não seja 

uma reformação permanente e eternamente inconclusa (BAUMAN, 2013, p. 155). 

Portanto, compreender os múltiplos desafios da educação e da inclusão através da 

escola e realidade social do país, a partir das possibilidades de mudanças, que visam 

avanços em prol da igualdade e equidade em todos os espaços, inclusive na escola são 

relevantes e se fazem necessários. Além de gerarem debates e reflexões, uma vez que, 

objetivam contemplar a melhoria no processo evolutivo da educação inclusiva, com 

docentes, gestores, sociedade e o Estado mais comprometido com a responsabilidade de 

incluir a todos, em todos os espaços.  

Já que as mudanças ao longo da história da educação trazem em seu bojo, avanços 

positivos em prol da qualidade e eficiência do processo como fonte de emancipação e 

crescimento. O espaço escolar representa a diversidade humana, as formas e diferentes 

ritmos de aprendizagens, além das dificuldades e necessidades especiais. Por isso a 

educação especial e a inclusiva, aliada a tecnologias educacionais e assistivas tem 

contribuído de modo efetivo com o processo de ensino aprendizagem. 

Para definição da metodologia desta pesquisa, optou-se pelas orientações 

metodológicas de Minayo (2004); e Vergara (2003). De acordo com a taxionomia de 

Vergara (2003), podemos classificar a pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto 

aos fins esta pesquisa classifica-se como sendo descritiva e explicativa. Pesquisa 

bibliográfica e documental, pois buscou-se na literatura pertinente como livros, artigos, 

documentos oficiais, entre outros, para fundamentar o marco teórico do problema deste 

trabalho, confrontado as informações com a realidade encontrada. 

Ademais, a adoção da abordagem qualitativa como perspectiva desta pesquisa 

justifica-se porque, “[...] se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado” (MINAYO, 2004, p. 21). Ainda conforme esta autora, caracteriza-se como 

pesquisas qualitativas aquelas que incorporam o significado e a intencionalidade como 

pertinentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo estas últimas consideradas 

tanto em seu advento quanto em sua transformação como produções humanas 

significativas. 
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A PRÁTICA DOCENTE E SUAS REPRESENTAÇÕES: a metamorfose do professor 

no espaço tempo 

 

A prática docente, assim como o próprio processo de aprendizagem no percurso 

histórico da educação se ressignifica constantemente, pois o professor em sua construção 

social, sua identidade a partir de sua formação tem uma representação que se reconfigura 

no espaço tempo. A docência simboliza a função social da educação juntamente com a 

escola e a gestão, bem como as relações estabelecidas com a comunidade e os alunos. 

A reflexão verdadeira, ao mesmo tempo em que pode libertar o professor de 

manuais e conhecimentos teóricos preestabelecidos, tornando-o sujeito de sua própria 

prática, pode libertá-lo das amarras da dominação e do autoritarismo, elevando-o também a 

condição de sujeito dentro do cenário geral da escola, pensando-se aí na afirmação do seu 

papel enquanto profissional do ensino e na sua participação ativa na definição dos 

caminhos da instituição escolar (VALVERDE, 2003, p. 28). 

O professor é ativo, mas isso não o impede de ser passivo no processo, aprende e 

ensina, contribui com a construção social dos sujeitos, mas também se constrói e reconstrói 

constantemente no meio social que a escola está inserida. Por isso, a prática deve ser 

refletida, as metodologias, romper as barreiras do tradicionalismo em prol de uma educação 

emancipatória. 

Considerando determinado cenário de “educação líquida” é inconcebível solicitar ao 

aluno o retorno de um dado pronto, mas lançar uma situação problema. Para tanto, torna-se 

necessário resgatar, instigar e estimular o diálogo, o questionamento e a consequente 

lapidação do exercício reflexivo. O que o educando aprende e exercita em sala, ele prática e 

reproduz na convivência em sociedade (KARNAL, 2016). 

Sendo assim, considerando a ininterrupta modificação da contextualização social 

em consonância com o contexto escolar, acredita-se que a formação de qualidade do ser 

professor possui caráter prioritário e decisivo no que diz respeito a correspondência das 

necessidades que exprime o tocante líquido – moderno. Neste viés, o “novo” professor 

deverá se destacar nestes tempos líquidos-modernos como um profissional cujo perfil é o 

do sujeito autônomo, reflexivo, pensante, criativo, cooperativo e inventivo (MOURA, 

2009). 

Arroyo (2000) apresenta um dos entraves que o professor enfrenta na 

contemporaneidade é a descaracterização e desprofissionalização do professor. E ele 

enfatiza a redução dos mestres a ensinantes. Para este autor, é fundamental um 
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redimensionamento do ofício do professor e de sua identidade e esta nova identidade “tende 

a ser afirmada frente à nova descaracterização da escola e da ação educativa” (p. 22). Esse 

aspecto fatalmente repercute na identidade profissional. 

O sujeito líquido - cidadão pós-moderno - tem seu condicionamento humano 

afetado/modificado e lapidado conforme as transformações decorrentes do movimento pós-

moderno. Sendo assim, destaca-se neste cenário, um novo ciclo cultural que impulsiona 

estímulos capitalistas, “[...] de modo que toda uma nova geração está circundada por uma 

cultura „agorista‟, promovendo o culto à novidade, à contingência aleatória, ao consumo 

incansável e, ao mesmo tempo, insaciável” (FURLAN; MAIO, 2016, p. 285). 

Desempenhar essa tarefa com compromisso e qualidade exige, da parte do 

professor, reunir um conjunto de saberes e competências que lhe permitam a construção de 

um ensino de qualidade. Os saberes do professor são construídos ao longo de toda uma 

carreira e vida do professor, razão que justifica que não sejam contemporâneos uns dos 

outros, uma vez que se vão adquirindo ao longo do tempo. São assim saberes temporais, em 

cuja construção intervêm dimensões identitárias, de socialização profissional, fases e 

mudanças, que se constituem num conjunto de conhecimentos, competências, habilidades e 

atitudes. Tardif (2008), afirma que o saber docente se relaciona com a pessoa, com a sua 

identidade, com a sua experiência de vida, com a sua história profissional, com as suas 

relações com os alunos na sala de aula e com os outros. 

O que é ser professor hoje? Ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo 

com consciência e sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade se 

educadores. Os educadores, numa visão emancipadora, não só transformam a informação 

em conhecimento e em consciência crítica, mas também formam pessoas. Diante dos falsos 

pregadores da palavra, dos marqueteiros, eles são verdadeiros amantes da sabedoria, os 

filósofos de que os falava Sócrates. Eles fazem fluir o saber - não o dado, a informação, o 

puro conhecimento - porque constroem sentido para a vida das pessoas e para a 202 

humanidade e buscam, juntos, um mundo mais justo, mais produtivo e mais saudável para 

todos. Por isso eles são imprescindíveis. (GADOTTI, 2003, p.3). 

Nóvoa (2006) diz que o dilema, entre outros conceitos, são decisões que só se 

consegue ponderar através do conhecimento e através dos valores. Pautado nessa 

afirmativa, cabe ao professor reestruturar seu trabalho, perante as expectativas e pressões da 

condição social contemporânea, que solicita a qualidade do ensino oferecido, enfrentando 

os dilemas com os quais o trabalho docente se depara. A formação do professor é, por 

vezes, excessivamente teórica, outras vezes excessivamente metodológica, mas há um 
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déficit de práticas, de refletir sobre as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como 

fazer. É desesperante ver certos professores que têm genuinamente uma enorme vontade de 

fazer de outro modo e não sabem como. Têm o corpo e a cabeça cheios de teoria, de livros, 

de teses, de autores, mas não sabem como aquilo tudo se transforma em prática, como 

aquilo tudo se organiza numa prática coerente. Por isso, tenho defendido, há muitos anos, a 

necessidade de uma formação centrada nas práticas e na análise dessas práticas. 

Para os professores o desafio é enorme. Eles constituem não só um dos mais 

números grupos profissionais, mas também um dos mais qualificados do ponto de vista 

académico. Grande parte do potencial cultural (e mesmo técnico e científico) das 

sociedades contemporâneas está concentrado nas escolas. Não podemos continuar a 

desprezá-lo e a memorizar as capacidades de desenvolvimento dos professores. O projeto 

de uma autonomia profissional, exigente e responsável, pode recriara profissão professor e 

preparar um novo ciclo na história das escolas e dos seus atores (NÓVOA, 2014, p. 31). 

Cabe ao professor, portanto ressignificar-se a cada momento, refletindo 

sistematicamente e constantemente a sua prática. A transformação do sistema escolar 

garantiu o acesso à escola para todos, mas também promoveu a falta de qualidade no ensino 

e o professor passou a sofrer críticas generalizadas, dos que sem analisar as circunstâncias 

que os obrigam fazer mal o seu trabalho, considera-os como os responsáveis imediatos 

pelas falhas no sistema. Os professores precisam reencontrar novos valores, novos 

idealismos escolares que permitam atribuir um novo sentido à ação docente. (NÓVOA, 

2014, p. 29). 

É muito presente a preocupação com a reinvenção, ressignificação e reconstrução da 

escola na / da sociedade, em que os diferentes sujeitos tenham o direito e a liberdade ao 

discurso, em que as relações estabelecidas sejam responsáveis por um processo de inclusão 

e não mais de exclusão. Uma escola em que professores e alunos criem e recriem os 

conhecimentos juntos. Escola e sociedade devendo se comprometer com os interesses da 

classe trabalhadora, devendo se mobilizar para uma educação que leve a uma reflexão 

crítica sobre o mundo (VALVERDE, 2003, p.14). 

Os espaços educacionais devem priorizar a aprendizagem; por isso, a 

ressignificação da prática docente deve ser constante, visando sanar os problemas e 

contribuir para uma sociedade melhor e um processo educativo democrático. Isto é 

importante tanto para o processo evolutivo da educação quanto para os alunos que utilizam 

as tecnologias em sala de aula como instrumentos didáticos, a exemplo de computadores, 

celulares, tablets e etc. Nesta perspectiva Peixoto, (2012) enfatiza que a tecnologia é 
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pensada como mediação e como instrumento de transformação do processo de 

aprendizagem e das relações pedagógicas. 

Neste viés, o sujeito líquido, neste caso em especifico o professor, vive na 

transitoriedade de momentos, sentimentos, decisões e conhecimentos. Somos inundados de 

excessos informacionais e destituídos de orientações/referenciais, para viver e conviver 

com sabedoria em meio a civilização moderna. Em outras palavras, “um espectro paira 

sobre os cidadãos do mundo líquido- moderno e todos os seus esforços e criações: o 

espectro da superfluidez. A modernidade líquida é uma civilização do excesso, da 

redundância, do dejeto e do seu descarte” (BAUMAN, 2013, p.14). 

Moran (2015) sintetiza algumas contribuições só se tornaram possíveis através das 

tecnologias digitais na educação, mas destacamos principalmente o fato de o aluno poder 

assumir o papel de aprendiz proativo e participante, sujeito de suas ações e protagonista do 

seu aprendizado. Porém, ele não estará sozinho neste processo, pois o professor será o 

mediador e orientador. Para tanto, faz-se necessária uma mudança de entendimento e até de 

atitude pelos envolvidos; há momentos em que o aluno trabalhará individualmente; noutros, 

em grupos, mas o principal é que todos estejam dispostos a colaborar com sua 

aprendizagem. As tecnologias digitais possibilitam configurar espaços de aprendizagem, 

nos quais o conhecimento é construído conjuntamente, porque haverá interatividade. Não 

há como pensar em educação sem troca, sem co-criação. Na busca do modelo pedagógico 

específico da educação on-line, interatividade surge como aspecto central.  

Para Libâneo (2006), a escola é um espaço onde se sintetiza a cultura vivenciada 

pelos alunos nas mídias, na cidade, nas ruas e no cotidiano da cultura com a cultura formal. 

Nesse contexto, os jovens alunos exigem o reconhecimento das suas condições de sujeitos, 

nas quais se devem considerar as suas vivências e experiências pessoais. 

Em consequência a esse fluxo constante de modificações que refletem em todos os 

aspectos do tocante social, o leque de potencialidades humanas e profissionais deve-se 

expandir como resposta protetiva. Em outras palavras, “num mundo como esse, somos 

compelidos a assumir a vida pouco a pouco, tal como ela nos vem, esperando que cada 

fragmento seja diferente dos anteriores, exigindo novos conhecimentos e habilidades” 

(BAUMAN, 2013, p.15). 

Nesse contexto de mudanças, Libânio (2006) afirma que os pais deixaram de ser o 

padrão de conduta, a escola deixou de ser o único lugar de transmissão de saber e o livro 

não é mais o único articulador de culturas. Para o autor, o jovem aluno contemporâneo 

carrega consigo uma multiplicidade de novos saberes. De acordo com o pesquisador. Em 
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frente ao professor, sentam-se alunos “empapados” de outros saberes, outras linguagens 

que circulam na sociedade, que não são saberes organizados como as matérias de ensino, 

mas saberes-mosaico, porque são fragmentos, pedaços da realidade, ainda que expressem o 

que se passa na cabeça das crianças. 

Dessa forma, ainda segundo Barros Filho (2014, p. 01), considerando as 

circunstâncias atuais, “o trabalho do educador é necessariamente restritivo. Educar é definir 

privações. Educar é definir a energia vital em uma certa direção em detrimento de outra”, 

se deixarmos uma criança solta, ela será guiada essencialmente pelos seus instintos 

prazerosos e egocêntricos, e isso pode dificultar sua vida em sociedade. Assim, a criança 

precisa estar preparada para agir em sociedade, e essa preparação advém do seio familiar e 

escolar com o professor. 

 

CONCLUSÃO 

 

A escola e as demais instituições, enquanto espaço social de produção do 

conhecimento e de aprendizagem, trazem reflexões, sobre muitos aspectos estruturais, no 

que diz respeito aos princípios e às funções da organização escolar, como motor propulsor 

para uma educação democrática a partir de sua gestão. Os avanços dos últimos séculos 

trouxeram à tona muita facilidade à sociedade; na educação não foi diferente, foram 

disponibilizados novos materiais didáticos que, apesar do desafio que trazem, 

proporcionam aos professores e alunos maior praticidade no aprender e no ensinar. 

Logo, ao procuramos fazer uma reflexão a partir do professor o enquanto agente 

social, e este contribui na construção de identidade. A educação na produção do 

desenvolvimento com processo de ensino e aprendizagem, as tecnologias são de suma 

importância sem dúvida. Ao se pensar as relações/interações no ambiente educativo com 

todas suas prerrogativas percebe-se que esses devem ser motivos de constante reflexão por 

parte do professor como forma de colaboração para a educação. 

O professor com práticas inovadoras, a qual é usada no espaço tempo, com 

adaptações metodológicas para o processo educativo, com recursos diversos e nos espaços 

múltiplos podem ser consideradas formas de ensino híbrido, pois o virtual e presencial 

também tem denominações contextualizadas, uma vez que a sala de aula invertida, por 

exemplo, pode ser representada em contextos e ambientes diversos. Por isso, pensar o 

sertão enquanto espaço de sociabilidade plural é relevante, levando em conta as relações 
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educacionais dos sujeitos e suas práticas ao longo do tempo, principalmente na era digital e 

os avanços das ferramentas metodológicas e pedagógicas. 

A liquidez, a plasticidade que molda a prática docente, bem como a educação e a 

sociedade, as quais fazem parte da mobilidade social e histórica dos sujeitos no espaço 

tempo são fruto e faz parte da construção das futuras gerações, a metamorfose docente é um 

fato, as transformações são efeitos sociais e educacionais, uma vez que o professor e a 

escola têm a função emancipatória com o pensamento crítico, autônomo e reflexivo.  
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Capítulo 7 

AS INFLUÊNCIAS DOS PARADIGMAS EDUCACIONAIS NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES: UMA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA ACERCA DESTAS 

INFLUÊNCIAS 
 

Robson Alves dos Santos1 
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Felipe Rodrigues Costa3  

Karleison Coelho da Paixão 
RESUMO 

A sociedade contemporânea frequentemente vem passando por transformações, nas quais o 
educador necessita estar em um processo contínuo de renovação. Na educação partisse de um 
modelo de ensino tradicional, para um modo de formação continuada na qual o professor formado 
desenvolve-se constantemente sua profissionalidade, o que permite assim uma autonomia na sua 
profissão. Dessa forma, pretende-se analisar como os paradigmas educacionais influenciam na 
formação dos professores do curso de licenciatura, e com isso, observa-se também como decorrerá a 
sua pratica pedagógica. Os cursos de graduação vêm constantemente mudando os seus paradigmas, 
percebe-se isso quando se analisa o PPCs dos cursos. O curso de geografia principalmente devido 
tratar-se de uma ciência presente no cotidiano das pessoas, para dessa forma atender as 
necessidades da sociedade contemporânea. 
 

Palavras-chave: Formação docente; Paradigmas educacionais; Geografia.  

 

Introdução 

 

A sociedade contemporânea e a formação docente em geral vêm passando por 

constantes transformações, tendo o educador a necessidade de reformular-se e atualizar-se 

de acordo com as novas necessidades em curso. Para autores como Morin (1999) e 

Boaventura Santos (2002), o presente momento é de transição paradigmática, em que se 

deixa de analisar o mundo em partes independentes e fragmentadas, sem conexões umas 

com as outras, para um novo paradigma que analise e compreenda o mundo como um todo 

em constantes transformações.  
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No campo da Educação, percebe-se a transição de um modelo antigo de formação 

docente, em que os professores e os formadores de professores se viam e concebiam o 

aluno-professor (futuro professor) somente como repassador de informações, para um novo 

modelo, caracterizado pelas incertezas quanto aos seus novos paradigmas de formação. 

Nesse novo modelo, o professor formador deve centrar-se na concepção de um processo 

permanente, uma formação continuada, de um aperfeiçoamento constante de sua 

profissionalidade e pelo desenvolvimento de sua capacidade reflexiva, crítica e criativa, que 

dê a ele e ao aluno-professor autonomia em sua profissão e eleve seu status. 

Assim, nesta subseção pretende-se analisar os paradigmas do conhecimento e suas 

influências nos formadores de professores e, consequentemente, em sua prática pedagógica 

e formativa. Pode-se dizer que o professor formador alicerça o processo formativo do 

futuro professor em paradigmas que, com o passar do tempo, foram mudando e se 

adequando às novas necessidades da sociedade contemporânea. Prova disso é que 

constantemente os cursos de graduação reformulam seus PPCs, como vimos na discussão 

anterior, para atender aos anseios da sociedade contemporânea, principalmente a Geografia, 

que trata de uma ciência presente no cotidiano das pessoas. Teremos como base o estudo de 

autores que pesquisam a questão da formação docente, dos paradigmas do conhecimento e 

dos paradigmas educacionais.  

Há a preocupação em torno de uma prática pedagógica dos professores formadores 

que seja inovadora, que torne o aluno-professor um sujeito crítico, reflexivo e investigador 

contínuo em sua área de conhecimento. Parte-se da ideia de que um professor formador que 

tenha como base paradigmas tradicionais não consegue promover e construir em si mesmo, 

e em seus alunos, futuros professores, um diálogo entre os conhecimentos docentes que 

servem de base para ensinar e nem de um raciocínio pedagógico do conteúdo geográfico, 

pois não há articulação/diálogo para este tipo de profissional.  

 

Metodologia  

 

Esta pesquisa é desenvolvida a partir de um levantamento bibliográfico acerca dos 

principais estudos referente a relevância que a mesma possibilita, trata-se de uma análise 

crítica sobre o modo em que esta problemática se apresenta, dialogando com as ideias 

centrais construídas por alguns autores pesquisadores da área. Esta inteiração ocorre de 

forma transversal, perpassando por diversas analises de acordo com a discussão levantada, 

as referências distribuídas ao longo do texto, partem-se da necessidade de trazer para o 
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agora esta discussão acerca da importância da formação do professor neste mundo 

contemporâneo, e até que ponto as influencias dos paradigmas educacionais podem 

influenciar nesta formação.  

 

Desenvolvimento 

 

Os paradigmas da ciência norteiam toda a sociedade e a educação, influenciaram 

também no modelo de formação de professores e em suas práticas pedagógicas. Os 

paradigmas que influenciaram e influenciam fortemente a formação de professores e os 

processos de ensino e aprendizagem estão caracterizados no século XX, e as mudanças 

paradigmáticas iniciaram-se no final do século passado e início do século XXI.  

A prática pedagógica está alicerçada em paradigmas que a sociedade construiu ao 

longo da história. Para Kuhn (1996, p. 129), "um paradigma, é aquilo que os membros de 

uma comunidade científica partilham e, inversamente, uma comunidade científica consiste 

em homens que partilham um paradigma". Os paradigmas são construídos pelos homens e 

são acompanhados de valores, ideologias e crenças frente a uma determinada comunidade, 

e por serem construção do homem, afetam, por consequência, a sociedade e a educação. A 

respeito dos paradigmas educacionais, para Zeichner (1983, p.3), esses fornecem “uma 

matriz de crenças e pressupostos acerca da natureza e propósitos da escola, do ensino, dos 

professores e de sua formação, que dão características específicas à formação de 

professores [...].”  

A respeito dos paradigmas no cenário da educação, Cunha (1998) afirma que o 

grande problema está na prevalência da ciência positivista na educação e, 

consequentemente, de formadores de professores, e que a concepção positivista foi a 

responsável pela consolidação de alguns dos paradigmas científicos que existem 

atualmente, como o paradigma da racionalidade técnica. 

Percebe-se que o problema está no modelo de ciência que ainda prevalece, nas 

teorias de aprendizagem que fundamentam a prática pedagógica, sendo que a prática do 

professor se encontra fundada e influenciada por modelos de educação fundamentados em 

determinadas teorias do conhecimento. O modelo de ciência positivista, que influencia a 

formação e as práticas educacionais de professores, decorre da associação de várias 

correntes de pensamento, como a Revolução Científica, o Iluminismo e a Revolução 

industrial. Pode-se, portanto, dizer que as ideias iniciais que influenciaram a era moderna 

vieram dos séculos XVI, XVII e XVIII.  
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No século XVIII, René Descartes publicou sua obra Discurso do método, na qual 

propunha o paradigma cartesiano que sustentaria o “modelo conservador e dominante que 

caracteriza a chamada Era Moderna, que preconiza a racionalização, fragmentação e a visão 

linear da Ciência e, por consequência, influenciaria também a Educação” (BEHRENS, 

2007, p. 442). O paradigma cartesiano introduziria a descrição matemática da natureza, 

então, o conhecimento científico lógico-dedutivo, que tinha como característica o 

mecanicismo, passa a ser a única forma legítima de se fazer ciência.  

As instituições de ensino superior que formam educadores têm se mostrado como 

instituições de uma prática pedagógica muitas vezes conservadora e tradicional. Os 

professores sofreram e ainda sofrem influência do positivismo, do paradigma cartesiano e 

de uma racionalidade técnica que caracterizou e influencia a ciência até os dias de hoje. 

Segundo Behrens (1999, p. 384), o paradigma cartesiano contaminou a escola em todos os 

níveis de ensino e propunha a fragmentação do conhecimento, já que “as escolas repartiram 

o conhecimento em áreas, as áreas em cursos, os cursos em disciplinas, e as disciplinas em 

especialidades”, o que levaria os docentes a realizarem práticas pedagógicas isoladas em 

suas salas de aula, não havendo uma ligação, diálogo ou interdisciplinaridade entre as áreas, 

disciplinas ou especialidades.  

O professor formador centrado no paradigma da racionalidade técnica vê o processo 

formativo do professor como um processo de estrutura linear, em que o professor adquire 

inicialmente os conhecimentos científicos de sua área e em seguida os conhecimentos 

didático-pedagógicos. Para autores como Gatti (2008), este modelo ficou caracterizado 

como 3+1, como já vimos em discussão anterior, em que, nos três primeiros anos se tinha 

uma formação específica de cada curso e o último ano era destinado à formação 

pedagógica. Para a autora, esse modelo de professor traz como produto final um 

profissional dicotomizado, que separa conteúdo e prática, ou seja, que possui a prática sem 

o conteúdo ou transmite o conteúdo como se o mesmo possuísse um fim próprio.  

A educação na concepção de Morin (2001) necessita de uma reforma paradigmática 

que tenha como base a complexidade do conhecimento. Morin (1999) afirma que o 

problema da complexidade do conhecimento é um desafio, pois só se conhece o todo se 

conhecermos as partes, e só se conhecem as partes se conhecermos o todo. O autor salienta 

que vivemos em uma época de mundialização, em que os grandes problemas deixaram de 

ser particulares para serem mundiais, vide os problemas ambientais e ecológicos e o vírus 

da Aids. Fala-se em uma reforma de mentalidade, uma reformulação e alteração ao que está 

posto, visto que, sob esta perspectiva, a educação e atuação docente não só altera e gera 
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mudanças a nível micro (sala de aula), mas também macrossocial (sociedade em geral) 

(MORIN, 2001).  

Capra (1996) complementa essa discussão ao afirmar que, quando estudamos os 

principais problemas de nossa época, percebemos que estes não podem ser entendidos 

isoladamente, são problemas sistêmicos e interdependentes. Para o autor, esses problemas 

devem ser vistos como facetas de uma única crise, uma crise de percepção em que as 

grandes instituições sociais, como as universidades, partem de uma visão de mundo 

obsoleta, uma visão da realidade inadequada, para lidar com um mundo globalmente 

interligado. Assim, requer-se uma mudança na percepção de mundo atual, uma mudança 

paradigmática que devem atingir principalmente os líderes governamentais, bem como a 

educação e os formadores de professores, reforçando a ideia de mudança paradigmática a 

nível da educação, como também na formação docente atual.  

São vários os autores que estudam os paradigmas científicos, com nomenclaturas 

diferentes. Temos Boaventura Santos (2002) que utiliza os termos “Paradigma Dominante” 

e “Paradigma Emergente”, Morin (1999) fala em “Paradigma Tradicional” e “Paradigma da 

Complexidade”, Capra (1996) “Paradigma Sistêmico” e “Paradigma Holístico”, e no campo 

da Educação, temos autores como Behrens (1999; 2007), que os tratam como “Paradigmas 

Conservadores” e “Paradigmas Inovadores”. Partimos da premissa que esses autores 

utilizam bases e teorias comuns nas definições de cada paradigma, e não iremos aqui 

discutir a diferença entre eles. Salienta-se também, que utilizaremos os termos usados por 

cada autor.  

Para fins didáticos, podemos dividir a reflexão acerca dos paradigmas educacionais 

em paradigma conservador ou tradicional e paradigma inovador, na visão de Behrens 

(1999). O paradigma conservador tem como característica um formador de professor cuja 

prática pedagógica se baseia na reprodução do conhecimento, fragmentação, memorização 

e cópia, sendo influenciado pelo paradigma cartesiano.  

Behrens (2007), em seu projeto de pesquisa denominado Paed (Paradigma 

Emergente e a Ação Docente), realizado no grupo de pesquisas Pefop (Paradigmas 

Educacionais e Formação de Professores), a respeito da formação de professores na 

PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), com o intuito de investigar possíveis 

encaminhamentos metodológicos inovadores que viessem a atender as novas exigências da 

sociedade, constatou que os professores de nível superior, em geral, não têm formação 

pedagógica. A pesquisa buscou compreender quais os paradigmas que caracterizam a 

formação de professores, a qual revelaria se a abordagem paradigmática usada dentro das 
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instituições de ensino superior pesquisadas era conservadora ou inovadora. Assim, com a 

pesquisa, constatou-se que os formadores de professores, em sua grande maioria, tendem a 

reproduzir e utilizar-se das mesmas metodologias que vivenciaram no seu processo de 

formação, e que existe uma resistência de grande parte dos docentes em alterarem suas 

práticas pedagógicas e formativas e de buscarem referenciais em novos paradigmas, para 

uma prática pedagógica e formativa que rompa com o paradigma conservador e busque 

referências em paradigmas inovadores.  

A mesma autora destaca que o paradigma tradicional se baseava na observação, na 

lógica matemática e na experimentação como critérios da verdade, o que originaria as 

correntes filosóficas do racionalismo e empirismo, algo parecido com a Geografia 

Tradicional. Para este paradigma, o mundo era pentasensorial, limitado pelos cinco 

sentidos, ou seja, o que podia ser cheirado, ouvido, degustado, tocado ou visto. Para a 

autora, devemos evoluir de seres pentasensoriais para seres multisensoriais, que não 

devemos nos limitar aos cinco sentidos. Não é que não se deva fazer uso dos sentidos para a 

construção de um pensamento científico, já que o uso dos sentidos possibilita um rigor 

científico e pode até ser visto como uma herança benéfica do paradigma tradicional e do 

positivismo na construção do conhecimento científico. O que não se deve é limitar-se a 

esses sentidos, mas, junto com esses, introduzir a intuição, as emoções, os sentimentos, 

integrando-se, assim, ao processo de construção do conhecimento do professor e da 

compreensão da natureza.  

Cunha (1998) afirma que o professor, ao ensinar (e acreditamos também que o 

professor formador), baseia-se nos moldes de sua formação e na concepção e visão de 

mundo que ele traz consigo ao longo de sua formação, ou seja, o professor ensina de acordo 

com o lugar onde ele se formou e, conforme vai se aperfeiçoando, vai construindo sua 

profissionalidade.  

Na educação, o paradigma conservador traria consequências como o surgimento de 

uma escola que exigiria apenas memorização, cópia e repetição dos conteúdos por parte dos 

alunos, algo que perdurou e ainda perdura na Geografia. Uma escola que teria como 

tendência a fragmentação do conhecimento, com um professor centrado somente na 

transmissão do conteúdo, uma educação, segundo Freire (1975), domesticadora e bancária, 

que vê o aluno como “banco” para o depósito de conhecimento, dados e fatos, não o 

introduzindo no processo de produção do conhecimento, não vendo o aluno como sujeito 

participante e ativo, mas sim, meramente como objeto. Um professor formador que repassa 

conhecimento não instiga o diálogo entre os conhecimentos docentes, ou seja, não se 
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aperfeiçoa profissionalmente e não forma um futuro professor que construa o seu próprio 

conhecimento por meio do diálogo e articulação entre estes e de um raciocínio pedagógico 

de conteúdo (trata-se de uma discussão que veremos mais à frente).  

 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 
educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. 
Eis aí a concepção bancária da educação, em que a única margem de ação que se 
oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. 
Margem para serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No 
fundo, porém, os grandes arquivados são os homens, nesta [...] equivocada 
concepção ‘bancária’ da educação. Arquivados, porém, fora da busca, fora da 
práxis não podem ser. Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação 
dos que se julgam sábios aos que julguem nada saber. Doação que se funda numa 
das manifestações instrumentais da ideologia da opressão - a absolutização da 
ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro (FREIRE, 1975, 
p.67).  

 

Para Souza (2005), esse modelo forma um professor que “ensina” o aluno a não 

questionar, não construir um pensamento próprio, a não divergir e a aceitar de forma 

passiva o conhecimento que é posto a ele. A autora afirma que a esse professor cabe 

somente “passar conteúdo” para que o aluno memorize e apenas o reproduza e repita, 

deixando de lado elementos como a reflexão e a criticidade. Nos moldes de paradigmas 

tradicionais e conservadores, o professor é supervalorizado como elemento imprescindível 

para “passar conteúdos” em aulas expositivas, na repetição de exercícios. O professor é o 

dono de verdades absolutas e inquestionáveis e desempenham uma relação hierárquica com 

seus alunos, na qual os veem de cima para baixo, e questões como a posta por Paulo Freire 

(2011), de que não existe docência sem discência, não existem nesse modelo de professor. 

Para Misukami (1986, p. 15), “O papel do professor está intimamente ligado à transmissão 

de certos conteúdos que são predefinidos e que constituem o próprio fim da educação 

escolar”.  

Visando uma superação do que entendemos por paradigmas da racionalidade 

técnica, tradicional e conservadores e por meio de uma reforma universitária, tem-se a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LBD nº 9.394/96 e de 

documentos tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que deram início a 

novas reflexões sobre o processo formativo do professor, uma nova proposta de formação 

profissional norteada pelas competências que o professor deveria possuir, como vimos na 

discussão sobre os PPCs.  
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A ideia de competência é posta aqui como o que compete ao professor no exercício 

de sua profissão e a capacidade de mobilizar conhecimentos teóricos e práticos em sala de 

aula. Essa concepção de formação traz uma perspectiva  

 

[...] de caráter técnico-instrumental do trabalho docente, dentro de uma 
concepção utilitária e fragmentada do conhecimento, da ciência. Nesse quadro, a 
preocupação com o que e o como ensinar passou a ser o eixo da formação a ser 
desenvolvida em contraposição ao debate sobre os fins da educação, seu papel e 
significado histórico (SILVA, 2007, p.57, grifo do autor).  

 

O professor, sob esta ótica, tem sua formação voltada paras as competências, 

habilidades e para a valorização do conhecimento e saber docente adquirido. Com as 

transformações da sociedade, em um mundo cada vez mais complexo que sofre constantes 

mudanças no contexto econômico e político, também mudam consequentemente as relações 

de trabalho e as relações sociais que refletem no processo educativo e passam a ser exigidas 

mudanças também do professor formador, de sua formação, no seu modo de pensar, de agir 

e de ser em sala de aula, ou seja, o aperfeiçoamento e a construção de uma 

profissionalidade por parte do professor formador com bases na construção e 

posteriormente articulação de conhecimentos pautados em paradigmas inovadores e em 

uma Geografia dialética.  

Com as mudanças ocorridas no mercado de trabalho, passam a ser exigidas outras e 

novas habilidades dos trabalhadores, o que traz como consequências mudanças também na 

forma em que o professor formador prepara os futuros professores para a sociedade atual e 

para o mercado de trabalho. Para Shiroma (2003, p.06),  

 

[...] à educação foi acrescida a tarefa de formar para a empregabilidade tendo em 
vista mitigar a exclusão social. Se até há pouco, ao professor cabia a tarefa de 
educar para o trabalho, hoje dele se espera a capacidade de transformar o aluno 
em cidadão, pró-ativo, flexível, empreendedor, aspirante ao trabalho e tolerante 
nos momentos em que se encontre sem emprego.  

 

O professor passa a ser formado para formar para o mercado de trabalho, sob uma 

ótica neoliberal e de um discurso reformador que atribui a ele o papel de “recurso humano”. 

O professor tradicional dá então lugar ao que se chama de “professor profissional” que seria 

“[...] aquele que experimentaria soluções, que demonstraria compromisso com seu cliente, 

que atenderia com eficiência as demandas da instituição; que desenvolveria “motivação 

individual para o trabalho” [...] (SHIROMA, 2003, p. 12). Segundo a autora, esse 

profissional está em um processo de (con)formação às demandas da sociedade atual, no 
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qual pregava-se o discurso de uma defasagem entre a exigências do sistema capitalista e o 

produto oferecido pelas escolas, ou seja, uma educação voltada para o capital.  

Para Kuenzer (2011, p.269), esse modelo de formação, baseado nas competências, 

sofreu críticas de diferentes segmentos da educação por imprimirem uma racionalização 

pedagógica do ponto de vista do capital, valorizando a individualidade dos processos 

cognitivos. Para a autora, a formação centrada nas competências limita o processo de 

ensino aprendizagem a uma dimensão técnico-instrumental na qual “constatam-se 

experiências pedagógicas que determinam processos de formação de professores que 

objetivam formar trabalhadores para o capital”. A compreensão que se tem do conceito de 

competência está relacionado ao saber fazer rígido e repetitivo dos profissionais da 

indústria, um conceito voltado para o mundo do trabalho que não se pode aplicar á 

educação. 

Kuenzer (2001) e Shiroma (2003) acreditam que a escola sob esta perspectiva 

promove uma formação através de um processo educativo voltado para o preparo para o 

mercado de trabalho, de cunho neoliberal, descomprometida com a formação integral do 

homem e suas dimensões físicas, intelectuais e afetivas, ou seja, o discurso da formação por 

competências acaba por produzir um professor incompetente. Para essas autoras, devem ser 

desenvolvidas propostas alternativas para o modelo de ensino por competências que 

extrapole o domínio de competências técnicas e de uma formação voltada para o capital e 

para o mercado de trabalho, pois a escola não deve servir ao capital mas sim a classe 

trabalhadora.  

Dias Sobrinho (2008) ressalta que não se pode negar que uma das funções da 

educação superior e dos formadores de professores diante das novas realidades da 

economia da sociedade atual é a de formar profissionais para as demandas da sociedade, 

mas esta não deve ser a única função da educação superior. O processo de formação deve 

não só compreender elementos técnicos, mas uma formação integradora com dimensões 

políticas, éticas e estéticas de modo complexo, ou seja, uma formação humana.  

A formação docente com base nas competências  

 

poderia ser uma alternativa, porém, pelas críticas necessárias que vem sofrendo e 
pela cultura escolar brasileira, pode-se afirmar que isso não vai acontecer, mesmo 
tendo alargado o significado original pelas demandas contemporâneas 
(MALDANER, 2007, p. 216).  
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Buscando superar esse modelo de formação, surgem outros modelos alternativos no 

discurso sobre a formação de professores, que giram em torno da ideia de formação “como 

um movimento constante e contínuo de construção e reconstrução da aprendizagem pessoal 

e profissional, envolvendo saberes, experiências e práticas” (SOUZA, 2004, p.55).  

Passa-se a pensar em um modelo de professor formador prático-reflexivo, que 

reflete sobre sua prática docente formadora em um processo de aperfeiçoamento e 

formação constante da qual ele pode reelaborar seus conhecimentos e saberes e sua prática 

de forma reflexiva. Para Freire (1996), esse momento de reflexão crítica sobre sua prática é 

fundamental na formação permanente dos professores. “É pensando criticamente a prática 

de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 44). 

O processo de reflexão crítica permite aos professores e formadores de professores 

avanços no processo de transformação da prática pedagógica mediante sua própria 

transformação como intelectuais críticos. Esse não deve ser um processo psicológico 

individual, mas sim um elemento fundamental para a mudança do contexto institucional e 

social a partir da análise e discussão coletiva da prática docente. O professor não se 

constitui como profissional reflexivo sozinho, mas sim em um processo coletivo com outras 

pessoas de seu convívio e cotidiano escolar, de outros lugares, ou seja, a reflexão é um 

processo coletivo que o professor não realiza sozinho (CONTRERAS, 2002).  

A formação do professor reflexivo tem como objetivo a consolidação da autonomia 

profissional. Esse modelo de professor se caracteriza como um ser humano criativo, que 

pensa, analisa e questiona a sua prática a fim de agir sobre ela e assim não ser um 

reprodutor de ideias e práticas que lhes são exteriores. O professor reflexivo deve possuir 

uma nova prática docente e uma formação que tenha como base as exigências de 

paradigmas inovadores como o emergente e o da complexidade, que traga uma nova 

percepção de mundo, que seja visto com um todo e não fragmentado, ou seja, é necessária a 

construção de uma aliança, de abordagens que contemplem essas exigências. Assim, são 

identificadas três abordagens que atendem às exigências de paradigmas inovadores e da 

sociedade contemporânea: abordagem progressiva, ensino com pesquisa e visão sistêmica.  

A abordagem progressista parte do pressuposto da transformação social por meio da 

educação e tem como um de seus principais pensadores Paulo Freire. Para o autor (1975), o 

professor que optar por essa abordagem deve agir como intelectual transformador, que lute 

nas causas de injustiças sociais, políticas e econômicas, que desperte em seus alunos a 

busca por melhorias em sua qualidade de vida. A Pedagogia Progressista vê o aluno 
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enquanto indivíduo e ser que constrói sua própria história, sendo o aluno o centro do 

processo e não o professor; um aluno sujeito de seu aprendizado.  

O ensino com pesquisa é a abordagem que supera a “reprodução” do conhecimento 

para a “produção”, com uma visão de professor e aluno enquanto pesquisadores contínuos. 

Essa abordagem traria como benefício o despertar de um espírito crítico e investigativo por 

parte dos sujeitos envolvidos (DEMO, 1996). O mesmo autor, em seu estudo sobre a 

importância de uma educação voltada para a pesquisa e de um profissional da educação 

com atitude cotidiana de um pesquisador, destaca que a base de uma educação escolar deve 

ser fundamentada na pesquisa, devendo esta incorporar a prática ao lado da teoria. Uma 

aula que apenas repassa o conhecimento, deixando o aluno na posição de objeto e não de 

sujeito, na qual o professor deposita conhecimento em seus alunos, vira treinamento, e 

perde uma das principais características da educação, que é a formação da competência 

humana.  

A abordagem sistêmica ou holística parte da premissa de superação da fragmentação 

do conhecimento, de um resgate do ser humano em sua totalidade em uma perspectiva 

interdisciplinar que supere a divisão e a compartimentalização (CAPRA, 1996). Nessa 

mesma perspectiva, Moraes (1997) salienta que o que se propõe é uma educação 

libertadora, que enfatize as interdependências, já que não existem fenômenos isolados. Um 

professor que saiba ouvir, refletir, observar, problematizar, que seja um mediador entre o 

texto, o contexto e o seu produtor. O docente que fica preso ao paradigma tradicional tem 

compromisso somente com o passado, com as coisas que não podem ser esquecidas, e se 

esquece do mais importante, do futuro. Assim, cabe pensar um professor que tenha 

compromisso com o futuro no presente da sala de aula.  

Um professor formador que pense a partir de novos referenciais, de novas bases, 

envolve uma profunda mudança de mentalidade, o que não é uma tarefa fácil. O docente 

formador que se dispõe a mudar, a ter uma nova abordagem, um novo conhecimento que 

tenha como base paradigmas inovadores, requer tempo para si mesmo, tempo para 

assimilação e para a acomodação de novas práticas pedagógicas em suas estruturas mentais. 

O formador que se propõe a abandonar a velha e tradicional prática pedagógica, que 

enxerga o aluno apenas como objeto, está se inserindo dentro dos paradigmas inovadores.  
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Considerações Finais 

 

Diante das questões trabalhadas, acredita-se que é importante o papel da educação e 

do professor na sociedade, além da importância de sua qualidade, pois o mesmo age 

diretamente na esfera social, formando opiniões e propiciando o desenvolvimento crítico, 

reflexivo e intelectual da sociedade. Pensar um bom professor é pensar em mudanças na 

sua formação, o que nos faz refletir e questionar acerca de como o atual educador vem se 

formando, nos perguntando se este profissional está acompanhando as transformações da 

sociedade cada vez mais capitalista e desigual. Todavia, o professor formador, visto apenas 

como o meio entre informações e alunos, está ultrapassado. Deste modo, acredita-se que a 

formação docente necessita passar por mudanças em vários sentidos, em que se trace o 

perfil do profissional que se deve formar com vistas a uma sociedade mais justa e 

igualitária. 

Portanto, deve-se pensar em uma formação para professores, uma nova formação 

que venha romper com o paradigma conservador, tradicional e cartesiano de abordagem 

positivista para dar lugar a uma formação inovadora, com uma nova maneira de investigar, 

de ensinar e aprender, de uma educação e formação de professores que tenha como 

referências paradigmas inovadores. Deste modo, deve-se possibilitar um novo 

redimensionamento do papel do professor na sociedade. O novo modelo de formação 

docente que tenha como referenciais paradigmas inovadores, que haja uma ruptura com a 

formação “acabada”, “concluída”, do professor e que tenha uma visão da formação deste 

enquanto processo, pressupondo continuidade sempre e uma formação constante.  

Face à problemática da formação docente e seus paradigmas, acredita-se que as 

entidades de ensino superior que formam professores devem se revisar, refletindo acerca do 

profissional que está formando, sobre qual é o papel de seus profissionais na sociedade e se 

eles o estão desempenhando com eficiência e qualidade. Nesse sentido, nota-se a 

necessidade de um novo modelo de formação docente, um novo professor que deve ter 

como finalidade uma formação voltada para os problemas da sociedade e, assim, relacionar 

a realidade de seus alunos com o ensino por ele ministrado, aguçando a crítica e a reflexão 

no seu cotidiano. 
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Capítulo 8 

“ASSIM CAMINHA A HUMANIDADE”: ASSIMETRIAS E CONTRADIÇÕES 
DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

"THUS WALKS HUMANITY": ASYMMETRIES AND CONTRADICTIONS OF THE 
BRAZILIAN LEGISLATION IN ENVIRONMENTAL EDUCATION 

 

Marco Aurélio Fernandes Neves 1 

 

RESUMO 

Este artigo intenta discutir as contradições contidas na legislação educacional ambiental 
brasileira, mais especificamente nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Ambiental. Buscou-se estabelecer dois tipos de análise a referente legislação: uma de 
aspecto estrutural, alusiva ao (des)ordenamento jurídico de sua implantação e outra de cunho 
epistemológico, relacionado aos aspectos conceituais nos quais a lei se baseia. Por se pautar 
em duras críticas ao modo de desenvolvimento da vida na atualidade, conclui-se que a 
legislação em Educação Ambiental está mais propícia aos enfrentamentos ideológicos em 
sua implantação do que outras legislações educacionais, o que a fez adquirir um caráter 
coadjuvante no cenário da legislação educacional brasileira. 

Palavras-chave: Diretrizes Curriculares Nacionais; Educação ambiental; Legislação ambiental. 

 

Abstract 

This article attempts to discuss the contradictions contained in the Brazilian environmental 
education legislation, specifically the National Curriculum Guidelines for Environmental 
Education. It sought to establish two types of analysis regarding the legislation: a structural 
aspect, alluding to the (lack of) legal framework of its implementation and another 
epistemological, linked to the conceptual aspects in which the law is based. Why be based 
on harsh criticism of the Western way of life, it is concluded that the legislation in 
environmental education is more conducive to the ideological clashes in its implementation 
than other educational laws, which did acquire a supporting character in the field of 
Brazilian educational legislation. 

Keywords: National Curriculum Guidelines; Environmental education; Environmental 
legislation. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

A urgência em se buscar alternativas para resolução das questões socioambientais 

não é mais questionada por nenhum ator social na atualidade. O enorme volume de 

                                                           
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UFG. 
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informações divulgadas nos meios de comunicação em massa acerca dos impactos 

ambientais globais2, aliado a convivência diária com os problemas socioambientais locais3, 

juntamente com o aumento das ações em Educação Ambiental (EA) em meio escolar, 

fazem com que a necessidade de mudança do modo de vida contemporâneo seja 

praticamente um consenso. 

A despeito desse consenso, e muitas vezes até mesmo do discurso acalorado de 

necessária mudança, vemos que o comportamento humano pouco tem se alterado em 

direção a um enfrentamento satisfatório da problemática  socioambiental. Há um paradoxo 

claro na atualidade: nunca se teve tantos meios educacionais, jurídicos e técnicos 

relacionados à mitigação dos impactos socioambientais, contudo nunca também a 

degradação socioambiental atingiu patamares tão altos4. 

A observação desse paradoxo me fez refletir sobre a legislação ambiental no Brasil, 

mais especificamente aquela voltada à educação ambiental. Ou seja, o que se quer 

investigar neste texto são as próprias contradições internas da lei, surgidas do embate 

ideológico proveniente de forças sociais divergentes que a formulação da mesma 

proporciona e que resultam neste sentimento de que apesar da crescente preocupação 

socioambiental que a lei procura transmitir, ela na verdade se mostra de uma eficácia 

bastante limitada. As políticas públicas nessa área específica parecem executar um papel 

meramente burocrático e por isso mesmo seus resultados soarem tão ineficientes. 

Nesta análise dar-se-a destaque as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a 

Educação Ambiental, que é o documento mais recente, em território nacional, pertinente a 

EA. A partir da apreciação desse texto legal, dividiu-se nossa análise em duas partes 

principais: a primeira foi composta por uma análise estrutural da lei, e a segunda realiza 

uma análise de um aspecto mais conceitual, de base epistemológica da lei. 

 

 

                                                           
2 O aquecimento global, por exemplo, é uma realidade bastante difundida nas mídias e que atinge o planeta 
como um todo. 
3 Problemas relacionados ao abastecimento de água, ao descarte do lixo, a violência são exemplos que em 
maior ou menor grau atingem todas as localidades no mundo. 
4 Um simples exemplo relacionado à demanda de energia nos mostra como este paradoxo é cada vez mais 
alarmante. De acordo com dados estatísticos, publicados em 2015, da International Energy Agency (IEA), a 
demanda energética dos países, de uma forma geral, tem aumentado em todo mundo, desde meados da década 
de 1950. Levando em consideração que esta energia provém de fontes não renováveis e altamente poluentes 
(derivados do petróleo e carvão), vemos que há uma lacuna bem grande entre a possibilidade de mudança e a 
mudança efetiva de um redirecionamento sustentável das economias mundiais. 
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2. AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

 

As políticas públicas, marcadamente aquelas de cunho social, como as políticas 

educacionais, possuem múltiplos interesses ligados a sua implementação. Elas são 

construídas na conjunção do jogo de forças que compõem um Estado- nação. Tais 

composições de forças atuam desde o nível local até ao nível internacional. Difícil medir as 

influências que cada nível citado exerce sobre os governos na decisão de se implementarem 

ou não determinada política pública. 

É impossível a crítica sobre a legislação ambiental desvinculada do âmbito mais 

geral das políticas públicas e consequentemente do espaço teórico-prático nas quais as 

mesmas são concebidas. De fato o que elas revelam, é o modelo político seguido pelo 

estado em questão. Apesar das peculiaridades locais e nacionais, na atualidade, há uma 

forte homogeneização dos estados nacionais no sentido de adoção de medidas neoliberais. 

Esse alinhamento ao neoliberalismo provoca uma forte redução do estado e seus 

gastos, afetando fortemente as políticas educacionais. Diante disso há o comprometimento 

não somente de oferta (quantidade), mas, sobretudo de qualidade da educação. Nesse 

sentido, vê-se que apesar da (ainda) gratuidade da educação em quase todo o mundo, ela 

não objetiva precipuamente a reflexão crítica da sociedade e, por conseguinte sobre seus 

principais problemas como, por exemplo, as desigualdades sociais e os problemas 

ambientais. Assim percebe-se que a lógica à frente das políticas educacionais na atualidade 

“incorpora(m) em seus fundamentos a lógica do mercado e a função da escola se reduz à 

formação dos 'recursos humanos' para a estruturação de sua produção” (BIANCHETTI, 

2005, p. 94). Ainda nessa perspectiva Azevedo nos alerta: 

 

Como é sabido, em qualquer sociedade o pólo norteador, o vértice 
principal do planejamento, constitui-se nas diretrizes que se tentam 
estabelecer para o desenvolvimento econômico. Isto porque o 
desenvolvimento da sociedade é a meta principal, na medida em 
que o mundo da produção dos bens materiais e do seu consumo é o 
móvel que alimenta a existência humana influenciando 
diretamente as relações sociais. (AZEVEDO, 2004, p. 60). 

 

Não obstante, apesar da vitória do modelo político neoliberal na atualidade, não se 

pode considerá-lo como uma voz uníssona no mundo; ao contrário, há  muitas vozes 

dissonantes que exigem uma atuação estatal pautada, sobretudo na diminuição das 

desigualdades sociais. Nesse ambiente de disputa é que são construídas as políticas 
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educacionais, e por isso mesmo elas conseguem refletir tanto a visão dominante de 

sociedade como apresentam características que a contrapõe. 

O que abaixo se procurou fazer foi uma análise dessa formação contraditória da 

legislação ambiental, nascida desta “queda de braço” de forças sociais, que como se verá, 

por força da natureza conceitual questionadora da EA, é ainda mais acentuada no âmbito na 

legislação que perpassa toda essa área. 

Em um primeiro momento foi formulado um pequeno histórico de uma parte da 

conformação da legislação em EA no Brasil. Tal processo foi necessário, pois serviu de 

apoio a uma análise estrutural das leis, que de uma maneira ou de outra influenciaram a 

configuração das DCNs em EA. Em um segundo momento, o interesse pautou-se pela 

análise conceitual das DCNs, onde foi levantada a discussão acerca de alguns artigos do 

texto legal. 

 

 

2.1. A institucionalização assimétrica da legislação ambiental 
 

 

Os primeiros passos referentes à legislação ambiental no Brasil foram dados no ano 

de 1981. Foi a partir dessa data que entrou em vigor a lei que regulamentou a Política 

Nacional do Meio Ambiente5. Essa lei instituiu vários mecanismos de aparato 

socioambiental, ainda hoje importantes, tais como o Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA e o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA . Foi também, a partir 

de tal documento, que a educação ambiental foi citada oficialmente pela primeira vez. No 

inciso X, do artigo 2, a referida lei traz em seu texto, o compromisso do agente público na 

inclusão da EA no panorama escolar brasileiro: “educação ambiental a todos os níveis de 

ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa 

na defesa do meio ambiente”. 

Em nossa Lei Maior, a Constituição de 1988, a EA volta a aparecer textualmente, 

denotando a importância que os legisladores deram ao tema. No VI do 

§ 1º do artigo 225 do Capítulo VI, temos que ao Poder Público é incumbido 

“promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente”. 

Entretanto, foi somente a partir de 1997 que a EA ganhou espaço na legislação 

especificamente educacional: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) abrangeram em 

                                                           
5 Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
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um de seus temas transversais o Meio Ambiente. Os PCNs foram instituídos na obediência 

do preceito constitucional que exige ao poder público a parametrização curricular nacional. 

Nesse sentido os parâmetros buscavam atingir o objetivo de uma maior qualidade no ensino 

em território nacional, procurando minimizar principalmente as enormes diferenças nos 

índices educacionais entre as regiões brasileiras. 

Apesar dos PCNs já haverem amparado, em certa medida, parte da educação 

ambiental no Brasil, foi somente em 1999 instituída a lei que regulamentou a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA)6. 

Há dois aspectos a considerar nesta análise, que chamaremos de estrutural, ao 

examinarmos as legislações até agora mencionadas: o primeiro é verificar que tais 

instrumentos jurídicos influenciaram fortemente as DCNs sobre educação ambiental, de tal 

maneira que todas elas são citadas no relatório do parecer que aprovou as Diretrizes. 

Outro fator que podemos observar neste pequeno percurso histórico, e que de certa 

maneira altera a eficácia da legislação, são as incongruências de ordem hierárquica das leis. 

Para melhor entendimento, estas incongruências hierárquicas foram divididas em duas 

modalidades: a primeira está relacionada ao que chamaremos de ocultamento de assunto, a 

segunda de desordenamento jurídico. 

O mencionado ocultamento consiste no fato de que mesmo após constar em 1981 na 

lei da Política Nacional do Meio Ambiente e depois na própria Constituição Federal de 

1988, a EA é “esquecida” na lei maior da educação, aprovada em 1996, a Leis de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB)7. Apesar da importância que a mesma teve desde 1981, não há 

no mencionado texto legal nenhuma referência à educação ambiental. O que reforça o 

“esquecimento” da EA na LDB de 1996 é notar que em 2012, ela é “relembrada” e inserida. 

A Lei 12.6088, entre outras regulamentações aprovou a inclusão na LDB dos princípios da 

EA nos currículos de ensino fundamental e médio. 

O desordenamento jurídico levantando está no fato de que as políticas públicas em 

educação no Brasil, especificamente em EA, padecerem da falta de ordenamento 

hierárquico. Tal característica serviria para cobrir a legislação de um encadeamento lógico 

de ideias e ações. No caso exemplificado, tem-se a aprovação, em 1997 dos PCNs em meio 

ambiente. Na lógica do ordenamento jurídico, este deveria ser o último passo no 

afunilamento das discussões e ações sobre educação e meio ambiente, pois os PCNs 

procuram cobrir um papel de especificidade, incluindo em seu texto princípios, 

fundamentos, objetivos, conteúdos, avaliações e orientações didáticas. Mas o que ocorreu 

                                                           
6 Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 
7 Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
8 Lei Nº 12.608, de 10 de abril de 2012 
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foi exatamente o contrário. Logo após dois anos da aprovação das PCNs, ver-se-á instalada 

a PNEA, que por princípio jurídico é uma lei mais ampla. Não bastasse isso, no ano de 

2012 ter-se-ão as DCNs em EA aprovadas. Em um âmbito jurídico minimamente ordenado, 

a PNEA, que por natureza jurídica é uma lei ampla, deveria ser primeiramente formulada e 

aprovada, o que serviria de apoio na formulação das DCNs e por conseguinte iriam balizar 

a formulação dos PCNs. 

Em ambos os casos acima constatamos um “descuido” do legislador. A despeito do 

histórico de embates na área política, especialmente no Brasil, onde o estado é fortemente 

cooptado por forças econômicas nacionais e internacionais, não se pode dizer que tais 

situações decorrem do mero “descuido” ocasional dos legisladores. Na verdade há um 

misto de displicência e oportunismo nos problemas acima relatados. 

A displicência centra-se na importância dada a algo, no caso citado a educação 

ambiental, do qual faz parte como componente da educação nacional como um todo. Só há 

displicência relacionada a algo que não seja considerado importante. Há morosidade e 

apatia por parte do estado no tratamento de questões consideradas centrais na educação, tais 

como universalização e qualidade do ensino. Quando se trata, como no caso da EA, de 

assuntos considerados ainda menores dentro do campo já diminuído da educação, a 

displicência é ainda maior. Por mais que na década de 1990 as discussões sobre meio 

ambiente estivessem adiantadas, não havia ainda o consenso que há hoje em dia acerca das 

questões ambientais, e muitos acreditavam ainda que tal preocupação fosse meramente 

acessória, quase um luxo quando comparada aos “reais” problemas enfrentados pela 

educação brasileira. 

Esta displicência estatal brasileira, de fato revela-nos a maneira histórica como o 

Brasil se edificou politicamente, ou seja, como diz Severino (2014, p. 37), é reflexo de um 

estado marcado: “[...] pela realidade brutal da violência, do autoritarismo, da dominação e 

da injustiça, da discriminação da exclusão, enfim, da falta do direito.”. 

Em segundo lugar temos o oportunismo, que não se desvincula totalmente da 

displicência, mas que na prática se integram e se misturam na busca pelos objetivos de 

determinado grupo na efetivação de seus interesses. Como também nos ensina Severino: 

 

Mas é aí que a utopia é destruída pelo enviesamento ideológico da 
legislação como um todo. Se, de um lado, ela é vista pelos que 
dela dependem para contar com o usufruto de algum direito, de 
outro, ela é usada por aqueles que dela pouco precisam, para 
salvaguardar seus privilégios. A legislação educacional passa a ser 
então estratagema ideológico, prometendo exatamente aquilo que 
não pretende conceder. (SEVERINO, 2014, p. 38/39) 
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A legislação torna-se apenas “mais do mesmo”, ao “prometer aquilo que ela 

não pretende conceder” ela está servindo como instrumento de manipulação e não de 

transformação. Nesse sentido o estado democrático não atinge seu papel, sendo 

cooptado por parte de uma camada privilegiada da sociedade e sua função precípua 

de mediador é transmutada. 

 

2.2. A assimetria conceitual 

 

A crise ambiental que assola o mundo não é fruto de uma crise dos ambientes 

naturais do planeta. O que se vê de fato é uma crise de modelo, gerada na objetivação do 

mundo com fins a sua exploração. Nesse sentido Leff nos diz: 

 

A crise ambiental é a crise do pensamento ocidental, da metafísica 
que produziu a disjunção entre o ser e o ente, que abriu o caminho 
à racionalidade científica e instrumental da modernidade, que 
criou o mundo fragmentado e coisificado em seu afã de domínio e 
controle da natureza. (LEFF, 2009, p. 416) 

 

Em meados da década de 1960 do século passado, o modelo citado de racionalidade 

começava a enfrentar as primeiras denúncias de suas contradições, relacionado 

principalmente aos problemas ambientais9. Eventos de cunho científico e político10, 

pautados sobre a temática ambiental, começaram a ocorrer com bastante frequência em 

todo mundo. A partir desta época houve avanços significativos em estudos socioambientais, 

os quais alertavam sobre os perigos de um colapso civilizacional em escalas globais, caso 

não houvesse um processo de rearranjo na base do sistema econômico mundial. Nesse bojo 

de pesquisas e encontros é que foi surgindo a conformação dos pilares da EA. Tal área de 

estudo se modelou como uma ferramenta questionadora dos aspectos fundantes da crise 

ambiental. 

                                                           
9 Boa parte da bibliografia especializada da área ambiental considera o livro Primavera Silenciosa, quarto 
livro de Rachel Carson (1907-1964) a primeira publicação relacionada a problemática ambiental do nosso 
tempo. Em linhas gerais, o livro explica como o uso desenfreado de pesticidas nos EUA alterava os processos 
celulares das plantas, reduzindo as populações de pequenos animais e colocando em risco a saúde humana. 
(BONZI, 2013, p. 208). 
10 Dentre estes estão: 1 - o Clube de Roma, círculo de intelectuais que em 1972 publicou o Relatório 
Meadows, conhecido também como Os Limites do Crescimento; 2 – A I Conferência das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente, também ocorrida em 1972. 
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Dessa maneira vemos que a EA carrega em seu cerne, desde sua gênese, um caráter 

que muito desagrada a todo status quo do pensamento moderno: ela o questiona11. O fato de 

conter esse caráter contestador torna a EA duplamente combatente: uma por estar ligada a 

educação e consequentemente enfrentar os problemas políticos-pedagógicos “tradicionais” 

decorrentes desta área, e outra pelo fato peculiar de questionar o modelo de racionalidade 

ocidental. Desse modo as proposições na área de EA tem de alcançar um esforço duplo para 

que se veja contemplada em ações de políticas públicas. Logo o embate ideológico já citado 

neste texto por Severino é ampliado, pois a educação ambiental é crítica por natureza. 

Decorre disso a necessidade de uma análise do marco conceitual da legislação em 

EA, pois a partir daí consegue-se descortinar com maior clareza, o jogo de forças na 

efetivação deste tipo de política educacional. 

A mudança paradigmática almejada pela educação ambiental é o ponto de inflexão 

dos embates ideológicos percebidos na lei. Se por um lado há uma corrente de cientistas, 

ativistas e cidadãos que no dia-a-dia tentam propagar uma alternativa ao modo de vida 

capitalista, por outro há uma onda avassaladora do mercado global que ambiciona continuar 

o modus operandi do sistema, e manter seus privilégios. Desse embate ideológico é 

possível avistar os ganhos e retrocessos nos artigos da lei com relação a temática. Há 

subjacente a escrita da lei uma configuração que nos permite examinar onde temáticas 

foram parcamente exploradas, e que poderiam, ter um sentido mais intenso e que por 

conseguinte provocariam uma reação de maior reflexão das pessoas nas quais a legislação 

foi direcionada. 

Nesse sentido a legislação se torna produto e produtora, ao mesmo tempo, da 

racionalidade ocidental que a sustenta, o que Boaventura de Souza Santos chamará de razão 

indolente. Esta razão indolente é aquela que não quer ver as possibilidades inesgotáveis no 

mundo, dentre outras razões, porque não quer perder o domínio sobre o mesmo. Ela é uma 

razão 

[...] preguiçosa, que se considera única, exclusiva, e que não se 
exercita o suficiente para poder ver a riqueza inesgotável do 
mundo. Penso que o mundo tem uma diversidade epistemológica 

                                                           
11 O principal documento relacionado a Educação Ambiental e que baliza grande parte dos programas de ação 
desse tipo, foram tirados do documento “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global”, aprovado em 1992 na Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. As próprias DCNs ressaltam em seu texto o “caráter crítico e 
emancipatório da Educação Ambiental, entendendo-a como instrumento de transformação social, política, 
comprometido com a mudança social, rompendo-se o modelo desenvolvimentista e inaugurando-se o 
paradigma de sociedades sustentáveis.” 
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inesgotável, e nossas categorias são muito reducionistas. 
(SANTOS, 2007, p. 25) 

 

Todo o raciocínio fundante da civilização ocidental está de alguma forma, permeado 

pela razão indolente. Dos esquemas práticos aos filosóficos, da economia a religião. A tudo 

isso a razão indolente 

 

[...] subjaz, nas suas várias formas, ao conhecimento hegemônico, 
tanto filosófico quanto científico, produzido no Ocidente nos 
últimos 

 

duzentos anos. A consolidação do Estado liberal na Europa e na 
América do Norte, as revoluções industriais e o desenvolvimento 
capitalista, o colonialismo e o imperialismo, constituíram o 
contexto sociopolítico em que a razão indolente se 
desenvolveu.(SANTOS, 2007, p. 45) 

 

Dessa forma, a esta razão pode ser creditada a principal causa da problemática 

ambiental, pois é a razão que põe em movimento a avalanche sem fim da expansão de 

capitais, que em última instância é a geradora da problemática socioambiental. Todavia, tal 

expansão só é possibilitada pela exclusão de outros tipos de pensamento, de outras formas 

de conhecer e atuar no mundo, ou seja a base da razão indolente é uma forma violenta de 

racismo dito epistêmico. 

O seu racismo não é biológico, nem cultural, mas sim epistêmico. 
Tal como acontece com todas as formas de racismo, o epistêmico 
está relacionado com a política e a sociabilidade. O racismo 
epistêmico descura a capacidade epistêmica de certos grupos de 
pessoas.  Pode basear-se na metafísica ou na ontologia, mas os 
resultados acabam por ser os mesmos: evitar reconhecer os outros 
como seres inteiramente humanos. (MALDONADO-TORRES, 
2008, p.345) 

 

Este racismo epistêmico mantido pela razão indolente consegue dividir o mundo em 

maniqueísmos excludentes tais como as “pessoas que sabem” e as que “não sabem”; entre 

os “bons lugares” e os “lugares ruins”. Ou seja, hierarquiza o mundo, transformando-o em 

uma limitação e não em uma possibilidade. Subjaz a este racismo um sentido único de 

“desenvolvimento”, de “progresso” e desse pensamento fundante decorre a vontade de ser o 

“outro desenvolvido”, gerando a vontade do “progresso” e por conseguinte a possibilidade 

de expansão do capital a todos os recônditos do mundo. 
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Muitas vezes este racismo epistêmico, que possibilita a exploração do mundo em 

escalas extenuantes, é velado ou tratado de forma superficial, sobretudo na legislação que 

serviria para mitigá-lo. Tomemos como exemplo os seguintes artigos das DCNs: 

 

Art. 11. A dimensão socioambiental deve constar dos currículos de 
formação inicial e continuada dos profissionais da educação, 
considerando a consciência e o respeito à diversidade multiétnica 
e multicultural do País. 

Art. 12 VI – respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, 
seja coletiva, étnica, racial, social e cultural, disseminando os 
direitos de existência e permanência e o valor da 
multiculturalidade e plurietnicidade do país e do desenvolvimento 
da cidadania planetária. 

Art. 17 II - d) a promoção do cuidado e responsabilidade com as 
diversas formas de vida, do respeito às pessoas, culturas e 
comunidades; (BRASIL. Resolução CNE/CP nº 2, art. 11,12 e 17) 

 

Ao ressaltar a palavra respeito no texto jurídico a intenção é destacar o contexto no 

qual esta palavra foi utilizada na legislação: está sempre acompanhada a ideia de 

diversidade, pluralidade étnica e cultural. Não há dúvidas de que o respeito a todas as 

diversidades apresentadas no documento é fundamental para as culturas e comunidades 

citadas. No entanto, o documento nos passa a impressão de que o respeito é uma forma 

eficiente de educação ambiental. O que de fato percebe- se é que há uma redução das 

possibilidades interculturais. Restringir a interculturalidade ao respeito parece-nos apenas 

querer contemplar figurativamente, em textos legais, povos historicamente excluídos. 

Como diz Walsh: 

 

[...] às formulações teóricas multiculturais que não questionam as 
bases ideológicas do Estado-nação, partem de lógicas epistêmicas 
eurocêntricas e, no campo educacional, sob o pretexto de 
incorporar representações e culturas marginalizadas, apenas 
reforçam os estereótipos e os processos coloniais de racialização. 
(WALSH, 2005 apud CANDAU; OLIVEIRA, 2010, p. 27) 

 

Nesse sentido ainda reforça que 

 

[...] muitas políticas públicas educacionais na América Latina 
(incluindo o Brasil) vêm se utilizando dos termos 
interculturalidade e multiculturalismo como forma de somente 
incorporar as demandas e os discursos subalternizados pelo 
ocidente, dentro do aparato estatal em que o padrão 
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epistemológico eurocêntrico e colonial continua hegemônico. 
(WALSH, 2007 apud CANDAU; OLIVEIRA, 2010, p. 27) 

 

Ou seja, o que a autora nos aponta é exatamente o que Severino nos mostra e 

insistimos em repetir aqui, a lei, muita vezes é apenas um “estratagema ideológico”. Há na 

legislação ambiental a inclusão de termos e expressões que mais ser prestam a “adereços 

conceituais” do que a uma vontade de mudança. 

Outro aspecto que denota um tratamento um tanto quanto estranho está nos artigos 

abaixo: 

Art. 7º Em conformidade com a Lei nº 9.795, de 1999, reafirma-se 
que a Educação Ambiental é componente integrante, essencial e 
permanente da Educação Nacional, devendo estar presente, de 
forma articulada, nos níveis e modalidades da Educação Básica e 
da Educação Superior, para isso devendo as instituições de ensino 
promovê-la integradamente nos seus projetos institucionais e 
pedagógicos. 

Art. 8º A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da 
dinâmica escolar e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma 
prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e 
permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não 
devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou 
componente curricular específico. (BRASIL. Resolução CNE/CP 
nº 2, art. 07 e 08) 

 

Em um primeiro momento destaca-se a dificuldade do legislador em dizer sobre a 

obrigatoriedade da EA nos níveis e modalidades de ensino. Em ambos os artigos acima é 

possível verificar como a EA deve ser “essencial e permanente”, “em todas as fases, etapas, 

níveis e modalidades”. Apesar desses termos transmitirem a impressão de que a EA deve 

ser ministrada em toda Educação Nacional, tal afirmação é frágil pois parece não se 

traduzir em compromisso obrigatório. 

Outra análise refere-se a transversalidade do tema que a lei quis atingir quando 

diz“...não devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou componente curricular 

específico”. Entende-se que o legislador desejou que a EA não se restringisse a uma 

disciplina, compreendendo a importância do tratamento interdisciplinar do tema, já que a 

divisão em disciplinas é uma crítica ao pensamento logocêntrico, que a própria EA também 

se empenha em criticar. No entanto, do modo como a legislação se encontra escrita, 

enxerga-se aqui um problema: como um tema que possui uma fragilidade em sua afirmação 

de obrigatoriedade, como relatado acima, pode ser trabalhado, de uma forma transversal em 

um mundo totalmente disciplinar, como ainda acontece na escola brasileira atual? Se há 
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uma responsabilidade muito volúvel na legislação de quem e como trabalhar tal tema,  não 

trabalhá-lo ou fazê-lo de uma forma precária se torna não somente muito provável, mas 

ainda pior, de difícil verificação. 

Por fim ressalta-se uma informação que também denota um caráter de descuido 

relacionado ao tratamento pelo qual a EA vem sofrendo recentemente nas políticas 

educacionais brasileiras. Não há referência a EA no Plano Nacional de Educação (PNE) 

2014-2024 e nem tampouco na Base Nacional Comum em discussão no MEC. 

 

 

3. CONCLUSÃO 
 

A contradição permeia o fazer humano, contudo não se pode aceitá-la de forma a 

permitir a “naturalização” das desigualdades sociais. A verificação de que há contradições 

impõe a toda sociedade o papel ainda mais intenso de discussão das políticas públicas, para 

que essas atendam interesses realmente públicos e não sirvam somente de “estratagemas 

ideológicos” de uma classe social. 

Não se buscou aqui estabelecer uma crítica definitiva as Diretrizes Curriculares 

Nacionais sobre Educação Ambiental, mas sim procurou-se fomentar a discussão 

marginalizada pela qual a legislação educacional ambiental tem sido relegada - por vezes 

no interior dos próprios fóruns educacionais. A discussão aprofundada, acerca de 

(re)pensar as bases fundantes de nossa sociedade moderna, pelo qual se propõe a EA, deve 

figurar como atividade principal nas redes educacionais. 

Apesar do destaque deste texto revelar alguns dos aspectos frágeis das DCNs, isso 

não implica que devemos descartá-las. Aliás, tal atitude só reforçaria a vitória daqueles que 

a confeccionaram como estratégia de poder. Ademais, as DCNs consolidam discussões 

sempre crescentes sobre EA no Brasil e no mundo, portanto reflete em seu texto aspectos 

extremamente válidos na proposição de estratégias educacionais socioambientais. 
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Capítulo 9 

AULA DE CAMPO NO ENSINO DE GEOGRAFIA:  UMA ESTRATÉGIA DE 
ENSINO PARA COMPREENDER A CULTURA UCRANIANA NO MUNICÍPIO 

DE PITANGA/PR  

 

Josiane Manchur 1 
Luiz Martins Junior2  

Marcia Vidal Candido Frozza3 
 

RESUMO 

 O objetivo deste artigo é apresentar uma aula de campo desenvolvida no Colégio Estadual Antônio 
Dorigon E.F.M., localizado no município de Pitanga – PR, no ano de 2016, como parte de uma 
pesquisa de Mestrado em Geografia defendida na Universidade Federal de Santa Catarina, cujo 
objeto de investigação foi a Cultura Ucraniana. A estratégia pedagógica concentrou-se em questões 
que dizem respeito a cultura Ucraniana no município de Pitanga/PR. Como metodologia, apoiou-se 
numa pesquisa-ação, envolvendo seis estudantes do Ensino Fundamental e seis do Ensino Médio 
com altas habilidades. Como resultados compreendemos que a cultura Ucraniana continua presente 
e viva na Geografia da cidade de Pitanga/PR. Reserva-se ainda destacarmos que aula de campo, 
revelou-se como uma estratégia de cunho prático, facilitador, dinâmico e prazeroso para aprender os 
aspectos sobre a cultura Ucraniana.    

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente texto elucida uma pesquisa desenvolvida com alunos de altas habilidades 

do Colégio Estadual Antônio Dorigon E.F.M., localizado no município de Pitanga – PR. É 

parte do resultado de uma pesquisa de mestrado elaborado pela Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC, 2016. Esta proposta foi aplicada para ampliar a aprendizagem 

sobre a cultura ucraniana e na inter-relação com o ensino da geografia em sala de aula além 

de (re)descobrir os espaço sociais presente na área urbana do município, local vivenciado 

diariamente por estes e também estes elementos em outras escalas geográficas e 

cartográficas  

                                                           
1 Graduada em Geografia pela Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  e 
professor da Educação Básica. josianemanchur@gmail.com  
2 Graduado em Geografia pela Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE, Mestre em Geografia pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Doutorando no Curso de educação pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação FAED/UDESC - luizmartins.jr@hotmail.com 
3 Graduada em Português e Literatura e  Mestre em Literatura Brasileira (2003), ambos pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), Professora da Educação Básica. frozzamarciavidal@gmail.com  
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Partindo do pressuposto que a Cultura Ucraniana é uma temática para trabalhar o 

ensino geográfico em sala de aula, pois permite observar  a  percepção da diversidade de 

modos de vida, costumes, símbolos e práticas que  utilizam nas diversas esferas de sua, 

permitindo assim uma leitura das relações sociais na dinâmica da sociedade 

(BERDOULAY, 2012). Nesse sentido o espaço revela a cultura dos descendentes 

ucranianos através das igrejas, sendo uma materialidade na qual os grupos de ucranianos 

encontram-se para expressar a religiosidade. Para Guérios (2007) a religião é o principal 

valor compartilhado entre os ucranianos, pelo fato do idioma (principal elo agregador de 

uma cultura) se manter viva e o esquecimento desse elemento significaria a “morte” da 

cultura.   

As celebrações religiosas são momentos de encontro entre os descendeste, que além 

da conversação na “língua” ucraniana permite a perpetuação dos ritos tradicionais como 

benção dos alimentos na páscoa unindo as famílias e alimentando as práticas entre os novos 

membros. O rito pascal na cultura ucraniana é carregada de elementos artísticos, como os 

ovos decorados, chamados de pêssankas que simboliza, vida, saúde e prosperidade. São 

ovos artisticamente decorados a mão com cores e símbolos de uma tradição milenar mostra 

sua força, unindo o passado ao presente que resistiu aos períodos de guerras e que 

orgulhosamente os ucranianos preservam. Além do idioma e das pêssankas, a cultura 

ucraniana revela-se no espaço através da arquitetura em suas igrejas com a pintura de 

ícones, sendo que as construções apresentam um contexto e uma história de uma época 

passada. 

A cultura é uma representação da sociedade no espaço geográfico e permite 

observar que a “paisagem e a imagem de um lugar não é tão somente moldado pelo gosto e 

pelos sentimentos de uma sociedade que de expressa a partir de sua materialidade, é 

também constituída por esquemas de percepções, concepções e ações,”  (COSTA, 2014, p. 

146) Nesta compreensão a cultura permite um forma de organização de significados e 

valores de uma identidade social e espacial e esta pode ser objeto de compreensão do 

espaço geográfico. 

Nesse sentido, o texto em tela, buscou-se analisar como se dá o processo de 

formação e constituição da cultura ucraniana no município de Pitanga /PR. Com o 

propósito de encontrar resposta para esta inquietude, traçamos como objetivo geral: a 

cultura ucraniana como elemento para compreender a construção do espaço geográfico, 

apoiado nos seguintes objetivos específicos: (1) propor uma aula de campo para estudantes 

de uma turma de altas habilidades; (2) analisar a relação dos estudantes no percurso da aula 
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de campo e; (3) compreender como os estudantes se apropriam dos conhecimentos 

geográficos. 

Desse modo, o foco das ações foi promover junto com os  alunos ações por meio de 

discussão , seguida de uma aula de campo  nos espaço que a cultura ucraniana está 

presente. Para isso foram realizados encontros nos quais os alunos puderam conhecer o 

contexto histórico da cultura ucraniana, os costumes, ritos e manifestações culturais nos 

monumentos religiosos como prática e identidade entre os membros. Na seqüência, 

apresentamos o caminho metodológico traçado nesta ação e os resultados objetivos com 

reação às percepções dos alunos sobre essa experiência.  

 

PERCURSOS E ROTAS DA PESQUISA 

 

 O desenvolvimento da prática aula de campo ilustrada neste estudo, inspirou-se num 

enfoque qualitativo na modalidade de Pesquisa-ação, sendo a opção por essa metodologia, 

pelo fato de reunir o maior número de informações de diferentes fontes para compreender e 

entender a situação da Cultura Ucraniana para no espaço geográfico e sua potencialidade 

para o ensino geográfico. A natureza pesquisa-ação permite com que o pesquisador se 

envolva integralmente e diretamente com a realidade do grupo que deseja estudar. Com 

base em Tripp: 

A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 
desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam 
utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 
aprendizado de seus alunos (2005, p. 443). 

 

A potencialidade dessa modalidade como fonte de pesquisa está na compreensão de 

um todo a partir de vivenciar o objeto delineado, através do contato, da investigação, do 

planejamento e, sobretudo, da organização e sistematização dos materiais a serem 

utilizados no processo de ensino e aprendizagem. Do ponto de vista epistemológico e 

metodológico, essa pesquisa, segundo Thiollent apresenta seis aspectos principais, tais 

como, 

1) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas 
implicadas na situação investigada; 2) desta interação resulta a ordem 
de prioridade dos problemas a serem pesquisados e das soluções a 
serem encaminhadas sob forma de ação concreta; 3) o objeto de 
investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação social 
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e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação; 
4) o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, 
em esclarecer os problemas da situação observada; 5) há, durante o 
processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de toda a 
atividade intencional dos atores da situação; 6) a pesquisa não se limita 
a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se aumentar o 
conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o ‘nível de 
consciência’ das pessoas e grupos considerados. (2003, p. 16) 

 

 O autor postula que esse modo de fazer e pensar as intervenções deve estar de 

acordo com as exigências próprias da ação e participação dos sujeitos envolvidos na 

situação pesquisada, neste caso, articulada a estratégia de ensino sobre o estudo da Cultura 

Ucraniana presente no município de Pitanga/PR. Cabe ainda ressaltar, que uma das 

características deste tipo de pesquisa é que por meio dela que se procura intervir na prática 

de modo inovador, reflexivo e construtivo entre os envolvidos no processo de investigação. 

Sendo assim, participaram como sujeitos da nossa pesquisa seis estudantes do 

ensino fundamental e também do ensino médio tendo os conteúdos e conceitos trabalhados 

foram espaço geográfico, território, paisagem e lugar conforme a definição e orientações 

pelas Diretrizes Curriculares Estaduais (DCEs) que regem a educação. Portanto, poderemos 

considerar então que os passos metodológicos seguidos para a realização da investigação 

obedeceram três momentos principais:  

 

(1) Diagnóstico: realizado no primeiro encontro, consistiu em conhecer e descobrir 

as expectativas dos envolvidos, assim como a habilidades educacionais de cada um, a partir 

de suas experiências vivenciadas e conhecimento sobre princípios geográficos.  Neste 

encontro procuramos identificar e mapear a localização geográfica através do Google Maps 

de cada um como meio de estimular e situar no espaço estes alunos e também uma 

introdução sobre o trabalho a ser desenvolvido.  

(2) Instrumentos didáticos: realizadas em todos os encontros, foram caracterizadas 

pelas ações das atividades planejadas, objetivando os conceitos geográficos com diferentes 

recursos didáticos, como, poema, textos, imagens, mapas para embasar a temática cultural 

ucraniana no município de Pitanga e suas representações na construção do espaço social na 

cidade.   

(3) Prática de campo: Após os embasamento teórico desenvolvemos a prática de 

campo com visita  no centro da cidade, além do campo no monumento histórico como 

marco e ressaltando a importância da cultura para construção do espaço social e histórico. 
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(4)  e, por fim, trazemos a discussão frente as potencialidades das visitas a campo no espaço 

sobre a temática cultural ucraniana e a percepção da construção social nos espaços.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os conhecimentos geográficos estão dispostos em diversas temáticas para ensinar 

no ambiente escolar. Atualmente, com as tecnologias disponíveis, utilizá-las nas aulas de 

Geografia é um ponto atrativo para os alunos e o uso de programas, como o Google Earth, 

permite a espacialização da residência de cada aluno no espaço geográfico e uma noção 

espacial ampla bem como análise das transformações  territoriais desse espaço ao longo do 

tempo pelo processo migratórios dos ucranianos.  

Os primeiros imigrantes ucranianos ao chegarem na região do Paraná, no ano de 

1847, em  Paranaguá, se deslocaram para a colônia Tereza Cristina, no atual Município de 

Cândido de Abreu, pelo fato de serem terras doadas por D. Pedro I  aos colonos.Em 

seguida, muitos imigrantes se expandem pelo território, realizando um processo de 

redistribuições pelo Estado do Paraná, assim como afirma Boruszenko: 

 

“concentraram- se em colônias, que vão desde os atuais municípios de 
União da Vitória a Palmas - pelos de Cruz Machado, Paulo Frontin, 
Mallet, Rio Azul, Irati, até Prudentópolis, Ponta Grossa, Ipiranga, 
Guarapuava e Reserva; estabeleceram-se também em Antônio Olinto 
(hoje município do mesmo nome), e nas colônias de Marcelina e 
Guajuvira nas proximidades de Curitiba, bem como em Wenceslau Brás, 
no Norte velho. Mais tarde, acompanhando o desbravamento e o 
movimento geral para o Norte e Oeste, os imigrantes ucranianos 
estenderam-se pelos municípios de Pitanga, Pato Branco, Apucarana, 
Borrazópolis, Maringá, Campo Mourão, e outros”. (1969, p. 8) 

 

O Município de Pitanga foi elevada à elevada à categoria de município em 1943, 

com desmembramento de Guarapuava, a qual, segundo Cleve: 

 

“compreendida a vasta região situada entre os rios Piquiri, Bonito e Ivaí, até 
a sua criação, fazia parte do extenso município de Guarapuava, que chegou 
a possuir uma área de aproximadamente 175.000 Km² ou cerca de dois 
terços da superfície do Paraná, integrando a antiga província teocrática 
espanhola de El Guayra [...]”. (2010, p. 27) 
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 Ainda segundo Cleve (2010), essa região era de imensa floresta, sendo de 

povoamento desigual e esparso no espaço, que tem seu processo de povoamento 

intensificado por volta da metade do século XIX, por vários colonos oriundos de outras 

regiões do Estado, os quais abriram caminhos em meio à floresta, e, assim estabeleceram 

suas residências. (CLEVE, 2010) E processo migratório, Vaz (2004, p. 80) relata a história 

de uma moradora imigrante na sua chegada à região de Pitanga em 1916: “Pitanga tinha só 

umas 30 casas na rua grande”, iniciando a formação do município e aumento a população 

dessa região assim como relata Cleve: 

 

“No ano de 1914 começaram a chegar a Pitanga os primeiros colonos, que 
eram procedentes das localidades do Rio dos Patos, Ivaí e Prudentópolis, 
na maioria de origem alemã, ucraniana, polonesa e italiana. Os primeiros 
a chegar foram (...) estabeleceram-se no lugar Rio do Meio dos Alemães, 
caminho de Guarapuava a Pitanga. Suas mudanças foram trazidas em 
carroções puxados por duas ou mais parelhas de cavalos ou burros, 
seguindo obstáculos e dificuldades de toda ordem, vencidos esses 
intrépidos povoadores. Mais tarde, em 1918 chegou  outra leva de colonos 
[...]” (2010, p. 63). 
 

 

De acordo com a moradora de Pitanga, Olga Chulek, os seus  pais  vieram da 

Ucrânia para Prudentópolis, mas devido ao número elevado de descentes, desbravaram 

novas terras na Serra Pitanga. 

 

“Primeiro a gente morava em Prudentópolis, mas tinha muita gente lá, 
daí meus pais decidiram vir pra região de Pitanga, pois tinha mais terra 
para plantar. (…) Minha mãe nasceu na Ucrânia, e por causa da guerra 
fugiram para Austrália e daí que pegaram o navio e vieram para o Brasil. 
Na viagem um irmão da mãe morreu e não tinha o que fazer, jogaram no 
mar. (...)”. Olga Chulek4 
 

 

A paisagem, onde hoje é o município, tinha casas esparsas e as ruas eram de chão 

batido, com uma vegetação ao fundo da Mata de Araucária, como podemos observar nas 

imagens do ano de 1925 a seguir: 

                                                           
4Entrevista concedida a Josiane Manchur, no dia 12 de janeiro de 2016. 
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Figura 1: Pitanga em 1925, Rua Interventor Manoel Ribas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Skyscrapercity (2015) 

 

No ano de 1933, uma imigrante ucraniana descreve a paisagem quando chega à 

região, deslocando de Prudentópolis: 

 

JPC- Na época em que vocês chegaram, 1933 como era Pitanga? 
Theodora Romanichem: Era tudo mato e carreiro; nem estrada tinha 
direito. Tinham vários paios que o povo ia chegando ia fazendo no meio 
do mato. 
JPC- Quais são as maiores dificuldades de sua família quando chegaram a 
Pitanga? 
Theodora Romanichem: Não tinha de quem comprar e não tinha para 
quem vender, então o que se plantava s gente colhia para o gasto. Criação 
a gente criava para poder comer, conseguimos compra alguns porcos. 
Tudo era mato perto de ondem morávamos, poucos vizinhos, gente 
desconhecida, porque quem nós conhecíamos moravam todos longe, 
porque era só mato, não tinha nada por perto, tudo era longe, era muito 
difícil naquele tempo […] (Jornal Paraná Centro, 2007 s/p) 

 

Nesse processo de compreensão e apropriação do território, a linguagem 

cartográfica apresenta contribuições para identificar a formação e redefinições  de um 

território político e destaque para as áreas ocupadas pelos imigrantes ucranianos. Nesse 

contexto, é significativo e visível as contribuições dos imigrantes ucranianos na formação e 

construção do desenvolvimento dos municípios do Estado do Paraná, como no caso do 

nosso estudo no município de Pitanga-PR.  
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A formação social e territorial dos imigrantes numa perspectiva de contexto 

histórico, permite discutir os motivos do deslocamento populacional pelos territórios, bem 

como os interesses e expectativas para migração, o qual de acordo com Guérios (2003) 

migração para novas terras fugindo de guerras e busca por novas terras para cultivo. Nesse 

processo  é latente o sentimento de “saudade” da terra natal, no caso dos ucranianos, o 

processo de construção de um novo espaço como lugar de suas origens. No poema “A 

Saga” da autora Helena Kolody, explorando as entrelinhas da autora na sua história e uma 

pouco da realidade dos ucranianos no Paraná.  

 

                                      Helena Kolody, A Saga 

Vim da Ucrânia Valorosa 

Que foi Russ e foi Rutênia 

Povo indomável não cala 

A sua voz sem algemas. 

Vim das levas imigrantes 

Que trouxeram na equipagem 

A coragem e a esperança 

Em sua luta sofrida, 

Correu no rosto cansado, 

Com o suor do trabalho, 

O quieta pranto saudoso. 

Vim de berço selvagem 

Lar singelo à beira D´água 

No sertão paranaense 

Milhares de passarinhos 

Me acordavam nas primeiras 

Madrugadas da existência 

Feliz menina descalça, 

Vim das cantigas de roda, 

dos jogos de amarelinha, 

do tempo do “era uma vez...” 

Por fim ancorei para sempre 

Em teu coração planaltino 

Curitiba, meu amor. 
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O processo dos imigrantes são os chamados múltiplos territórios e a (re) 

territorialização, como apresenta Haesbaert (2004), percebeu-se o refazer no novo território 

os elementos culturais do país de origem no nosso país. E, atualmente, esta cultura está 

presente na arquitetura e no modo de vida, tanto no cultivo da terra, como nas atividades do 

cotidiano dessa população em algumas cidades do Estado do Paraná e em Pitanga.  

Para ampliar as aulas de Geografia e promover um pensamento de espacialização e 

compreensão da formação do território pela cultura ucraniana, bem como fomentar os 

conhecimentos, o estudo na sala de aula não é desassociado da realidade, para isso realizou-

se um trabalho de campo como estratégia para o ensino-aprendizagem. A aula de campo, 

“possibilita a compreensão de uma realidade complexa a partir de um dado palpável, além 

de contribuir para enriquecer a disciplina de Geografia e dinamizar o trabalho do professor” 

(KAERCHER, p.01). Nessa compreensão que a aula de campo permite, por meio dos 

elementos presentes no espaço geográfico, aplicar ou compreender a significação dos 

conceitos geográficos.  

Superar os métodos tradicionais de ministrar aula é uma das tarefas do professor, 

especialmente o de Geografia, nem sempre é fácil, porém desenvolver práticas como aula 

de campo, é um das estratégias que valoriza o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, 

permitindo refletir sobre os conteúdos e conhecimento na sociedade e problematiza-los.  E 

as aulas de campo precisam ser resgatadas no ensino da Geografia Escolar, pois permite 

ultrapassar os muros da escola com a análise do espaço por onde esse aluno vivenciar, 

podendo ser na área urbana da cidade, do bairro ou em outros municípios do Estado. Sendo 

assim, a aula de campo foi realizada em Curitiba-PR, na qual a cultura ucraniana está 

representada e retrata no Memorial Ucraniano no Parque Tingui-Curitiba, com objetivo de 

ampliar a visão espacial sobre a cultura ucraniana no Estado do Paraná.  

O memorial foi construído em 1995 como forma de homenagem ao centenário dos 

primeiros imigrantes ucranianos ao Brasil, tendo uma réplica em madeira da Igreja São 

Miguel, a primeira Igreja construída no Município de Mallet na região da Serra do Tigre. 

Além da Igreja, encontra-se no local um espaço de venda de artesanato da cultura, como 

pêssenka, tolhas bordadas, ícones (quadros pintados com as imagens de santos) e na 

paisagem uma pessênka de grande tamanho moldado no ferro para relembrar as tradições 

culturais dessa população, entre outros elementos culturais, como podemos analisar na 

figura 2.   
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            Figura 2 - Visita ao Memorial Ucraniano- Curitiba-PR 

 
                                               Fonte: Cedorak (2016). 

 

 

Essa atividade ganha importância pela espacialidade da cultura e por haver lugares 

que preservam, bem como possibilita perceber que mesmo na escala local, está presente 

essa cultura. E para essa análise local, promovemos a aula de campo na Igreja Nossa 

Senhora da Glória no Município de Pitanga, como local de preservação e marca da 

territorialização da cultura ucraniana no local, como podemos observar na figura 3.  

 

 

 

Figura 3 - Visita a Igreja Ucraniana de Pitanga 

 
Fonte: Cedorak (2016). 
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O espaço geográfico revela uma representação social, onde é expressada por 

elementos além da materialidade, construindo uma identidade coletiva como práticas, 

rituais, língua, etc, (GIL FILHO, 2003). A aula de campo na igreja contou com a 

participação do pároco um dos sacerdotes da Paróquia, apresentando os elementos da 

cultura, migração dos povos até o Brasil, assim como as explicações sobre a escrita 

ucraniana e os vitrais das janelas presente na Igreja, também ressaltou a estrutura interna da 

Igreja, a qual favorecer a acústica do local, já que as celebrações não utilizam instrumentos 

musicais, mas somente cantos a capella. 5 

Este momento permitiu instigar os alunos a observarem o espaço por diversos 

ângulos e de diversas formas, através de fotografias. O olhar do aluno na figura 4 expressa 

sua curiosidade ao observar os detalhes na pintura interna da igreja. 

 

Figura 4 - Interior da Igreja Ucraniana de Pitanga 

 
Fonte: Cederoak (2016). 

  

 

Na aula de campo, o professor também pode explorar os locais como museus, no 

qual as imagens, fotografias  e estórias permitem compreender a construção do espaço, e 

também  permitem uma análise das transformações no espaço geográfico local. No 

Município de Pitanga, a visita no marco Geodésico, permitiu  uma observação da cidade 

numa visão espacial abrangente, como podemos  analisar na figura 5, ressaltando a 

observação do espaço.  

 

 

 

                                                           
5 Somente com o som da voz, sem instrumentos.  



 

 

138 EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 

 

Figura 5 - Vista panorâmica da Cidade de Pitanga–PR  

 

 

Fonte: Cedorak (2016). 

 

A aula de campo permite aos alunos uma interação e novos conhecimentos, como, 

por exemplo, aprimorar habilidades artísticas, como as fotografias. Essas descobertas de 

habilidades através dos registros fotográficos podem ser exploradas pelos alunos, para 

registrar os diferentes espaços vivenciados por eles, - a paisagem, a partir da qual é possível 

analisar e compreender o espaço no qual os alunos vivem. A construção do conhecimento 

acontece pelo processo de informação, mas também pela interação e pela elaboração de 

práticas sobre a temática. 

Por isso entendemos ser importante a vivência e a experiência que remetem a sentir, 

pensar e agira de diferentes formas no espaço, ampliando as sensações e permitindo 

construir novos olhares sobre o espaço geográfico. E estas ações contribuem para pensar 

nas ações cotidianas e paramos para “estranhar” ou apreciar aquilo que faz parte da nossa 

rotina. Percebemos que é necessário o professor de Geografia promover ações que 

permitem observações e de redescobrir os espaços concretos dos assuntos trabalhados em 

sala de aulas e estes no seu espaço cotidiano interligando com outros espaços e contextos. 

Estas reflexões levam a pensar que elementos da realidade local podem ser objetos 

investigativos e instrumentos para o ensino geográfico.  

 

REFLEXÕES FINAIS  

 Desta forma, as ações desenvolvidas pelo trabalho em parceria com o projeto altas 

habilidades foram traçando caminhos e encontros com diversas possibilidades da  temática 
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cultural estar presente no ensino geográfico. As reflexões realizadas indicam a riqueza e a 

importância dos momentos das aulas de campo, pois possibilitam perceber um ensino mais 

prazeroso e dinâmico com a realidade local.  

 Em todas as atividades nos preocupamos em provocar reflexões que transcendessem 

a ideia da cultura ucraniana somente como contexto histórico e migratória mas elementos 

destas para outros conceitos da Geografia e também para que a aula de campo não fosse 

somente um passeio pelos lugares mas contemplasse a oportunidade de conhecer e 

compreender a construção do espaço pela sociedade.  

Lançar outro olhar, olhar de forma diferente para caminhos percorridos 

constantemente o espaço urbano implica abrir possibilidades para que a “beleza” das 

representações sociais aparecem aos olhos. Acreditamos que os encontros contribuíram 

para a construção de olha(res) capaz(es) de perceber a Geografia nos cotidiano com total 

dinâmica e aplicabilidade para autonomia na aprendizagem educacional.  

Os resultados da pesquisa-ação reforçam nossa crença que o ensino da disciplina da 

Geografia pode ainda permitir encantamento nos alunos e com práticas pedagógicas 

possíveis para os docentes estimular a formação de uma sujeito crítico, sensível, criativo e 

atuante na sociedade que o envolve. Entendemos que a estratégia de campo como espaço de 

formação e interatividade permite um caminho para uma educação que tem como objetivo 

principal a constituição de sujeitos capazes de investigar e realizar um espaço vivenciado.  
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Capítulo 10 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E A ECOFORMAÇÃO DOCENTE: 
CONTRIBUIÇÃO NO PROCESSO FORMATIVO E NA REORGANIZAÇÃO 

DE SUAS PRÁXIS 
 

Wellington Alves de Fontes1 

 

 

RESUMO 
 O presente trabalho apresenta o projeto de pesquisa de conclusão do Programa de Pós-
Graduação Lato Sensu em Transdisciplinaridade e Interdisciplinaridade na Educação, tendo 
como temática a Ecoformação docente numa perspectiva transdisciplinar: esforço coletivo 
orientado pelo coordenador pedagógico para criar uma relação transformadora entre 
teoria e prática docente. Utilizando a problemática motivadora: em uma visão 
ecoformadora transdisciplinar, como o coordenador pedagógico pode contribuir no 
processo formativo docente e na reorganização das práticas pedagógicas? A partir deste 
questionamento, o viés teórico para analisar a questão advém dos pensamentos ligados a 
complexidade, ecoformação, transdisciplinaridade, de Morin, Pineau, Galvani e Suanno. 
Conforme, Corrêa 2015, ao se considerar o cenário sociocultural da atualidade, vinculado 
ao pensamento da Complexidade, o cotidiano desse profissional da educação se envolve 
com a organização escolar, as queixas frente a esse espaço na relação com os professores e 
a necessidade de novas práticas pedagógicas. Requer-se dos coordenadores pedagógicos 
uma nova forma de gerir e mediar sua prática na escola. Nesse projeto, o foco principal não 
o encontro de alguma receita pronta para resolução de tal problemática e sim, refletir sobre 
uma práxis ecoformadora mais eficiente e atualizada para a escola de hoje. 
 
Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Ecoformação. Transdisciplinaridade. Formação 
docente. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Vivenciamos um período de alta complexidade da humanidade sempre marcado por 

grande índice de violência, desafios, descobertas tecnológicas que modificam cada vez 

mais o mundo científico levantando sempre situações conflituosas que geram uma longa 

incerteza. Tais fatos alteram de forma significativa o cenário não só pessoal, mas também 

afetam o educacional e o profissional e dentro dessa mudança entendemos que ela atinge 

não só o sujeito, mas também afetam as formas do processo de ensinar-aprender. Tendo 

                                                           
1 Wellington Alves de Fontes: Graduado em Ciências Biológicas e Pedagogia pela Faculdade Anhanguera e 
FAIARA, respectivamente. Especialista em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar, Coordenação 
Pedagógica, Docência do Ensino Superior e Transdisciplinaridade e Interdisciplinaridade na Educação. 
Mestrando em Tecnologias Emergentes na Educação pela Must University e-mail: 
profwellingtonalvess@gmail. 



 

 

143 EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 

este cenário como norte desta discussão, entende-se a necessidade de refletir sobre uma, 

prática pedagógica criativa que permita a construção de um conhecimento mais 

significativo, transdisciplinar e ecoformador. 
 

Para que se entenda toda essa complexidade de uma ecoformação temos como guia 

o ensino dos múltiplos saberes para que se possa romper os paradigmas, pois 

compreendemos que a educação assume um papel de extrema relevância na mudança desse 

comportamento e para que esse processo se dê de uma forma mais amena, exige-se do 

coordenador pedagógico um papel de incentivador para que a formação do corpo docente e 

que este corpo produza ambientes de aprendizagem onde haja a prevalência da 

solidariedade, respeito, cidadania senso de outridade, transpondo relações intersubjetivas. 
 

Tendo essa relação muito bem definida cabe ao profissional responsável pela 

integração de todos os setores da escola a tarefa articular uma formação continuada que 

privilegie espaços e tempos permitindo que esta formação aconteça de uma forma mais 

significativa. 
 

Logo o papel do coordenador é de formador-articulador que está ligado diretamente 

na qualidade da formação de seu grupo docente. Preparar este profissional, enaltecendo sua 

importância neste viés, pode ser uma saída rápida e eficiente para reduzir a resistência e 

demais dificuldades expressas pelo professorado na educação básica. A ecoformação 

docente numa perspectiva transdisciplinar: esforço coletivo orientada pelo coordenador 

pedagógico pode criar uma relação transformadora entre teoria e prática docente. 

 

A ecoformação se compõe das influências e interações ecossistêmicas, que 
produzem influências sobre as pessoas, as culturas e o imaginário humano, 
de modo dinâmico e interativo, de tal modo, professores e acadêmicos, 
compõem parte de um todo social e natural (SUANNO, 2015, p. 291) 

 

 
Identificar a função ecoformativa do coordenador pedagógico, numa perspectiva 

transdisciplinar no cotidiano escolar e articular as relações entre professor-coordenador-

ecoformação, em uma relação de aprendizagem simbiótica, que reflita diretamente na 

comunidade escolar e a busca dessa formação diferenciada faz com que a educação trilhe 

uma região que busca a valorização global considerando as concepções moderna, onde se 

enxerga tudo fragmentado e separado da vida. 
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Enquanto coordenador é necessário ter um olhar macro no ambiente escolar e 

trabalhar na busca de estabelecer fatores que permitam mapear uma realidade mais ampla e 

geral da Unidade escolar e tendo esse mapa em mãos 
 
 É possível estabelecer prioridades para a formação do docente já que hoje vivemos em 

um mundo cada vez mais globalizado e tecnológico e diante dessa visão a educação precisa 

rever seus conceitos e métodos suprindo todas e mais variadas demandas socioeducacionais 

na contemporaneidade. 

 

O Coordenador Pedagógico 

 

Educação de qualidade é uma busca constante das instituições de ensino, para que 

isso se torne realidades são necessárias ações que sustentem um trabalho em equipe e uma 

gestão que priorize a formação docente contribuído para um processo administrativo de 

qualidade conforme Chiavenato (1997, p.101), “não se trata mais de administrar pessoas, 

mas de administrar com as pessoas. As organizações cada vez mais precisam de pessoas 

proativas, responsáveis, dinâmicas, inteligentes, com habilidades para resolver problemas, 

tomar decisões”. Nessa perspectiva devemos identificar as necessidades dos professores e 

com eles encontrar soluções que priorizem um trabalho educacional de qualidade esse 

trabalho é desenvolvido pelo coordenador pedagógico. 
 

O coordenador é o responsável pela formação do grupo docente, e para isso é 

necessário que este profissional desenvolva habilidades e competências, para que possa 

auxiliar o seu grupo de professores na instauração de uma nova reflexão sobre a prática 

pedagógica. 

Quando dimensionamos o papel do coordenador tem-se por entendimento que é ele 

que promove a integração entre professores, alunos e todos os que estão inseridos no 

processo de ensino-aprendizagem, concebendo, de forma amistosa, todas as relações 

interpessoais. É ele que faz a ligação entre o grupo gestor e o grupo docente. 
 

Libâneo (2001), o coordenador é o responsável por fazer a aproximação do trabalho 

pedagógico na escola, ele está em contato direto com o grupo de professores, alunos e pais, 

assumindo a função de refletir sobre a práxis de ensino, auxiliando na construção de 

situações de aprendizagem, sendo o suporte didático pedagógico ao grupo docente, e 

quanto a essa tarefa Franco (2008) nos diz que: 
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Essa tarefa de coordenar o pedagógico não é uma tarefa fácil. É muito 
complexa porque envolve clareza de posicionamentos políticos, 
pedagógicos, pessoais e administrativos. Como toda ação pedagógica, esta 
é uma ação política, ética e comprometida, que somente pode frutificar em 
um ambiente coletivamente engajado com os pressupostos pedagógicos 
assumidos (FRANCO, 2008, p. 128). 

 

Ele atua para formar pessoas que possam conduzir suas tarefas e prepara-los para a 

transformação, e para que isso tudo possa acontecer é necessário que este profissional esteja 

motivado promovendo de uma forma dinâmica com responsabilidade e criatividade um 

atendimento as necessidades que se apresentam diariamente no contexto escolar. 

Assim, buscaremos refletir os referenciais seguidos por estes profissionais em seu 

cotidiano à luz da complexidade, da subjetividade, da relação de sujeito com o objeto, 

religando saberes por meio do pensamento complexo. 

 

Material e Métodos 

 

A priori a pesquisa a ser utilizada será a exploratória. Em concomitância a isso, 

serão feitas revisões bibliográficas sobre assuntos ligados a ecoformação, complexidade, 

transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, formação docente, dentre outros. Orientados 

pela perspectiva do método antimétodo da complexidade de Morin, utilizando-se de uma 

abordagem qualitativa a partir de observações e relatos de acompanhamento. 
 

Ao se pensar em formação transdisciplinar precisa-se ter em mente a inquietação 

dos equilíbrios ecológicos que se dar por causa da busca incessante do lucro, o aumento da 

população e trocas transculturais que traz à tona a crise antropológica. Esses desequilíbrios 

são herdados de uma visão ocidental de mundo desde o século XIX que tem como 

características o materialismo, a divisão de conhecimento em disciplinas especializadas que 

recortam a realidade, o ser humano egocêntrico e/ou econômico, as divisões culturais e a 

ideologia nacionalista. Segundo Nicolescu, 1996-21, a educação vem de encontro a 

supremacia dessa ideologia cientificista que se impõe em nome de referências cientificas 

ultrapassadas, com o apoio das tecnologias ocidentais de informação. Mas a educação e a 

formação podem mudar essa visão destruidora do mundo. Para tanto, o eixo da ação 

educativa precisa ser invertido completamente, com uma outra abordagem: a autoformação. 
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Esta requer, por um lado, uma abordagem transdisciplinar e, por outro lado, requer uma 

abordagem transcultural. 
 

A autoformação não é vista como um processo isolado, pois é um componente da 

formação considerada como um processo tripolar: si (autoformação), os outros 

(heteroformação), as coisas (ecoformação). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse esquema, a autoformação é representada por três processos conduzidos pelo 

sujeito. Os processo S.1 e S.2 simbolizam as tomadas de consciência e as retroações da 

pessoa sobre as influências físicas e sociais recebidas. Essas assimilações formadoras 

correspondem ao conceito de acoplamentos estruturais de Varela (1989). O processo S.3 

simboliza a tomada de consciência do sujeito sobre seu próprio funcionamento, que Varela 

chama de fechamento operacional. A autoformação é constituída pela tomada de 

consciência e de retroação sobre as influências heteroformativas e ecoformativas. Assim, a 

autoformação ultrapassa, integrando-os, os limites da educação entendida transmissão-

aquisição de saberes e de comportamentos. 
 

Não é possível pensar a autoformação sem articular o acoplamento interativo 

pessoa/meio ambiente e a tomada de consciência reflexiva. Essa dinâmica de morfogênese 

e de metamorfose das representações foi analisada por Gilbert Durand como trajeto 

antropológico “isto é, a troca incessante que existe no nível do imaginário entre as pulsões 

subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e 

social.” (Durand, 1969, p. 38). 
 

A autoformação deve ser apreendida a partir dos níveis biológicos, psicológicos, 

socioantropológicos (Morin, 1986), que são níveis de resistência correspondentes à leis 

diferentes, embora estando ligados por um fluxo de informação transpessoal que obriga a 

postular uma zona de não-resistência absoluta (Nicolescu, 1996). 
 

A sensibilidade faz parte da autoformação e que a sua relação com as coisas, com o 

mundo, faz com que esse indivíduo exercite a sua sensibilidade – Ecoformação. Não vale o 
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professor ter sido aluno de grandes nomes da Educação Inclusiva, não adianta o professor 

ter uma especialização na melhor universidade do mundo, se ele não tiver uma 

Ecoformação para sensibilidade com os outros. 
 

A transdisciplinaridade é uma abordagem científica que visa a unidade do 

conhecimento. Desta forma, procura estimular uma nova compreensão da realidade 

articulando elementos que passam entre, além e através das disciplinas, numa busca de 

compreensão da complexidade. Além disso, do ponto de vista humano a 

transdisciplinaridade é uma atitude empática de abertura ao outro e seu conhecimento. 

O termo, transdisciplinaridade, originalmente criado por Piaget, que no I seminário 

Internacional sobre pluri e interdisciplinaridade, realizado na Universidade de Nice, 

também conhecido como Seminário de Nice, em 1970, divulgou pela primeira vez o termo, 

dando então início ao estudo sobre o mesmo, pedindo para que os participantes pensassem 

no assunto. 

Hoje, tendo o Centre International de Recherches et d`Études transdisciplinaires 

(CIRET) como um dos principais centros mundiais de estudos sobre os conceitos 

transdisciplinares, é um dos mais complexos, e por consequência um dos mais estudados 

conceitos, onde ao mesmo tempo procura uma interação máxima entre as disciplinas porém 

respeitando suas individualidades, onde cada uma colabora para um saber comum, o mais 

completo possível, sem transformá-las em uma única disciplina. 

E é na Carta da transdisciplinaridade, produzida no I Congresso Mundial de 

Transdisciplinaridade 1994, realizado em Arrábida, Portugal, com fundamental colaboração 

do CIRET e apoio da UNESCO, em que temos uma definição do conceito transdisciplinar: 

Artigo 3: “(…) A Transdisciplinaridade não procura a dominação de várias 

disciplinas, mas a abertura de todas as disciplinas ao que as atravessa e as ultrapassa.” 

Artigo 7: A transdisciplinaridade não constitui nem uma nova religião, nem uma nova 

filosofia, nem uma nova metafísica, nem uma ciência das ciências.” 

No âmbito acadêmico, já no século XX, com o intuito de unir o mundo “não 

universitário” ao universitário, cuja separação se dá primordialmente pela 

hiperespecialização profissional, com grande número de disciplinas que não acompanham 

todo o desenvolvimento, principalmente na área tecnológica, temos um aprofundamento na 

utilização deste conceito, visando formar profissionais cada vez mais completos, 

compatíveis com as exigências do mercado de trabalho que este futuro profissional 

encontrará. 

Assim tão complexo quanto os problemas que tenta solucionar, tem-se a 

transdisciplinaridade, que por ser tão sutil, ser a linha tênue que une e serve de limite entre 
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o comprometimento e o individualismo de cada disciplina, que não possui uma definição 

exata, e ao mesmo tempo é um dos mais necessários conceitos quando tratamos de 

formação e educação. 

Existem algumas diferenças entre transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. A 

transdisciplinaridade não significa apenas que as disciplinas colaboram entre si, mas 

significa também que existe um pensamento organizador que ultrapassa as próprias 

disciplinas. É diferente de interdisciplinaridade, que exemplificando através de uma 

analogia, é basicamente como as nações unidas, que simplesmente une para discutir os 

problemas particulares de cada região. Nisto a transdisciplinaridade é mais integradora. 

Conforme o Artigo 3 da Carta da transdisciplinaridade, “a Transdisciplinaridade é 

complementar da aproximação disciplinar; ela faz emergir da confrontação das disciplinas 

novos dados que as articulam entre si e que nos dão uma nova visão da natureza e da 

realidade.” 

Mas, para haver essa dita transdisciplinaridade, é preciso haver um pensamento 

organizador, chamado pensamento complexo. Pela criação de um meta ponto de vista e não 

de um ponto de vista. O verdadeiro problema não é fazer uma adição de conhecimento, é 

organizar todo o conhecimento. 

Quando o assunto é formação docente, não podemos esquecer as palavras de Nóvoa 

que diz: “a formação de professores pode desempenhar um papel importante na 

configuração de uma nova personalidade docente” (Nóvoa, 1995, p. 24), estimulando a 

emergência de uma cultura profissional no seio do professorado e de uma cultura 

organizacional no seio das escolas. Nóvoa afirma que: 

 

 
Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 
criativo sobre os percursos e os projetos, com vista à construção de uma 
identidade, que é também uma identidade profissional (...). A formação 
não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 
técnicas), mas sim através de um trabalho de refletividade crítica sobre as 
críticas e da construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é 
tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência 
(Nóvoa, 1995, p. 25). 

 
Nóvoa (1995) destaca que a docência, ao longo dos séculos, foi se delineando e se 

estruturando como profissão, na medida em que ia sendo definido a quem competia a 

função de educar. Essa atribuição, por volta do século XVI, estava a cargo da Igreja, tendo 

algumas congregações religiosas a responsabilidade específica da educação formal. Nesse 

sentido, uma gama de elementos foi sendo incorporada ao trabalho docente: currículo, 
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técnicas pedagógicas, habilitação; sendo cada vez mais requisitado que o professor se 

tornasse um especialista. Medidas de regulamentação da profissão foram implementadas 

pelo Estado, tendo a licença para ensinar concedida a indivíduos que dispusessem de alguns 

requisitos e que prestassem exame ou concurso. 

O professor deve buscar gradativamente uma continua formação. Esse pode ser um 

procedimento capaz de garantir que cada professor, enquanto indivíduo/profissional e a 

escola, da qual seria elemento constituinte juntamente com outros indivíduos/profissionais, 

sejam habitados por essa postura formativa continuada. 

Na formação de professores faz-se necessário que estes busquem participar desses 

processos de forma crítica e compromissada com a educação. Assim, destaca-se a 

importância da formação continuada, com vistas à qualificação, reflexão da crítica docente, 

como uma maneira de valorizar os saberes experienciais dos professores. A formação do 

professor não se vislumbra apenas na academia, com a diplomação, mas sim sobre as 

reflexões destes quanto à crítica em si, nos bancos escolares e também para além destes. 

Portanto, as vivências pedagógicas que são desenvolvidas não possuem como 

finalidade única o conteúdo escolar ou metodologias da prática pedagógica, mas a 

possibilidade da reflexão, do diálogo e da criticidade em relação ao processo educativo. 

Privilegiando e propondo uma outra perspectiva de formação do professor, o refletir sobre 

os saberes construídos ao longo das trajetórias de ensino. Instaura-se, assim, a formação 

continuada a partir dos materiais produzidos pelos professores. Valorizam-se os saberes 

construídos nas trajetórias profissionais. Desse modo, nota-se que ao produzir materiais 

pedagógicos estamos coletivamente disponibilizando experiências e materiais significativos 

para os professores em serviço e pesquisadores. Ressaltamos a relevância destes na 

formação inicial e continuada daqueles que procuram os cursos de formação, na tentativa 

de ressignificar o sentido de ser professor na atualidade. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Toda a pesquisa será pensada e vivenciada para o ambiente multicultural que é a 

escola, com os seus mais diversos contextos, históricos e dicotomias. Fatores estes, 

dependentes de uma reflexão dialógica da formação precisa do docente responsável por 

“juntar” todas estas peças em um só contexto. 
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Falaremos muito sobre o tripé da formação defendido por Galvani, eco-auto-

heteroformação e sua influência em nossa formação integral. 

 

Considerações Finais 

 
Entender a formação de um docente de forma criativa é visualiza-la de uma forma 

diferenciada, sendo que esta formação é complexa, transdisciplinar e ecoformadora é 

entender que ele está conectado constantemente com o mundo integrando a vida e o cenário 

educativo, uma vez que se deixa de lado a individualidade e passamos a considerar o 

pensamento colaborativo e de forma coletiva. 
 

Nesse sentido o coordenador procura articular de uma maneira ágil, proativa e 

objetiva na ampliação de atividades realizadas pelo docente, sempre procurando agir de 

forma mediadora trazer alusão aos resultados almejados. Aqui pode-se entender que o papel 

definitivo do coordenador enquanto gestor dos processos pedagógicos é oportunizar que os 

docentes possam realizar trocas de experiências valorizando o saber do seu grupo de 

professores permitindo sempre a socialização do grupo. 
 

O fato é que não existe uma fórmula a ser seguida, sendo sempre indispensável um 

esforço do coordenador em proporcionar esses momentos de formação já que ele é o 

principal responsável pela articulação de forma continuada, permitindo que os docentes 

reflitam sobre as suas práxis, sempre buscando a melhoria da educação, já que é ele que 

deve desenvolver atividades que promovam um saber-fazer multifacetado que é uma 

consequente de sua formação pessoal, organizacional e políticas públicas que definem suas 

funções. Aqui deve-se salientar que a formação pedagógica inicial aliada as suas vivências 

e experiências formativas determinará como a formação dos docentes serão conduzidas 

durante todo o processo. 

O coordenador pedagógico deve ter com extrema clareza enquanto o seu papel 

articulador de formação continuada dos professores, sempre favorecendo a escola como 

sendo centro dessa formação. 
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Capítulo 11 

CORPO, CULTURA E IMAGEM CORPORAL NA ADOLESCÊNCIA: 

COMPREENDENDO A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

Maurício Almeida1 

Mauro Lúcio de Oliveira Júnior2  
Rodrigo Silva Nascimento3  

 

 

RESUMO  

Este artigo propõe uma reflexão sobre a importância da Educação Física Escolar para construção 
cultural do corpo e da imagem corporal durante a adolescência rompendo com uma visão 
estritamente biológica do educando, fortemente influenciadas pelas correntes ideológicas do 
higienismo e militarismo. Para isso, resgata-se a visão de antropólogos e sociólogos brasileiros e 
estrangeiros, além de documentos que norteiam a educação no Brasil, como os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Além disso, uma 
revisão narrativa é conduzida buscando compreender a sistematização do trabalho na Educação 
Física Escolar voltado para o desenvolvimento integral do aluno, em sua esfera social, cultural e 
psicologia. Ênfase é dada aos estudos de imagem corporal, devido a sua associação com desfechos 
negativos para saúde e qualidade de vida de adolescentes de ambos os sexos. Algumas intervenções 
são sugeridas, bem como, atividades que estimulam a socialização entre os pares. Em conclusão, a 
Educação Física Escolar tem avançado no entendimento do corpo e de fenômenos associados, 
rompendo com uma visão meramente biológica deste. Esse processo tem contribuído para uma 
visão holística do educando.  
 
Palavras-chave: Educação Física Escolar; Corpo; Cultura; Imagem corporal; Adolescência. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A Educação Física Escolar era marcada, até pouco tempo atrás, por correntes 

ideológicas voltadas apenas para construção de corpos fortes e saudáveis, como as 

concepções higienista e militarista. Essas abordagens mantinham a ênfase do ensino na 

aptidão física dos educandos, desconsiderando aspectos importantes do indivíduo, como o 

psicológico e o social.  

Com o passar dos anos, essas abordagens de ensino foram perdendo espaço para 

novas concepções. Dessa forma, o debate em relação a Educação Física escolar começou a 
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ser discutido sobre a ótica de algumas teorias críticas da educação. Mudando seu foco 

estritamente biológico, corroborando para alterações nos objetivos, conteúdos didáticos e 

estrutura das aulas. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs; BRASIL, 1998), 

destacam essa mudança, afirmando que “No primeiro aspecto, se ampliou a visão de uma 

área biológica, reavaliaram-se e enfatizaram-se as dimensões psicológicas, sociais, 

cognitivas e afetivas, concebendo o aluno como ser humano integral” (BRASIL, 1998). 

Dessa forma, a Educação Física assumiu responsabilidades próprias enquanto 

disciplina, principalmente pela prática do ensino aprendizagem voltado para capacitar o 

indivíduo a refletir de maneira crítica e autônoma sobre suas possibilidades corporais, 

exercendo-a de maneira social e culturalmente adequada (BRASIL, 1998). Corroborando 

com isso, Impolcetto e Darido (2011), afirmam que:  

 

Nas aulas de Educação Física a vivência de diferentes sensações como 
irritação, excitação, prazer, cansaço, somadas a estados intensos de 
emoções, sentimentos de satisfação, medo, vergonha, alegria e tristeza 
tornam-se um desafio à racionalidade das crianças e adolescentes, na 
medida que demandam controle e adequação na expressão destes 
sentimentos e emoções, pois são processados em um contexto no qual as 
regras, os gestos, as relações interpessoais e suas conseqüências são 
claramente delimitadas. Além disso, geralmente são experiências 
diferentes das vivenciadas nas salas de aula e na vida cotidiana. 
(IMPOLCETTO; DARIDO, 2011) 
 

Nesse amplo cenário de possibilidades, a Educação Física, torna-se uma disciplina 

ampla e que pode cooperar para o desenvolvimento de diversos aspectos do educando. 

Assim, com o aumento da insatisfação corporal em adolescentes nos últimos anos 

(AMARAL, 2015), torna-se necessário voltar os olhares para a possibilidade da disciplina 

influenciar a melhora da apreciação corporal e consequente adoção de comportamentos 

alimentares mais saudáveis. Uma vez que, a imagem corporal não se limita somente aos 

estímulos das diversas áreas do cérebro, necessita também de aspectos sociais e emocionais 

referente as vivências de cada ser humano e experiências que acumula ao longo da vida 

(FERREIRA; CASTRO; MORGADO, 2014). 

De acordo com Cash e Smolak (2011) a imagem corporal pode influenciar e ser 

influenciada pela forma como o indivíduo percebe o ambiente a sua volta, inclusive 

modificando suas relações com outras pessoas. Além disso, ela apresenta diferenças 

significantes em relação as fases da vida, bem como em relação a aspectos culturais, sociais 

e econômicos (FERREIRA; CASTRO; MORGADO, 2014). Nesse sentido, como afirma 

Daolio (1995) é impossível pensar a natureza humana como um produto exclusivamente 
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biológico, desvinculada da cultura. Para ele, o homem é um ser cultural, isocronamente, 

fruto e agente da cultura (DAOLIO, 1995).  

Atualmente, surge uma preocupação crescente em conseguir um corpo 

esteticamente perfeito. O culto ao corpo tornou-se uma preocupação geral, com base em um 

discurso estético ou de preocupações com a saúde (RIBEIRO; OLIVEIRA, 2011). O 

aumento do uso das redes sociais, bem como outros recursos da mídia, como os e-games 

parece influenciar a percepção e o comportamento dos adolescentes em relação ao corpo 

(JESUS et al., 2018). Dessa forma, na atualidade, o corpo parece reinventar sua teia de 

sentidos e significados.  

A escola é um ambiente em que o aluno pode e deve se expressar e vivenciar toda 

sua corporeidade (FILHO, 2013). Em especial a Educação Física tem seus conteúdos como 

produtos socioculturais, afirmando os direitos de todos no processo de ensino e 

aprendizagem (BRASIL, 1998). Dessa forma, ela conta com uma Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC; BRASIL, 2017), que estabelece aprendizagens essenciais da área, além 

de temas transversais, que são caraterizados pela multidisciplinaridade.  

Segundo os PCNs para Educação Física (BRASIL, 1998, p. 27), em um primeiro 

momento, o aluno deve “conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando 

hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com 

responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva”. Dessa forma, os docentes 

devem estar atentos a essas informações, buscando estabelecer um diálogo crítico e ético 

entre a prática docente e a Cultura Corporal de Movimento (BRASIL, 1998).  

Apesar das mudanças ocorridas nas últimas duas décadas nas abordagens de ensino 

levando a concepção do aluno de maneira integral, em uma esfera biopsicossocial, muitos 

ainda são os desafios de se trabalhar a Educação Física nas escolas com ênfase na melhora 

de aspectos psicológicos e emocionais do educando. Pois, até o momento, foco ainda tem 

sido dado ao aspecto físico (COSTA; SILVA, 2014).   

Na última década, Miranda et al. (2014) têm verificado um aumento das 

investigações no campo da imagem corporal de adolescentes, principalmente pelo fato de 

que a insatisfação corporal tem se mostrado alta nesse público. Além disso, ela pode estar 

associada a diversos desfechos negativos para saúde e qualidade de vida, como o uso de 

substâncias químicas, com objetivo de modelar o próprio corpo, dietas restritivas sem 

orientação de um profissional, depressão e baixa autoestima (RENTZ-FERNANDES, 

2017). Pesquisadores tem alertado que os comportamentos alimentares inadequado e a 
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insatisfação corporal são determinantes para o desenvolvimento de transtornos alimentares 

na adolescência (LEAL, 2013; ZORDÃO et al., 2015; TEIXEIRA, 2016). 

Esses desfechos destacam a necessidade de uma prática pedagógica pelo professor 

de Educação Física voltada para o desenvolvimento pleno e saudável do corpo e da imagem 

corporal levando em consideração a importância das contribuições socioculturais para 

formação do educando. Diante do exposto, o presente artigo tem como principal objetivo 

tecer uma teia de significado entre a Educação Física escolar e o desenvolvimento holístico 

do corpo e da imagem corporal, levando em consideração principalmente os aspectos 

sociais, culturais e psicológicos. Estes, até pouco tempo atrás eram ignorados na prática 

pedagógica. Desse modo, iniciaremos conhecendo um pouco mais sobre o período que 

compreende a adolescência, perpassando pelos principais aspectos da imagem corporal e do 

corpo e por fim identificando a importância das aulas de Educação Física escolar para o 

desenvolvimento integral do educando.  

 

2. ADOLESCÊNCIA 

 

A adolescência, como mais uma fase da vida do ser humano, destaca-se por ser um 

período marcado pela maturação psíquica, biológica e social do sujeito (BECKER, 2017). 

Além disso, alguns autores consideram essa etapa como um período de transição da 

infância para vida adulta (WERTHE; PAXTON, 2011; BECKER, 2017; PAPALIA; 

FELDMAN, 2013). Ela tem sido entendida como um período de mudanças e ajustamentos 

das capacidades no âmbito produtivo e reprodutivo (PAPALIA; FELDMAN, 2013). Essas 

alterações podem influenciar a forma como os adolescentes se relacionam com seu próprio 

corpo (AMARAL, 2015). Assim, alguns autores afirmam que a adolescência é a fase mais 

importante para o desenvolvimento e estruturação da imagem corporal (AMARAL, 2015; 

CASH; SMOLAK, 2011). 

O período de duração da adolescência varia de acordo com as perspectivas de 

organizações e autores da área. Segundo a OMS são considerados adolescentes aqueles que 

tem entre 10 e 19 anos de idade. Já a Organização das Nações Unidas (ONU) entre 15 e 24 

anos, critério muito utilizado para fins estatísticos e políticos. Em especial, no Brasil, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio da lei 8.069 de 2001, define como 

adolescente os sujeitos com idade entre 12 e 18 anos de idade. Para Papalia e Feldman 

(2013), adolescência dura aproximadamente 10 anos, sendo que seu início e término não 

são bem definidos. Importa destacar, que devido as alterações biológicas e psicossociais 
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ocorridas nessa fase, a idade cronológica, apesar de ser a mais usada, não é o melhor 

critério em estudos clínicos, comunitários ou populacionais.  

Segundo Eisenstein (2005), a puberdade é:  
 

 [...] o fenômeno biológico que se refere às mudanças morfológicas e 
fisiológicas (forma, tamanho e função) resultantes da reativação dos 
mecanismos neuro-hormonais do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal-
gonadal. (EISENSTEIN, 2005) 
 

Esse período de mudança corporal, integra um processo contínuo e dinâmico que se 

inicia durante a primeira infância e termina com o desenvolvimento das características 

sexuais secundarias, com a completa maturação da mulher e do homem (EISENSTEIN, 

2005).  

Um aspecto importante ao se pensar as alterações corporais na adolescência é o 

sexo, visto que características diferentes estão presentes em meninos e meninas (CASH; 

SMOLAK, 2011; MIRANDA et al., 2014). Nas meninas, há um aumento da gordura 

corporal, principalmente na região dos seios e quadris, que por sua vez está relacionada aos 

sentimentos de torna-se mulher (MIRANDA et al., 2014). Contudo, essas mudanças podem 

simbolizar para algumas meninas a falta de controle seu corpo (WERTHE; PAXTON, 

2011). Essas alterações geralmente acontecem junto a primeira menstruação (menarca) e na 

maioria das vezes são bastante evidentes. Além disso, começam os processos de 

crescimento de pelos, e em alguns casos o aparecimento de espinhas no rosto (WERTHE; 

PAXTON, 2011; MIRANDA et al., 2014). Essas mudanças podem impactar diretamente a 

imagem corporal dos adolescentes, dessa forma essas influências serão discutidas no 

próximo tópico.  

 

3. A IMAGEM CORPORAL NA ADOLESCÊNCIA  

 

As mudanças ocorridas durante o período da puberdade fazem com que as meninas 

se afastem da aparência ideal propagada pela sociedade, que é um corpo magro, com 

glúteos, seios e coxas avantajadas (MURNEN, 2011). Fazendo com que esse grupo seja 

mais predisposto a insatisfação corporal em relação a outras fases da vida (AMARAL, 

2015). Dessa forma, Wertheim e Paxton (2011) destacam que muitas adolescentes pensam 

que ser magras as deixaria mais saudáveis, felizes e mais atrativas. A busca pela aparência 

ideal tem ocasionado comportamentos alimentares inadequados voltados para perda de 

peso, bem como prática excessiva de exercícios físicos, vômitos autoinduzidos e uso de 
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diuréticos e laxativos (CARVALHO et al., 2013; FORTES et al., 2014; RENTZ-

FERNANDES et al., 2017).  

Diferente do que acontece com as meninas o processo de maturação sexual pode se 

mostrar uma experiencia mais positiva para os meninos, pois as alterações aproxima-os do 

que seria o ideal de aparência masculina (MURNEN, 2011). Algumas mudanças associadas 

ao processo maturacional segundo Miranda et al. (2014) seria o aumento da musculatura 

corporal, bem como aparecimento de pelos em diversas partes do corpo, engrossamento da 

voz e o desenvolvimento do pênis.  

Contudo, os problemas na imagem corporal dos meninos podem ocorrer devido a 

não aceitação dessas características (MIRANDA et al., 2014).  Muitos meninos exibem 

uma preocupação normativa em ser mais musculoso, contudo, com um baixo percentual de 

gordura corporal para dar maior visibilidade a musculatura (RICCIARDELLI; MCCABE, 

2011). As atitudes e comportamentos orientados para aquisição de um físico mesomórfico 

tem sido chamada de “drive for muscularity” (McCREARY; SASSE, 2000). Contudo, essa 

aparência ideal é inatingível para maior parte dos meninos levando a insatisfação corporal. 

A insatisfação corporal em homens tem levado a vários comportamentos prejudiciais à 

saúde, como depressão, dismorfia muscular, baixa autoestima, uso de suplementos e 

esteroides anabolizantes (MURRAY et al., 2017).  

A imagem corporal nesse público deve receber notável atenção, pois quando a 

aparência física não corresponde aos anseios criados pelos adolescentes, esses podem ficar 

vulneráveis a distúrbios de imagem corporal (MIRANDA et al., 2011). Esses problemas, 

por sua vez, têm mostrado estreita relação com o desenvolvimento de transtornos 

alimentares e dismorfia muscular (MURRAY et al., 2017). Além disso, a percepção do 

próprio corpo pelo adolescente tem sido marcante para seus relacionamentos sociais, como 

afirma Dumith et al. (2012):  

 

A forma como o adolescente percebe a própria imagem corporal traz 
consequências para a sua saúde física e mental, com possíveis 
repercussões em suas relações pessoais. (DUMITH et al., 2012) 

 

Outro aspecto de extrema importância diz respeito a relação da imagem corporal é a 

autoestima. Autores já tem alertado sobre a relação da insatisfação corporal com a baixa 

autoestima (FORTES et al., 2014; RENTZ-FERNANDES et al., 2017). Em relação a 

adolescência para Gomes (2000) apud Assis (2003) a autoestima pode se a variável mais 

crítica que afeta a participação de maneira bem-sucedida do adolescente com outros em um 
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projeto. Dessa forma, adolescentes com baixa autoestima desenvolvem alguns mecanismos 

que podem distorcer a comunicação de seus pensamentos e sentimentos, dificultando a 

integração grupal.  

A autoestima e o autoconceito podem ser considerados as bases da representação 

social que o adolescente tem de si mesmo (ASSIS et al., 2003). “São atributos 

profundamente individuais, embora moldados nas relações cotidianas desde a primeira 

infância” (ASSIS et al., 2003, p. 670). Diante do exposto, a importância das aulas de 

Educação Física para melhora da imagem corporal de adolescentes será discutida abaixo.  

 

4. AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E SUA RELAÇÃO COM A 

MELHORA DA IMAGEM CORPORAL  

 

Para autores como Gonçalves et al. (2012) apud Tavares (2003), a prática de 

atividades e exercícios físicos devem:   

 

[...] proporcionar ao indivíduo vivências que possibilitem um 
desenvolvimento de sua imagem corporal, o que implica, em última 
instância, tornar-se consciente de seus próprios sentimentos e reações 
fisiológicas em relação ao corpo e à atividade, respeitando seus limites e 
suas possibilidades. (GONÇALVES et al., 2012) 
 

Partindo desse pressuposto os professores de Educação Física tem papel primordial, 

pois ele pode incluir em seu planejamento atividades que visam experiencias corporais 

amplas, considerando a necessidade educativas de cada aluno (GONÇALVES et al., 2012). 

As experiências nas aulas de Educação Física são, nesse sentido, uma alternativa de nos 

comunicarmos com o mundo que nos constitui e de contribuir com a construção cultural da 

qual fazemos parte (BRACHT, 1999).  

Ao trabalhar determinados exercícios nas aulas atenção tem que ser dada a algumas 

variáveis, como frequência, intensidade e duração. Em uma revisão de literatura conduzida 

por Gonçalves et al. (2012), encontraram que exercícios acima de 45 minutos já produzem 

melhorias significantes na imagem corporal de adolescentes, mas esses autores alertam que 

esses resultados não foram encontrados para práticas realizadas apenas uma vez por 

semana. Atenção tem que ser dada a essa informação, visto que, em geral, as aulas no 

ensino básico duram aproximadamente 50 minutos e tem frequência semanal de duas vezes 

por semana. Dessa forma, os professores devem considerar em seu planejamento a escolha 

das atividades, delimitando claramente o objetivo que se pretende alcançar, levando em 
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conta a individualidade do sujeito, a duração das atividades dentro da aula e a frequência 

dessas atividades.  

Os jogos cooperativos vêm se desenhando como uma ótima ferramenta nas aulas de 

Educação Física escolar (BROWN, 1995; BROTTO, 1999; CORREIA, 2006; CORREIA et 

al., 2007). Para Correia (2006) esses jogos buscam a formação de valores mais 

humanitários, além de ser facilmente implementados e concretizados no ambiente escolar. 

Corroborando com essa ideia Brown (1995, p. 31) afirma que a principal tarefa dos 

educadores é “[...] não aceitar passivamente a injustiça [...] temos que transmitir outros 

valores. Podemos oferecer a alternativa da solidariedade e do senso crítico diante do 

egoísmo e da resignação". Nesse sentido, segunda Correia (2007) os jogos cooperativos 

têm um papel transformados, estreitando seus laços com as abordagens crítico-superadoras 

da Educação Física Escolar. Assim, Brotto (1999) afirma que:  

 

Quando jogamos cooperativamente podemos nos expressar autêntica e 
espontaneamente, como alguém que é importante e tem valor, 
essencialmente, por ser quem é, e não pelos pontos que marca ou 
resultados que alcança. (BROTTO, 1999, p. 5) 
 

Desse modo, torna-se possível que o educando entenda que o verdadeiro valor do 

jogo não está somente na vitória ou derrota, mas sim na oportunidade de jogar junto aos 

demais, “para transcender a ilusão de sermos separados uns dos outros, e para aperfeiçoar 

nossa vida em comumunidade.” (BROTTO, 1999, p. 5).  

Especialmente em relação a imagem corporal, algumas intervenções preventivas já 

foram desenvolvidas para reduzir a insatisfação corporal e aumentar a apreciação, 

principalmente baseados em uma abordagem psicoeducacional (O’DEA; YAGER, 2011). 

No Brasil apenas dois programas coeducacionais foram desenvolvidos até o momento, à 

saber, “Espelho, Espelho meu” (MARTINS, 2016) e “Todos são Diferentes” (MOREIRA, 

2017). 

O “Espelho, Espelho meu” foi aplicado a adolescentes de 10 a 17 anos. Trata-se de 

uma intervenção educacional composta por quatro sessões com duração de 45 minutos 

cada, baseadas em construtos das teorias sociocognitiva e crença na saúde (MARTINS, 

2016). As sessões do programa foram conduzidas pela pesquisadora responsável em uma 

escola municipal de Florianópolis/SC. Os encontros contavam com sessão de vídeo, 

exposição discursiva, promoção de discussões interativas, dinâmica de grupo, sessão de 

fotos, atividades com recortes de revistas e confecção de cartazes (MARTINS, 2016).  O 
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programa gerou redução na insatisfação corporal entre os meninos. Entretanto, a 

intervenção não se mostrou efetiva para reduzir a insatisfação corporal entre as meninas. 

Em relação a internalização do ideal de beleza e autoestima a intervenção não apresentou 

resultados significantes em ambos os sexos.  

Por sua vez, o programa “Todos são Diferentes” foi aplicado a adolescentes 

brasileiros com idade entre 10 a 13 anos matriculados em escolas do ensino fundamental da 

cidade de Ribeirão Preto/SP (MOREIRA, 2017). O programa consiste de nove sessões com 

duração de 50 a 80 minutos cada e frequência semanal. As sessões são realizadas em grupo, 

com jogos, brincadeiras e encenações, visando criar um senso positivo de si próprio, 

envolvimento, troca de experiencias e um ambiente no qual os participantes se sentem 

capazes e valorizados. O principal objetivo da intervenção é aumentar a autoestima geral 

dos participantes, promovendo uma imagem corporal positiva e reduzindo os 

comportamentos alimentares de risco (MOREIRA, 2017). Os resultados demonstraram a 

efetividade da intervenção em modificar a apreciação corporal e a insatisfação corporal dos 

participantes da intervenção (MOREIRA, 2017). 

Em conjunto, essas intervenções fornecem evidencias iniciais de intervenções 

preventivas no âmbito escolar que podem ser aplicadas pelos professores de Educação 

Física durante suas aulas. Por fim, importa destacar que a escolha das atividades a serem 

realizadas nas aulas é de extrema importância, pois devem sempre proporcionar aos 

adolescentes um melhor relacionamento com seu corpo de forma autônoma e saudável 

(GONÇALVES et al., 2012). Entretanto, para que isso seja possível, romper com a 

compreensão reducionista do corpo meramente físico deve acontecer, levando os 

professores a direcionar seu trabalho para o desenvolvimento global do aluno, em seu 

aspecto físico, emocional, psicológico e social.  

 

5. O CORPO ENQUANTO FENÔMENO SOCIOCULTURAL NA 

ADOLESCÊNCIA  

 

Para Merleau-Ponty (1999) corpo e mente são indissociáveis. Nesse sentido, o autor 

afirma que o corpo e o mundo são inseparáveis, sendo que o corpo é o instrumento pelo 

qual nós todos podemos perceber o mundo (Merleau-Ponty, 1999). Enquanto função, o 

corpo nos permite realizar as operações mentais, fantasiar, desejar e atribuir significados 

aos acontecimentos, de igual modo, efetuar escolhas e tomar decisões com o mundo 
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(Merleau-Ponty, 1999). Em consonância com essa perspectiva, os PCNs para Educação 

Física (BRASIL, 1998) compreendem o corpo como um organismo integrado que interage 

com o meio físico, cultural, que sente prazer, dor, alegria, medo e outras sensações.  

Para Daolio (1995, p. 34) “é possível discutir o corpo como uma construção 

cultural, já que cada sociedade se expressa diferentemente por meio de corpos diferentes”. 

Para o mesmo autor, o corpo pode ser pensado da seguinte maneira:  

 

[...] pode-se incorrer no erro de encará-lo como puramente biológico, um 
patrimônio universal sobre o qual a cultura escreveria histórias diferentes. 
Afinal, homens de nacionalidades diferentes apresentam semelhanças 
físicas. Entretanto, para além das semelhanças ou diferenças físicas, existe 
um conjunto de significados que cada sociedade escreve nos corpos dos 
seus membros ao longo do tempo, significados estes que definem o que é 
corpo de maneiras variadas. (DAOLIO, 1995, p. 34) 
 

Nesse sentido, uma Educação Física que ignore essa teia de significados se torna 

reducionista, ao ponto de encarar o indivíduo de maneira estritamente biológica. Bracht 

(1999) afirma que para realizar tal tarefa é fundamental entender o principal objeto de 

estudo da Educação Física, o movimentar-se humano, não como uma manifestação 

estritamente biológica, mecânica e psicológica, mas sim como um fenômeno histórico-

cultural. “Portanto, essa leitura ou esse entendimento da educação física só criará corpo 

quando as ciências sociais e humanas forem tomadas mais intensamente como referência” 

(BRACHT, 1999, p. 81). Corroborando com esses ideais Le Breton (1995, p. 138) afirma 

que: 

 

[...] há outra visão, outra atenção, normas sociais modificadas. Neste 
entusiasmo, se mudou o imaginário do corpo, porém sem que se alterasse 
o paradigma dualista. Pois não poderia existir uma liberação do corpo e 
sim uma liberação do homem mesmo, isto é, que significasse para o 
sujeito uma maior plenitude. E isto através de um uso diferente das 
atividades físicas ou de uma nova aparência. Separar o corpo do sujeito 
para afirmar a liberação do primeiro é uma figura de estilo de um 
imaginário dualista. (LE BRETON, 1995, p. 138) 
 

Por esse ângulo, o “homem por meio do seu corpo, vai assimilando e se apropriando 

dos valores, normas e costumes sociais num processo de inCORPOração” (DAOLIO, 1995, 

p. 37). Em outras palavras, o que o autor quer nos dizer é que o “homem aprende a cultura 

por meio do seu corpo” (DAOLIO, 1995, p. 37). Permeada nesse processo de aquisição de 

saberes culturais, se sobrepõe um fenômeno conhecido como corporeidade. Dessa forma, 

para Merleau-Ponty (1999) “o homem precisa ser apreendido não apenas enquanto corpo 
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material, mas principalmente enquanto um fenômeno corporal, ou seja, enquanto 

expressividade, palavra e linguagem. Somos movimento, gesto, expressividade, presença”. 

Assim, para ele a corporeidade corresponde a representação que criamos em nossa mente, 

pela qual percebemos nossos corpos, e essencialmente, os compreendemos (Merleau-Ponty, 

1999).  

O professor de Educação Física escolar deve estabelecer através de seu papel de 

formador, reflexões sobre os tipos específicos de corpos. “A atuação crítica do professor de 

Educação Física escolar é fundamental para a possível desconstrução (ou ao menos para a 

desnaturalização) dos estereótipos corporais da contemporaneidade” (COSTA; SILVA, 

2014). Essas mudanças só serão possíveis se o professor se aproximar da trajetória social 

dos alunos no que diz respeito ao corpo, intervindo de maneira a potencializar o senso 

crítico dos educandos (COSTA; SILVA, 2014).  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Observa-se que embora alguns estudos investigando os benefícios das aulas de 

Educação Física escolar para melhora da imagem corporal já tenham sido desenvolvidos, 

poucos profissionais têm dado atenção a esse aspecto em suas aulas. Percebe-se que a área 

de Educação Física até recentemente recebia forte influência de correntes ideológicas 

voltadas para formação de corpos estritamente biológicos, desconsiderando outros aspectos, 

como o desenvolvimento emocional, psicológico e social dos alunos. 

Embora ainda receba influência dessas correntes, a Educação Física escolar tem 

tomado novos rumos principalmente após a publicação de documentos que norteiam o 

trabalho na área, como a BNCC (BRASIL, 2017) e os PCNs (BRASIL, 1998), já 

supracitados nesse trabalho. Dessa forma, com auxílio desses documentos e através de uma 

formação ética e eficaz os profissionais têm rompido com esses paradigmas. Esse processo 

tem contribuindo para uma visão mais holística do educando. 

Apesar de permeada por dificuldades, a Educação Física escolar, tem se mostrado 

eficiente para melhoria da percepção do próprio corpo e do outro, bem como contribuído 

para um desenvolvimento mais saudável da imagem corporal, através de práticas que 

valorizem a consciência e percepção corporal, aliada a socialização dos educandos com 

seus pares de maneira saudável e harmônica.  
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Capítulo 12 

CURRÍCULO COMO AVANÇO DO SABER DEMOCRÁTICO 
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RESUMO 

Este artigo vem refletir sobre o currículo e seus campos cultural, histórico e social. Já que esse estudo tem 
sido o foco de muitas pesquisas, debates e publicações, observando-se a relevância da reflexão do processo 
que levou a construção e a definição de currículo na herança cultural da educação brasileira. Por meio deste 
aspecto vale observar que estudos relacionados a esse campo educacional vêm se constituindo ao longo dos 
anos, acarretando-se numa maior preocupação pelos pesquisadores com o entendimento do currículo como 
texto tanto cultural quanto político. Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo constatar uma análise 
crítica da epistemologia curricular frente as contribuições para o avanço do fazer democrático. A metodologia 
utilizada na pesquisa foi de caráter bibliográfico apropriando-se de textos relacionados ao tema, a fim de 
constatar os fundamentos filosóficos do currículo. Por meio desse estudo, conclui-se que ele pode auxiliar em 
pesquisas nessa área, tendo em vista as discussões que os autores em suas obras e suas críticas contribuem 
para o campo educacional. 

Palavras chaves: Reflexão; Educação; Currículo; Significação. 

 

ABSTRACT 
This article reflects on the curriculum and its cultural, historical and social fields. Since this study has been the 
focus of many researches, debates and publications, observing the relevance of the reflection of the process 
that led to the construction and definition of curriculum in the cultural heritage of Brazilian education. 
Through this aspect it is worth noting that studies related to this educational field have been constituted over 
the years, leading to greater concern by researchers with the understanding of the curriculum as both cultural 
and political text. Thus, the present research aims to verify a critical analysis of curricular epistemology 
against the contributions to the advancement of democratic doing. The methodology used in the research was 
bibliographic character appropriating texts related to the theme, in order to verify the philosophical 
foundations of the curriculum. Through this study, it is concluded that it can assist in research in this area, 
given the discussions that the authors in their works and their criticism contribute to the educational field. 

Keywords: Reflection; Education; Curriculum; Meaning 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O currículo constitui um campo de estudo e pesquisa para discussões entre teoria e realidade, 

saber e fazer democrático, assim como engloba na sociedade, esferas da educação, política e 

economia. Ao deslocar a ênfase da análise desse tema, devemos compreender as relações que 

envolvem o currículo nos seus processos histórico, cultural e social. E para uma melhor compreensão 

daqueles que se dedicam ao processo investigativo, o presente artigo tem como objetivo constatar 

uma análise crítica da epistemologia curricular frente as contribuições para o avanço do saber 

democrático.                                               

Esse texto traz também considerações acerca da relevância do currículo na vida acadêmica 

profissional e estudantil, com vistas ao acrescimento das ações metodológicas dos docentes com 

intuito de favorecer oportunidades de desenvolvimento da aprendizagem aos alunos na sociedade 

contemporânea. 

Assim, é necessária certa cautela inicial frente à teorização sobre o currículo4, já que em 

muitos casos ele é conceituado de forma técnica, ora como um discurso crítico, ora de forma 

sistemática. Sendo que, tais características se tornam mais evidentes na prática pedagógica na 

instituição acadêmica. 

A partir disso, a escolha do tema surgiu durante as discussões que ocorreram na disciplina de 

Currículo e Estudos Culturais no Mestrado Acadêmico em Educação da Universidade Estadual de 

Roraima, em que se percebeu a necessidade de se refletir criticamente sobre a História da Educação e 

suas influências no Currículo na Sociedade Contemporânea. Além de mostrar a importância para a 

ampliação do saber elaborado e para a construção significativa dentro do contexto curricular no qual 

este aluno se insere. 

Para compreender o processo histórico e cultural da educação brasileira é importante 

abordarmos a relação entre teoria e prática na construção do currículo, pois, fazer uma reflexão sobre 

as suas concepções nos remete ao processo de ensino e aprendizagem de educando e educador. 

Desse modo, buscou-se estruturar este estudo com base em três fundamentos um breve 

conteúdo da história da educação brasileira, a significação do currículo e o currículo como 

resistência. 

                                                           
4 O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias tradicionais nos confinaram. O currículo 
é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso [...] O currículo é 
documento de identidade. (SILVA, 2019, p. 150) 
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Construímos o texto por meio de um levantamento bibliográfico que evidenciam a prática do 

professor associada às implicações do currículo como forma institucionalizada de comunicar a 

relevância da cultura de uma sociedade. 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa é um estudo exploratório com base em fontes bibliográficas que 

evidenciaram as análises buscadas ao longo deste trabalho. Ao iniciarmos o processo de pesquisa, 

observamos que o objetivo desse estudo foi proporcionar maior familiaridade com o tema a fim de 

torná-lo mais explícito ou até mesmo levantar hipóteses. 

Para fomentar esta pesquisa fizemos um levantamento de fontes bibliográficas baseadas em 

autores como Michael Apple, Tomaz Tadeu da Silva e outros pesquisadores das áreas da educação 

direcionando um olhar para o currículo como campo epistemológico de descobertas, significações e 

reflexões.  

Foi por meio de investigação de textos correlatos ao tema proposto que se deu esse processo 

de estudo. Em seguida, realizamos leituras minuciosas com anotações relevantes e produções de 

fichamentos das ideias principais dos autores em relação à temática trazida por eles. 

Embora, seja um assunto recorrente nas ambiências das academias, falar de Currículo e 

educação não é esgotável em si. Uma vez que explorar tais temáticas é permitir um olhar 

diferenciado na construção do conhecimento, como afirma Boccato (2006, p. 266): 

 

a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de 
referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. 
Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como 
e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica.                              

 

Desse modo, com base nessa pesquisa bibliográfica almejamos obter alguns resultados 

relevantes quanto o currículo como um processo de construção social e saber democrático.  

 

3. HISTORICIDADE DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Em um processo histórico devemos analisar os fatos mais relevantes dos princípios teóricos 

para tornar mais precisa a compreensão do significado da história da educação brasileira. No sentido 
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de refletir sobre a relação da organização escolar com a sociedade corroboramos com o conceito de 

processo educacional apontado por Oliveira (1989, p. 31), a educação: 

 

(...) jamais é uma dádiva, uma doação de uma pessoa que sabe àqueles que não sabem, mas 
algo que se apresenta como um desafio para educador e educando, um desafio que é a 
própria realidade composta de situações-problema, de inquietações, de angústias e de 
aspirações do grupo. Isto constitui a matéria-prima do processo educacional. 

 

Assim, no processo educacional5, percebe-se que a educação envolve homem, sociedade e 

cultura. De modo que há uma necessidade de reconstrução e interpretação do passado para entender 

o presente. Essa dimensão histórica, político e sócio filosófico do saber nos leva a um fio condutor 

da história, no qual buscamos refletir o percurso do homem na organização escolar. 

Dessa forma, Ribeiro (2001, pg. 11), afirma: 

 

(...) para se chegar a uma compreensão do fenômeno social – organização escolar brasileira – 
há que se ter uma visão do contexto social – sociedade brasileira – do qual é parte e com o 
qual estabelece uma relação permanente. 

 

Nesse sentido, pontuaremos brevemente o marco teórico no contexto da organização escolar 

no ponto de vista educacional. Assim, por volta de 1549-1808 ocorreram duas fases relevantes na 

história da educação, por exemplo, a fase jesuítica da escolarização colonial que “surgiu com a 

catequese para os índios e os colonos. Depois, com a construção dos colégios, subsidiados pelas 

fazendas, tornou-se elitista [...]” (NICOLETTI, 2017, p. 17) e a fase pombalina que “ao invés de 

preconizarem uma política de difusão intensa e extensa do trabalho escolar, pretenderam os homens 

de Pombal organizar a escola que, antes de servir aos interesses da fé, servisse aos imperativos da 

Coroa” (HAIDAR, 1973, p. 38). Ribeiro (2001, p. 18), explica que “a organização escolar no Brasil-

Colônia está, como não poderia deixar de ser estreitamente vinculada à política colonizadora dos 

portugueses”. 

Observa-se que as missões jesuíticas estavam voltadas para a “elaboração de um plano de 

estudos a ser implantado em todos os colégios da Ordem em todo o mundo” (SAVIANI, 2007, p. 

                                                           
5 essa compreensão dialética do processo educacional supõe e pressupõe que o processo de construção do conhecimento 
se faça de acordo com o processo de socialização pelo qual os indivíduos estejam passando. Pressupõe, portanto, o 
entendimento primeiro da realidade vivida pelos educandos envolvidos no processo. Pressupõe também que o professor e 
os estudantes compreendam que numa sociedade de classes a socialização se faz, via de regra, contraditoriamente sob 
interesses antagônicos, opondo quase sempre ideologias dominantes a ideologias dominadas (OLIVEIRA, 1989, p. 4). 
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50), já que a orientação contida no Ratio Studiorium6 se concentrava na programação da cultura 

europeia. Dessa forma, “fica patente que a educação jesuíta tinha clara sua função, que era catequizar 

e conquistar [...] visto que cada neófito foi metodicamente confinado à sua aldeia, em sua família, em 

seu novo ofício e a serviço do Deus católico.” (NICOLETTI, 2017, p. 26) 

Ribeiro (2001, p. 24) diz que: 

 

A elite era preparada para o trabalho intelectual segundo o modelo religioso (católico), 
mesmo que muitos de seus membros não chegassem a ser sacerdotes. Isto porque, diante do 
apoio real oferecido, a Companhia de Jesus se tornou a ordem dominante no campo 
educacional. 

 

E quando discorremos sobre ordem dominante no campo educacional, precisamos analisar os 

aspectos das intenções dominantes, no intuito de alertar os leitores brasileiros nas questões 

educacionais que buscam propor aparentemente uma educação libertadora.  

Já na fase pombalina podemos afirmar que o Marquês de Pombal (Sebastião José de Carvalho 

e Melo), enquanto ministro buscou “recuperar a economia através de uma concentração do poder real 

e de modernizar a cultura portuguesa” (RIBEIRO, 2001, p. 30). E por esse motivo foi necessária uma 

mudança educacional da colônia– técnicas em relação à leitura e escrita, surgindo assim à instrução 

primária dada na escola. Porém, a finalidade dessas mudanças visava transformar Portugal numa 

metrópole capitalista. 

Durante os anos de 1808-1850, no campo educacional foram criados cursos com a finalidade 

de atender a formação de engenheiros, oficiais e militares. Lembrando que: 

 

(...) a expressão “curso” não dá ideia precisa, uma vez que, em verdade, muitos 
correspondiam a aulas, como economia, anatomia etc. em segundo lugar, pelas condições 
imediatistas a que teve de se subordinar, quase que exclusivamente se condicionou o 
prosseguimento de tais estudos conforme duas tendências que, de determinado ponto de 
vista, foram prejudiciais ao seu pleno desenvolvimento. Tais tendências são: organização 
isolada (não-universitária) e preocupação basicamente profissionalizante (RIBEIRO 2001, p. 
41). 

 

Assim, observa-se que a preocupação política da época era com cursos para formar a elite de 

uma sociedade monopolizada por uma classe privilegiada, pois o foco continuava a ser os cursos 

                                                           
6 O Ratio Studiorum, cujo nome completo é Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu, é explicado por Hayashi, 
Hayashi e Silva (2007) e Chambouleyron (1999) como sendo um código, minuciosamente prescrito, uma lei orgânica 
preocupada com o conteúdo ensinado nos colégios e universidades da Companhia de Jesus. Ele determina estratégias e 
regras a serem cumpridas pelos professores vinculados a essas instituições de ensino e foi aprovado em 8 de janeiro de 
1599, depois de uma experiência de 40 anos. (NICOLETTI, 2017, p.20) 
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isolados e precisamente profissionalizantes, com base na literatura europeia utilizada por professores 

e alunos.  

Nicoletti (2017, p. 57) corrobora que: 

 

[...] a educação construída no Brasil foi edificada a partir do olhar privilegiado das elites, ou 
seja, mais uma vez a massa popular oprimida e excluída não foi ouvida, sendo colocada no 
mesmo lugar que sempre ocupou, o lugar a serviço do capital. E tudo isso para se manter a 
ordem socioeconômica, novamente. 

 

Essa informação vem para incrementar a história que perpassa por volta de 1850 a 1870, que 

afirma a passagem de uma sociedade exportadora com base rural-agrícola para urbano-agrícola-

comercial. Tal motivo disso foi à exigência das necessidades internas ou interesses do capitalismo 

internacional. Ressalta-se que nesse período em relação à educação ocorreram a criação de inspetoria 

do município da Corte, o sistema de preparação do professor primário, as reformulações de estatutos 

de colégios e academias. Entretanto, as modificações propostas estavam voltadas ao interesse 

econômico, político e social dos grupos dominantes. Para Gandin e Lima (2016, p. 655): 

 

Esta história demonstra o quão central é analisar a educação de forma relacional. Somente 
conectando os fenômenos é possível traçar as ligações existentes entre os âmbitos cultural, 
social, político e econômico e a educação. Através do uso da ferramenta teórico 
metodológica da análise relacional, é possível perceber essas ligações que transcendem o 
âmbito educacional. 

 

Diante disso, podemos refletir sobre as características hegemônicas da educação atrelada ao 

mercado escolar, pois tal situação da educação como negócio influencia o currículo e a prática 

pedagógica.  

 

4. A SIGNIFICAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

De maneira breve discorremos sobre o processo histórico da educação brasileira e, outro 

ponto que iremos analisar é o campo educacional do currículo. Uma vez que devemos apreender o 

processo que se faz sobre o currículo na sociedade, como também necessitamos compreendê-lo de 

forma significativa em relação às teorias e práticas pedagógicas na educação. 

Segundo Young (2014, p. 197): 
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Os currículos são a forma desse conhecimento educacional especializado e costumam definir 
o tipo de educação recebida pelas pessoas. Precisamos entender os currículos como formas 
de conhecimento especializado para podermos desenvolver currículos melhores e ampliar as 
oportunidades de aprendizado. 

 

Para desenvolver currículos melhores é necessário um aprofundamento de conhecimento por 

meio de pesquisas. E “a verdade é que não sabemos muito sobre currículos, exceto nos termos 

cotidianos – grade horária, listas de disciplinas, roteiros de exames e, cada vez mais, matrizes de 

competências ou habilidades.” (YOUNG, 2014, p. 197). 

Todavia, deve-se entender que uma definição de currículo não revela a sua essência e que a 

nossa inquietação deve estar entrelaçada ao qual conhecimento deve ser ensinado. Afinal, “o 

currículo busca precisamente modificar as pessoas que vão “seguir” aquele currículo” (SILVA, 

2019, p.15) 

Outra forma para complementar essa compreensão é a de Sacristán (2000, p. 26), no qual ele 

afirma que “o currículo é o cruzamento de práticas diferentes e se converte em configurador, por sua 

vez, de tudo o que podemos denominar como prática pedagógica nas aulas e nas escolas”. 

Afirma-se que a denominação de currículo não é nossa preocupação, o que precisamos é ter 

ciência de suas origens – saber de quem, escolhido por quem; dos aspectos que ele condiciona os 

agentes que estão envolvidos e de certa forma manter a nossa mente sempre em alerta quanto ao que 

está por trás das vozes que falam sobre educação. 

Nesse sentido, necessita-se ter o entendimento de que currículo “é um sistema de relações 

sociais e de poder com uma história específica; isso está relacionado com a ideia de que o currículo 

pode ser entendido como conhecimento dos poderosos” (YOUNG, 2014, p. 201), resultando em 

interesses da classe dominante pela educação em prol de um sistema concebido para manter as 

desigualdades educacionais. 

Gandin e Lima (2016, p. 657) afirmam: 

 

[...] é compreensível que haja, por parte dos grupos hegemônicos, interesses pela educação e 
pela instituição escolar. Esses grupos veem a educação e a escola como campos no quais 
também há a possibilidade de tornarem seus discursos hegemônicos, de legitimarem seus 
ideais e de naturalizarem seus pressupostos. 

 

Acredita-se que tal hegemonia pode se dar através da manipulação de uma única “verdade”. 

Mas, o que se entende por hegemonia? 
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[...] a hegemonia atua para “saturar” nossa própria consciência, de maneira que o mundo 
educacional, econômico e social que vemos e com o qual interagimos, bem como as 
interpretações do senso comum que a ele atribuímos, se torna o mundo tout court, o único 
mundo. Assim, a hegemonia [...], refere-se a um conjunto organizado de significados e 
práticas, ao sistema central, eficaz e dominante de significados, valores e ações que são 
vividos. [...] (APPLE, 2006, p. 39) 

 

Nessa concepção começamos a notar a relação de interdependência entre hegemonia e senso 

comum, pois observa-se uma construção de significados do currículo ligado a discursos hegemônicos 

no processo educativo. Por isso é importante ressaltar que a educação é um espaço de luta e que 

devemos utilizá-la para contrapor tais ideias. Apple (2003, p. 42) afirma: 

 

A educação é um espaço de luta e conciliação. Serve de representante e também de arena 
para batalhas maiores sobre o que nossas instituições devem fazer, a quem devem servir e 
quem deve tomar essas decisões. E, apesar disso, é por si mesma uma das maiores arenas em 
que os recursos, o poder e a ideologia específica à política, finanças, currículo, pedagogia e 
avaliação no ensino são debatidos. Portanto, a educação é tanto causa quanto efeito, 
determinante e determinado. 

 

Assim, o currículo deve ser entendido como um campo de estudo que englobam teorias 

tradicionais, críticas e pós-críticas. Segundo Camargo (2016, p. 20): 

 

As teorias curriculares têm procurado responder as indagações relativas ao tipo de 
conhecimento que deve ser ensinado e que tipo de pessoas, seres humanos e cidadãos (as). 
[...] por um lado, as teorias chamadas tradicionais, que compreendem o currículo como 
neutro e “desprovido” de ideologias, ignorando assim, os processos políticos que envolvem 
as práticas curriculares e quem delas se beneficia. Esta concepção defende o gerenciamento 
das escolas como se estas fossem fábricas ou empresas. E, por outro, se encontram as teorias 
críticas e pós-críticas cujas questões centrais estão baseadas nas relações entre 
conhecimento, cultura e poder. Consideram que o conhecimento contido no currículo não é 
isento, está permeado por ideologias e relações de poder. 

 

Desse modo podemos afirmar que a produção e disseminação das ideologias são realizadas 

por aparelhos ideológicos de estado7 religião, mídia, escola e família. E que o currículo só terá uma 

significação se o compreendermos como ciência, conhecimento e campo de luta social. 

 

                                                           
7 [...] um sistema de instituições, organizações e práticas correspondentes, definidas. Nas instituições, organizações e 
práticas desse sistema é realizada toda a Ideologia de Estado ou uma parte dessa ideologia (em geral, uma combinação 
típica de certos elementos). A ideologia realizada em um Aparelho ideológico de Estado garante sua unidade de sistema 
“ancorada” em funções materiais, próprias de cada Aparelho ideológico de Estado, que não são redutíveis a essa 
ideologia, mas lhe servem de “suporte” (ALTHUSSER, 1999, p.104) 
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5. O CURRÍCULO COMO RESISTÊNCIA 

 

Dando continuidade a ideia do currículo como campo de luta social, numa perspectiva 

educacional, ele é vital como forma de conhecimento na construção de identidades culturais e 

sociais. 

Silva (2019, p. 53) diz que: 

 

Giroux sugere que existem mediações e ações no nível da escola e do currículo que podem 
trabalhar contra os desígnios do poder e do controle. A vida social em geral e a pedagogia e 
o currículo em particular não são feitos apenas de dominação e controle. Deve haver um 
lugar para oposição e a resistência, para a rebelião e a subversão. 

 

Devemos apreender que estudantes e professores têm o potencial de resistência para 

desenvolver um currículo crítico que permita contribuir para que as pessoas se tornem conscientes, 

emancipadas ou libertadas do poder e do controle. Assim, “a ideia da liberdade só adquire plena 

significação quando comunga com a luta concreta dos homens por libertar-se” (FREIRE, 1967, p. 8). 

A possibilidade da resistência canaliza o potencial demonstrado por discentes e docentes para 

desenvolver uma pedagogia e um currículo que tenham “claramente um conteúdo político e que seja 

crítico das crenças e dos arranjos sociais dominantes” (SILVA, 2019, p. 54) 

Dessa forma, o currículo: 

 

[...] é um local onde, ativamente, se produzem e se criam significados sociais. Esses 
significados, entretanto, não são simplesmente significados que se situam no nível de 
consciência pessoal ou individual. Eles estão estreitamente ligados a relações sociais de 
poder e desigualdade. Trata-se de significados em disputa, de significados que são impostos, 
mas também contestados (SILVA, 2019, p. 55). 

 

Construir uma educação crítica e democrática é um dos objetivos a ser alcançado por meio 

das relações sociais do currículo, da participação coletiva na área do ensino e sociedade em geral. 

Então, afirma-se que a educação é a nossa forma de deter as desigualdades sociais. “As pessoas 

precisam ser convencidas da desejabilidade e legitimidade dos arranjos sociais existentes. Mas esse 

convencimento não se dá sem oposição, conflito e resistência” (SILVA, 2019, p. 49) 

Destaca-se que na sociedade contemporânea continuamos vivenciando os resquícios 

hegemônicos na educação brasileira. De acordo com Weissheimer (2019), o capital está 

reivindicando para si o direito de fazer a base curricular e a formação do professor: 
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Em 2006, um grupo de banqueiros e empresários criou o movimento Todos pela Educação, 
uma articulação do setor privado que se colocava à disposição de governos para construir 
projetos de parceria com o setor público e ofertar tecnologias educacionais. Com uma 
estratégia suave de atuação, esse movimento empresarial foi crescendo e se entrelaçando 
cada vez com o setor público. Eles elaboraram um diagnóstico, identificando uma série de 
problemas que existiam na organização e gestão do ensino público, e passaram a oferecer 
seus serviços para resolver esses problemas. 

 

Entretanto, segundo Weissheimer (2019), a pesquisadora Liane Maria Bernardi nos esclarece 

que:  

 

A ideia básica deles é ter um sujeito com o que eles chamam de competências emocionais e 
eu chamo de sujeito sob controle. O objetivo é ter pessoas tranquilas, socializadas, que não 
explodam em violência, apesar da miséria e da falta de direitos, e que desenvolvam 
competências básicas. Por isso o enfoque tão grande no Português e na Matemática, e no 
desmonte das demais áreas do conhecimento como estratégia. Eles querem um sujeito que 
saiba minimamente ler, escrever, calcular e se submeter. 

 

Por isso afirmamos que é através da democracia que será possível enfrentar este processo e 

desarticular a dominação de classe. Bernardi (2016, p. 30) corrobora: 

 

Então, o conceito de democracia e participação é utilizado por todos os setores da sociedade, 
por liberais e democratas, mas o sentido está em disputa. Se alguns o fazem para propor a 
representação, a participação limitada ou até mesmo para conciliar opressores e oprimidos, 
outros o fazem para defender a democracia ampliada com a participação cada vez maior da 
população na definição de ações importantes para o conjunto da cidadania. 

 

Portanto, o papel do currículo como resistência está associado à integração e organização do 

movimento democrático pela educação em todo o país. A educação é a ponte para o diálogo coletivo 

por intermédio da participação de todos os sujeitos conscientes de que uma gestão democrática se faz 

necessário para obter transformações sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os pontos que foram abordados aqui mostram que o processo hegemônico na educação 

esteve presente desde os primórdios da sua história e ele ainda continua a atuar no sistema de 

relações sociais e poder por meio do currículo.  
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Observamos que na dinâmica da sociedade capitalista os currículos têm a intenção de persistir 

em manter o acesso à educação para alguns e a excluir outros. 

Nessa organização capitalista identificamos interesses em benefício próprio da classe 

dominante para manter a sua dominação. Assim, o papel do currículo é englobar questões de 

conhecimento, cultura, poder, política e interpretação por parte dos sujeitos que estão envolvidos no 

campo educacional e social. 

Nesse processo a educação tem de iniciar com o diálogo crítico e questionar rigorosamente as 

instituições dominantes é nossa tarefa democrática. Precisamos buscar formas de agregar atividades 

educacionais em prol das comunidades com menos poder e discutir publicamente que o currículo é 

um espaço de luta. 

No decorrer da pesquisa nos deparamos com um cenário no qual é necessário dar 

continuidade a formação e aprofundamento aos estudos relacionados ao currículo, pois ele apresenta 

diferentes processos e objetivos, seja para o crescimento pessoal, seja para a vida acadêmica ou 

profissional e estudá-lo é uma forma de contribuir para o avanço do fazer democrático. 

Dessa forma, analisar as contradições hegemônicas no currículo é assumir a necessidade de 

conhecer como se dão estas contradições que caminham de forma oculta e vinculados ao capitalismo. 

Entendendo que fazemos parte dessa sociedade na busca de superação deste modelo de educação e 

em direção a uma educação de qualidade, democrática e humana.  

Para os próximos estudos sugere-se que continuemos em busca de respostas, que possam 

nortear práticas democráticas e cidadãs como forma de desarticular as presentes influências 

hegemônicas nas diversas esferas cultural, econômica e política que coabitam os currículos. 
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Capítulo 13 

DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS  

D’ Angelles Sousa de Oliveira1 

 

 

RESUMO 

Inserida dentro de um mundo cada vez mais tecnológico as instituições de ensino têm vivenciado 
uma grande mudança em sua prática pedagógica. A inserção das tecnologias digitais tem passaram a 
ser vista como uma das grandes tendências de inovação educacional do século 21. O processo de 
implantação e implementação vai além de apenas saberes pedagógicos, eles também se relacionam 
com processos burocráticos da administração escolar e cabe ao gestor, facilitar os processos para que 
todos os indivíduos inseridos no ambiente escolar possam compartilhar suas aprendizagem sem 
limitações de um espaço proporcionando assim uma aprendizagem pautada na colaboração e na troca 
de experiências, buscando sempre a  gestão democrática e participativa em toda a sua integralidade 
através de recursos financeiros e pedagógicos na constante busca da qualidade do ensino. Um projeto 
de tecnologia educacional demanda tempo e capacitação de professores que estejam engajados com o 
sucesso da educação, sendo que ela está passando por sua mais significativa transformação e para 
isso precisa de um profissional capacitado, motivado e engajado com a introdução das tecnologias 
digitais nos ambientes escolares e fora dele também. 

Palavras chaves: Implantação; Implementação; Gestão Democrática, Coordenadoria Tecnológica. 

 

ABSTRACT 

Inserted within an increasingly technological world, educational institutions have experienced a 
major change in their pedagogical practice. The insertion of digital technologies has come to be seen 
as one of the great trends of educational innovation of the 21st century. The process of 
implementation and implementation goes beyond just pedagogical knowledge, they also relate to 
bureaucratic processes of school administration and it is up to the manager, facilitate the processes so 
that all individuals within the school environment can share their learning without limitations of a 
space thus providing learning based on collaboration and exchange of experiences, always seeking 
democratic and participatory management in its entirety through financial resources. and pedagogical 
in the constant search for the quality of teaching. An educational technology project demands time 
and training from teachers who are committed to the success of education, and it is undergoing its 
most significant transformation and needs a skilled, motivated and engaged professional with the 
introduction of digital technologies in environments. school and out of it too. 
Keywords: Implantation; Implementation; Democratic Management, Technological Coordination. 
 
 

                                                           
1 D’ Angelles Sousa de Oliveira: Graduado em Matemática e Pedagogia pela Universidade do Tocantins e pelo Instituto 
de Educação de Superior de Samambaia, professor da rede privada de ensino em Brasília. E-mail: 
dangelles.sousa@gmail.com 
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Introdução 

 

Inserida em um cenário educacional cada vez mais globalizado e tecnológico as instituições 

de ensino, tem sofrido inúmeras transformações advindas da quarta revolução industrial, sendo que 

dentro dessa última a escola está sofrendo os maiores impactos.  

A introdução das tecnologias educacionais possibilita que o aluno busque através da internet 

assuntos de seu interesse durante a construção do seu conhecimento, tornando-o cada vez mais 

autônomo e protagonista de sua aprendizagem. E cabe à escola facilitar e mediar esse processo com 

toda a tranquilidade, permitindo cada vez mais que todos os envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem tenham voz, princípio básico da gestão democrática, que de forma articulada conversa 

com todos os setores da instituição, gestão essa garantida por lei. 

No que tange a gestão escolar democrática pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB (Brasil, 1996), temos: 

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios [...] 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas 
de ensino; 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 
na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:  

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.  

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica 
que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 
financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. (BRASIL, 1996) 

 

Cabe então aqui defender que é o gestor que deve promover de forma articulada junto a 

coordenação pedagógica um diálogo entre professores, alunos e a comunidade. Para que todos 

participem de forma democrática na tomada de decisões de forma efetiva e significativa, 

consequentemente abordando o uso das tecnologias dentro e fora das instituições, com o objetivo de 

garantir uma qualidade de ensino digna e eficaz. 

A realidade educacional caminha para um ensino cada vez mais personalizado e para isso a 

escola precisa se adequar a essa nova realidade. A utilização das tecnologias de informação e 

comunicação tem colaborado com extrema significância para um ensino que estimula a criatividade, 

possibilitando que o aluno se interponha de modo crítico na tomada de decisões o que dinamiza cada 

vez mais o processo de ensino e oferece uma construção de conhecimento mais significativa.  
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A gestão democrática passa a ter uma relevância e um significado ainda maior através do uso 

da tecnologia, uma vez que ela proporciona uma melhor interação entre os sujeitos envolvidos no 

processo, permitindo que a troca de experiências seja cada vez mais motivadora tornando-a capaz de 

subsidiar esse processo dentro de uma perspectiva de colaboração e dinamismo. 

Essa constante transformação pela qual a educação está passando atrelada a inserção das 

tecnologias geram novas possibilidades, criam novas formas de interagir com o mundo em que ela 

está inserida, pois ela se aproxima da realidade que o aluno vive com características cada vez mais 

pontuais como por exemplo a realidade aumentada, a acessibilidade e facilidade no acesso da 

informação entre outras tantas possíveis, mas para que toda essa perspectiva seja alcançada é 

necessário, que haja uma mudança nas práticas pedagógicas vivenciadas pela escola atual. Uma nova 

abordagem metodológica se faz necessária e ela deve contemplar de forma clara, dinâmica e 

democrática a todos, como nos fala Prata: 

 

É necessário possibilitar a comunidade escolar vivenciar esse processo de inclusão digital, por 
intermédio de situações potencialmente pedagógicas e catalisadoras, que garantem a 
apropriação e a sustentabilidade dessas tecnologias, e principalmente, que permitam a 
autonomia da escola na gestão desse processo. (PRATA, 2002) 

 

As tecnologias foram inseridas em uma velocidade que assustou a todos dentro das 

instituições e hoje a gestão além de conduzir o funcionamento da escola ela também deve abordar as 

questões tecnológicas permitindo assim que o processo de ensino aprendizagem não esteja centrado 

na forma de ensinar e sim na forma de aprender.  

Assim fica evidente que, a gestão não conseguirá realizar todo o trabalho sozinho e para isso 

necessita de profissionais capacitados, engajados e motivados para inserir a tecnologia dentro da 

instituição de ensino, pois além de saberes burocráticos deve-se ater também aos saberes 

pedagógicos para a implantação e implementação de um projeto de tecnologia educacional e para 

que este projeto tenha suas metas alcançadas é necessário a instituição de um coordenador da área de 

tecnologia educacional, profissional esse que pode ser qualquer um que esteja dentro da comunidade 

escolar e que tenha a facilidade de trabalhar com a área tecnológica. 

 

Método 

A pesquisa teve por base uma vasta e ampla busca em literatura relacionada ao assunto aqui 

discutido, sempre pautado no levantamento de informações necessárias relacionadas no processo de 
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gestão democrática e como esta permite a implantação e implementação de um projeto de tecnologia 

educacional.  

O objetivo deste paper é entender como a gestão democrática pode auxiliar na implantação de 

um projeto educacional, enquanto o processo de implementação será guiado pelo coordenador de 

tecnologia educacional e como eles podem ser inseridos de forma significativa no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Esta pesquisa utiliza o método qualitativo, e de acordo com Cunha(1993) “ é aquela que 

procura estudar os fenômenos educacionais e seus atores dentro do contexto social e histórico em 

que acontecem e vivem”. E é percebida que o uso das tecnologias fomenta uma escola cada vez mais 

dinâmica e colaborativa. 

 

O papel do coordenador de tecnologia educacional - junto a gestão escolar 

 

O processo de implementação de um projeto de tecnologia educacional demanda requisitos 

financeiros e pedagógicos. Com certeza esse processo de inserção das tecnologias se deu em uma 

velocidade assustadora para os professores e estes não estavam preparados para tantas mudanças. 

Cabe então aqui ressaltar a importância então, de um coordenador de tecnologia e deixar de forma 

clara o seu papel dentro do processo de implementação do projeto de tecnologias, já que a criação de 

ambientes virtuais de ensino de forma colaborativa e significativa deve evidenciar todas as 

possibilidades de aprendizagem dentro desses espaços. 

O coordenador de tecnologia deve assumir o papel de motivador e precisa envolver todos os 

profissionais envolvidos de forma clara e objetiva, só assim o projeto de implementação alcançará o 

sucesso almejado. Esse profissional deve entender o mínimo de tecnologia, até mesmo para que ele 

possa auxiliar a todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

As tecnologias educacionais não representam tudo dentro desse novo formato de educação, 

mas elas devem ser vistas como ferramentas que auxiliam e facilitam o processo de ensino e para 

tanto é necessário que os docentes sejam preparados para a sua implementação, uma vez que ao 

mesmo tempo a prática pedagógica sofrerá transformações importantes dentro dessa nova 

perspectiva.  

Esse profissional deve ser engajado quanto ao uso das tecnologias podendo ele, ser o próprio 

coordenador pedagógico da instituição ou até um professor, desde que este tenha conhecimento 

prévio para manusear a tecnologia. Obviamente o uso das tecnologias dentro das instituições de 
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ensino, devem estar atreladas às necessidades da instituição em seu aspecto pedagógico, pois ela 

deve estar em consonância com o projeto político pedagógico da instituição. 

E é este profissional que deve articular e proporcionar segundo Silva(2005) um planejamento 

que atenda a todos os setores, onde ele diz: 

 

o planejamento escolar como um processo que se caracteriza através da interatividade e da 
flexibilidade. Através destes conceitos, o planejamento participativo assume tais finalidades: 
a) orientar o processo de tomada de decisão e de execução dos objetivos e metas estabelecidas 
pela comunidade; b) fazer a retroalimentação do sistema de informação oferecendo subsídios 
para o redirecionamento/replanejamento das ações; c) otimizar os diferentes usos e 
recolocações de recursos materiais financeiros, humanos; d) viabilizar alternativas/estratégias 
para o estabelecimentos do fazer pedagógico-organizacional a curto, médio ou longo prazo; e) 
viabilizar as estratégias de inovação e de mudança cultural nos espaços organizacionais. 
(SILVA, 2005)  

 

E dentro desse viés, o planejamento deve se atentar às novas tendências pedagógicas, fazendo 

uso das metodologias ativas que proporcionam uma prática pedagógica inovadora e distante do 

tradicionalismo que a educação está acostumada a vivenciar. 

Existem inúmeras práticas pedagógicas e todas elas procuram promover a equidade de 

educação, sendo uma delas a “aula enriquecida com tecnologias”, onde o professor fornece a 

instrução e os alunos produzem seu conhecimento através de pesquisas em mídias onde essa 

ferramenta permite realizar a troca de experiências de aprendizagens imersivas com a possibilidade 

de realidade aumentada, outra prática inovadora é o ensino híbrido, onde cada um pode procurar 

aquele que melhor atende às suas necessidades, e para que essas e outras práticas sejam inseridas 

cabe ao coordenador promover essa articulação. 

Mas para que o sucesso seja alcançado é necessário que as instituições de ensino passem por 

todas as fases de implantação de um projeto de tecnologia, e o coordenador de tecnologias deve 

também vivenciar todo esse processo com qualidade. Mas quais são essas fases de implantação e o 

que cada uma delas significa? Abaixo são apontadas as fases de implantação e uma síntese de cada 

uma dessas fases. 

 

● diagnóstico tecnológico - aqui deve ser levantadas as informações em relação aos 

professores e alunos quanto ao uso e conhecimento da tecnologia; 

● plano de ação - nessa etapa deve ser apresentados prazos e custos para que o projeto 

seja implantado; 
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● capacitação de professores - nessa etapa a presença da coordenadoria de tecnologia se 

faz ainda mais presente, pois aqui ela deve oferecer momentos de formação a todos os 

envolvidos; 

● conhecimento e pesquisa de software - nesta etapa o coordenador deve selecionar os 

softwares que melhor atende às necessidades da instituição e do professor; 

● elaboração do projeto político pedagógico com uso da tecnologia -  nessa etapa é 

definido quais os objetivos a serem traçados para o sucesso de implementação; 

● avaliação do projeto - nessa etapa é verificada a execução do projeto e o quanto os 

professores vivenciaram durante o processo de implantação e implementação. 

 

Ao final de todas essas etapas vivenciadas tanto pela gestão quanto pelo coordenador de 

tecnologias, será possível implantar um projeto de tecnologia educacional, com o objetivo de 

oferecer uma qualidade de ensino que seja transformadora e principalmente inovadora dentro das 

novas tendências pedagógicas.  

 

Considerações finais 

A implementação de um projeto de tecnologia demanda tempo, disponibilidade e recursos 

tanto físicos (estruturas prediais, máquinas), quanto pedagógicos (docentes e discentes) e materiais 

de tecnologias (softwares, plataformas digitais). E todos os que estão inseridos dentro deste processo 

de implementação devem assumir o seu papel.  

O gestor deve ser aquele que busca proporcionar recursos físicos e financeiros para a 

implantação da tecnologia dentro da instituição. O coordenador de tecnologia, por sua vez, deve 

assumir o papel de motivador e promover momentos de capacitação para o grupo de docentes. O 

professor deve inovar em sua prática pedagógica inserindo cada vez mais a tecnologia em suas aulas 

e os alunos devem assumir o papel de protagonista, tendo a tecnologia como uma ferramenta de 

auxílio na construção de seu conhecimento, onde o mesmo deve ser autônomo para tomar suas 

decisões de forma crítica e notória na sua concepção de mundo. 

Introduzir a tecnologia dentro das instituições de ensino é um processo que demanda tempo e 

necessita do engajamento de todos os envolvidos através de uma gestão dialogada, com o intuito de 

promover uma educação de qualidade.   
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Capítulo 14 

DO ABANDONO À PERMANÊNCIA: EM EXAME AS UNIVERSIDADES 
COMUNITÁRIAS CATARINENSES 

 

Jordelina Beatriz Anacleto Voos1 
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Luiz Martins Junior3 
Julice Dias4 

 

 
RESUMO 

 O estudo que ora se apresenta situa-se no campo da educação, especificamente, ao que se refere ao ensino 
superior e às políticas de permanência de estudantes. A pertinência da investigação é revestida de relevância 
pela ausência de dados, ou de informações acessíveis, no sistema catarinense de educação superior. 
Considerou-se, ainda, que o ensino de graduação tem se mostrado de grande importância, no contexto 
brasileiro e catarinense, no que tange ao financiamento, à expansão e à inclusão. A investigação caracteriza-se 
como uma pesquisa documental. Realizou-se o levantamento de documentos produzidos por 10 universidades 
comunitárias, catarinenses, filiadas à Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) sobre 
políticas de permanência dos estudantes nos cursos de graduação. As técnicas para geração de dados foram: 
seleção de documentos, análise, interpretação e contextualização. À luz do exposto, constituíram-se três 
dimensões: modelos organizacionais, formação e qualidade social e políticas de atendimento aos discentes, 
tornando-se possível descrever os resultados. Constatou-se que, apesar dos esforços dos gestores das IES 
pesquisadas, o planejamento e a execução de ações para responder às pressões das demandas e a ênfase nas 
necessidades dos estudantes, têm provocado o distanciamento entre a base de formulação e de execução de 
políticas voltadas à permanência estudantil nos cursos de graduação. Nesse sentido, ficou evidente a 
necessidade de constituição de outra agenda para as universidades comunitárias, redimensionando as ações 
institucionais, para conter o abandono na Associação Catarinense das Fundações Educacionais - ACAFE. 

Palavras-chave: Ensino Superior. Universidades Comunitárias. Abandono.  Permanência. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Morosini (2011, p. 294) escreve que o “ensino superior, no Brasil, mesmo quando comparado 

a congêneres latino-americanos, é de criação recente.” As tentativas de criação de universidades não 

saíram do papel, nem mesmo com a proclamação da Independência em 1822 e da República em 

1889. Até 1941 a legislação estimulava a livre iniciativa e os estabelecimentos destinados a ministrar 

cursos de ensino superior podiam ser fundados e mantidos pelos poderes públicos locais, pelas 

pessoas físicas e pelas pessoas jurídicas de direito privado.   

                                                           
1 Universidade da Região de Joinville/UNIVILLE. E-mail: jovoos@gmail.com 
2 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul/PUCRS. E-mail: marilia.morosini@pucrs.br 
3 Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC. E-MAIL: luizmartins.jr@hotmail.com.  
4 Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC. E-mail: julice.dias@hotmail.com  



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
191 
 

Porém, o Estado de São Paulo, em virtude da Revolução Constitucionalista de 1932, como 

forma de protesto, reúne os seus cursos superiores e cria a Universidade de São Paulo. Depois, 

nascem as Pontifícias Universidades Católicas, nas décadas de 1940 e 1950, instalando-se no Rio de 

Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Campinas. 

Na metade do século XX, precisamente nas décadas de 1950 e 1960, o governo federal cria 

universidades, pelo menos uma, em cada Estado, estabelece a gratuidade e federaliza antigas IES 

estaduais e privadas. Mas estas não respondem às demandas por situarem-se nas capitais. Então, 

emergem novas universidades confessionais, particulares, estaduais, faculdades isoladas e fundações 

municipais, em virtude da legislação que previa a descentralização do ensino superior.  

Integrante da Região Sul do Brasil, o Estado de Santa Catarina não fugiu à regra. Até 1964, a 

única instituição de ensino superior existente no Estado, era a Universidade Federal de Santa 

Catarina, criada pela Lei nº 3849 de 18/02/60, que congregou todos os estabelecimentos isolados em 

Florianópolis, a capital do Estado. Mas a centralização do ensino superior na capital dificultava o 

acesso da população interiorana e distanciava do desenvolvimento social e econômico de outras 

regiões prósperas e produtivas do Estado. Empresários e líderes educacionais das comunidades do 

interior, passaram, então, a reivindicar fortemente a criação de faculdades, defendendo a tese da 

interiorização e regionalização do ensino superior.   

O processo iniciou no município de Lages, em 1959, seguido por outros municípios, a partir 

do ano de 1995. Aderindo ao movimento, o governo do Estado criou a Universidade para o 

Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (UDESC), com sede em Florianópolis, e faculdades 

em Joinville e Lages, também, no ano de 1959. Entretanto, não sendo o suficiente, o processo de 

interiorização e regionalização do ensino superior, naquela altura, materializou-se em face da criação 

das Fundações Educacionais, pelo poder público municipal, que se constituíram em solução para o 

problema da crise do ensino universitário no Estado catarinense. 

Nesse sentido, o processo de interiorização e regionalização do ensino superior em Santa 

Catarina, foi marcadamente político e seguiu o mesmo caminho do processo de colonização. 

Deslocou-se do litoral para o planalto e para o oeste, podendo-se inferir que a implantação das 

Instituições de Ensino Superior não resultou de estudos ou de diagnósticos. Ao contrário, representou 

o interesse coletivo de comunidades locais e regionais onde as instituições se enraizaram, seguindo o 

mesmo padrão. Em 1974 constituíram a Associação Catarinense das Fundações Educacionais 

(ACAFE). 

Na interpretação de Ricken (1981), a distribuição geográfica das instituições criadas, em 

municípios de médio porte, foi estratégica, representando o poder político e econômico local e 

regional e à medida que foram tornando-se importantes no cenário estadual, aglutinaram forças e 
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organizaram-se em uma entidade representativa, objetivando, pela troca de experiências, 

encontrarem soluções para problemas comuns e, assim, melhorar o desempenho da gestão. Desta 

forma, a missão da ACAFE foi se cumprindo. Denominadas como instituições comunitárias, as 

afiliadas, com o planejamento conjunto de cursos superiores estratégicos, garantiram o atendimento à 

demanda dos estudantes e, gradativamente, articularam-se e empenharam-se na configuração de um 

novo ente institucional, a universidade. 

Nas décadas subsequentes, 1980 e 1990, além da UFSC e da UDESC, Santa Catarina já 

possuía 10 universidades e 4 centros universitários comunitários. No quadro 1 apresenta-se a 

configuração atual das fundações. 

 

Quadro 1. Configuração das fundações – as universidades e os centros universitários 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE SIGLA RECONHECIMENTO 

FURB Universidade Regional de Blumenau FURB 1986 

FESSC    Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL 1989 

FURJ Universidade da Região de Joinville UNIVILLE 1995 

FEPEVI Universidade do Vale de Itajaí UNIVALI 1989 

FUOC 
FEMARP 
FUNDESTE 

Universidade do Oeste de Santa Catarina UNOESC 1995 

FEARPE 
FUNPLOC 
FUNORTE 
FEAUC 
FEPLAC 

Universidade do Contestado UnC 1997 

 

 

 

UNIARP Universidade Alto Vale Do Rio Do Peixe UNIARP 2009 

FUCRI Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC 1997 

UNIPLAC Universidade do Planalto Catarinense UNIPLAC 1999 

FUNDESTE Universidade Comunitária Regional de Chapecó UNOCHAPECÓ 2002 

FEDAVI Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí 

UNIDAVI 2001 

FERJ Centro Universitário de Jaraguá do Sul5 UNERJ 2000 

FEBE Centro Universitário de Brusque UNIFEBE 2003 

FEBRAVE Centro Universitário Barriga Verde UNIBAVE 2006 

  Fonte: Associação Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE, 2019.  
 

Embora se constate que, a concepção, a variedade de cursos oferecidos e a capilaridade das 

universidades congregadas, haja vista o número de estudantes atendidos (54% das matrículas), o 

                                                           
5 Atualmente, a UNERJ é administrada pela Universidade Católica de Santa Catarina. 



 

sistema ACAFE não se compara aos demais sistemas públicos, seja federal, estadual ou municipal, 

estabelecidos no Estado catarinense. Mas ao que se refere aos estudos sobre o abandono ou políticas 

de permanência de seus estudantes, não foram encontradas inf

acessíveis. Neste contexto, emergiu o problema. Tornou

indicadores de políticas, adotados pelas universidades comunitárias, para minimizar o abandono e 

assegurar a permanência dos estud

Cabe ainda informar que o Estado de Santa Catarina, em relação ao Brasil, é uma das 27 

unidades federativas, localizada no centro da Região Sul do país, com 295 municípios que compõem 

20 microrregiões. Estas regiões sediam as

Universidades, conforme se destaca na figura 1. 

Figura 1. Mapa do Estado de Santa Catarina 
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A investigação caracteriza

de sua produção, toma como unidade de análise o ensino superior, tendo como pano de fundo o 
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ACAFE. As técnicas para geração de dados foram aquelas pertinentes ao tipo de estudo: contato com 
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sistema ACAFE não se compara aos demais sistemas públicos, seja federal, estadual ou municipal, 

estabelecidos no Estado catarinense. Mas ao que se refere aos estudos sobre o abandono ou políticas 

de permanência de seus estudantes, não foram encontradas informações. Se existem, não estão 

acessíveis. Neste contexto, emergiu o problema. Tornou-se necessário investigar: 

indicadores de políticas, adotados pelas universidades comunitárias, para minimizar o abandono e 

assegurar a permanência dos estudantes, no ensino de graduação? 

Cabe ainda informar que o Estado de Santa Catarina, em relação ao Brasil, é uma das 27 

unidades federativas, localizada no centro da Região Sul do país, com 295 municípios que compõem 

20 microrregiões. Estas regiões sediam as Fundações Educacionais, mantenedoras das 

Universidades, conforme se destaca na figura 1.  

 
Mapa do Estado de Santa Catarina – Microrregiões

 

 

Fonte: www.sc.gov.br, 2019. 

Certos da importância de pesquisar a importância das políticas de permanência dos estudantes no 

este artigo está organizado em três partes principais: a primeira delas diz respeito ao 

desenho metodológico. A segunda apresenta a fundamentação teórica. E na sequência apresenta

análise dos documentos. Por fim, esboçamos as considerações acerca do processo das políticas de 

permanência dos acadêmicos na esfera universitária. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A investigação caracteriza-se como uma pesquisa documental, porém, no campo específico 

de sua produção, toma como unidade de análise o ensino superior, tendo como pano de fundo o 

levantamento de documentos produzidos pelas 10 universidades comunitárias int

ACAFE. As técnicas para geração de dados foram aquelas pertinentes ao tipo de estudo: contato com 
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sistema ACAFE não se compara aos demais sistemas públicos, seja federal, estadual ou municipal, 

estabelecidos no Estado catarinense. Mas ao que se refere aos estudos sobre o abandono ou políticas 

ormações. Se existem, não estão 

se necessário investigar: quais são os 

indicadores de políticas, adotados pelas universidades comunitárias, para minimizar o abandono e 

Cabe ainda informar que o Estado de Santa Catarina, em relação ao Brasil, é uma das 27 

unidades federativas, localizada no centro da Região Sul do país, com 295 municípios que compõem 

Fundações Educacionais, mantenedoras das 

Microrregiões 

das políticas de permanência dos estudantes no 

este artigo está organizado em três partes principais: a primeira delas diz respeito ao 

ão teórica. E na sequência apresenta-se a 

análise dos documentos. Por fim, esboçamos as considerações acerca do processo das políticas de 

se como uma pesquisa documental, porém, no campo específico 

de sua produção, toma como unidade de análise o ensino superior, tendo como pano de fundo o 

levantamento de documentos produzidos pelas 10 universidades comunitárias integrantes do sistema 

ACAFE. As técnicas para geração de dados foram aquelas pertinentes ao tipo de estudo: contato com 
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os informantes-chave, seleção e análise de documentos. Para a geração de dados foi elaborado, 

previamente, um roteiro pontuando os temas fulcrais para o propósito da investigação.  

Considerando a opção metodológica e pela natureza dos documentos situarem-se no plano 

discursivo e os dados coletados se revestirem de significado pela linguagem escrita, os 

procedimentos para a análise e a interpretação, sustentaram-se na análise de conteúdo, referencial 

construído por Bardin (2009), na tentativa de encontrar expressões e/ou unidades de sentido 

desveladoras das estratégias das universidades na constituição de políticas institucionais de 

permanência dos estudantes. Três etapas foram consideradas básicas no processo de análise e 

interpretação dos documentos. 

a) Na primeira etapa foi realizada a pré-análise, isto é, a leitura e análise textual dos documentos, das 

10 universidades pesquisadas, para definir as unidades de conteúdo (registro e contexto). 

b) Na segunda etapa, operou-se com os processos de codificação, mediante a organização de um 

quadro, reunindo as unidades de sentido, tendo como critério a preponderância da ocorrência; a 

classificação, resultante do agrupamento das unidades de sentido, adotando-se os critérios de 

inclusão e exclusão, o que representou a produção de sínteses coincidentes e/ou divergentes. 

c) Na terceira etapa, fez-se a interpretação inferencial, na tentativa de desvendar o conteúdo 

subjacente ao que foi manifesto, mensagens implícitas e/ou silenciadas nos documentos. 

  À medida que as evidências emergiam eram agrupadas de acordo com a convergência ao 

enunciado do problema, configurando a aproximação de três dimensões: modelos organizacionais, 

formação e qualidade social e políticas de atendimento aos discentes. Destas três dimensões, 

constituíram-se as categorias de análise, dando forma à constituição dos resultados. As análises dos 

documentos possibilitaram fortalecer a interpretação para prosseguir no estudo, estabelecendo as 

relações possíveis entre o estado de conhecimento e a empiria. O registro deste processo configura-se 

no quadro 2, a seguir.    

  

Quadro 2. Constituição das categorias de análise 
 

ELEMENTOS DE ANÁLISE DIMENSÕES CATEGORIAS 
- Base de dados da ANPEd, Banco de Teses da CAPES, Censo da Educação 
Superior MEC/INEP 
- Referencial teórico: marcos referenciais e conceituais  
- Documentos das IES 
- Memória Institucional: ACAFE e IES 
- Estatuto das Fundações 
- Configuração e Natureza Jurídica das IES 
- Organização Universitária 
- Regimentos da IES 
- PDIs 
- PPIs 

 
 
Modelos organizacionais 
 

- A constituição das 
instituições de ensino 
superior em Santa Catarina 

 
 
Formação e qualidade social 

 
- A ação institucional 
- Previsão e provisão 
(Planejamento) 
- Formulação e 
Materialidade  
 



 

- Relatórios: MEC, OCDE, ANDIFES e FONAPRACE
- Relatórios de Avaliação Institucional 
- Constituição Federal 
- Constituição Estadual 
 

   Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 
 

DO ABANDONO À PERMANÊNCIA: O QUE REVELAM OS DADOS?

 

A partir da análise dos documentos produzidos e sistematizados pelas instituições 

investigadas, no âmbito das Universidades Comunitárias afiliadas à ACAFE, disponibilizados pelos 

informantes-chave e, de acordo com o que foi proposto na metodologia, apresentam

gerados, seguindo-se a análise dos resultados da investigação, cujo propósito foi o de elu

se apresentou como problema, considerando, também, a inserção dos dados do sistema publicados na 

tabela abaixo. 

Tabela 1: Relação percentual de ingressantes e de concluintes 

Fonte: MEC/Inep, 2013. 

 
O primeiro ponto de referência na análise dos documentos disponibilizados pelas dez 

instituições universitárias, concentrou

universitária, natureza jurídica, finalidades e objetivos. No dizer de Oliveira

organizacional é o instrumento administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e 

agrupamento das atividades e dos recursos, incluindo os estabelecimentos dos níveis de 

responsabilidade e dos processos decisórios, visando

estabelecidos nos planos e programas institucionais. Portanto, na estrutura organizacional uma, 
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DO ABANDONO À PERMANÊNCIA: O QUE REVELAM OS DADOS?

A partir da análise dos documentos produzidos e sistematizados pelas instituições 

das Universidades Comunitárias afiliadas à ACAFE, disponibilizados pelos 

acordo com o que foi proposto na metodologia, apresentam

se a análise dos resultados da investigação, cujo propósito foi o de elu

se apresentou como problema, considerando, também, a inserção dos dados do sistema publicados na 

 

percentual de ingressantes e de concluintes - cursos de graduação 

O primeiro ponto de referência na análise dos documentos disponibilizados pelas dez 

instituições universitárias, concentrou-se no memorial de cada uma, considerando organização 

universitária, natureza jurídica, finalidades e objetivos. No dizer de Oliveira

organizacional é o instrumento administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e 

agrupamento das atividades e dos recursos, incluindo os estabelecimentos dos níveis de 

responsabilidade e dos processos decisórios, visando ao alcance das finalidades e objetivos 

estabelecidos nos planos e programas institucionais. Portanto, na estrutura organizacional uma, 
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- Políticas de assistência ou 
políticas de permanência? 

DO ABANDONO À PERMANÊNCIA: O QUE REVELAM OS DADOS? 

A partir da análise dos documentos produzidos e sistematizados pelas instituições 

das Universidades Comunitárias afiliadas à ACAFE, disponibilizados pelos 

acordo com o que foi proposto na metodologia, apresentam-se os dados 

se a análise dos resultados da investigação, cujo propósito foi o de elucidar o que 

se apresentou como problema, considerando, também, a inserção dos dados do sistema publicados na 

cursos de graduação - 2013 

 

O primeiro ponto de referência na análise dos documentos disponibilizados pelas dez 

se no memorial de cada uma, considerando organização 

universitária, natureza jurídica, finalidades e objetivos. No dizer de Oliveira (2007), a estrutura 

organizacional é o instrumento administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e 

agrupamento das atividades e dos recursos, incluindo os estabelecimentos dos níveis de 

ao alcance das finalidades e objetivos 

estabelecidos nos planos e programas institucionais. Portanto, na estrutura organizacional uma, 
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dentre as muitas possibilidades administrativas, pode-se assegurar as condições para criar, implantar 

e concretizar políticas. 

Para Gibson et al (2006, p. 12) “uma estrutura organizacional representa padrão formal de 

atividades e inter-relações entre as várias subunidades de uma organização”, expressa no 

organograma que é uma representação gráfica dos cargos e destes em relação às atividades da 

organização de forma visual. No organograma revela-se como se dão as relações, a divisão do 

trabalho, as posições existentes na instituição, o agrupamento em unidades e a autoridade formal, 

segundo Mintzberg (1995), coloca-se em evidência a comunicação institucional entre os gestores. 

É comum, na estrutura das instituições, especialmente das instituições universitárias, dentre 

as diversas atividades, constar no organograma as atividades fim e as atividades meio. Embora as 

áreas/funções/atividades estejam desenhadas no organograma, definindo responsabilidades, de forma 

destacada, todas, no conjunto, estão interligadas e, portanto, são corresponsáveis pela articulação 

entre meios e fins, a materialização da missão institucional. O organograma institucional possibilita a 

leitura do instituído, bem como, os níveis de responsabilidade pela concretização das finalidades e 

objetivos, como no caso em estudo, a política, programa ou projeto para assegurar a permanência dos 

estudantes em seus cursos. como exemplificado na figura 2. 

 

Figura 2.  Exemplo de Organograma Institucional 

 

                                                                    Fonte: Reitoria da IES, 2013. 

 

Interpretando os organogramas das 10 universidades pesquisadas, pode-se inferir, pela 

similaridade dos delineamentos, como no exemplo da figura 3 acima, que todas se valem do modelo 

clássico, verticalizado, confirmando-se os estudos de Sander (1995), sobre o escopo da 
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administração no contexto latino-americano, em que a gestão da educação, no Brasil, seguiu o 

movimento das teorias pedagógicas e administrativas, vinculadas à natureza normativa, tendo como 

critério o desempenho administrativo caracterizado por uma sistemática divisão do trabalho, 

atendendo a uma racionalidade ajustada aos objetivos do sistema regulador, ao qual pertencem, e à 

adequação dos meios aos fins. 

À luz do que se configura, pode-se inferir a proeminência da homogeneidade entre as 

instituições que se situam no contexto da ACAFE, na perspectiva do isomorfismo. As IES vivenciam 

o mesmo conjunto de condições, comungam conceitos, padrões e práticas organizacionais 

institucionalmente legitimados.  

Ressalta-se, ainda, que esta configuração comum das IES em estudo, encontra-se na origem 

da constituição das mesmas. Na análise dos documentos destas 10 universidades, constata-se que as 

fundações, entidades mantenedoras, foram criadas e organizadas da mesma forma, por Lei 

Municipal, com a mesma natureza jurídica, com as mesmas finalidades, com os mesmos princípios, 

os mesmos objetivos e, até, cursos superiores similares.  

Salvaguardando a oficialização do caráter comunitário, sem exceção, as IES objeto de estudo, 

são instituições de personalidade jurídica de direito privado (ainda que criadas por Lei Municipal), 

de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, cuja finalidade é promover a cultura, a arte, a ciência e a 

tecnologia, fomentar o desenvolvimento regional e prestar assistência social à comunidade, em 

sintonia com a legislação vigente. Neste aspecto, deduz-se que a finalidade de prestar assistência 

social à comunidade, desdobra-se em múltiplas ações, contemplado, entre a prestação de serviços, as 

atividades de extensão e a assistência ao estudante. 

Em outros documentos que dispõem sobre os docentes e discentes há, implicitamente, 

indícios da preocupação com a permanência dos estudantes no curso, na determinação de que os 

docentes devem zelar pela aprendizagem dos alunos. E, aos estudantes é garantida a assistência 

pedagógica, financeira e de orientação pessoal. Está, ainda, explícito que esta incumbência incide na 

área de ensino de graduação, articulada às áreas de administração, de pesquisa e de extensão. 

É pertinente citar que nos documentos analisados, em se tratando da constituição da macro 

política institucional, tendo em vista a proposição de ações que materializariam as finalidades e os 

objetivos descritos, faculta-se a criação de órgãos/setores de assessoramento aos gestores, com 

relação ao fazer da universidade (gestão do ensino, gestão da pesquisa e gestão da extensão). No 

caso para a assistência ao estudante de graduação, foram criados, pelas pró-reitorias das IES, 

programas e projetos, denotando a preocupação com a evasão e/ou abandono. A denominação varia, 

mas os objetivos e as formas de operacionalização são semelhantes: Programa de Apoio Pedagógico, 
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Política de Atendimento aos Discentes; Programa de Atenção aos Discentes, Programa de Orientação 

à Carreira e Empregabilidade e Programa de Acompanhamento Psicopedagógico. 

Ao se identificar estes programas, vislumbrou-se o embrião de uma política de permanência 

de estudantes nas IES filiadas à ACAFE. Entretanto, os indicativos eram, ainda, insuficientes para 

fazer qualquer inferência a respeito, nesta altura da investigação.  Passou-se, então, à análise dos 

outros documentos à procura de indícios do desenvolvimento de uma política de permanência dos 

estudantes dos cursos de graduação, mediante as ações e ou procedimentos que produzissem a sua 

materialidade. Considerou-se, que ao pensar e fazer a universidade, consonante com a sua finalidade, 

como instituição social, nos planejamentos se revelasse a relação: abandono e permanência.  

Dando sequência à análise dos planos e projetos específicos com foco na relação abandono e 

permanência do estudante, no período de 2009 a 2014,  foram examinados: Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Relatório da 

Avaliação Institucional que, em atendimento à Lei Nº 10.861/14/04/2004, o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES) são instrumentos de gestão, definidores da vida 

institucional, pois detalha a previsão e a provisão do funcionamento da universidade. “Constitui-se 

um aspecto da administração, juntamente com política, planejamento e avaliação” (FRANCO, M. E. 

D. P.; WITTMANN, L. C., 2006, p. 26-28). 

Remetendo ao pensamento de Veiga (2004), cada instituição de educação nasce com 

propósitos próprios e se organiza conforme seus dispositivos estatutários e regimentais. A 

implementação e o controle da oferta das atividades educacionais que intenta, exigem planejamento 

criterioso e intencional voltado para o cumprimento de sua função social. O PDI e o PPI são 

instrumentos que se encontram muito além do horizonte administrativo e pedagógico. O caráter 

filosófico e político que nortearão as práticas acadêmicas da IES alinham-se à inserção regional, 

vocação e missão da universidade. 

Do diálogo com o escrito, foram emergindo os conceitos-chave. Verificando-se a incidência 

destes conceitos, tendo como fio condutor a pergunta de partida e as possibilidades de construção do 

espaço para a interlocução com a produção teórica dos autores que estudam a temática em pauta, os 

resultados foram organizados em um quadro representativo da síntese do processo, o qual se 

visualiza adiante. Ressalta-se que para garantir a confidencialidade dos dados, as universidades 

foram denominadas com letras do alfabeto. 

Pode-se constatar, desse modo, que no período de vigência dos PDIs e PPIs das 10 

universidades, aproximadamente, em uma década (2010 a 2019), a mesma denominação vem se 

mantendo no que tange aos conceitos denominados de políticas de permanência dos estudantes, com 

dois focos distintos: políticas institucionais e políticas de atendimento aos discentes. Com relação às 
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políticas de atendimento ao discente, chama-se à atenção para o que as universidades conceituam de 

assistência ao estudante e de atendimento aos discentes, ou vice-versa. Não há distinção entre os 

significados, conforme constata-se no quadro 3 a seguir. Entende-se que não são sinônimos e sim, 

conceitos distintos. Conceber uma política de permanência do estudante é de maior amplitude do que 

ações pontuais que constam nos PDIs e PPIs. Cabe a diferenciação entre uma política promotora da 

permanência do estudante e da terminalidade do curso, com êxito, para além da ordem e da 

regulação, preconizada pela Lei Nº 10.861/14/04/2004.  

 

Quadro 3. Análise de conteúdo dos PDIs e PPIs 

UNIVERSIDADE PERÍODO DENOMINAÇÃO 
 

INDICADORES DE POLITICA DE PERMANÊNCIA 

PDI PPI 

 1. “B” 2010-
2015 

 Políticas 
 Acadêmicas 

-Flexibilização e inovação do 
currículo 
- Inclusão digital 
-Acessibilidade 
-Internacionalização e 
mobilidade 
-Inserção na comunidade 

- Políticas de Atendimento ao 
estudante e estímulo à permanência 
-Programas de apoio: financeiro, 
psicossocial, atendimento 
educacional especializado, 
organização e participação 
estudantil e acompanhamento dos 
egressos 

 2. “T”   2015-
2019 
(Em 
construçã
o) 

 Políticas 
 Institucionais 

 -Assistência ao estudante: 
orientação à carreira e 
empregabilidade 
 - Estudo sobre evasão 
 -Relacionamento e atendimento 
aos estudantes: acessibilidade, 
psicopedagogia, nivelamento e 
apoio financeiro 

- Atendimento Educacional 
Especializado 
- Flexibilidade curricular e 
mobilidade acadêmica 
- Unidades de Articulação 
Acadêmica 
-Administração dos itinerários 
formativos 

3. “I”  2012-
2016 

 Políticas de 
atendimento aos 
discentes 

-Programa de acessibilidade no 
ensino superior 
-Mobilidade acadêmica 
-Programa de apoio financeiro, 
psicopedagógico, didático e 
tecnológico 

- Melhoria da qualidade do trabalho 
docente e do ambiente institucional 
-Flexibilidade curricular e inovação 
pedagógica 
-Política de permanência dos 
discentes 

4. “J” 2012-
2016 

 Políticas de 
atendimento aos 
discentes 

-Acolhimento e integração do 
ingressante 
-Central de Relacionamento com 
o Estudante 
-Expansão da acessibilidade e da 
permanência do estudante na 
instituição 

 -Ações de combate à evasão 
-Inovação pedagógica e curricular 
-Programas de apoio: financeiro, 
pedagógico, psicossocial, 
atendimento educacional   
especializado 
-Mediação do processo de 
integração dos ingressantes 

5. “S” 2013-
2017 

 Assistência ao 
estudante 

 - Atendimento ao aluno Espaço para acolhimento e escuta 
- Bolsa de estudo 
- Financiamento e desconto 
-Atendimento psicológico 
-Inclusão e acessibilidade 

6. “M” 2014-
2018 

 Políticas 
acadêmicas 

- Políticas de atendimento aos 
discentes 
 

-Oportunidades diferenciadas de 
integralização curricular 
-Desenvolvimento de metodologias 
interativas 
-Programas de assistência ao 
estudante 

7. “C” 2013-  Políticas  - Ingresso e permanência dos -Educação Inclusiva 
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2017 institucionais alunos na graduação -Mobilidade acadêmica 
- Atendimento ao estudante 
-Programa de apoio financeiro 
-Orientação educacional 

8. “L”   Políticas de 
atendimento aos 
alunos 

 - Serviços de excelência aos 
alunos 

-Suporte: nivelamento, monitoria e 
atividades complementares 
-Atendimento psicopedagógico 
-Programa de apoio pedagógico 
- Inclusão 

9.  “P” 2012-
2016 

 Serviço de apoio 
ao estudante 

- Bolsa de assistência social - Crédito universitário 
- Bolsa de estudo e pesquisa 
- Programa de atendimento a pessoa 
com deficiência 
- Financiamento Estudantil (FIES) 

10. “U” 2014-
2018 

 Gerenciamento 
do relacionamento 
com os estudantes 

Estrutura de 
Atendimento ao discente 

-Acessibilidade 
-Programa de Bolsas de Estudo 
-Divisão de apoio ao estudante 
-Projeto Metamorfose 
-Oficinas temáticas 
-Atendimentos de educação 
inclusiva-Intervenção em 
turmas/grupos 

   Fonte: Elaboração dos autores a partir dos documentos disponibilizados pelas IES filiadas à ACAFE,  2019. 

 

Retomando-se a tarefa da análise documental em interlocução com a produção teórica, 

autores como Neubaer & Ordónez (2009) explicitam o fenômeno do reposicionamento das 

universidades, no cenário atual. Além do campo científico e da determinação do lugar da formação e 

qualificação da população para o contexto produtivo, ao mesmo tempo, competindo com os 

mecanismos de mercado das economias mais desenvolvidas, as universidades catarinenses 

assentaram seus planos e projetos em teorias organizacionais competitivas que retratam a eficiência e 

a eficácia, em ações estratégicas, ou seja, fazem a gestão da permanência do estudante no curso e ou 

na instituição, ratificando o posicionamento de Cabrera (2006), quando cita as variáveis que 

subsidiam a gestão da permanência do estudante: os fatores pessoais do estudante (psicossociais); os 

fatores institucionais (aspectos administrativos formais e os procedimentos técnicos operacionais 

decorrentes) e os fatores acadêmicos (seleção, admissão e integralização curricular). 

Outras variáveis, de caráter preditivo e de acompanhamento, segundo Seidman (2013), ao que 

se infere, não são evidenciadas, como a trajetória escolar do estudante ao longo do seu percurso 

formativo e o envolvimento da IES com a educação básica, tão importantes como as outras variáveis 

citadas. Aliás, a este respeito, as críticas de Metzner (2004) são procedentes, quando aponta as 

debilidades do modelo gerencial, em função da supervalorização das variáveis que atribuem à evasão 

o fracasso pessoal do estudante, como Casillas et al. (2007) cujos estudos constataram que dentre 

“diversos tipos de estudantes com variadas origens sociais e diferentes trajetórias existem estudantes 
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exitosos com baixo capital cultural, ao lado de estudantes com alto capital que abandonam seus 

estudos”.  

Retomando ao que foi assinalado anteriormente, por força de lei, a partir das determinações 

prescritas no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) as universidades 

submetem-se a um processo avaliativo, regido por instrumentos dos quais fazem parte a Avaliação 

Externa, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes e a Avaliação dos Cursos de Graduação. 

Os resultados das avaliações das IES são publicados, revelando o panorama da qualidade dos cursos, 

a eficácia e efetividade institucional acadêmica e social, fornecendo ao estudante e/ou aos pais e 

órgãos governamentais, informações sobre a realidade das IES e de seus cursos. Esta visibilidade 

exige um posicionamento mais substantivo e estrategicamente defensável, em prol de políticas 

centradas na permanência do estudante, nos cursos de graduação, além da perspectiva 

assistencialista. Pois, baixo índice de diplomação não só expõe os problemas institucionais com 

relação à satisfação das necessidades e expectativas de seus estudantes, mas também representam o 

fracasso simbólico na realização das finalidades e objetivos da IES. Boas taxas de 

diplomação/permanência, ao contrário, qualificam as políticas de intervenção na consolidação dos 

propósitos institucionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o processo de análise dos documentos produzidos pelas IES pesquisadas, infere-se 

que tenha se tornado evidente mediante os esforços das 10 universidades comunitárias, a 

contribuição dada ao ensino superior catarinense, mas também a necessidade de superação dos 

inúmeros desafios que estão postos pelas demandas locais e regionais emergentes, em um contexto 

global em mutação constante, como também responder às exigências de um sistema regulador, 

segundo Morosini (2014, apud DIDRIKSSON, 2012) assentado, ainda, em parâmetros de um 

modelo de educação superior do século XIX, cujas raízes históricas, no Brasil, estão muito presentes 

em cenários heterogêneos e desiguais, em face do que se encontra emergindo. 

A partir da formulação de uma política institucional, centrada na permanência do estudante 

(criação, implantação e implementação) como um fator preponderante na terminalidade com êxito do 

curso de graduação e da busca de verificação de sua materialidade, pelo conteúdo do que foi exposto, 

deduz-se, que apesar de todo o esforço dos gestores, se faz necessário avançar, constituindo outra 

agenda. Faz-se necessário firmar uma política de permanência estudantil, em que se rompa com o 

viés da tutela e do assistencialismo. Uma nova agenda pautada na prevenção, na intervenção e no 
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acompanhamento dos estudantes do ensino superior, considerando o direito à educação como um 

bem público. Se a educação superior é um bem público, pode-se ter como princípio a equidade, 

como fim, no caso, a qualidade social e como objetivo, além do acesso, a terminalidade com êxito.  

A universidade é o espaço onde a educação habita e que representa o complexo estágio de 

organização que uma sociedade atingiu. Neste espaço o enfrentamento se dá quanto à dimensão 

política, com relação ao direito do estudante, não só da garantia de acesso à educação, no caso, à 

educação superior, mas do direito de, neste espaço, permanecer para aprender, para diplomar-se e 

para dar continuidade ao seu processo formativo. 

  Pelo que até esta altura foi exposto, para delinear uma política, de caráter preditivo, em prol 

da permanência dos estudantes nos cursos de graduação das afiliadas à ACAFE, o ponto de partida 

situa-se na dimensão sociocultural e econômica dos sujeitos que acessam aos seus cursos. Se as 

universidades estão voltadas para dar conta das necessidades sociais de seu entorno, espera-se que os 

resultados apresentados contribuam para provocar a reflexão sobre a eficácia dos programas de 

permanência que, ainda, não traduzem a missão das universidades comunitárias catarinenses. 
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Capítulo 15 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL: REFLEXÕES ACERCA DAS 
ATIVIDADES NO 3º ANO EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – MS1 

José Flávio Rodrigues Siqueira2 

 
RESUMO 

 
Este trabalho discorre sobre como são realizadas as atividades de educação ambiental no 3º ano do 
ensino fundamental de uma escola municipal. Tendo como um dos objetivos compreender a 
correlação entre as políticas públicas ambientais vigentes e a aplicabilidade delas na educação 
formal. Para tanto, realizou-se a análise dos documentos escolares Projeto Político Pedagógico, 
Regimento Escolar e Referencial Curricular e aplicou-se entrevista a duas professoras, uma regente e 
outra do componente curricular de Ciências. Dentre os resultados, ressalta-se a consonância da visão 
de Educação Ambiental das professoras e dos documentos escolares com a visão preconizadas nas 
políticas nacionais de Educação Ambiental, porém a prática pedagógica destas professoras é 
comportamentalista com predominância das abordagens conservadora e pragmática. Na superação 
dessa contradição sugere-se a inserção da Pedagogia de Projetos e da formação continuada na 
temática socioambiental.  

 

Palavras-chave: Ciclo da Alfabetização; Práticas Escolares; Meio Ambiente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O intuito desta pesquisa é analisar as atividades de educação ambiental aplicadas a estudantes 

do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Campo Grande – MS, 

tendo como foco a reflexão sobre a presença dos princípios socioambientais nas práticas escolares. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, especificamente o de Temas Transversais, reconhecem a 

importância desta temática e trazem como um dos objetivos gerais do ensino fundamental: 

 

Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente, identificando 
seus elementos e as interações entre elas, contribuindo ativamente para a melhoria do meio 
ambiente. (BRASIL, 1998, p.07) 

 

                                                           
1 Artigo revisto e ampliado da Comunicação Oral apresentada no 27º Encontro estadual de educação da OMEP/BR/MS, 
edição de 2016. 
2 Doutorando em Ensino de Ciências pela UFMS/INFI/PPGENSCIENCIAS. Mestre em Educação pela 
UEMS/PROFEDUC. Especialista em Educação Ambiental pelo SENAC/MS e Licenciado em Biologia pela UEMS. 
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Este documento destina-se a orientar aulas de todos os componentes curriculares e assim 

reforçar a base nacional comum para a sensibilização e conscientização ambiental. Partindo dessa 

premissa, devemos esclarecer o que se entende por educação ambiental, que para Sato (2003) é:  

 

[...] um processo de reconhecimento de valores e clareza de conceitos, especificando o 
desenvolvimento das atividades e mudando as atitudes em relação ao meio ambiente e para 
se compreender as inter-relações dos seres humanos, suas culturas e meios biofísicos 
(SATO, 2003, p.23-24). 

 

Assim, compreende-se que este seja um tema de suma importância para a formação dos 

alunos do ensino fundamental, pois engloba os mais diversos aspectos devido ao tratamento do meio 

ambiente, ou seja, dos espaços utilizados pelo ser humano, que pode ser desde praças, casas, prédios 

e demais moradias, além de espaços de lazer, animais e vegetações, o próprio sujeito e a sociedade.  

Na sociedade atual, as crianças estão se tornando cada vez mais informadas, o que se 

pressupõe uma maior participação em sala de aula, por isso o educador deve atentar-se de que não é 

o único detentor do conhecimento e respeitar o conhecimento de seus discentes, visando com isso 

perceber os conhecimentos prévios destas crianças e sistematizá-los.  

Nessa tarefa de transformar saberes não sistematizados em saberes científicos, recorre-se ao 

dito por Tardif (2002) que classifica o ensinar como trabalhar com os seres humanos sobre os seres 

humanos e para seres humanos.  

Este autor nos faz refletir a respeito das intenções educacionais, ou seja, se o ato de ensinar é 

realizado por professores para alunos e que a aprendizagem ocorre por meio das interações entre 

estes dois agentes, o professor, mais experiente, com mais conhecimento historicamente acumulado 

apresentará as crianças atividades que promovam reflexões sobre as implicações ambientais do 

desenvolvimento das sociedades. 

Portanto realizar atividades de educação ambiental no 3º ano do Ensino 

Fundamental visa despertar e iniciar a preparação dos alunos para atuarem como agentes reflexivos 

acerca da utilização, conservação e preservação do meio ambiente exemplifica-se que o meio ambiente 

dito engloba as moradias, os espaços de lazer, as vegetações e também as maneiras de agir em 

sociedade. 

Segundo Guimarães (1995) a expressão Educação Ambiental se disseminou em 1980 e no 

mundo contemporâneo mais do que nunca se tornou relevante, pois, ao incorporar-se à educação 

modificou suas perspectivas, porque problematizou as questões ambientais.  

O ser humano e a natureza são um todo, porém com o individualismo, que tem suas origens 

no desenvolvimento da indústria, via revolução industrial, ocorreu à ruptura e o ser humano pensou 
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ter se tornado independente da natureza, porém grande parte do que este necessita se encontra nela. 

Em meio a diversos problemas devido à má utilização dos recursos do ambiente, surgiu a educação 

ambiental. Uma modalidade de educação que visa, dentre outros objetivos, reconhecer a correlação 

da existência humana e dos serviços ambientais, sobretudo para que a humanidade seja capaz de 

recuperar, conservar e preservar os recursos ambientais para as gerações futuras. 

Na Conferência das Nações Unidas em 1972, em Estocolmo, surgiram discussões a respeito 

da educação para o meio ambiente, que segundo Lima (1984) resume-se em: 

 

Uma abordagem multidisciplinar para nova área de conhecimento, abordando todos os níveis 
de ensino, incluindo o nível não formal com a finalidade de sensibilizar a população para os 
cuidados ambientais (LIMA, 1984, p.17). 

 

Diante do apresentado, torna-se evidente a necessidade desta pesquisa que tem como foco a 

educação ambiental formal, ou seja, aquela propagada no interior das escolas. 

Em Bogotá, em uma das reuniões da América Latina sobre esta temática, definiu-se educação 

ambiental da seguinte maneira: 

 

[...] como o instrumento de tomada de consciência do fenômeno do 
subdesenvolvimento e de suas implicações ambientais, que tem a responsabilidade de 
promover estudos e de criar condições para enfrentar esta problemática eficazmente 
(GUIMARÃES, 1995). 

 

Este autor ainda comenta que a educação ambiental só chegou ao Brasil em 1970 e demorou 

a se desenvolver, tornando a educação ambiental no país atrasada em relação aos demais países. O 

autor explica que este fato está relacionado ao Brasil ser um país periférico.  

Somente na década de 1980 quando o regime político brasileiro tornou-se mais 

democrático que a educação ambiental começou a ganhar maior proporção nos trabalhos acadêmicos 

brasileiros. Dentre os pesquisadores, ilustra-se o anunciado por Lima (1984) “o conteúdo que 

respalde a relação educação versus meio ambiente deve nascer da reflexão sobre a realidade, que 

dirige a percepção e gera a prática” (LIMA, 1984, p.17). Evidencia-se a partir da reflexão do autor o 

porquê a educação ambiental destacou-se no Brasil após o período da ditadura, visto que ela incide 

diretamente na cidadania e na redefinição de atitudes e valores sociais. 

Avançando nas décadas encontra-se a definição de Educação Ambiental nas 

legislações vigentes, sendo a primeira definição presente na Lei Federal n. 9.795, de 27 de abril de 

1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental:  
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Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade (BRASIL, 1999, p.1). 

 

Na mesma perspectiva de conceituação, a Resolução CNE/CEB n.2, de 15 de junho de 2012, 

que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, define educação 

ambiental como:  

Uma dimensão da educação, uma atividade internacional da prática social, que deve 
imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e 
com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade 
de torna-la plena de prática social e de ética ambiental (BRASIL, 2012, p.1).  

 

Percebe-se que o conceito de Educação Ambiental permanece o mesmo, pois continua 

voltado para o desenvolvimento individual e social na preservação da natureza. No entanto teve 

algumas proposições, como considerar a educação ambiental como uma dimensão da educação e 

uma atividade internacional.  

Esclarece-se que as diferentes definições de educação ambiental estão relacionadas ao seu 

caráter difuso e variado, não sendo considerada um conceito científico, mas sim uma representação 

social por Reigota (1995) apud Trivelato e Silva (2012). Transpondo-se para a educação formal, 

vale-se dizer que as atividades que promovem a educação ambiental são organizadas e/ou planejadas 

por professores conforme o seu entendimento de Meio Ambiente. De acordo com Reigota (1997) 

Meio Ambiente é uma representação social e não conceito científico e torna-se relevante conhecer 

qual a representação social de meio ambiente que os educadores possuem para compreender as 

práticas educativas. Este autor declara que as representações sociais em Meio Ambiente podem ser 

Naturalista, Antropocêntrica e Globalizante. 

Genebaldo Freire Dias, no livro “Educação Ambiental: princípios e práticas”, elenca as 

características da Educação ambiental, a saber: “a resolução de problemas concretos da sociedade; a 

interdisciplinaridade; a cooperação da sociedade; e a constante orientação para o futuro” (DIAS, 

2010, p. 98).  

Para Dias (2010) a educação ambiental é entendida como um processo permanente no qual os 

indivíduos compreendem a importância do meio ambiente e passam a agir para resolver os 

problemas ambientais.  

Face ao exposto, torna-se relevante refletir sobre as atividades desenvolvidas pelo professor 

regente e pelo professor de Ciências acerca da educação ambiental no 3º ano do ensino fundamental. 
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Desta maneira, esta pesquisa vista também esclarecer quais atividades são oferecidas aos alunos e se 

há importância em ter um professor regente e um professor específico de Ciências na aplicação de 

atividades de educação ambiental.  

Esclarece-se que o 3º ano do ensino fundamental foi escolhido devido ser o ano em que o 

estudante conclui o ciclo da alfabetização, de acordo com o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa, ou seja, etapa em que as crianças tornam-se alfabetizadas e permanecem no ensino 

fundamental ampliando os letramentos. 

Em tempo, ressalta-se que a educação ambiental escolar está respaldada em diversos 

documentos oficiais tais como: Parâmetros Curriculares Nacionais – Tema Transversal Meio 

Ambiente e Saúde, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, além das leis n. 9795, de 27 de abril 

de 1999 que dispõe sobre Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

e n. 9394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 
 
MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada por meio de visita em uma escola pública do município de Campo 

Grande, onde foram entrevistadas duas professoras do 3º ano do ensino fundamental, sendo uma 

professora regente e a outra a professora de Ciências. As entrevistas foram semiestruturadas, ou seja, 

o entrevistador detinha um roteiro com perguntas prévias a serem respondidas pelas professoras. As 

entrevistas tiveram como objetivo oferecer subsídios para o entendimento de como as práticas de 

educação ambiental ocorrem para cada uma delas, ou seja, quais as atividades relacionadas a 

educação ambiental propostas e aplicadas durante o ano letivo de 2016.  

Como fontes complementares, utilizou-se a pesquisa documental, por meio do 

conhecimento das atividades aplicadas em sala de aula pelas professoras, pois assim seria possível 

confrontar os dados da entrevista com as atividades planejadas e executadas. Além disso, analisou-se 

o Projeto Político Pedagógico da escola e o Referencial Curricular Municipal do componente 

curricular de Ciências. Assim, procedeu-se a análise das atividades com o que estava preconizado 

nestes documentos e nas normativas nacionais. 

A análise dos conteúdos dos registros e documentos foi realizada tal como Reigota (1997) a 

partir da identificação de termos-chaves que depreendem um conjunto de significados relacionados 

às categorias “naturalista”, “antropocêntrica” e “globalizante”. Assim como as abordagens 
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conservadora, pragmática e crítica da educação ambiental anunciadas por Silva e Campina (2011) e 

Trivelato e Silva (2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

As entrevistas foram realizadas na escola pesquisada e aplicadas a duas professoras que 

lecionam no 3º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino da cidade de Campo 

Grande. Sendo uma professora regente e outra específica do componente curricular de Ciências, a 

primeira atua na educação há 19 anos e iniciou sua carreira por meio do curso Magistério e a segunda 

atua há 17 anos. A professora regente enfatiza que a importância de realizar atividades de Educação 

Ambiental na sala de aula está realizada ao despertar do senso crítico dos alunos, para assim aumenta 

as oportunidades de utilizar de maneira consciente os recursos do planeta. Já a professora de Ciências 

destaca que seu objetivo é a conscientização sobre os recursos naturais e a sua preservação. Os dois 

pontos de vista estão em consonância com a legislação nacional, pois segundo a lei federal 

n.9.795/99 são princípios da Educação Ambiental:  

O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; a concepção do meio ambiente 
em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico 
e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; o pluralismo de ideias e concepções 
pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; a vinculação entre a ética, 
a educação, o trabalho e as práticas sociais; a garantia de continuidade e permanência do 
processo educativo; a permanente avaliação crítica do processo educativo; a abordagem 
articulada das questões ambientais locais, regionais e globais; o reconhecimento e o respeito 
à pluralidade e à diversidade individual e cultural (BRASIL, 1999, p.3). 

 

Aproveitam-se os princípios mencionados para dizer que o senso crítico abordado pela 

primeira professora só será alcançado a partir do planejamento de atividades que oportunizem as 

crianças a participação e a colaboração. Além disso, as atividades devem propiciar problematizações 

acerca da qualidade de vida dos seres humanos e não humanos das comunidades em que as crianças 

estão inseridas, bem como dos territórios e da nação. 

Em relação à importância da existência de um professor específico para o componente 

curricular de Ciências no 3º ano do ensino fundamental, ambas concordam que a presença deste 

outro profissional é primordial, pois este pode se dedicar a pesquisar mecanismos diversos para 

atividades científicas, ou seja, terá mais tempo para o planejamento e o aprofundamento dos 

conteúdos deste componente curricular.  
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Neste momento, infere-se que as práticas científicas são costumeiramente associadas às Ciências da 

Natureza, quando se tem outras Ciências que contribuem com o conhecimento científico, tais como às 

Ciências Sociais. 

As docentes costumam dialogar com seus discentes a respeito do que fazem em seus lares 

para promover a preservação ambiental, fazendo com que percebam que eles também são agentes 

neste processo, por exemplo, no uso dos recursos naturais, utilizando questionamentos sobre como os 

alunos podem economizar água em suas casas e na escola.  

Neste instante, reconhece-se uma visão comportamentalista de educação ambiental, ou seja, aquela 

que pressupõe que os indivíduos precisam mudar seus hábitos e comportamentos para que o ambiente seja 

recuperado, conservado e/ou preservado. Anuncia-se que esta visão é ancorada em uma corrente 

conservacionista de educação ambiental, tal como preconizado por Sauvé (2005). 

Na aula de Ciências os educandos sempre fazem comentários sobre o que conhecem a 

respeito do meio ambiente, quando há alguma informação errada ou confusa a professora faz as 

devidas intervenções oralmente e são utilizados vídeos a fim de fundamentar estes conceitos. Já a 

professora regente realiza a Educação Ambiental por meio de pesquisas, sendo ela a escriba, através 

de registros na lousa, cartazes, vídeos e apresentações em power point.  

O posicionamento destas educadoras está de acordo com os princípios de Dias (1995) que 

discorre a respeito de como incorporar a Educação Ambiental de maneira eficaz na aprendizagem 

dos alunos. O autor sugere em seu livro “Educação Ambiental: Princípios e Práticas” que se 

trabalhem situações que envolvam conhecimentos ambientais que sejam do conhecimento dos 

educandos. Ainda apresenta por meio de tabelas uma série de sugestões de atividades que o educador 

pode utilizar para promover um debate sobre meio ambiente com a sua turma. 

Salienta-se que a partir dos conhecimentos das crianças, além da sistematização dos conhecimentos e 

conceitos é primordial que as professoras estabeleçam relações com a comunidade, município, região, país e 

planeta, em outras palavras, reconheçam as relações entre o local e o global. Assim, as professoras encontram 

respaldo nos postulados das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA). 

As DCNEA estabelecem que os planejamentos curriculares e as instituições de ensino devem 

contribuir para a revisão de práticas escolares fragmentadas buscando construir para “a revisão de práticas que 

considerem a interferência do ambiente na qualidade de vida das sociedades humanas nas diversas dimensões 

local, regional e planetária” (BRASIL, 2012, p. 06). 

Ademais, por meio das entrevistas percebe-se que o apoio por parte da gestão escolar para o 

ensino e a aprendizagem da Educação Ambiental, está voltado para a disponibilidade de recursos, 

tais como livros pedagógicos e materiais de multimídia. 

Segundo as entrevistadas os alunos do 3º ano apresentam grande interesse referente ao tema 

Educação Ambiental, querendo participar, opinar e expressar em forma de desenhos. Eles demostram 
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conhecerem diversos elementos naturais e não naturais, com base no conhecimento popular, “mas é 

na escola que este saber se transforma em científico” (PROFESSORA DE CIÊNCIAS, 2016). 

As professoras foram indagadas a respeito da utilização de projetos ambientais em parceria 

com outros professores ou instituições e a regente respondeu que não costumava utilizar este tipo de 

metodologia, enquanto a de Ciências assumiu que utiliza às vezes. Diante dessa resposta, foi 

solicitado para professora de Ciências exemplos dos projetos que realizava, porém esta não 

disponibilizou os arquivos para apreciação do pesquisador. 

Ao analisar os documentos escolares, Projeto Político Pedagógico – PPP e o 

Referencial Curricular, no intuito de averiguar a fundamentação teórica da Educação Ambiental e 

abordagem desta pela escola encontrou-se somente um fragmento textual no PPP, especificamente 

no componente curricular de Ciências, como possibilidade de abordagem ambiental nos conteúdos.  

No Projeto Político Pedagógico há pouca fundamentação teórica. Destaca-se uma citação dos 

objetivos apresentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica que visam oferecer 

oportunidades ao aluno de reflexão sobre sua vivência, para assim exercitar a sua prática cidadã. De 

acordo com o documento, este deve compreender a natureza como um todo e perceber quais os 

efeitos que as suas atitudes repercutem no meio ambiente. Em outras palavras, o texto de Ciências no 

PPP afirma que para atingir os objetivos das DCNEB, o ensino de Ciências deverá estar vinculado ao 

cotidiano dos discentes, pois assim o aluno irá identificar relações entre o conhecimento científico, 

tecnológico e cultural, tornando-os capazes de intervir na sociedade.  

Quanto aos objetivos gerais de Ciências presentes no Referencial Curricular percebeu-se que 

deve oferecer oportunidade de ação dos conhecimentos presentes no cotidiano da criança, para que 

este desenvolva competências que lhe permita compreender a natureza como dinâmica e entrelaçada 

a sociedade, além de compreender o homem como agente de transformações do mundo em relação 

com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente.  

O ensino de Ciências, de acordo com o Referencial Curricular, deverá desenvolver no aluno a 

capacidade de se expressar, de justificar opiniões, de tomar atitudes, de saber ouvir e de compreender 

a diversidade de opiniões de forma a exercitar a prática cidadã. Algumas das habilidades da área de 

Conhecimento Ciências da Natureza para o 3º ano são: identificar e compreender as diferenças entre 

os seres vivos; caracterizar ar, água e solo; identificar e caracterizar o meio ambiente. 

A partir do exposto, percebe-se que os conteúdos apresentados às crianças do 3º ano do 

ensino fundamental podem enquadrar-se em qualquer uma das três categorias postuladas por Reigota 

(1997).  No entanto, defende-se atividades que sejam categorizadas como “globalizantes”, ou seja, 

que demonstrem às crianças as relações de poder que envolvem os usos e desusos dos serviços 

ambientais. 
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Desta maneira, afirma-se que não há um espaço próprio para a Educação Ambiental nos dois 

documentos escolares analisados, além de não ser incluída nos projetos didáticos permanentes 

presente no PPP. Consequentemente, infere-se a pouca preocupação com esta temática na escola 

pesquisada, sendo realizado somente um ensaio desta questão dentro do texto do componente 

curricular de Ciências. Ao analisar o trecho do texto do componente, pode-se categorizá-lo como 

pertencente a abordagem Crítica da Educação Ambiental. De acordo com Trivelato e Silva (2013) 

esta abordagem “se apoia na práxis, na qual a reflexão subsidia a ação e esta, por sua vez, traz novos 

elementos para a reflexão” (TRIVELATO e SILVA, 2013, p. 20), portanto a abordagem ideal para 

ser realizada nas instituições escolares da educação básica.  

Em relação às atividades aplicadas foi observado que a professora regente aplicou uma 

atividade sobre o consumo consciente da água, esclarecendo aos alunos o quanto de água se consome 

ao lavar o carro, ao deixar torneiras e chuveiro abertos. Durante a aplicação ela explicou a atividade 

oralmente e solicitou para que os alunos pintassem as figuras.  

Questiona-se, neste momento, a abordagem de Educação Ambiental presente na 

atividade da professora regente, pois para Trivelato e Silva (2013), esta atividade enquadra-se na 

abordagem Pragmática, que é caracterizada por apresentar “foco na ação, na busca de soluções para 

os problemas ambientais e na proposição de normas a ser seguidas” (TRIVELATO e SILVA, 2013, 

p.20).  

Além disso, apresenta-se a diferença entre o discurso escrito no texto e o propagado pelas 

atividades educativas. Compreende-se pelo analisado que há na escola pesquisada a junção das 

macrotendências conservacionistas e pragmáticas e que para Guimarães (2004) são 

comportamentalistas. Para que houvesse a macrotendência crítica, como anunciado no texto do 

Projeto Político Pedagógico, deveria ter havido a articulação da educação com a política na busca 

pelo questionamento dos valores e princípios ambientais defendidos pelo capital. 

A professora de Ciências aplicou atividades referentes ao combate do mosquito Aedes 

aegypti, a primeira atividade possuía o título de Higiene do ambiente, onde aparece uma menina 

coletando latinhas e as colocando em um saco de lixo e um menino depositando garrafas de vidro de 

cabeça para baixo em uma caixa. A segunda figura retratava um vaso contendo flores onde está 

sendo depositado areia no prato. Abaixo da figura aparece em negrito com letras enormes a seguinte 

frase: manter pratos de plantas secos. A terceira figura continha o desenho deste mosquito com a 

seguinte frase: coloque as garrafas viradas de cabeça para baixo, assim não acumulará água. Em 

seguida o texto: Marque um X nas vogais e coloque a numeração na sequência. Ao lado do desenho 

do mosquito aparecem três quadros pequenos ilustrando de maneira sucinta e por meio da 
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personagem Magali do autor Maurício de Souza, a maneira correta de descartar uma garrafa, que é 

jogá-la na lixeira.  

Observou-se que a professora de Ciências leu, explicou oralmente e solicitou para os alunos 

pintarem a primeira e a segunda figura. Constatou-se que os alunos apresentaram dificuldades na 

realização da terceira atividade, pois as figuras e as frases estavam misturadas e fora de sequência.  

Assim como a professora regente, a professora de Ciências também desenvolve 

atividades de Educação Ambiental Pragmática, onde são realizadas “atividades 

‘técnicas/instrumentais’ sem proposta de reflexão” (TRIVELATO e SILVA, 2013, p.19). Um ponto 

positivo na atividade relaciona-se com o tema, a Dengue, é uma ótima oportunidade para atividades 

de Educação Ambiental Crítica, pois favorece a interdisciplinaridade e explora as potencialidades e 

fragilidades ambientais da localidade.  

Face o exposto, reconhece-se que a escola, em seus documentos oficiais, buscou contemplar a 

abordagem Crítica exigida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, 

porém há divergência nas atividades aplicadas pelas professoras, pois se enquadram na proposta 

Pragmática da Educação Ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A análise das atividades escolares realizadas com as crianças do 3º ano do ensino 

fundamental quando relacionada aos documentos normativos escolares e legislações nacionais de 

Educação Ambiental revelou que as práticas educativas da escola pesquisada são 

comportamentalistas. 

Ainda, apesar do discurso das professoras durante a entrevista e dos textos presentes no 

Projeto Político Pedagógico e Referencial Curricular da escola municipal pesquisada apontar para a 

abordagem Crítica da Educação Ambiental, as atividades realizadas pelas professoras foram 

Pragmáticas e Conservadoras.  

Propõe-se a Pedagogia de Projetos como alternativa à fragmentação dos conhecimentos e 

para o alcance dos pressupostos pedagógicos da educação ambiental. Por isso, sugerem-se as 

professoras que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental o aprimoramento da práxis 

pedagógica por meio de formação continuada em serviço, grupos de estudos e pesquisa e/ou cursos 

de extensão com a temática socioambiental. 
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Capítulo 16 

EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE JOGOS ESTRATÉGICOS: UM CAMINHO PAUTADO NA 

PREPARAÇÃO PARA A VIDA PRÁTICA DO EDUCANDO 

 
 

Ronielle Medeiros Rocha1 
Aline Kárem Santos Carvalho2 

Sílvia Piva Rosal de Morais3 
 
 

RESUMO 
 
O presente artigo consiste em um levantamento bibliográfica sobre a proposta de uso de metodologias 
alternativas em cursos técnicos e profissionalizantes baseados na educação através de jogos. A metodologia 
utilizada nessa pesquisa trata-se de um estudo bibliográfico com abordagem qualitativa. Pretende-se de forma 
sucinta, elucidar o elo entre jogos coletivos e o processo de treinamento e educação em habilidades 
pertinentes ao mercado de trabalho. Busca-se enfatizar o caráter pedagógico e lúdico da competição saudável 
entre os pares. Mediante o embasamento de autores que redigiram sobre o tema, esclarece-se a importância 
dos jogos, da educação profissionalizante, da busca pela formação de renda e do acesso ao mercado de 
trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 1 Educação. 2 Profissionalizante. 3 Jogos. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

 

O processo da educação perpassa a história da humanidade, cada época, região ou sociedade 

possuía seu estilo e tipo de processo educacional, prioritariamente voltado para a sobrevivência no 

meio e para a perpetuação da espécie. 

Serra (S/D, p. 04) afirma que “A educação é um processo que acompanha o ser humano 

desde o seu nascimento até o fim da sua vida, em todos os tempos e tipos de sociedades. Toda pessoa 

tem educação, independente do grau de instrução, condição econômica, faixa etária, classe social, 

etc.”. 
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Todavia, a educação voltada para a realização de um ofício carrega em si uma utilidade 

pragmática que tende a favorecer a sobrevivência em sociedade. Aprender um ofício, principalmente 

para aqueles que fazem parte de uma classe menos favorecida, pode representar um grande 

diferencial na qualidade de vida. 

A profissionalização de trabalhadores sempre foi considerada como algo positivo ou mesmo 

utilitarista à sociedade, seja em caráter assistencialista, como na ocupação de pobres e órfãos para 

que não ficassem pelas ruas, seja no fornecimento de mão de obra para as fábricas em uma economia 

em expansão, ou mesmo para atender necessidades mais específicas da vida em coletividade como 

proventos em sapatos, serviços de marcenaria, corte de cabelo, entre outros. Cada aspecto deste, 

evidentemente, dentro de seu contexto histórico e social. 

No Brasil a criação de escolas profissionalizantes iniciou-se com o objetivo de atender a 

demanda em serviços considerados úteis para o país, tendo como mola propulsora iniciativas 

governamentais, como no caso da criação dos Liceus de Artes e Ofícios ou mesmo a instituição e 

expansão do chamado sistema “Ss” como SENAC, SENAI, SEBRAE, etc. 

A grande questão é que conseguir uma profissionalização sempre representou a possibilidade 

de lograr êxito para aqueles que necessitavam de renda para o auto sustento. Deve-se isso, ao fato da 

educação profissionalizante oferecer conhecimentos eminentemente objetivos e práticos, 

possibilitando uma rápida inserção no mercado de trabalho.  

Pode-se inferir deste contexto que tanto a economia local e regional saem fortalecidas com a 

disponibilidade de mão de obra qualificada como os indivíduos adquirem uma profissão e 

consequentemente uma renda. 

A presente abordagem encontra sua importância na possibilidade da formação de pessoas 

autônomas e que busquem soluções práticas e inovadoras para as necessidades da sociedade atual, 

que apresentem pensamento crítico e comprometimento com a sociedade. 

 A metodologia utilizada nessa pesquisa trata-se de um estudo bibliográfico com abordagem 

qualitativa. Busca-se desta forma, realizar uma análise literária, que promova a ponderação sobre o 

assunto e permita o fomento das ideias aqui trabalhadas. 

 

1 ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES 

 

As escolas profissionalizantes, públicas ou privadas, são instituições educacionais que 

ofertam cursos nas mais variadas áreas, de acordo com a necessidade do mercado atendido e da sua 

capacidade estrutural e pedagógica.   
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Muitas são as áreas que podem ser atendidas, como saúde, tecnologia, fabricação industrial, 

administração, finanças, comércio, entre outras. De forma que podem e devem ser ofertados cursos 

que atendam as demandas locais e regionais de conhecimento específico, para que se possa munir o 

mercado da mão de obra indispensável ao crescimento econômico. 

Lucchesi (2016) afirma que é urgente preparar os jovens e os adultos para um mercado de 

trabalho em profunda mudança tecnológica e organizacional. Para ele, a educação profissional deve 

ser vista como uma agenda de sustentação de renda, de geração de oportunidades e de 

competitividade para o ambiente de negócios, além de um compromisso social em busca de um país 

mais igualitário. 

Desta forma, a escola profissionalizante pode ser considerada como um caminho pragmático 

a ser seguido pelo estudante que deseja uma rápida inserção no mercado de trabalho. Diferentemente 

de um curso superior feito em faculdades ou universidades que levam em média quatro ou seis anos 

para formar um aluno, o estudo profissionalizante proporciona uma formação em bem menos tempo. 

 

1.1 Embasamento legal  

 

As escolas de cunho profissionalizante oferecem cursos técnicos e/ou livres, que encontram 

embasamento na lei de diretrizes básicas da educação – LDB. Enquanto estes não precisam de 

aprovação do Ministério da Educação e Cultura – MEC, tendo seu tempo e conteúdo definidos por 

conta da instituição ofertante, aqueles devem ser regidos e fiscalizados de acordo com as normas 

previamente estabelecidas.  

Sobre a previsão legal de tais ofertas a LDB rege: 

 

A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, 
integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da 
ciência e da tecnologia. 
§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos 
tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as 
normas do respectivo sistema e nível de ensino. 
§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
II – de educação profissional técnica de nível médio; 
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação 

 

No que tange aos cursos técnicos, também há o embasamento legal no Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos – CNCT, que constitui um instrumento que disciplina a oferta de cursos de nível 

médio dentro de uma profissionalização técnica. O documento tem por pretensão orientar as 
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instituições ofertantes, bem como os próprios alunos e a sociedade no planejamento e execução 

destes cursos. 

O CNCT foi instituído em 16 de junho de 2008 pela Portaria MEC nº 870 e deve ser 

atualizado sempre que houver novas demandas socioeducacionais. Em 2014 a terceira edição foi 

lançada, apresentando 227 cursos agrupados em 13 eixos tecnológicos. Os cursos são descritos por 

cargas horárias mínimas; perfil profissional de conclusão; infraestrutura mínima requerida; campo de 

atuação; ocupações associadas à Classificação Brasileira de ocupações (CBO); normas associadas ao 

exercício profissional e, possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação 

profissional, de formação continuada em cursos de especialização e de verticalização para cursos de 

graduação no itinerário formativo. 

Já os cursos livres enquadram-se na categoria formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional. Nestes não há a obrigatoriedade do aluno ter qualquer etapa da educação formal, seja o 

ensino fundamental, médio ou superior.  

O intuito dos cursos livres reside na possibilidade de inserção ou reinserção do aluno no 

mercado de trabalho, ou mesmo aprofundamento de conhecimentos em determinadas áreas 

específicas. Nesta modalidade, mesmo que não haja determinações específicas do MEC como 

autorização, reconhecimento ou regularização governamental, existe a necessidade do cumprimento 

de carga horária mínima, desempenho satisfatório nas disciplinas ofertadas e adequação às normas 

da instituição. 

Em seu artigo 4º a LDB explicita 

 

A educação profissional de nível básico é modalidade de educação não-formal e duração 
variável, destinada a proporcionar ao cidadão trabalhador conhecimentos que lhe permitiam 
reprofissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o exercício de funções demandadas 
pelo mundo do trabalho, compatíveis com a complexidade tecnológica do trabalho, o seu 
grau de conhecimento técnico e o nível de escolaridade do aluno, não estando sujeita à 
regulamentação curricular 

 

Outra característica a ressaltar reside na diferença do documento comprobatório de conclusão 

de curso. O curso técnico dá o direito a seu concludente de portar um diploma devidamente 

reconhecido pelo MEC com validade em todo território nacional, enquanto os cursos livres conferem 

os chamados certificados que também são válidos em todo o país e podem ser elencados no currículo 

do aluno para fins de comprovação educacional complementar. 
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2 A EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE JOGOS 

 

A busca pelo conhecimento é fator primordial da espécie humana. Para Serra (S/D, p. 4) “A 

educação sempre foi necessária como elemento de coesão entre os grupos e indispensável para a 

própria sobrevivência humana. Em cada época a educação assumiu finalidades e concepções 

adequadas às necessidades históricas próprias do momento vivido”.      

O presente artigo tem por finalidade embasar teoricamente a promoção da educação através 

da sugestão do uso de jogos estratégicos em cursos técnicos, livres e profissionalizantes que 

ofereçam ao mercado uma modalidade de ensino pautada principalmente na abordagem lúdica da 

realidade. 

A ideia origina-se na necessidade da educação ser promovida através de uma prática 

educacional que fuja da tradicional aula em que o professor é detentor do conhecimento e ao aluno 

cabe a função de receptor passivo. 

O ato de educar exige que o aluno possa apreender e conhecer o objeto de estudo, que 

segundo Freire (2010, p. 16) “não é o ato através do qual um sujeito, transformado em objeto recebe, 

dócil e passivamente, os conteúdos que outro lhe dá ou impõe. O conhecimento, pelo contrário, exige 

uma presença curiosa do sujeito em face do mundo”. 

A educação através de jogos proporciona ao aluno justamente este ambiente que instiga a 

curiosidade e o espírito de criticidade, pois não permite a passividade do aluno face ao que se 

apresenta.  

A própria dinâmica dos jogos favorece a participação ativa do aluno no processo educacional. 

Várias são as estratégias que um “jogador/aluno” precisa desenvolver para que seu desempenho no 

processo seja efetivo. O que se espera é que o clima do jogo envolva o educando, de forma que o 

mesmo participe das atividades de maneira espontânea e interativa.  

Antunes (2017, p.18) afirmar que “a aprendizagem é tão importante quanto o 

desenvolvimento social e o jogo constitui uma ferramenta pedagógica ao mesmo tempo promotora 

do desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento social”. 

Há de se levar em conta que um dos grandes desafios da educação encontra-se na dificuldade 

de manter os alunos motivados e interessados, tendo em vista que muitas vezes o ato de estudar é 

enfadonho e rotineiro. 

A metodologia tradicional de “ficar sentado” olhando para o quadro enquanto o professor 

explica a disciplina já não atente as necessidades do alunado atual, que se encontra cercado de 

tecnologias, apelos midiáticos e várias formas de entretenimento, que por muitas vezes são bem mais 

“interessantes” do que aquilo que está sendo trabalhado em sala. 
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Diante deste contexto faz-se necessário um enquadramento lúdico do conteúdo ensinado 

através de métodos onde o processo de ensino aprendizagem desenvolva as várias habilidades do 

aluno, seja intelectual, social, motora e de autoestima. 

Antunes (2017, p. 05) afirma que não se trata necessariamente de competir, mas de uma 

interação entre aprender e divertir-se: 

 

Do ponto de vista educacional, a palavra jogo afasta-se do significado de competição e se 
aproxima de sua origem latina, com o sentido de gracejo, ou, mais especificamente, 
divertimento, brincadeira, passa tempo. Desta maneira [...] podem até excepcionalmente 
incluir uma ou outra competição, mas essencialmente visam estimular o crescimento e 
aprendizagens e seria melhor se afirmássemos representam relação interpessoal entre dois ou 
mais sujeitos realizado dentro de determinadas regras. 

 

Os jogos a serem desenvolvidos em uma perspectiva educacional podem e devem estimular a 

competitividade tendo em vista que o mercado organiza-se nesta dinâmica de interação de disputa de 

espaço, onde, em tese, os mais bem preparados destacam-se e assumem posição de liderança. 

Partindo deste princípio, torna-se mais que evidente o caráter educativo da competitividade 

dos jogos, sem renegar o fato de que a sua presença não constitui um elemento obrigatório e não 

permite que habilidades como a cooperação e o trabalho em equipe fiquem em segundo plano. 

 

2.1 A essência dos jogos 

 

Os jogos sempre fizeram parte da vida do ser humano e sua estrutura, Chiavenato (2009) 

afirma que eles se fundamentam na presença inevitável de três elementos básicos: os jogadores, as 

regras e a busca por resultados. 

Para o autor os três elementos demonstram a necessidade que o ser humano tem do outro, ou 

seja, de viver em sociedade, bem como a de explorar e procurar o conhecimento, além da 

necessidade de vencer. 

O primeiro elemento, o jogador, possibilita ao indivíduo ultrapassar o fator individual, de 

forma que o jogo possibilita ampliar as relações interpessoais, pois permite representar símbolos de 

igualdade e união entre os integrantes do grupo. 

As regras, como segundo elemento, representam a orientação lógica como forma de criação 

de uma ordem absoluta, oportuniza desta forma que desde os mais experientes e especialistas se 

sujeitem às mesmas normas que aqueles que estão iniciando. Ainda segundo Chiavenato (2009) essa 

concepção permite refletir que a vitória depende inevitavelmente do desempenho. 



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
224 
 

O terceiro elemento, busca por resultados, põe a prova e explicita o caráter do competidor, de 

forma que o mesmo é exposto a uma prática ética, onde deve tentar vencer com todas as suas 

habilidades, mas mantendo-se sempre dentro das regras.   

Percebe-se a simplicidade do conceito de “jogo”, de forma a esclarecer todas as 

possibilidades a cerca deste elemento tão presente na história da humanidade. Embasado nos três 

elementos acima é possível desenvolver uma infinidade de modelos que atendam aos mais variados 

critérios e necessidades. 

Os jogos, em essência, respeitando-se os elementos básicos, podem ser e sempre foram 

utilizados por adultos, jovens ou mesmo crianças para os mais variados fins. Pode-se afirmar ainda, 

que mesmo disputados em formatos individuais os jogos proporcionam interação entre jogadores que 

partilham experiências ou discutem sobre os seus resultados. 

  

2.2 Jogos e vida real 

 

Os jogos desenvolvidos em um processo de educação que visem à profissionalização dos 

educandos tendem a ser elaborados com o intuito de desenvolver habilidades iguais ou bem 

próximas daqueles exigidas no mercado de trabalho.     

Antunes (2017) afirma ainda que o ser humano passa boa parte da sua vida jogando. Para o 

autor, jogar pode ser resumido na interação entre pares dentro de regras estabelecidas. A vida, neste 

sentido, constitui-se em constantes jogos onde a própria relação de sobrevivência biológica ou 

mesmo as interações internacionais podem ser dadas como exemplos. 

O processo de tomada de decisões, a capacidade em trabalhar em equipe, o desenvolvimento 

do planejamento estratégico de uma organização, a habilidade de pensar em momentos de pressão, 

entre outras são características que são comuns ao mundo dos jogos e a vida real. Através de desafios 

o aprendente é convidado a se colocar diante de situações novas e distintas que o estimulem a usar o 

raciocínio e sua criticidade para solucionar problemas.  

Fiani (2015, p. 11) relaciona a vida prática aos jogos ao afirmar que:  

 

Existe uma característica importante presente ao mesmo tempo em uma partida de xadrez, 
em um encontro internacional de líderes para discutir medidas de não proliferação nuclear e 
nas decisões de empresários quanto ao lançamento de um novo produto para competir com 
produtos semelhantes: o fato de o indivíduo e das organizações tomarem suas decisões em 
situações de interação estratégicas.   
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Os jogos sempre fizeram parte da vida do ser humano, desde os tempos antigos, onde mesmo 

as guerras eram interrompidas para que os jogos olímpicos pudessem acontecer e as nações 

tomassem conhecimento de quem era o homem mais rápido, mais forte e mais talentoso.  

Mesmo dentro deste contexto, os jogos imitavam a vida, tendo em vista que os primeiros 

estilos de competição olímpica mediam as habilidades que os soldados precisam ter no campo de 

batalha como arremessar lanças, acertar flechas em alvos, atirar pesos o mais longe possível, correr o 

mais rápido ou o mais distante que conseguissem. 

 

2.3 Jogos e empresas 

 

A própria vida empresarial, ou seja, o cotidiano de pessoas que se dedicam às empresas tem 

grande semelhança à prática de jogos como fonte de formação profissional. O mundo dos negócios é 

repleto de situações que podem ser simuladas através de treinamentos específicos a serem usados na 

formação dos atuais e futuros e profissionais.  

Datner (2006, p. 18) defende que “as melhores práticas de educação empresarial no formato 

de treinamento e desenvolvimento são jogos, role-playing, métodos de ação, dinâmicas e atividades 

de caráter lúdico”. 

As próprias empresas buscam profissionais que estejam aptos a atender aos desafios do 

cotidiano do mercado competitivo. Profissionais estes que atendam às demandas de criatividade, 

flexibilidade, eficiência e eficácia, bem como a capacidade de ser competitivo, sem abrir mão dos 

valores. 

E é dentro deste contexto de um mundo competitivo, que as organizações procuram 

condições de promover a formação de seus colaboradores. Através de uma visão acertada da 

importância das pessoas nos resultados que se pretendem alcançar. Pois como afirma Chiavenato 

(2014, p. 309) “As pessoas constituem o principal patrimônio das organizações. O capital humano 

das organizações – composto de pessoas, que vão desde o seu mais simples operário ao seu principal 

executivo – passou a ser uma questão vital para o sucesso do negócio”.   

Ainda segundo Datner (2006, p. 19) “O jogo é atualmente uma das melhores práticas da 

educação empresarial: jogos de todo tipo em sala ou ao ar livre; jogos de papéis, teatrais, esportivos, 

de tabuleiro, de negócio, de empresa”.   

A questão é que os jogos têm a possibilidade de despertar no ser humano a ânsia de competir, 

de vencer, de superar limites e acima de tudo, de interagir com os demais em prol de objetivos 

previamente determinados. Elementos estes fortemente presentes no mercado de trabalho.  
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2.4 Teoria dos jogos 

 
A teoria dos jogos é uma teoria matemática criada para analisar fenômenos observáveis 

quando agentes envolvidos em uma interação precisão tomar decisões em prol de resultados 

determinados.   

Muitos matemáticos e economistas deram contribuições ao desenvolvimento desta teoria, tais 

como Ernst Zermelo, Jonh Von Neumann, Jonh Forbes Nash, entre outros. De tal forma que 

consolidaram elementos essenciais à compreensão da semelhança de situações hipotéticas dos jogos 

com decisões ligadas à vida real. 

Para Fiani (2015) o estudo da teoria dos jogos possui duas vantagens. A primeira é que ela 

ajuda a entender teoricamente o processo de tomada de decisão dos elementos que interagem dentro 

de um contexto de competição e a segunda que a teoria ajuda a pensar estrategicamente, explorando 

as possibilidades de interação dos agentes envolvidos. 

Dessa forma, pode-se entender a competição em duas situações distintas e complementares, 

onde os competidores estão em constante disputa entre si e devem buscar tirar o máximo proveito do 

contexto que se apresenta. Entretanto, para lograr o máximo benefício os competidores podem e 

devem ajudar-se mutuamente em ocasiões onde ambos possam beneficiar-se da cooperação.  

Para Sartini et al (2004, p.4), “a teoria dos jogos pode ser definida como a teoria dos modelos 

matemáticos que estuda a escolha de decisões ótimas sob condições de conflitos”.  

Deve-se no entanto entender que dentro destas situações de conflito, para mitigar a 

possibilidade de perdas os competidores devem tomar decisões que, embora excluam a possibilidade 

de sucesso total, garantam parte dos ganhos para os lados envolvidos, ou seja, abre-se mão da vitória 

completa em prol da exclusão da possibilidade da perda total.  

Entende-se dentro deste contexto que o estudo de jogos pode ajudar no preparo das pessoas 

frente a situações de decisões a serem tomadas em um contexto social, profissional ou de mercado. 

Pois ao entender as possibilidades que se apresentam, torna-se mais suscetível à racionalização das 

escolhas que a situação apresenta. 

 Ainda segundo Sartini et al (2004, p.4):  

 

O elemento básico em um jogo é o conjunto de jogadores que dele participam. Cada jogador 
tem um conjunto de estratégias. Quando cada jogador escolhe sua estratégia, temos então 
uma situação ou perfil no espaço de todas as situações (perfis) possíveis. Cada jogador tem 
interesse ou preferências para cada situação no jogo. Em termos matemáticos, cada jogador 
tem uma função utilidade que atribui um número real (o ganho ou payoff do jogador) a cada 
situação do jogo. 
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A proposta aqui apresentada sugere a utilização de jogos e das habilidades que os mesmos 

ajudam a desenvolver como elemento educativo no ensino do empreendedorismo a indivíduos. Tal 

sugestão ampara-se nos argumentos da importância da ludicidade na formação humana e da 

contribuição dos jogos na compreensão das relações sociais em várias instancias e estágios. 

Evidentemente não se pretende impor a complexidade teórica e a profundidade da abstração 

do tema, mas que os jogos e a tutela dos educadores envolvidos, por si só, favorecem o ambiente 

propício a uma educação de qualidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ser humano sempre demonstrou interesse por jogos, de forma que sua relação com os 

mesmos é perceptível sem grande esforço. Basta levar em conta os jogos esportivos que 

movimentam muito dinheiro ao redor do mundo como o futebol, o vôlei, basquete, entre outros. 

Podem-se observar vários campeonatos de nível local ou mundial, onde não apenas os jogadores 

estão envolvidos, mas muitos torcedores que se sentem parte integrante das partidas. 

Jogos que exigem estratégias mentais mais sofisticadas como o xadrez ou mesmo aqueles que 

envolvem o uso das novas tecnologias e/ou a própria internet podem servir de exemplo alternativos 

sem tanto uso dos requisitos físicos.  

Pretende-se desta forma relacionar de maneira direta o uso de jogos, como elemento 

indissociável da sociedade, com o caráter educativo na formação profissional e humana no intuito de 

desenvolver habilidades práticas, sociais e psicológicas. 

Constata-se que a sugestão da implantação de jogos em cursos profissionalizantes dentro dos 

moldes estabelecidos através deste artigo possui viabilidade de aplicação prática, bem como 

possibilidades claras de sucesso.  

A ideia aqui defendia encontra respaldo bibliográfico tanto na área da Administração como 

na área da educação/pedagogia. Entende-se desta forma, que as escolas profissionalizantes podem 

atender a demanda de um público jovem e/ou adulto que anseia por receber uma formação prática e 

útil, mas que conjuntamente possa ser trabalhada de maneira agradável e na medida do possível 

prazerosa. 

Evidencia-se também de forma explícita a presença dos conceitos de empreendedorismo no 

projeto, tendo em vista a proposta de inovação e atendimento das necessidades de um público 

específico. 

A proposta de implantação tem potencial para atender a demanda da sociedade por uma 

formação profissional realista e em sintonia com uma compreensão mais profunda do processo de 
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ensino aprendizagem, onde haja preocupação com o lucro por parte da instituição (no caso de escolas 

de cunho particular), mas acima de tudo, compromisso com o ser humano e sua necessidade de 

identificação e reconhecimento através do trabalho. 

 
REFERÊNCIAS 

 

ANTUNES, Celso. O jogo e a educação infantil: Falar e dizer/olhar e ver/escutar e ouvir. Fascículo 
15. Petrópoles: vozes, 2017. 
 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Brasília, 1996. 
 
BRASIL. Portaria MEC 870. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Brasília, 2014. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. 
Barueri: Manole, 2014.  
 
CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Aarão. Planejamento estratégico: Fundamentos e aplicações – da 
intenção aos resultados. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2009.  
 
DATNER, Ivette. Jogos para educação empresarial: Jogos, jogos dramático, role-playing, jogos de 
empresa. 2. ed. São Paulo: Ágora, 2006.  
 
FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? 14 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. 
 
FIONI, Ronaldo. Teoria dos jogos: com aplicações em economia, Administração e Ciências Sociais. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Elsever, 2015. 
 
JANSEN, Marcos Garcia; CAIXETA, Carlos Gustavo. Marketing de relacionamento. Publicação 
independente online: Albatroz, 2015.  
 
LUCCHESI, Rafael. ARTIGO: Curso técnico prepara jovens e é opção para driblar desemprego. Agência de 
notícias CNI. Publicação online em 11 de julho de 2016. Acesso em 26/09/18. 
 

SERRA, Maria Luiza Arruda de Almeida. Metodologia do Ensino Superior. EAD – Educação a Distância. 

Parceria Universidade Católica Dom Bosco e Portal Educação. Campo grande: S/D 

 
VIEIRA, Alboni Marisa Dudeque Pianovski; JUNIOR, Antonio de Souza. A educação profissional no 
Brasil. INTERACÇÕES Nº. 40, P. 152-169, 2016. Disponível em 
https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/10691/7655. Acesso em 19/09/2018. 
 

 

 

 

 



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
229 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             
             



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
230 
 

Capítulo 17 
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RESUMO 

Este artigo sintetiza discussões sobre Transposição didática de Yves Chevallar e os obstáculos 
epistemológicos de Gaston Bachelard, devido as influências que ambos os autores trazem para o estudo das 
ciências e para ensino e aprendizagem dos saberes científicos, abordando a perspectiva de ambos os autores 
na educação especial voltada para o ensino surdo. Este trabalho foi desenvolvido tendo em vista a escassez de 
pesquisas na área do ensino de surdo voltado para melhoria da aprendizagem. A falta de diálogos nesta área 
pode ser um fator determinante para uma transposição equivocada dos conhecimentos para os estudantes com 
surdez, principalmente nas disciplinas com conteúdo abstratos como é o caso das ciências e biologia. Tal 
reflexão se fez por meio dos achados bibliográficos dos pressupostos de Bachelard (1884-1962) e Chevallard 
(1921-1991), em análises voltadas as mudanças e transformações dos saberes científicos para melhor 
apropriação dos estudantes surdos no ensino básico. A discussão se deu sob a ótica do uso das analogias e 
imagens como estratégia de transposição didática para o ensino de surdos para uma educação inclusiva.  
  

Palavras-chave: Transposição Didática. Surdes. Obstáculos Epistemológicos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As mudanças do pensamento científico na humanidade foram consequências de estudos e 

apontamentos de diversos estudiosos tais como Galileu Galilei e Isac Newton. Na época em que 

viveram, as teorias científicas eram dificilmente contestadas devido aos dogmas colocados pela 

igreja, ou seja, os membros que compunham o corpo intelectual mantinham resistência em aceitar 

ideias contrárias ao que se tinha como verdade absoluta imposta pela religião. Um exemplo é 

aceitação do modelo heliocêntrico representado por Nicolau Copérnico e Galileu Galilei no fim da 

idade média. Por muitos anos a ideia de que a Terra era o centro do universo (modelo geocêntrico) 
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perdurou em meio a comunidade científica, devido ao contexto histórico-social. Contudo há registro 

do modelo adotado atualmente desde 4 a.C.  

O ensino dogmático resistiu por muito tempo, porém em meados do século XIX surgiram 

novas teorias trazidas por filósofos como o francês Gaston Bachelard (1884-1962) e seu conterrâneo 

Yves Chevallard (1921-1991), contribuindo na transformação dos paradigmas do saber e da 

aprendizagem conhecidos até então.  

Para o epistemólogo Gaston Bachelard (1996, p.13). 

 

[...] as crises de crescimento do pensamento implicam uma reorganização total do sistema de 

saber. A cabeça bem-feita precisa então ser refeita. Ela muda de espécie. Opõe-se à espécie 

anterior por uma função decisiva. Pelas revoluções espirituais que a invenção científica 

exige, o homem torna-se uma espécie mutante, ou melhor dizendo, uma espécie que tem 

necessidade de mudar, que sofre se não mudar.  

 

Em seus estudos Bachelard propõe que o sujeito é o receptáculo das verdades cientificas ele 

constrói o objeto científico pela junção que faz entre a razão e a técnica, e consequentemente é 

construído também por ele; se constrói construindo (CRUZ, 2010). 

Para o autor não há razão absoluta, o conhecimento é alterável, uma ``verdade cientifica´´ 

está sempre pronta para ser desfeita, e essa nova verdade também é desfeita, e assim por diante. E 

essa inconstância é a responsável pelos avanços das ciências e seus novos campos que a cada dia 

estão mais consolidados 

Assim entendemos que o saber mutável, ou seja, não é exímio de alterações e sim um saber 

sempre novo. Seus estudos foram realizados no período da revolução científica por volta do início do 

século XX, promovidos pela física quântica bem como pela teoria da relatividade formulada pelo 

físico alemão Albert Einstein. O autor traz um novo espírito científico para a época que até então a 

epistemologia da ciência era algo descartável, sem grande relevância. Bachellard lança um novo 

olhar para o passado junto ao conhecimento do futuro. Suas novas concepções científicas tornaram-

no uma referência para estudos adjacentes. 

No caminho para o entendimento do saber científico, o matemático Yves Chevallar em seus 

estudos da didática da matemática, defendia que todo conteúdo de ensino escolar é originário de um 

saber anterior, o qual era produzido pela comunidade científica, com intencionalidade e linguagem a 

serviço dos pares (NETO, et al, 2008). O autor foi responsável por disseminar a Transposição 

Didática (TD), que consiste em adaptar o “saber científico”, aquele que vem das pesquisas 
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científicas/acadêmicas, para um saber possível de ser ensinado ao aluno de nível básico, o “saber a 

ser ensinado”.  

Este artigo sintetiza discussões sobre TD de Yves Chevallar e os obstáculos epistemológicos 

de Gaston Bachelard, devido as influências que ambos os autores trazem para o estudo das ciências e 

para as transformações do ensino e da aprendizagem. Para o desenvolvimento será abordado as 

perspectivas de ambos os autores na educação especial voltada para o ensino surdo.  

A aprendizagem para o estudante com surdez é caracterizada com a modalidade gestual- 

visual, pois é por meio dos sinais de LIBRAS (Língua brasileira de Sinais), que ocorre a 

comunicação. No contexto escolar, o ensino é realizado por um professor e traduzido para o aluno 

por meio de um interprete. Contudo muitos conceitos científicos são inexistentes em libras, o que 

obriga o professor ou o interprete a usarem ferramentas de ensino como as Analogias, Metáforas e 

Imagens, discutidas nos obstáculos epistemológicos de Bachelard, neste artigo, estamos interessados 

em saber as influências dessas Analogias, Metáforas e Imagens, aliadas a TD discutida por 

Chevallar. Como objetivo principal será realizado uma discussão dos Obstáculos Epistemológicos de 

Bachellard para a aprendizagens do sujeito surdo. Essas discussões têm como objetivo demostrar a 

importância da imagem na pedagogia surda, informar que o uso de tais imagens deve ser utilizado 

com cautela sempre se preocupando com a forma que o professor está transpondo determinados 

conceitos utilizando o uso das imagens.  

   Este artigo foi pensando devido à falta de pesquisas na área do ensino de surdos voltado 

para melhoria da aprendizagem destes estudantes, bem como incentivar as pesquisas nesta área, além 

de promover um diálogo com os educadores para  tornar a prática pedagógica com os estudantes 

surdos significativa para ambas as partes, visto que tal diálogo poderá melhorar o rendimento dos 

estudantes com surdez, principalmente nas disciplinas com conteúdo abstratos.   Tal pesquisa é fruto 

de uma revisão de literatura dos achados acadêmicos que discorrem sobre ambos os autores, com a 

perspectiva da educação inclusiva dos estudantes com surdez.  

A educação inclusiva ainda é um grande desafio, o diálogo pedagógico entre pensadores de 

grande relevância para a transformação do ensino e aprendizagem da ciência é de muita relevância 

uma vez que o conhecimento das transformações dos saberes é fundamental uma práxis docente 

humanizada e pautada da universalização do saber para todos os estudantes de forma a atender as 

suas necessidades.  

 

OS OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS DE BACHELARD: A RELAÇÃO ENTRE ANALOGIAS, 

METÁFORAS E IMAGENS EM UMA PERSPECTIVA SURDA 
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Logo no início do século XX, ocorreu uma profunda evolução intelectual e filosófica, 

levando a ruptura definitiva de esquemas teóricos do passado recente, como o exemplo da 

microfísica, a verdade torna-se uma retificação do erro e a experiência empírica não é mais 

fundamento do pensamento científico (CARVALHO, 2010, p.07). 

 Fonseca (2008), aborda a epistemologia de Bachelard como o rompimento das evidências 

cartesianas. Para ela o autor propõe uma pedagogia do pensamento complexo e reafirma a 

necessidade de sempre reler o simples sob o múltiplo e a partir de uma visão de complexidade. 

Bachelard aborda a pedagogia científica e apresenta uma concepção de conhecimento 

científico como um “processo contínuo de retificação” movido pela superação dos obstáculos 

epistemológicos. Para ele “o novo espírito científico” precisa ultrapassar os obstáculos 

epistemológicos que impedem a ciência de progredir (FONSECA, 2008). 

O novo espírito científico se caracteriza como a reformulação do conhecimento, deve-se 

reformular pensamentos antes utilizado típicos do espírito pré-científico, buscando novos 

fundamentos. Bachelard (2000), caracteriza os obstáculos epistemológicos nos estudos da trajetória 

do pensamento científico e práticas educativas.  Esses Obstáculos encontram-se nas dificuldades de 

captar os acontecimentos ou fenômenos devido às condições psicológicas que impedem o 

desenvolvimento do espírito científico (DOMÍNGUES,2009). 

Analisando Ferrari e Andrade (2002, p.185), em seus trabalhos, ambos dividem os obstáculos 

epistemológicos em:   

 

a) O conhecimento geral é um conhecimento vago, que imobiliza o pensamento. Fornece 

respostas demasiado vagas, fixas, seguras e gerais a qualquer questionamento. Dá 

confirmações fáceis a hipóteses imediatas. Em pedagogia, o problema agrava-se, pois, a 

ideia do geral aparece imediatamente adaptada à ideia comum. Fornece a mesma resposta 

para todas as questões, desqualifica experiências de detalhe. Por exemplo, a respiração, que 

os alunos pensam que é uma troca gasosa que se limita ao nível dos pulmões, ou então as 

plantas, que recebem os "alimentos" já prontos pelas raízes. Estas ideias gerais se tornam 

certezas, que imobilizam a razão, privando-os de uma motivação real para se questionarem 

sobre os aspectos particulares dos mesmos fenômenos. 

b)  A primeira experiência: Ela é a experiência que é composta das informações percebidas, 

geralmente adquirida nos primeiros anos da vida intelectual das pessoas que, em seguida, 

envolvidas no desenvolvimento da ciência, e não sujeitas à algumas críticas, leva a pessoa a 

ficar imersa neste mar de ignorância tomando estes conhecimentos primários como 

verdadeiros e rejeitando as novidades que vão contra eles. É a experiência situada antes e 

acima da crítica, que capta o imediato, o subjetivo; que tem dificuldade de abandonar o 
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pitoresco da observação; que subordina a prática científica ao efeito das imagens. Um 

exemplo disso, é o caso do eletrismo do século XVIII, que foi transformado em divertimento 

de salão, distraindo a atenção dos cientistas dos aspectos essenciais do fenômeno. 

c)  O obstáculo generalista envolve tomar as características ou particularidades de 

conhecimento da substância como realidade e verdade, que não tem discussão. Você não 

pode explicar, ele é tomado como uma causa fundamental e inegável. Ao aceitar o obstáculo 

realista, não há problema científico, o obstáculo torna-se um gerador de verdade. 

d) O obstáculo Verbal: Localizado em hábitos orais de pessoas usados em uma base diária, 

tornando este obstáculo um dos mais difíceis e com maior poder explicativo. É uma falsa 

explicação obtida à custo de uma palavra explicativa. Por exemplo a palavra esponja é uma 

palavra obstáculo, é usada como auxiliar do pensamento, numa extensão abusiva de imagens 

familiares. Exprime os mais variados fenômenos na falsa convicção de que os explica. Os 

exemplos que Bachelard apresenta sobre o obstáculo verbal estão relacionados com o uso 

desajustado de imagens, analogias e metáforas, quando, na prática pedagógica, tendem a 

reforçar as concepções alternativas radicais no imaginário infantil. 

e)   Obstáculo unitário e pragmático: O conceito de unidade para simplificar o estudo de 

qualquer realidade, para explicar tudo de forma satisfatória. As partes são explicadas e sua 

unificação explica toda a realidade. O conceito de unidade em conjunto com o utilitário se 

torna perigoso porque dá imediatamente explicação para o que é de algum modo útil.  

Constata-se que quando os alunos se referem a aspectos utilitários dos conceitos, como por 

exemplo: “a fotossíntese é a função que purifica o ar que nós respiramos”, parece que isto é 

suficiente para definir os conceitos. 

f) Obstáculo substancialista: Esta coligação é feita da substância e as suas qualidades. 

Bachelard distingue uma realidade oculta do substancialismo que é algo fechado, coberto 

pelo material, que deve abrir para expor seu conteúdo. E há substancialismo da íntima 

qualidade, profundo, que é fechado não superficialmente. Devemos cavar fundo para 

encontrá-lo. 

g)  Obstáculo Realista: A mente está deslumbrada com a presença do real. Ela ainda 

considerou que não deve ser estudado ou ensinado. Toma impressões pessoais sobre o 

pesquisador. O argumento realista tem mais peso contra o que não é. 

h)   Obstáculo animista: Os seres humanos prestam mais atenção e maior valorização do 

conceito do que pode levar para a vida. Traduz-se numa tendência para, de um modo 

ingênuo, animar, atribuir vida e muitas vezes propriedades antropomórficas a objetos 

inanimados. Na história da ciência, sobretudo no estágio pré-científico, recorria-se, 

frequentemente, a fenômenos biológicos como meios de explicação para fenômenos físicos, 

o que constituía um obstáculo à compreensão destes – valorização do princípio vital. Em 

educação em ciência, o obstáculo animista constitui grande dificuldade à apropriação dos 

conceitos científicos. A compreensão das representações científicas exige uma ruptura com 

as representações animistas.  
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i)   Obstáculo e o mito da digestão: Qualquer evento ou fenômeno que tem a ver com o 

estômago passa a ter maior valor explicativo. 

j) Obstáculo da libido é interpretado a partir da perspectiva do poder e a vontade de dominar 

os outros seres humanos por parte do pesquisador e que não pode ajudar, mas refletir sobre 

suas experiências ou ensaios dá uma explicação coerente para um fenômeno ou um fato. 

Outra referência deste obstáculo é a referência constante a pensamentos sexuais que estão 

presentes em todos os espíritos científicos na formação integral para enfrentar novos fatos ou 

fenômenos. 

k)   O último obstáculo epistemológico: o conhecimento quantitativo é aquele que se 

considera livre de erro, saltando do quantitativo ao objetivo, através de todo este 

conhecimento tem maior validade. 

 

Em muitos dos obstáculos epistemológicos abordados por Bachelard, fala-se da “Imagem” 

como mecanismo de aprendizagem. Em se tratando do ensino para alunos surdos a imagem é um 

elemento fundamental, pois é, um dos principais meios de compreensão de disciplinas que apresenta 

conceitos abstratos como química, física e biologia. 

Segundo Figueiredo & Guarinello (2013) os aspectos visuais como a imagem estão presentes 

no processo de letramento dos estudantes com surdez, sendo um fator construtivo no processo 

educacional dos mesmos, os recursos visuais, contudo devem ser utilizados com cautela na produção 

da interpretação dos textos pelos estudantes surdos.  

Em muitas situações a imagem pode ser apresentada de forma equivocada, impedindo o 

processo de abstração necessária para formação do espírito científico. Um exemplo claro é a 

caracterização que um livro didático, principal meio de ensino usados nas escolas, traz para 

conceitos bases como “Reprodução”, algumas imagens  referente aos   gametas masculinos podem 

estar equivocadas no sentido de representar todos os espermatozoides de maneira idêntica, sem o 

esclarecimentos que há particularidade anatômicas nestas células, o que poderia causar dificuldade 

de procriação ou mesmo infertilidade. Esses apontamentos confirmam que muitas imagens contidas 

no material são substanciais e animistas, excluindo o real sentido que deveria passar, ou mesmo 

abordando ideias equivocadas.   

 Neste contexto as imagens e analogias contidas no livro didático devem ser claras, para que 

seus significados não levem o aluno ao erro, cabe ao professor esclarecer o significado de tal 

imagem, retratando para esse aluno os conceitos que está representa, sem que ela represente uma 

verdade absoluta. Bachelard escreve que “uma ciência que aceita imagens, é mais que qualquer 

outra, vítima das metáforas” (BACHELARD, 1996, p.48).   
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Ao considerarmos o estudo do ensino Biologia para surdos, a imagem é um mecanismo 

essencial, pois se caracteriza como um meio de linguagem. Vygotsky estudou o desenvolvimento do 

pensamento e linguagem, e verificou que o sujeito é influenciado pelas interações sociais, o que 

desenvolve o seu cognitivo. Sua teoria se baseia em três pilares: suporte biológico, relação indivíduo 

e o mundo exterior (relações sociais) e a mediação de instrumentos e signos (NAVARRO, 2009).  

 Vygostky (2003), afirma que durante a vida o indivíduo incorpora significados às palavras, 

signos e símbolos culturais, e por meio de suas interações e experiências com esses meios, vai se 

construindo como ser social. O autor analisa a imagem como construção de conhecimento 

(FREITAS, 2008). 

 Linguagem, imagens e ações são transformadas em representações mentais e são ao mesmo 

tempo, elementos constituintes indispensáveis para a existência das representações mentais. Trata-se 

da complexa trama que se insere na construção do conhecimento.  

Reily (2003), afirma que o processo de ensino de surdos se beneficia com o uso das imagens 

visuais e que educadores devem compreender mais sobre seu poder construtivo para utilizá-las 

adequadamente. A formação de conceitos seria facilitada utilizando representações visuais, e a sua 

adoção auxiliaria no processo de desenvolvimento do pensamento conceitual. A imagem permeia os 

campos do saber, traz uma estrutura e potencial que podem ser aproveitados para transmitir 

conhecimento e desenvolver o raciocínio, além destas funções, a imagem favorece um pensamento 

relacional, utilizando os elementos visuais para estabelecer relações e comparações.  

 

Se a imagem é relevante e contextualizada à temática do texto verbal, assume, assim, uma 

necessidade de afinidade e sentido, trazendo informações que expresse o texto e também 

construa, no aluno, possibilidades de outras leituras do estudo em questão, teremos então 

uma construção de suplemento (RIBEIRO, 2009, p.06). 

 

Para Nery (2014) a imagem exerce as funções de descrição e léxico, desta forma, aparecem a ideias 

subjacentes do genéricos versus os específicos. Na linguagem verbal, a palavra possibilita a generalização e o 

raciocínio classificatório, e, no caso dos surdos, a representação visual poderá auxiliar nesses processos de 

pensamento. Além destas funções, a imagem favorece um pensamento relacional, utilizando os elementos 

visuais para estabelecer relações e comparações.  
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AS INFLUÊNCIAS DA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA NO ENSINO SURDO 

 

Yves Chevallard foi um didata francês do campo da matemática, sua ideia pautava-se na 

necessidade da adaptação do conhecimento para o meio educacional, o autor chamava de “evolução 

da teoria”. Gimeno-Sacristán (1996), expressa a ideia de que o conhecimento escolar necessita de um 

saber pedagógico que seja assimilável.  

A teoria da transposição didática se pauta na análise do sistema didático, onde o saber 

científico sofre transformações até se tornar um saber escolarizado. O termo transposição didática 

não foi criado por Chevallard, e sim pelo sociólogo francês Michel Verret, na sua tese de doutorado 

Le temps des études de 1975. Contudo foi Chevallard o responsável por sua popularização (LOPES, 

1999). 

Chevallard (1991) postula três diferentes manifestações do saber: saber sábio, saber a ser 

ensinado e saber ensinado. 

 1. Savoir Savant, originalmente, em francês, traduzido como saber sábio, é o saber que é 

produzido nas academias, tendo como objetivo de resolver problemas, situações específicas. De 

inferências fechadas, restritas e altamente especializadas, com linguagem simbólica específica, com 

compromisso ético e social. O saber científico (sábio) é encontrado em produções acadêmicas, 

artigos, monografias, teses e dissertações. 

 2. Saber a ser ensinado (saber a ensinar), de intenção didática, é formulado para apresentar 

aos estudantes o saber, nos momentos de ensino e aprendizagem, volta-se para a compreensão do 

aluno. Em sua maioria, apresentado nas formas de livros ou textos de saber, meio de orientação dos 

conceitos científicos. 

 3. Saber ensinado é o saber comunicado dentro do sistema didático, ou seja, momento em que 

o professor prepara as suas aulas, criando novos textos do saber para reorganizar os saberes diante de 

seus anseios e necessidades, é a relação mais apurada entre o professor e o saber. 

 Essas modificações dos saberes e a forma como eles são resignificados é o que caracteriza a 

transposição didática. Nesse contexto, o papel do professor é imprescindível, pois transforma o saber 

a ser ensinado em saber ensinado mediante recontextualização do saber.  

Para Chevallard (1991), a Transposição Didática é cercada por uma Instituição “invisível” e 

uma “esfera pensante” que deu o nome de Noosfera, que é formada por professores, pesquisadores, 

técnicos, especialistas, enfim, aqueles ligados a Universidades, Redes de Ensino, Ministérios de 

Educação que, em conjunto, decidem quais os saberes devem ser ensinados e de que forma devem 

chegar aos bancos escolares. Especificamente no Brasil, os resultados do trabalho da Noosfera estão 
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nos Referenciais Curriculares nacionais, estaduais e municipais e em documentos que estabelecem as 

diretrizes curriculares e orientações para as especificidades das disciplinas (MATOS FILHO, et al, 

2008). 

A noosfera compreende o entorno didático, bem como os problemas que resultam do 

confronto da sociedade com o saber, ocorrendo a negociação e o amadurecimento dos conflitos do 

campo educacional. Ela tem como ponto de partida dos seus trabalhos a elaboração de novos textos 

do saber para enfrentar a problemática de aprendizagem, sendo papel dos agentes da noosfera 

considerar os elementos que integrarão as condições didáticas (MARANDINO, et al, 2014). 

O esquema abaixo representa a estruturação dos saberes na transposição didática: 

 
Fonte: Fonseca, A.L.C.; TARTAROTTI, E.  Estações da Genética do Sistema ABO: uma proposta para o ensino 

de Biologia. 2018. 

 

Quando se analisa a TD no contexto da educação de surdo, a que se levar em consideração 

que as transformações dos saberes em “saber a ser ensinado” a “saber ensinado” tem o aporte 

especial do interprete que efetivamente irá conduzir a transposição dos conhecimentos para os 

estudantes surdos.   É no momento do “saber  ensinado” que professor destina todo seu empenho de 

interpretação didática para que os estudantes compreendam os saberes científicos na sala de aula, 

estes que estão nas formas dos livros e textos nas escolas, aqui a ação do interprete é fundamental, 

pois a transposição do professor para o interprete também é um desafio que deve ser levando em 

consideração, pois na maioria das escolas brasileiras os professores titulares das disciplinas não tem 

formação específica para interprete de livras, desta forma o diálogo entre tais promovedores do saber 

deve ser unificado.  
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Em muitos casos, há problemas sérios devido a ausência de sinais científicos específicos, 

especialmente no ensino de biologia que obriga o interprete a fazer adequações para poder transpor a 

ideia do assunto ao estudante surdo.  

Neste momento temos a Transposição Didática Interna (TDI), momento em que o professor 

é o responsável pelo movimento de ressignificação dos saberes. O professor reconstruirá o saber para 

os estudantes, no momento em que ocorre uma negociação do professor com os estudantes, no 

sentido que cada um possa assumir o seu papel na gestão do aprendizado, acontecendo então uma 

troca entre o que deve ser ensinado e aprendido. Nesse momento, o professor personaliza seu modo 

de ensinar, empregando a sua subjetividade no processo de ensinar, respeitando as orientações da 

noosfera.  A dificuldade aqui está no fato que alguns interpretes não possuírem graduação na área de 

conhecimento específica, o que pode prejudicar a transposição dos conhecimentos das ciências 

biológicas. Isso se dá pelo fato de que esse profissional se não compreender o conhecimento 

específico, que está sendo ensinado pelo professor, poderá traduzi-lo de forma incorreta, 

transmitindo apenas suas percepções acerca dos temas abordados em sala de aula.   

       As presentes reflexões deste estudo, sugerem um olhar sobre as influências do uso das 

analogias, metáforas e imagens no ensino de ciências e sua transposição didática correta para os 

estudantes surdos, e a relação do interprete na TDI como ponte importante para o ensino e 

aprendizagem destes estudantes. Dos obstáculos epistemológicos, discutidos por Bachelard 

concluímos que o uso de analogias, metáforas e imagens devem ser empregadas com vigilância 

epistemológica, o autor adverte o uso desses meios e os problemas que sua utilização equivocada 

pode trazer, como Andrade apresenta em seu trabalho, reafirmando as ideias de Bachellard:  

 

Bachelard admite uma utilização científica, embora efêmera, de certas imagens e metáforas 

se estas não atuarem apenas como fatores de distração à construção dos conceitos científicos. 

Se não fizerem correr o risco de tomar os andaimes pelo vigamento. Ele defende o conceito 

contra a imagem, passando pela imagem. Daí que é preciso, diz, ‘desrealizar’ metáforas, e 

imagens ingênuas (ANDRADE, 2002, p.10)   

 A imagem é um meio importante para o ensino surdo, já que as ciências contêm abstrações 

que se tornam barreiras para a aprendizagem. Essas analogias, metáforas e imagens chegam como 

soluções benéficas para a aprendizagem, contanto que haja o esclarecimento do real e do metafórico, 

sem que desvie o estudante do conhecimento científico, e sim seja uma ferramenta de ensino 

havendo sempre discussões dos erros que podem conter nessas ferramentas.  
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Em seu trabalho Andrade (2002), relata a importância do professor na tradução do significado 

da figura, expressando a dificuldade que o estudante tem de evoluir seu espírito científico por meio 

da imagem sem a ajuda do educador. 

O indivíduo com deficiência auditiva diferente do indivíduo ouvinte, apresenta apenas 

problema linguístico cognitivo, não há diferenciação em capacidade intelectual. Contudo a formação 

de conceitos científicos de um não ouvinte é mais complexa, pois este usa como principal 

instrumento de aprendizagem a visão, é por meio dela que surdos identificam os conceitos a serem 

compreendidos.  

Segundo Schubert, Silva & Coelho (2019) o professor tem papel importante na comunicação 

destes estudantes, ainda que o intérprete participe da vida escola deste aluno, pois o desafio da 

inclusão deve fazer parte do todo na diversidade cultural destes estudantes, buscando a melhora 

significativa do ensino e aprendizagem de qualidade.  

Relacionando Chevallar e Bachellar no contexto da aprendizagem surda , pode-se destacar a 

relação das imagens, analogias e metáforas e como elas são transpostas, o cuidado que se deve ter no 

uso desses mecanismos na aprendizagem de temas complexos como das áreas científicas, 

possibilitam construir, ilustrar ou compreender um domínio científico desconhecido pelos alunos a 

partir de um domínio familiar a eles, com base na exploração de atributos/relações comuns e não 

comuns de ambos os domínios se tornando uma excelente estratégia (BOZELLI, 2005). 

De acordo com Cachapuz (1989), a tarefa de relacionar conceitos por meio de analogias é 

uma parte básica do pensamento humano, visto que, no nosso cotidiano, utilizamos comumente 

analogias para explicar “algo” para alguém ao usar expressões do tipo “Parece com.…”, “É como se 

fosse...”, “Imagine que...”, “É a mesma coisa que...”.  

O ponto importante das analogias e metáforas para esclarecer conceitos cientificas aos 

estudantes surdos é quando ocorre equívocos nesses conceitos, que induzem os estudantes ao erro. 

Essas analogias podem se tornar um obstáculo, impossibilitando a aprendizagem do conhecimento 

científico pelos estudantes, é necessário que a transposição do conhecimento que tais ferramentas 

representam sejam feitas em consorcio com professores e interpretes, para que não seja errôneo o 

significado transmitido para o estudante surdo. A transposição realizada de maneira equivocada traz 

para o estudante surdo dificuldade educacionais que o impossibilitam de progredir academicamente, 

trazendo consequências para o seu meio social e escolar.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este reflexão acerca dos Obstáculos Epistemológicos  e da Transposição Didática no ensino e 

aprendizagem dos estudantes surdos, percorreu o caminho da importância da imagem e das 

analogias, como ferramentas essenciais para o ensino dos estudantes  surdos,  destacando-se que 

deve-se ter a cautela na seleção dos livros que irão transpor os conhecimentos por meio das imagens 

que darão suporte a estes estudantes em especial. Destaca-se aqui o papel fundamental do professor e 

do interprete para orientar, informar e transpor os conhecimentos em especial de ciências e biologia 

na educação básica, para que não corram erros de interpretação de ambas as partes (interpretes e 

surdos).  

O ato de ensinar no contexto da educação inclusiva perpassa não somente pelo campo 

educacional formal, mas ressalta a importância da atenção as pessoas de forma a tender as 

necessidades de aprendizado em suas diversas formas. Desta maneira é importante que nesta fase de 

aprendizado não o professor esteja atento a não produzir obstáculos epistemológicos que possam 

interferir futuramente na produção dos conhecimentos dos estudantes surdos e que por meio da 

Transposição Didática Interna os envolvidos na transformação dos saberes sejam elementos 

significativos para o aprendizado igualitário dos indivíduos com surdez.  

Ainda são muitos os desafios da educação inclusiva dos estudantes com surdez, mas as 

pesquisas e o compartilhamento de reflexões sobre o tema podem esperançar uma educação 

transformadora.  
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Capítulo 18 

EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA COMO PORTA DE ENTRADA PARA DOCÊNCIA 
 

 
Luiz Martins Junior1 

Gabriela Alexandre Custódio2 
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RESUMO 
 O objetivo deste artigo é apresentar um relato de práticas pedagógicas desenvolvidas em uma escola pública 
de educação básica do município de Itapoá, Santa Catarina, no ano de 2015, como parte do estágio curricular 
supervisionado do curso de licenciatura em Geografia da Universidade da Região de Joinville, SC. A prática 
concentrou-se em problemas ambientais que afetam tanto o entorno dos estudantes quanto contextos 
internacionais. Em oito momentos, caracterizados como aulas práticas, foram realizados trabalhos de reflexão 
a partir de teorias e conceitos referentes ao tema principal, pesquisas sobre problemas ambientais em outros 
países, elaboração de correspondências trocadas entre os estudantes como forma de relatos sobre questões 
ambientais e possibilidades de solução para os mesmos, bem como seminário, no qual foram discutidos os 
processos desenvolvidos e observada a compreensão dos estudantes a respeito do tema após a conclusão das 
atividades. A abordagem deste artigo, centrada na formação docente e os conhecimentos que integram o 
repertório do professor, ressalta a compreensão de que o processo formativo da docência tem início com as 
primeiras experiências desenvolvidas sob supervisão nos cursos de formação inicial e se estende por todo de 
atuação do professor em sala de aula. 
 

Palavras-chave: Formação de professores. Estágio curricular supervisionado. Geografia Escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os acadêmicos concluintes dos cursos de Licenciatura em Geografia têm como última etapa 

de sua formação a prática de Estágio Curricular Supervisionado, que geralmente contempla o 

exercício docente em escolas de ensino fundamental e médio da Educação Básica. Etapa que se 

mostra, ao mesmo tempo, de extrema importância para a formação do futuro professor e, ainda, um 

desafio, tendo em vista as incertezas e inseguranças que o início da profissão docente enseja. Nesse 

contexto, este trabalho traz as etapas das experiências vivenciadas por formandos de Licenciatura em 

Geografia da Universidade da Região de Joinville -  UNIVILLE, localizada na cidade de 

Joinville/SC.   
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3 Campanha Nacional de Escolas da Comunidade-CNEC. frozzamarciavidal@gmail.com 
4 Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. campelogeografia@gmail.com   
5 Universidade Federal de Santa Catarina; verazeni@yahoo.com.br  
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Com o objetivo de compreender o processo de formação docente, esta leitura se detém nas 

atividades e práticas do Estágio Curricular Supervisionado em Geografia realizado em três turmas de 

ensino médio da Escola de Educação Básica Nereu Ramos, do município de Itapoá, no segundo 

semestre de 2015. Este relato traz como base o processo de formação docente e os conhecimentos 

que fazem parte do repertório do professor. Tal abordagem se deve ao fato de se compreender que o 

processo de formação do saber docente se inicia com as primeiras experiências vivenciadas pelo 

professor e se mantém em transformação durante toda a vida profissional do educador. Como lembra 

Melo (2007, p. 98), “O professor precisa ter a consciência de que verdades não existem enquanto 

entidades absolutas e perpétuas, pois nada mais são do que concepções socioculturais que podem ser 

refugadas no decorrer da história em função de novas circunstâncias”, daí a importância da formação 

constante, na busca por novos saberes ou como possibilidade de transformação dos saberes 

acumulados durante a experiência docente. 

Entendemos que, a partir da valorização dos saberes que fazem parte da prática profissional 

docente, com base em um conhecimento construído sobre as experiências cotidianas do professor, se 

torna possível obter os subsídios necessários para a efetivação de um ensino de Geografia no qual o 

estudante seja colocado no papel de protagonista do processo de construção do próprio 

conhecimento. Para Scalabrin e Molinari (2013, p. 2), o aprendizado adquirido a partir da 

experiência se torna mais consistente, pois, na prática o conhecimento é assimilado com muito mais 

eficácia”, situação lembrada por professores que foram, antes da profissionalização docente, 

estagiários de práticas pedagógicas, conforme destacado pelas autoras. 

Assim, coerentes com a importância do Estágio Curricular Supervisionado para o preparo e a 

qualificação da docência, apresentamos neste artigo as considerações sobre práticas desenvolvidas 

em uma escola pública brasileira, tendo como foco a ideia de aliar teoria e prática como antecedentes 

da atuação docente. O texto está organizado em três partes principais, constando, na primeira, 

algumas reflexões sobre o processo formativo docente a partir do Estágio Curricular Supervisionado. 

Na segunda parte, apresentamos a metodologia que orientou o trabalho de Estágio Curricular 

Supervisionado e, na terceira, apresentamos uma leitura dos resultados obtidos nas práticas 

desenvolvidas como possibilidades de aprendizado ainda durante a formação inicial. 

  

O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: OS SABERES E PRÁTICAS 
DOCENTE 
 

Enquanto estudantes da disciplina de “Prática de Ensino de Geografia”, muitos dos futuros 

professores entram pela primeira vez em sala de aula como professores,  caracterizando, o estágio, 
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como etapa da formação docente que gera muitas dúvidas e insegurança nos profissionais em 

formação. Conforme destacam Saiki e Godoi (2007), esse é um processo que não deveria ser 

realizado apenas para o cumprimento da proposta curricular, dada sua relevância para o professor 

após sua saída das instituições de ensino superior. Nessa premissa, o Estágio Curricular 

Supervisionado deveria ser conduzido de forma contextualizada e comprometido com a 

transformação social, unindo formação profissional e pessoal, aliando-se à responsabilidade 

individual e social.  

Ressalta-se que para o desenvolvimento das atividades realizadas na prática de ensino, as 

experiências e os conhecimentos adquiridos durante a graduação pelos acadêmicos são 

extremamente importantes, tendo em vista que serão subsídios teóricos e metodológicos necessários 

à elaboração dos recursos e das técnicas utilizadas em sala de aula, como também, para o referencial 

no exercício de ensinar. Contudo, a reestruturação didática dos conhecimentos acadêmicos para 

estudantes da educação básica não é tarefa fácil, sobretudo quando o professor não passou por 

experiências anteriores. Conforme destacado por Scalabrini e Molinari (2013, p. 3) o estágio tem 

como princípio “[...] beneficiar a experiência e promover o desenvolvimento, no campo profissional, 

dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos” ao longo da formação inicial. Além disso, permite 

“[...] a ampliação do universo cultural dos acadêmicos, futuros professores. 

Ao referenciar o contexto do componente curricular Geografia, ressalta-se que, além dos 

conhecimentos, experiências teóricas e práticas docentes, o Estágio Curricular Supervisionado requer 

princípios básicos para que as atividades desenvolvidas sejam fundamentadas no que tange ao saber 

geográfico. 

Nesse sentido, um dos primeiros desafios do professor é saber conceber a Geografia ora 

como ciência, ora como disciplina, tendo claro que mesmo se tratando de um conhecimento único, os 

objetivos são distintos, por isso, devem ser tratados de forma diferenciada. Como lembra Cassab 

(2009), é necessário reconhecer a distância que existe entre a Geografia acadêmica e a Geografia 

trabalhada nas escolas. Uma distância necessária, tendo em vista que as escolas trabalham com um 

público específico e com objetivos diferenciados.  

Em reflexão ao exposto, destaca-se que da relação entre o conhecimento científico e o escolar 

surge o desafio de compreender as particularidades existentes entre métodos distintos de um saber 

único, salientando que o conhecimento escolar não deve ser entendido como uma simplificação, mas 

como forma específica de tratar o conhecimento geográfico embasado cientificamente.  

Significa, em outras palavras, ter acesso e dominar os conhecimentos que darão suporte à 

tarefa docente, o que se mostra a forma mais de eficaz de transformar professores e estudantes em 

protagonistas no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, Passini (2007) lembra da 
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importância que o Estágio Curricular Supervisionado tem para a formação do futuro professor, 

consequentemente, para sua prática em sala de aula.  

Conforme destacado também por Pasini (2007), o que ensinar e como ensinar continuam 

sendo objetos de discussão nas aulas de Prática de Ensino de Geografia e é durante esse processo que 

o estagiário aprenderá como planejar, desenvolver e executar uma aula, com base nas experiências 

vividas e com supervisão do professor regente da disciplina de prática. Como entendem Silva e 

Vieira Muniz (2012, p. 63), torna-se importante ao educador ter “[...] ciência de que os recursos 

didáticos por si só não tem a capacidade de produzir aulas construtivas. Cabe ao professor a decisão 

de contribuir na educação dos estudantes e prepará-los para intervir na sociedade de forma crítica e 

consciente”.  

Há que se ressaltar, também, que o fim do período do Estágio Curricular Supervisionado não 

significa o final do processo de formação do professor. Esse período consiste, portanto, no início de 

uma trajetória que deverá ser marcada pela atualização constante de conhecimentos, pelo 

aperfeiçoamento das práticas e o aprimoramento de experiências e, sobretudo, deve ser marcado pela 

preocupação em aprender sempre. 

Nesse sentido, aplicar os conhecimentos adquiridos durante a formação e ao longo da carreira 

docente tende a favorecer o exercício da profissão, pois possibilita ao professor conhecer melhor as 

necessidades de cada estudante, resultando na condução de um processo de ensino e de 

aprendizagem que alcance o objetivo de contribuir para o desenvolvimento intelectual e pessoal dos 

estudantes.   

Sobre os conhecimentos que são agregados pelos professores em seu repertório profissional, 

Tardif (2011) ressalta que esses saberes podem ser definidos “como plurais, formados pelo 

amálgama, mais ou menos coerente, daqueles oriundos da formação profissional e de saberes 

disciplinares, curriculares e experienciais” (2011a, p. 36).  

Os conhecimentos aos quais se refere Tardif (2011) são aqueles construídos ao longo da vida 

do professor, com início na licenciatura e que não têm fim. Isso porque, é na formação continuada e, 

principalmente, na prática do fazer diário que o professor adquire toda a experiência e os 

conhecimentos necessários para lidar com as situações cotidianas da sala de aula e buscar soluções 

para questões inesperadas. 

Ser professor, nessa perspectiva, significa ir além da simples reprodução de conteúdos e 

conhecimentos previamente adquiridos nos processos formativos iniciais. Consiste em ser sujeito 

ativo do processo de ensino e de aprendizagem, participante de uma construção bidirecional, na 

medida em que deve ser baseada na troca de conhecimentos e experiências entre estudantes e 

professores.  
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Do trabalho conjunto advêm os resultados almejados, por conseguinte, na troca de 

experiências todos saem ganhando. O professor que ensina também aprende, seguindo ao mesmo 

tempo, caminho inverso, ou seja, estudantes que aprendem também ensinam. Nessa lógica, a ação do 

professor deve voltar-se ao movimento, à provocação, na tentativa de reciprocidade intelectual entre 

os sujeitos da ação educativa, o que significa dizer professor e estudantes coordenando e 

reorganizando ideias (HOFFMAN, 2003). 

Sob essa ótica, Tardif (2011b) reflete sobre o processo de ensino e aprendizagem, entendendo 

os professores como sujeitos ativos. Considera, ainda, que as práticas pedagógicas não constituem 

unicamente momentos de saberes provenientes da teoria, configurando-se para além disso como 

espaços de produção de saberes específicos oriundos dessa mesma prática. Em suma, o ensino e 

aprendizagem resultam da interação, do convívio, das trocas estabelecidas entre os diferentes sujeitos 

do processo, em especial estudantes e professores. 

A respeito da função do professor, em sala de aula, como resultado das trocas efetuadas com 

os estudantes, Silva e Delmiro (2018, p. 2) apontam que: 

 
O professor tem um papel importantíssimo no processo de ensino-aprendizagem. É ele que 
detém os conhecimentos básicos da disciplina lecionada e também das técnicas de ensino. 
Para que haja uma real democratização da escola, o professor deve enxergar o aluno como 
sujeito construtor de sua história e do seu conhecimento, sendo fundamental que o mestre 
ouça seus alunos e participe com eles do processo de ensino-aprendizagem, além da efetiva 
participação da sociedade nos processos de luta pela transformação da Educação. 
 

 

Como lembra Cavalcanti (2010), quando se discute o papel do professor ao ensinar Geografia 

na educação básica, é importante entender que as relações estabelecidas entre professores e 

estudantes não são puramente cognitivas e racionais, nem são pré-estabelecidas e determinadas pelos 

papéis que cada um cumpre no processo. Relações abertas, dialógicas, negociadas, sem papéis 

sociais/profissionais cristalizados e fechados são de fundamental importância para a motivação de 

ambos os lados, em um processo em constante construção e transformação. 

Quando se pensa no trabalho desempenhado pelo professor, baseado em referências de um 

saber docente constituído na experiência, é consenso entre os estudiosos da área do ensino a 

importância atribuída à atividade intelectual no exercício de ser professor. Retomando Cavalcanti 

(2012), a atividade intelectual está impregnada em todas as dimensões da vida do professor, o que 

significa dizer que ele está sempre aprendendo, sempre ensinando, porque se coloca na vida como 

sujeito da aprendizagem. Em outras palavras, o professor é um intelectual, autor do seu trabalho, que 

pesquisa sobre o que faz e não simplesmente executa, na prática, a teoria de outros. 
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Dessa forma, entende-se que ser mediador parte do processo de ensino e aprendizagem, o que 

significa dizer que esse sujeito não será apenas transmissor de informações, mas um construtor do 

conhecimento, capaz de perceber as situações excepcionais do cotidiano para além das dificuldades, 

entendo-as como momentos para reflexão e troca de experiências que fazem parte do processo de 

construção do saber docente.  

Para Cavalcanti (2012, p. 4), concentrando-se nos conhecimentos geográficos, ressalta-se que 

estes são de suma importância para “a vida dos estudantes”, cabendo ao professor “[...] prover bases 

e meios de desenvolvimento e ampliação das capacidades dos estudantes de apreensão da realidade 

do ponto de vista da espacialidade”. Concerne, portanto, essa função, a “[...] orientar o estudante 

para a compreensão do papel do espaço nas práticas sociais e, destas, na configuração do espaço”. 

Cabe dizer, ainda, que isso se reflete tanto nas experiências dos estudantes, quanto nas experiências 

docentes que se dão cotidianamente no subespaço que é a sala de aula. 

Tais experiências, agregadas ao processo educacional, podem beneficiar o desenvolvimento e 

a implementação do fazer diário do professor, o que, consequentemente, tende a favorecer a 

construção de um saber docente que prioriza a construção e a efetivação de um trabalho de qualidade 

focado na formação dos estudantes. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento das atividades realizadas na prática de ensino, as experiências e os 

conhecimentos adquiridos durante a graduação foram subsídios teóricos e metodológicos 

importantes na construção dos recursos utilizados em sala, assim como, para o exercício de ensinar. 

Cabe ressaltar, porém, que a mudança do contexto acadêmico para o escolar não é processo fácil, 

principalmente quando se conhece e vivencia os desafios atuais da educação básica do Brasil. 

Nesse contexto, o período de Estágio Curricular Supervisionado pode ser considerado, antes 

de mais nada, um momento de descobertas, em que o ambiente escolar e os sujeitos que dão vida a 

esse espaço são apresentados à rotina do futuro professor. Experiência essa que pôde ser vivenciada 

pelos estagiários desde o início das observações realizadas no primeiro semestre de 2015, na EEB 

Nereu Ramos, do município de Itapoá, Santa Catarina. 

O momento reservado às observações, que ocorreu nas aulas de Geografia, nos três anos do 

ensino Médio, em turmas dos períodos matutino e vespertino, teve como intuito conhecer e 

reconhecer as múltiplas práticas de trabalho realizadas pela professora das turmas, a partir das 

discussões, da participação e da relação estudante/professor. Participaram desse processo no 
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equivalente sessenta e quatro estudantes, sendo trinte e três autodeclarados do sexo masculino e 

trinta e um do sexo feminino com idades entre quinze e dezessete anos.  

Fez parte do período de preparação das aulas a escolha dos conteúdos que seriam trabalhados 

durante o estágio. Essa foi uma das etapas da organização da parte prática do estágio e exigiu 

cuidado e atenção dos estagiários, pois os conteúdos escolhidos deveriam estar de acordo com o 

planejamento anual da disciplina e proporcionar aos estudantes os subsídios necessários para realizar 

uma análise crítica sobre a temática, quais sejam, as questões ambientais da atualidade e o 

desenvolvimento sustentável.  

Após o planejamento e organização das aulas, iniciou-se a parte prática do Estágio Curricular 

Supervisionado, que se dividiu em quatro encontros. A primeira aula consistiu na apresentação dos 

objetivos do plano de trabalho. Na sequência, foi realizada uma análise sobre os conhecimentos 

prévios dos estudantes acerca da temática proposta por meio de uma discussão preliminar. 

No segundo encontro retomou-se a discussão iniciada na primeira aula e se ampliou o debate 

com base no referencial teórico proposto, buscando-se discutir os problemas ambientais da 

atualidade e as possibilidades de minimização dos impactos causados pela exploração desordenada 

dos recursos naturais, na perspectiva do desenvolvimento sustentável.  

No terceiro encontro, os estudantes foram orientados a elaborar uma carta postal fictícia 

(respeitando o mesmo modelo tradicional de correspondência) para relatar informações sobre 

outros países, seguindo os critérios: primeiro, escolher um país sobre o qual desejassem conhecer 

ou falar; a partir dessa opção, deveriam realizar uma pesquisa em sites da Internet com o intuito de 

observar questões relacionadas à exploração ambiental e às práticas voltadas ao desenvolvimento 

sustentável nos diferentes contextos. Para proporcionar aos estudantes um primeiro contato com 

cartas postais, foram lidas pelo estagiário alguns exemplos de cartas, com a intenção de inspirar a 

criatividade e aflorar a imaginação, assimilando os conteúdos em questão.  

No último encontro, fechando as oito aulas previstas, os estudantes foram orientados a trocar 

as cartas e a experiência vivenciada. Como atividade de encerramento, foi realizado um seminário 

para discussão dos resultados e avaliação do processo. Durante o seminário, foram discutidos 

princípios, valores, responsabilidade social e práticas ecológicas que podem ser o diferencial na 

busca pela manutenção da qualidade de vida para a atual e para as futuras gerações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após o período de reconhecimento das turmas, partiu-se para a prática do estágio. Nesse 

contexto, as aulas foram orientadas no sentido de apresentar aos estudantes projetos de preservação e 
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desenvolvimento sustentável ao redor do mundo e, ao final desse processo, pensou-se na elaboração 

de uma atividade avaliativa, consistindo na redação individual de uma correspondência (carta) para 

um colega de turma na qual deveriam relatar suas observações e opiniões sobre a pesquisa realizada. 

A proposta de trabalho apresentada para as turmas participantes do estágio supervisionado 

teve como objetivo tornar os alunos protagonistas do processo de construção do próprio 

conhecimento, fundamentados nas reflexões de Cavalcanti (2012, p. 174), de que  

 
Como realidade dialética, a escola tem a possibilidade de contribuir para emancipar o 
homem, torná-lo cidadão autônomo, consciente, participativo, capaz de conduzir sua própria 
vida no cotidiano. A escola não é a agência homogênea, ao contrário, nela convivem valores, 
conhecimentos, modos de pensar, linguagem, que trazem a marca da diversidade social. É 
nessa mesclagem que está a possibilidade de confronto, da transformação, da reação.  
 

 

Assim, o estímulo à argumentação, à exposição dos conhecimentos prévios sobre questões 

ambientais e práticas sustentáveis oportunizou que os estudantes trouxessem suas opiniões e críticas 

sobre a realidade, bem como, permitiu-lhes repensar o papel e a responsabilidade de cada um 

enquanto defensores de práticas voltadas à preservação ambiental. 

Na discussão final, os estudantes apresentaram argumentos e considerações importantes sobre 

a temática ambiental, pois perceberam as divergências e as fragilidades que cercam tal discussão nos 

diferentes contextos pesquisados. Como itens e sugestões por parte dos alunos, destacam-se os 

projetos com materiais recicláveis nas unidades escolares; a promoção e divulgação de informações 

nas escolas e outras entidades, como em centros de saúde, centros comunitários; palestras de 

educação ambiental; projetos sustentáveis nas escolas e comunidades, entre outros. 

Ao se ter como referência um processo de ensino e aprendizagem que parte das experiências 

dos estudantes, a busca por metodologias que supram as necessidades e as expectativas de todos 

deve ser uma das prioridades da prática docente. Para tanto, os educadores precisam levar para a sala 

de aula subsídios teóricos e recursos necessários que lhe permitam auxiliar no desenvolvimento da 

autonomia de todos os estudantes. 

Como lembra Callai (2003), no processo concreto de construção do conhecimento o estudante 

deverá aproveitar os conteúdos da Geografia que são mediados pelo professor, a fim de se tornar um 

cidadão no sentido real da palavra. Para que o saber ensinado se efetive em conhecimento construído 

pelos estudantes, os professores não devem conduzir o processo de ensino e aprendizagem de forma 

solta e descontextualizada, ou seja, as referências precisam ser concretas e significativas, a fim de 

que a construção do saber se realize a partir da troca, do trabalho conjunto. 

Nesse contexto é que se insere o uso das tecnologias como ferramentas para conduzir o 

processo de ensino e aprendizagem em Geografia que, de forma contextualizada com a realidade e 
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o dia a dia dos estudantes, pode angariar para a sala de aula novos recursos e informações que ainda 

estão distantes dos sujeitos da escola. 

Destaca-se, por consequência do exposto, a importância de se estimular atividades que 

priorizem a comunicação e o debate entre os pares em sala de aula, pois são inciativas que tendem a 

ampliar a socialização de ideias, a verbalização das opiniões, manifestadas por meio da leitura e da 

escrita, portanto são práticas que devem ser prioridade no processo de ensino e aprendizagem em 

Geografia. 

No que tange ao Estágio Curricular Supervisionado aqui relatado, o desenvolvimento da 

atividade em grupo ocorreu dentro do previsto e conforme ao planejamento, tendo em vista que a 

turma apresentou domínio no uso das ferramentas de pesquisa, o que resultou no alcance dos 

objetivos propostos, com destaque para a autonomia e o protagonismo que se fez presente durante 

todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, observou-se que os objetivos propostos ofereceram os subsídios necessários 

para que os/as estudantes compreendessem o espaço em que vivem, permitindo-lhes, também, 

observar, descrever e criticar os problemas ambientais da realidade, bem como, reavaliar o papel 

social e político de cada um no contexto em que vivem. 

O período da regência foi uma experiência e uma oportunidade para que os acadêmicos, 

portanto futuros profissionais da educação, compreendessem a responsabilidade e o compromisso 

que o processo de mediação do conhecimento requer do professor, o que significa dizer que a 

profissão docente, mais do que apenas ensinar, se renova sempre, num continuum processo de 

construção e reformulação de saberes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Encerramos este relato de prática com a certeza de que o estágio supervisionado se constituiu 

em momentos de aprendizagem e reforçou a importância da disciplina de Prática de Ensino para a 

formação de futuros professores, a partir da qual têm sua iniciação profissional. Nesse sentido, a 

experiência em estar em sala de aula mostra que, acima de tudo, a profissão docente se constitui em 

eterno exercício de apre(e)nder. 

Como responsáveis pela condução das aulas, coube aos estagiários a tarefa de pensar a forma 

mais adequada de levar as informações aos estudantes. Desde a preparação dos planos de aula, da 

organização das atividades, ao desenvolvimento do material didático utilizado, todos os momentos 

de intervenção foram marcados pelo anseio de contemplar as especificidades da turma. Dessa forma, 

destaca-se a importância das aulas serem voltadas à diversidade presente no contexto escolar, como 
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inciativa que demonstra o envolvimento dos professores com efetivação de uma educação geográfica 

realmente significativa. 

Para que isso fosse possível, o período de estágio incluiu momentos de observações e práticas 

como forma de os estagiários aprenderem estratégias e observarem a relação de trabalho e convívio 

entre os estudantes e professor. Relação esta, que deve ser baseada muito mais na troca de 

experiências do que na transmissão de conteúdos e informações.  

Em outras palavras, nesse processo se evidenciou a necessidade de o estudante ser visto como 

sujeito da própria aprendizagem e que deve ser estimulado e desafiado durante todo o processo. Para 

tanto, faz-se necessário que o professor assuma a função de mediador e que as dificuldades e as 

dúvidas sejam vistas como caminho para a efetivação de uma aprendizagem realmente significativa.  

Nesse sentido, compreende-se que é da junção dos conhecimentos provenientes dos 

estudantes com o saber ensinado no contexto escolar que surge o caminho para uma aprendizagem 

construída na troca de experiências entre professores e estudantes, em uma relação ativa e dialógica, 

cujos saberes são construídos e reconstruídos mutuamente. Entende-se que do trabalho conjunto 

advêm os resultados almejados e, ainda, na troca de experiências todos saem ganhando. O professor 

que ensina aprende e os estudantes que aprendem também ensinam. Para além disso, a experiência 

mostrou-se uma prévia dos desafios futuros dos professores recém-formados em Geografia e, 

certamente, servirão de estímulo para que se busque sempre a concretização de uma educação mais 

justa e de qualidade para todos na Educação básica. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CALLAI, H. C. O Ensino de Geografia: recortes espaciais para análise. In: org. 
CASTROGIOVANNI... [et al.]. Geografia em sala de aula: práticas e reflexões. 4. ed. Porto 
Alegre: ed. da UFRGS/Associação de Geógrafos Brasileiros – Seção Porto Alegre, 2003. p. 57-63. 
 
CASSAB, C. Reflexões sobre o ensino de Geografia. Geografia & Pesquisa. Santa Maria, v. 13, n. 
1, p. 43-50, 2009. 
 
CAVALCANTI, L. de S. A Geografia e a realidade escolar contemporânea: avanços, caminhos e 
alternativas. IN: Anais do I Seminário Nacional: currículo em movimento – perspectivas atuais. 
Belo Horizonte, Nov. de 2010. p. 1-15. 
 
CAVALCANTI, L. S. Geografia, escola e construção do conhecimento. Papirus: São Paulo, 2012. 
 
_________. A formação profissional: princípios e propostas para uma atuação docente crítica. In 
CAVALCANTI, L. de S. O ensino de Geografia na escola. Campinas, SP: Papirus, 2012, p. 13-38 
– (Coleção Magistério: formação e trabalho pedagógico). 
 



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
255 
 

HOFFMANN, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à universidade. 
Porto Alegre: Ed. Mediação, 20 ed. 2003. 
 
LOPES. C. S. A formação e o desenvolvimento da profissionalidade do professor de Geografia. IN: 
Olhar do professor, Ponta Grossa, 13(1): 47-66, 2010. 
 
PASSINI, E. Y. Convite para inventar um novo professor. In: PASSINI, Elza Yasuko; PASSINI, 
Romão; MALYSZ, Sandra T. (Org.). Prática de ensino de Geografia e estágio supervisionado. 
São Paulo: Contexto, 2007, p.32-51. 
 
PIMENTA, S. G. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, S. G. 
(Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
SAIKI, K.; GODOI, F. B. A Prática de ensino e o estágio Supervisionado. In: PASSINI, Elza 
Yasuko; PASSINI, R.; MALYSZ, S. T. (Org.). Prática de ensino de Geografia e estágio 
supervisionado. São Paulo: Contexto, 2007, p.26-31. 
 
SILVA, A. M.; DELMIRO, K. L. Formação de professores e currículo da geografia: reflexões do 
estágio supervisionado III em geografia. In: A educação geográfica no âmbito Iberoamericano: 
contextos e perspectivas. I COLÓQUIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA. IV 
SEMINÁRIO ENSINAR GEOGRAFIA NA CONTEMPORANEIDADE. 12-14 marc. 2018, Maceió 
(AL). 
 
SILVA, V.; VIEIRA MUNIZ, A. M. A geografia escolar e os recursos didáticos: o uso das maquetes 
no ensino-aprendizagem da geografia. Geosaberes: Revista de estudos Geoeducacionais, v. 3, n. 5, 
p. 62-68, jan./jun., 2012. 
 
TARDIF, M. Os professores diante do saber: esboço de uma problemática do saber docente. In: 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 12 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011a. p. 
31-55. 
 
TARDIF, M. Os professores enquanto sujeitos do conhecimento. In: TARDIF, M. Saberes docentes 
e formação profissional. 12. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011b. p. 227-244. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
256 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
257 
 

Capítulo 19 

EFEITOS DAS ESTRATÉGIAS DE LEITURA NO PROCESSO DE TOMADA DE 
CONSCIÊNCIA SOBRE O TEOREMA DE TALES DE MILETO 

 

Fábio Henrique Gonçalves Conceição1 
Denize da Silva Souza2 

 

RESUMO 
O presente artigo científico constitui-se de um fragmento da pesquisa de Conceição (2019) referente a 
dissertação de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, intitulada Estratégias de Leitura e seus efeitos 
na aprendizagem sobre o teorema de Tales de Mileto: um estudo com alunos da rede pública estadual de 
Sergipe. Para este artigo foi estabelecido como objetivo, identificar se as estratégias de leitura contribuem 
para a tomada de consciência sobre o teorema de Tales de Mileto de alunos do 9º ano do ensino fundamental 
matriculados na rede pública estadual de ensino de Sergipe. Sendo que, para o seu desenvolvimento, partiu-se 
de uma pesquisa de abordagem qualitativa e de natureza exploratório-descritiva analítica contando com os 
seguintes instrumentos de coleta de dados: atividade diagnóstica e entrevista, cujas principais referências 
foram: Piaget (1977, 1978), Solé (1998), Guimarães e Stoltz (2008) e Conceição (2019). Os resultados obtidos 
nesta pesquisa relevam que as estratégias de leitura contribuíram de forma significativa para a tomada de 
consciência sobre o teorema em pauta.  
 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; Teorema Tales de Mileto; Tomada de Consciência.  

 

INTRODUÇÃO  

No âmbito escolar, os alunos enfrentam complexas dificuldades para entender e, 

especialmente, explicar os conceitos que institui a linguagem matemática. Em decorrência disto, são 

afetados no processo de aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Os resultados obtidos por alunos 

da rede pública estadual de ensino do estado de Sergipe, em exames nacionais, como por exemplo, a 

prova Brasil, têm indicado a ausência de tomada de consciência sobre os conteúdos matemáticos 

estudados em sala de aula.  

Sabe-se que na maioria dos casos, o aluno consegue fazer um exercício matemático, mas não 

compreende como fez. Em outras palavras, ele tem consciência do resultado, no entanto, não possui 

consciência do processo que utilizou para obtê-lo. Ao refletir sobre isso, é necessário buscar 

alternativas que promovam a consciência do resultado e do processo utilizado para obtê-lo. Autores 

como Conceição (2019) defendem que as estratégias de leitura são excelentes ferramentas 

favorecedoras da tomada de consciência e, por sua vez, da aprendizagem matemática.  

                                                           
1Mestre em Ensino de Ciências e Matemática, Professor do Instituto Federal de Sergipe - Campus Lagarto. E-mail: 
fabio030393@hotmail.com.  
2 Doutora em Educação Matemática, Professora na Universidade Federal de Sergipe. E-mail: 
denize.souza@hotmail.com.  
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Ao falar sobre tomada de consciência é necessário recorrer, inicialmente, aos estudos de 

Piaget (1978) para apresentar a diferença entre os conceitos saber fazer e compreender. Segundo 

Piaget (1978), de modo geral, fazer é realizar uma ação para atingir um fim proposto, ou seja, obter 

um sucesso prático. Enquanto, compreender, implica na identificação dos fatos que possibilitaram o 

acontecimento, ou seja, ter consciência dos processos envolvidos que conduziram ao resultado de 

maneira satisfatória. Nesse viés, a tomada de consciência, de modo geral, é definida como a 

passagem do saber para o compreender.  

Identificar se as estratégias de leitura contribuem para a tomada de consciência sobre o 

teorema de Tales de Mileto é uma maneira de suscitar novos olhares para abordar esse conteúdo em 

sala de aula, como forma de contribuir com a aprendizagem dos alunos. Assim, este estudo teve 

como finalidade identificar se as estratégias de leitura contribuem para a tomada de consciência 

sobre o teorema de Tales de Mileto de alunos do 9º ano do ensino fundamental matriculados na rede 

pública estadual de ensino de Sergipe. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa de abordagem 

qualitativa e de natureza exploratório-descritiva analítica que contou com 14 sujeitos da pesquisa. 

Como principais referências utilizou-se os estudos de Piaget (1977, 1978), Solé (1998), Guimarães e 

Stoltz (2008) e Conceição (2019).  

É relevante destacar que esse texto parte de um recorte da dissertação de mestrado em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática realizada por Conceição (2019), cujo objetivo foi investigar 

efeitos do uso das estratégias de leitura na aprendizagem sobre o Teorema de Tales de Mileto de 

alunos do 9º ano do ensino fundamental matriculados na rede pública estadual de ensino de Sergipe.  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Não se questiona que a Matemática é um componente curricular necessário para a formação 

escolar de qualquer sujeito. Para compreender os aspectos que a institui é necessário, em princípio, 

entender sua linguagem, a qual possui regras e caráter de comunicação universal (CONCEIÇÃO, 

2019). O sujeito ao ter uma relação com a linguagem entra em um constante processo de descoberta 

do mundo, de si mesmo e do outro, o que remete a sua relação com o saber.  

Em virtude de possuir uma linguagem própria, a Matemática é composta por textos 

matemáticos. Os textos matemáticos, segundo Bicudo (1993 apud LIMA, 2012, p. 40), “[...] 

representam escritos em uma simbologia específica, que expressa compreensão/interpretação via 

símbolos, metáforas e analogias e, assim, veiculam ideologia, concepções específicas de matemática 

aceitas socialmente”. Conceição (2019), a partir dos estudos de Rabelo (2004) e Machado (2011), 
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define textos matemáticos como sendo tudo aquilo dotado de sentido, que transmite uma informação 

e composto pela linguagem matemática, seja ela nos seus aspectos geométricos ou não.  

Os símbolos e as representações matemáticas constituem uma expressão da linguagem 

específica da Matemática. Dessa forma, uma equação ou até mesmo uma representação geométrica 

do Teorema de Tales de Mileto constitui-se um texto matemático, pois atende aos requisitos 

apresentados no conceito anterior, isto é, tem sentido, possibilita informação e é composto pela 

linguagem matemática. Nessa perspectiva, os textos matemáticos não se restringem apenas a textos 

escritos na linguagem materna e que envolvem a linguagem matemática. Eles englobam, também, 

aqueles formados apenas por símbolos matemáticos, como números, formas, dentre outros; por 

exemplo, uma representação geométrica do Teorema de Tales de Mileto.  

No ato da leitura, cada sujeito realiza um procedimento consciente ou inconsciente que 

acarreta na apropriação ou resolução do que está escrito. No entanto, em algumas situações, surgem 

dificuldades para entender aquilo que se lê, na maioria dos casos, isso ocorre por incompreensão 

leitora. Diversos autores, como, por exemplo, Solé (1998) e Conceição (2019), afirmam que as 

estratégias de leitura trazem contribuições significativas para uma melhor compreensão, pois fazem 

com que o aluno tenha consciência do resultado da tarefa e do processo utilizado para chegar até ele.   

Ao falar das contribuições das estratégias de leitura para o processo de compreensão é 

necessário defini-las. Assim, as estratégias de leitura são definidas como procedimentos utilizados 

durante a leitura para compreender um texto (SOLÉ, 1998), o qual pode estar escrito na linguagem 

matemática, por exemplo, o teorema de Tales de Mileto (CONCEIÇÃO, 2019). Na literatura 

científica é possível identificar diversos tipos de estratégias de leitura. No entanto, neste texto só será 

tratado da estratégia de inferência, a qual é definida, segundo Conceição (2019), como o 

procedimento de interpretar quais conceitos/informações estão subentendidos (as) do texto. 

As estratégias de leitura fazem com que o aluno tenha consciência do resultado da tarefa e do 

processo utilizado para chegar até ele, isto é, tome consciência.  A tomada de consciência, na 

perspectiva piagetiana (1978), é resultante da transformação de esquemas de ação em conceituação. 

Assim, a conceituação seria “uma passagem de uma assimilação prática (ação do objeto a um 

esquema) a uma assimilação por meio de conceitos” (PIAGET, 1978, p. 200). Em síntese, “[...], a 

tomada de consciência é uma reconstituição conceitual do que tem feito a ação” (PIAGET, 1978, p. 

26), ou seja, é poder interpretar e explicar uma ação.  

No processo de tomada de consciência, é necessário que o sujeito retome ao caminho 

utilizado para obter êxito na ação. “Assim, o saber-fazer que antes culminava no “conseguir”, é 

substituído pela conceituação, que resulta em “compreensão”” (GUIMARÃES e STOLZ, 2008, p. 

18). Quando de fato o sujeito toma consciência, ele evolui da ação para a conceituação. Nessas 
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circunstâncias, tomar consciência significa buscar a razão de tudo que está envolto em uma situação, 

o que implica em não apenas falar da ação, mas compreendê-la (GUIMARÃES e STOLZ, 2008).  

Segundo Piaget (1978); Guimarães e Stolz (2008), quando o sujeito consegue realizar a 

passagem do saber fazer para o compreender, implica dizer que ele toma consciência. Para melhor 

esclarecer, na fase do saber fazer, o sujeito tem sucesso na realização de uma atividade (capacidade 

de executar), porém, não consegue explicar a partir de conceitos como procedeu para consegui-lo, ou 

seja, não tem consciência do caminho. Já a fase do compreender está ligada à capacidade de explicar 

como fez a ação, isto é, cada passo utilizado. 

A partir dos estudos de Guimarães e Stolz (2008), é possível obter uma maior sustentação 

quanto aos conceitos de saber fazer e compreender. Essas pesquisadoras, ao tratarem do conceito de 

compreensão, considera-o como o processo de extrair as razões que conduziram ao êxito na ação. 

Isto é, o processo de compreensão requer do sujeito o porquê e como as ações são realizadas, em 

outras palavras, uma assimilação por meio de conceitos. Observa-se que a compreensão está ligada à 

capacidade do sujeito de explicar como fez a ação. Enquanto, que o saber fazer remete à capacidade 

de executá-la com êxito. 

Em meio a esse contexto, a tomada de consciência constituiu-se como uma temática 

pertinente para o campo da educação matemática, pois pode contribuir de forma significativa para a 

compreensão dos textos matemáticos e, por sua vez, a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem da matemática.  

 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Autores como Gil (1999), Gerhardt e Silveira (2009), Nascimento e Souza (2015), partem do 

princípio que desenvolver uma pesquisa é buscar se aproximar e entender a realidade a ser 

investigada. Assim como, procurar respostas para algo a partir de um exame minucioso. Para 

entender o processo investigativo, é necessário saber o tipo de pesquisa que norteou a investigação. 

Nesse sentido, este estudo foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa de natureza 

exploratório-descritiva analítica, uma vez que procurou familiaridade com o problema a ser 

investigado e desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica.  

No que concerne ao campo de estudo, a pesquisa foi desenvolvida na rede púbica estadual de 

Sergipe, especificamente, com discentes matriculados em duas escolas da citada rede, localizadas na 

cidade de Aracaju. Convém destacar que para preservar a identidade das escolas elas foram 

codificadas por CEJV e CEJF. A opção por investigar o problema apresentado, a partir desses 

campos de pesquisa deu-se considerando os resultados obtidos pelos alunos do 9º ano na prova 
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Brasil e o professor já ter abordado o conteúdo em pauta para os alunos. Além disso, foram 

escolhidas duas escolas, pois considera-se que a abordagem docente contribui de forma significativa 

para a aprendizagem do sujeito. Em outras palavras, as duas escolas foram escolhidas como forma de 

validar os dados obtidos, pois caso um docente não apresentasse uma abordagem que contribuísse 

para a aprendizagem dos alunos, o outro poderia apresentar. 

A partir do campo de estudo foi possível selecionar sujeitos para participarem da pesquisa, 

assim, este estudo contou com a participação de 14 alunos, pertencentes a duas turmas do 9º ano do 

ensino fundamental, sendo cada uma pertencente a uma escola investigada (CEJV e CEJF). Os 

critérios estabelecidos para a escolha dos discentes foi que seus pais autorizassem a participação por 

meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e que eles participassem 

de todos os encontros e atividades desenvolvidas durante o processo de investigação. Os sujeitos da 

pesquisa são caracterizados conforme a Tabela 01.  

 

Tabela 01. Quantitativo de alunos participantes da pesquisa 

ESCOLAS 
GÊNERO 

TOTAL 
FEMININO MASCULINO 

CEJV 1 5 6 
CEJF 7 1 8 

TOTAL GERAL 8 6 14 

Fonte: Os autores (2018). 

 
Ao analisar as informações presentes na Tabela 01 levando em consideração o gênero, 

observa-se que na escola CEJV houve uma maior participação da figura masculina, enquanto na 

CEJF da feminina. Destaca-se que esse fato foi apenas coincidência, ou seja, não foi estabelecido 

como critério. No que tange à idade dos sujeitos de pesquisa, a faixa etária varia entre 14 e 17 anos. 

Isso faz observar que uma parcela dos sujeitos da pesquisa encontra-se com a idade defasada para 

ano escolar no qual estão estudando. O esperado segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDB Nº 9394/96, esses alunos deveriam ter idade entre 13 e 14 anos.  

É relevante enfatizar que para fazer referências aos sujeitos da pesquisa, optou-se por adotar 

uma codificação para garantir o sigilo de identidade, assim constituída: JV (iniciais do nome da 

escola pesquisada), para o gênero M (masculino) ou F (feminino), sendo numerado conforme o 

quantitativo levantado. Por exemplo, JVF01, refere-se ao aluno do gênero feminino, cujo número é 

01 pertencente à escola JV. Vale destacar que durante todo o desenvolvimento da descrição e análise 

dos dados, foi usado esse código quando necessário. Além disso, é importante relatar que por 

questões de livre escolha, adotou-se o gênero masculino para se referir aos sujeitos da pesquisa, por 
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exemplo, o aluno JVF01. No entanto, pode-se identificar o gênero do sujeito da pesquisa a partir do 

código descrito. 

Após a escolha dos sujeitos da pesquisa iniciou-se o processo de coleta de dados por meio de 

uma intervenção e de instrumentos. O processo de intervenção ocorreu por meio de três encontros, os 

quais tinham como objetivo, desenvolver atividades relacionadas ao teorema de Tales de Mileto e 

que remetem ao uso de estratégias de leitura, com tempo mínimo de duração em 50 minutos.  Os 

instrumentos de coleta de dados elaborados e utilizados nesta investigação, foi uma atividade 

diagnóstica, a qual trata do conteúdo Teorema de Tales de Mileto e que esteve presente em dois 

momentos da pesquisa, isto é, início e fim. A finalidade de aplicar a atividade diagnóstica no início 

da pesquisa foi verificar os conhecimentos prévios dos sujeitos investigados sobre o supracitado 

conteúdo.  E no final da pesquisa (após o processo de intervenção), para identificar se existiram 

contribuições da utilização de estratégias de leitura para a tomada de consciência sobre o referido 

conteúdo matemático. 

O outro instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista, aplicada logo após a 

realização da atividade diagnóstica, cuja finalidade foi identificarmos a possível tomada de 

consciência dos sujeitos da pesquisa para resolver a referida atividade.  Ou seja, o instrumento 

objetivou verificar, nos alunos pesquisados, a capacidade de refletirem sobre seus próprios processos 

metais e tomar consciência da sua aprendizagem.  

 

3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A tomada de consciência é uma reconstituição conceitual do que foi realizada em uma ação, 

ou seja, é a explicação, por meio de conceitos, dos procedimentos adotados em uma atividade 

(CONCEIÇÃO, 2019). Guimarães e Stoltz (2008), a partir das ideias de Piaget (1977, 1978), 

afirmam que a tomada de consciência constitui-se na passagem do saber fazer para o saber 

compreender. Em outras palavras, significa buscar a razão de tudo que está envolto em uma situação, 

o que implica em não apenas falar da ação (mera descrição), mas compreendê-la (explicar por meio 

de conceitos). Assim, quando um aluno descreve a ação sem apresentar conceitos ligados a cada 

procedimento adotado, constitui-se em uma mera descrição, mas quando explica por meio de 

conceitos cada passo adotado, significa que compreendeu o que fez, por sua vez, soube compreender 

cada passo realizado.   

Para o aluno tomar consciência sobre o Teorema de Tales de Mileto, é necessário, 

inicialmente, saber fazer e compreender como fez.  Nesse víeis, buscou-se identificar se o processo 

de intervenção por meio das estratégias de leitura possibilitou a tomada de consciência sobre o 
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teorema de Tales de Mileto por parte dos participantes deste estudo. Para tanto, utilizou a questão a 

seguir (Figura 01) e uma entrevista como instrumentos de coleta de dados.  

 

 
Figura 01. Questão da atividade diagnóstica 

 

A partir dos dados coletados por meio da questão (Figura 01) foi possível constatar que, antes 

do processo de intervenção, apenas seis alunos, dentre os investigados, conseguiram resolvê-la. 

Porém, com o processo de intervenção, quando foi aplicado novamente a mesma questão, outros 

alunos passaram a resolvê-la, constatando-se que dentre os 14 investigados, 09 deles acertaram a 

referida questão. Convém destacar que os outros cinco alunos que não acertaram a questão em pauta, 

de modo geral, foram em virtude da falta de domínio das operações matemáticas e não por conta, 

diretamente, dos aspectos inerentes ao Teorema de Tales de Mileto, como foi observado nos dados 

coletados antes do processo de intervenção.   

Nesse sentido, se considerar apenas o obter êxito (atividade, avaliação) como resultado do ato 

de aprender, pode-se afirmar que a utilização das estratégias de leitura, com esse público, implicou a 

aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades para obter êxito naquilo que lhes foi proposto. No 

entanto, considera-se que para aprender é necessário, saber fazer e compreender.  

Compreender exige que o sujeito, a partir da sua ação, caminhe em direção à elaboração dos 

conceitos, ou seja, torna-se necessário uma reconstituição conceitual daquilo que foi feito a partir da 

ação. Em outras palavras, é saber como se tem êxito a partir da explicação daquilo realizado por 

meio da ação (PIAGET, 1978; GUIMARÃES e STOLTZ, 2008).  

Com a finalidade de buscar indícios de compreensão sobre o Teorema Tales de Mileto, foi 

perguntado, por meio da entrevista, aos alunos que passos eles utilizaram para resolver a questão 

presente na atividade diagnóstica e o que possibilitou sua escolha. De modo geral, foi observado que 

antes do processo de intervenção, os sujeitos investigados realizam ações que, em alguns casos, 

culminam no êxito, porém, não conseguem observar as razões que possibilitaram esse êxito. Noutras 

palavras, eles sabem fazer, porém quando vão explicar como fizeram, apresentam respostas vagas e 

com ausência dos conceitos inerentes ao conteúdo matemático em pauta; o que remete a uma 

1) Na figura, a // b // c, calcule o valor de x. 
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descrição. Descrições essas, associadas à relação que eles têm com o professor, pode-se tomar como 

exemplo a descrição do aluno JFF01, a saber: 

 

(1º passo) “Eu vi as linhas, pois decorei assim”; 
(2º passo) “Eu montei a razão, por causa do teorema de Tales”; 
(3º passo) “Eu fiz o Xzinho, foi assim que aprendi com o professor. Ele falava que 
assim era mais fácil”; 
(4º passo) “Depois fui montando até achar o resultado, porque foi assim que 
aprendi” (JFF01, 2018). 

 

Após a intervenção, os relatos são mais elaborados, pois apresentam os procedimentos 

adotados e pode-se observar que utilizaram estratégias de leitura para a resolução das questões. Além 

disso, seus depoimentos apresentam indícios que a conceituação tornou-se a precursora da ação, isto 

é, os alunos sabiam o conceito e como aplicá-lo para chegar ao resultado. Para melhor evidenciar, 

segue o relato do aluno JFF01.  

(1º passo) “Peguei 10 sobre 15 para formar a primeira razão, porque para formar a 
equação precisa da proporção”; 
(2º passo) “Peguei 3x+ 1 e 5x-2 para formar a outra razão e depois a proporção”; 
(3º passo) “Multipliquei meios por extremos, para achar o resultado”; 

 

Nota-se no relato do aluno JFF01 que ele sabia o porquê e como realizar a ação. De modo 

abrangente, seu relato demonstra que foi capaz de fazer uma articulação da geometria com álgebra, 

de modo a atender à solicitação expressa na questão. Além disso, entendeu mais sobre a linguagem 

matemática, valendo-se das estratégias de leitura.  

Convém destacar que, os demais alunos investigados apresentaram relatos com a mesma 

linha de pensamento do aluno JFF01. Em outras palavras, apresentavam indícios de compreensão do 

conteúdo matemático estudo, mesmo aqueles sujeitos da pesquisa que não obtiveram êxito na 

resolução da questão, por conta de erros ligados a operações matemáticas, evidenciaram que após o 

processo de intervenção compreenderam o conteúdo estudado.  

Assim, constata-se que após o processo de intervenção, os alunos investigados foram capazes 

de excetuar uma ação e tiveram capacidade de explicá-la. Dessa maneira, esses discentes foram 

capazes de realizar uma ação que garantiu a conceituação, ou seja, foram aptos em explicar, a partir 

de conceitos matemáticos, os passos utilizados para a efetivação da ação que culminou com o 

resultado. Além disso, tomaram consciência do processo utilizado para chegar ao resultado, pois de 
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acordo com Piaget (1978), o processo de tomada de consciência requer compreender a ação 

executada, ou seja, a conceituação se torna a condutora da ação.  

Antes do processo de intervenção, verificou-se, claramente, que alguns sujeitos da pesquisa 

realizam uma ação, contudo, ao levar em consideração dois aspectos, pode-se afirmar que o processo 

de compreensão não ocorreu. O primeiro aspecto, os discentes realizaram a ação; alguns com êxito e 

outros não; mas seus relatos mostram que no seu pensamento ainda não haviam compreendido de 

fato o referido teorema. Outro ponto é que os alunos investigados, em sua maioria, não conseguem 

observar as razões que estariam levando ao sucesso ou fracasso. O que demonstra uma 

inconsciência, a qual impede a compreensão. Contata-se, também, que parte deles respondeu 

corretamente à questão proposta na atividade diagnóstica, mais ainda sem levar em conta os aspectos 

essenciais para compreender aspectos conceituais inerentes ao Teorema de Tales de Mileto, como, 

por exemplo, retas transversais.  

De modo geral, antes do processo de intervenção, o discurso apresentado pelos alunos no 

processo de entrevista remete à tentativa de reproduzirem aquilo que memorizaram a partir da 

explicação do professor, sem de fato saber o porquê estava adotando cada procedimento matemático 

que culminou com o resultado. Essa afirmação é validada, a partir daquilo que foi exposto por alunos 

de ambas as escolas, pois evidenciam que resolveram a questão proposta porque foi assim que o 

“professor ensinou”, “explicou”. Concorda-se com Araújo (2009), quando enfatiza sobre a 

importância do estudante saber o porquê de cada procedimento matemático realizado durante uma 

atividade.  Porém, nota-se neste estudo que os alunos investigados não conseguem expressar sobre o 

procedimento. Para exemplificar a situação descrita segue o relato do aluno JFF04 obtido antes do 

processo de intervenção.  

 

“Peguei os números que estava na reta e fiz o que o professor ensinou, por que é o 
teorema de Tales. Na verdade, estava em dúvida” 

 

Em síntese, as explicações apresentadas pelos alunos antes do processo de intervenção foram 

ausentes de conceitos, limitando-se a uma descrição do que fez para obter o resultado, sem de fato 

apresentar os conceitos, os quais davam evidências de que de fato a compreensão ocorreu. No 

entanto, após o processo de intervenção, houve um progresso na explicação dos alunos investigados, 

ou seja, passaram a esclarecer, a partir de conceitos matemáticos inerentes ao Teorema Tales de 

Mileto, a maneira como obtiveram o resultado para a questão proposta.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao levar em consideração os antecedentes, pode-se afirmar que o processo de intervenção, a 

partir das estratégias de leitura na abordagem do conteúdo teorema de Tales de Mileto, representou 

aquilo que Piaget defende, isto é, uma forma dos sujeitos da pesquisa extrair da ação, as razões que 

conduziram ao sucesso ou fracasso.  

Neste estudo, observou-se que antes da relação com as estratégias de leitura (Antes do 

processo de intervenção), alunos que conseguiram responder a atividade diagnóstica de maneira 

correta, não tiveram êxito na explicação dos procedimentos adotados durante a resolução. E os que 

tiveram, suas explicações não passavam de uma descrição ausente de conceitos ligados ao teorema 

de Tales de Mileto. Isso ocorre pelo fato de que esses discentes, muitas vezes, sabem fazer, mas não 

compreendem o como ou o que fizeram. No entanto, após o processo de intervenção os alunos 

investigados foram capazes de explicar a partir de conceitos os procedimentos adotados para atingi 

êxito na resolução da questão.  

Nessa linha de pensamento, esta pesquisa evidenciou que as estratégias de leitura foram 

fundamentais para possibilitar a passagem do saber fazer para o compreender, uma vez que, os dados 

coletados após e durante o processo de intervenção demonstram indícios de que ocorreu a 

compreensão do conteúdo em pauta, por partes dos alunos investigados. Assim, este estudo foi 

fundamental para possibilitar aos alunos investigados extraírem da ação, as razões que conduziram 

ao sucesso ou fracasso. Assim como, possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades 

que são necessárias para a compreensão do conteúdo estudado. 

De modo geral, os relatos dos alunos descrevem conforme o nível de conhecimento como 

fizeram seu procedimento. Verificou-se que, inicialmente, os relatos dos discentes apresentavam 

uma linguagem matemática ainda precária, ausente dos termos de forma científica. Embora a 

linguagem matemática apresentada pelos alunos fosse muito simples, sem demonstrar uma 

apropriação dos conceitos sobre o que descreveram. Isso possibilitou também identificar uma relação 

epistêmica, ainda que sem o domínio adequado. Por outro lado, ao obterem êxito, essa relação 

passou a apresentar-se no saber fazer a atividade, mas a subjetividade estava no explicar. Também 

foi possível evidenciarmos que as estratégias de leitura favoreceram a tomada de consciência, bem 

como, os alunos demonstraram-se mobilizados apresentando procedimentos eficazes para resolverem 

as atividades.  
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Capítulo 20 

ESTUDO SOBRE A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA TRANSIÇÃO DOS ALUNOS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ENSINO MÉDIO NA DISCIPLINA DE QUÍMICA 
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RESUMO  
O presente trabalho mostra um estudo sobre as principais dificuldades de ex-alunos do ensino fundamental no 
processo de avaliação da aprendizagem na disciplina de química bem como a sua transição para o ensino 
médio. Apontando assim, através de pesquisa de campo, os principais fatores que contribuem para as 
dificuldades apresentadas nos instrumentos avaliativos, e possíveis soluções para tal situação. Para tanto, 
foram aplicados questionários para um docente e alunos do ensino médio. Apoiado em concepções de Jussara 
Hoffmann e Cipriano Carlos Luckesi foram discutidas as respostas de alunos e professores. 
 

Palavras chaves: Avaliação. Ensino. Transição. Química.  

 

INTRODUÇÃO  
 

A forma de se definir a educação parece complicada, pois é um processo dinâmico que se 

diversifica, mas em tons gerais seria o processo pelo qual a sociedade desenvolve suas competências 

e habilidades, ocasionando o desenvolvimento do ser humano. A educação se caracteriza como uma 

absorção, no qual o indivíduo recebe conteúdos ensinados tanto na escola, por meio de um professor, 

como fora do vínculo da mesma, sendo gerada uma modificação no comportamento, no pensamento, 

nos valores que repercutem em avanços nas áreas sociais, políticas, econômicas, científicas.  

No Brasil, a “educação” passou a ser considerada um instrumento de adequação cultural 

pouco tempo depois da colonização, por volta de 1550. Os três primeiros governadores-gerais do 

Brasil forma Tomé de Sousa, Duarte da Costa e Mem de Sá. Junto com Tomé de Sousa vieram seis 

jesuítas, chefiados pelo padre português Manoel da Nóbrega, com a missão de catequizar os índios. 

Os jesuítas faziam parte de um mundo regulado pelas normas e pelos costumes das sociedades 

católicas europeias e não compreendiam os múltiplos elementos das culturas indígenas. A América 

era vista por eles como um lugar muito diferente desse mundo: entre os indígenas havia, por 
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exemplo, a nudez, a liberdade sexual, a poligamia, a antropofagia e crenças próprias. Com isso os 

jesuítas passaram a educar os indígenas e ensinar valores da cultura europeia e do cristianismo. Com 

o passar dos anos e com o desenvolvimento do país foram surgindo as primeiras unidades 

educadoras, como escolas e universidades.  

Além disso, a educação engloba o princípio de ensino-aprendizagem. Esse processo ocorre 

meio que inseparavelmente, pois não existe aprendizagem sem ensino, nem o inverso. A ação de 

ensinar seria a forma pelo qual alguém tem o esforço de apresentar um conteúdo ao indivíduo e esse 

adquire um domínio sobre o mesmo, porém essa incorporação de assunto leva a pessoa a pensar, 

refletir e assim aplicar na resolução problemas, produzindo dessa forma uma mudança, de certa 

forma externa, no educando.  

Nesse contexto se insere a escola e a figura do professor, que é o mediador dessa situação. A 

palavra escola deriva do latim schola e se refere a um lugar concebido para a instrução de alunos, 

nesse local ocorre um fluxo contínuo de pensamentos e ideias que são produzidas e ministradas por 

uma figura chave que é o professor, este profissional possui a função de transmitir o conteúdo, em 

suas diversas formas, e direcionar o psíquico dos indivíduos de forma dialogada às situações de 

aprendizagem e reflexão.  

Vale ressaltar, que a figura do docente representa um elo entre o conhecimento e aluno. Para 

isso, o educador precisa utilizar-se das mais variadas ferramentas que possibilitem um bom trabalho. 

A avaliação, não se referindo somente a provas escritas, mas aos vários métodos avaliativos, é uma 

destas ferramentas, se não a mais importante, pois através dela o professor consegue direcionar o 

processo ensino-aprendizagem de forma a alcançar os objetivos propostos. O comprometimento e 

responsabilidades do docente com a aprendizagem dos discentes são fatores essenciais que 

promoverão a formação do educando numa perspectiva emancipatória.  

Apesar de existir todo um apanhado teórico e as mais variadas formas de avaliar e educar, 

existem dificuldades que são encontradas ao longo desse processo de avaliação que muitas vezes 

podem ser facilmente sanadas com ajuda pedagógica e acompanhamento escolar, porém mesmo com 

isso é possível ver exceções que requerem um cuidado especial, visto que o sistema educacional, de 

modo geral, não é homogêneo. Ou seja, existem muitos profissionais atuando que ainda não possuem 

o pensamento real de educador, assim como existem muitos alunos com as mais variadas 

dificuldades, que podem girar em torno de muitas causas, como dificuldade mesmo de aprendizado, 

dificuldade financeira, problemas familiares ou psicológicos e outra série de fatores que acabam 

afetando o aprendizado e evolução intelectual.  

O processo de educação é movido pela transição de séries pelas quais passam os indivíduos 

inclusos no processo, e isso acaba sendo a única forma de medida do aprendizado utilizada pelas 
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instituições de ensino, não todas, mas a grande maioria. Essa transição baseia-se em notas obtidas 

muitas vezes através do instrumento de avaliação mais conhecido, que é a prova escrita. Esse 

julgamento baseado somente em notas acaba sendo equivocado, pois não se levam em conta os erros 

cometidos ao longo do processo e os motivos pelos quais esses erros foram cometidos, o que acaba 

prejudicando tanto alunos quanto o sistema completo.  

Falar de avaliação nos remete ao entendimento e reflexão da amplitude da educação. Nesse 

sentido, a ideia que cada um traz sobre a avaliação está diretamente relacionada à sua própria 

concepção de educação. Com isso, é necessário mostrar alguns conceitos de avaliação, para melhor 

compreensão de sua dimensão e suas implicações na prática da educação.  

 

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho 

docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e 

aprendizagem. Através dela os resultados que vão sendo obtidos no decorrer 

do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os 

objetivos propostos a fim de constatar progressos, dificuldades, e reorientar o 

trabalho para as correções necessárias (LIBANEO, 1994, p.195).  

 

Dizer que a avaliação deve fazer parte de todo o processo educativo significa compreendê-la 

como um elemento de fundamental importância no desenvolvimento da aprendizagem do educando. 

No entanto, para Haydt (1988, pág. 20), uma das finalidades da avaliação com função diagnóstica é 

“informar o professor sobre o nível de conhecimento e habilidades de seus alunos, antes de iniciar o 

processo ensino-aprendizagem, para determinar o quanto progrediram depois de um certo tempo”. 

Diante do exposto: 

Uma avaliação diagnóstica ou inicial faz um prognóstico sobre as 
capacidades de um determinado aluno em relação a um novo conteúdo a ser 
abordado. Trata-se de identificar algumas características de um aluno, 
objetivando escolher algumas sequencias de trabalho mais bem adaptadas a 
tais características. Tenta-se identificar um perfil dos sujeitos, antes de iniciar 
qualquer trabalho de ensino, sem o que, com certeza, estaria comprometido 
todo o trabalho futuro do professor. O diagnóstico é o momento de situar 
aptidões iniciais, necessidades, interesses de um indivíduo, de verificar pré-
requisitos. É antes de tudo, momento de detectar dificuldades dos alunos para 
que o professor possa melhor conceber estratégias de ação para solucioná-las. 
(RABELO, 1998, p. 72). 

 

O que se observa na maioria dos casos de “fracassos” escolares, ou seja, alunos reprovados 

ou com dificuldades de aprendizado, é que indiretamente os professores são culpados, visto que não 

é feito esse prognóstico sobre a capacidade de um aluno frente a um novo conteúdo, principalmente 
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quando tratam-se de alunos vindos do ensino fundamental para o ensino médio. O índice de 

reprovação durante essa transição torna-se bastante elevado, pois o nível dos conhecimentos 

propostos na grade curricular já está em um patamar mais elevado, visando o preparo dos jovens para 

a realização de uma prova de vestibular ou até mesmo ingresso no mercado de trabalho. 

É importante observar que quando nos referimos a “fracasso”, sempre buscamos atribuir a 

médias mensais, bimestrais ou anuais atribuídas ao instrumento avaliativo mais tradicionalmente 

utilizado nas escolas, o que nem sempre acaba sendo uma forma coerente de medir o nível de 

conhecimento de um aluno. Sabendo disso, podemos analisar as mais variadas definições de autores 

acerca do termo “avaliação”. 

De perspectiva de Luckesi, a avaliação  

 

Esses casos atestam a possibilidade efetiva de desenvolvimento de pesquisas 
de vários tipos, até da mais rigorosa pesquisa acadêmica, mesmo nas nossas 
escolas. É verdade que elas não representam a situação comum das escolas da 
rede pública no país, como já ficou dito. Mas, guardadas as devidas 
distâncias, creio que podemos, a partir de seu estudo, discutir um pouco o 
estado atual da questão do professor-pesquisador e seu saber, tal como vem 
sendo apresentada por alguns dos seus estudiosos (LUDKE, 2001, Pág. 14). 

 

Então, com isso percebe-se que o ato de avaliar um aluno e não é restrito a um único objetivo, 

ou seja, não se busca apenas rotular o aluno com notas. É importante que o professor se coloque a 

favor ou contrário à ação de avaliar, quando for necessário, buscando sempre tomar decisões corretas 

na hora de avaliar. 

Analisando desta forma, podemos concordar com a visão de Libâneo sobre avaliação 

 

A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume a realização de provas 
e atribuição de notas. A mensuração apenas proporciona dados que devem 
ser submetidos a uma apreciação qualitativa. A avaliação, assim, cumpre 
funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de controle em relação as 
quais se recorrem a instrumentos de verificação do rendimento escolar. 
(LIBÂNEO, 1994, p. 195).    

OBJETIVO 
 

Esse trabalho tem como objetivo identificar as principais dificuldades de alunos recém-

chegados ao ensino médio, através da aplicação de questionários para professor e alunos, na 

disciplina de química e analisar as formas de solucionar tais problemas. Através de entrevistas, outro 
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objetivo é analisar a relação entre avaliação, aprendizagem e métodos pedagógicos utilizados no 

contexto escolar.  

METODOLOGIA 

  
O presente trabalho teve como finalidade analisar, por meio da aplicação de questionários, as 

dificuldades que muitos estudantes ingressantes no primeiro ano do ensino médio da Escola Popular 

Madre Maria Villac, localizada em Teresina – Piauí, se depararam na disciplina de química ao passar 

do ensino fundamental para o ensino médio. Essa análise além de ter sido feita com alunos, foi feita 

também com um professor da área de química para saber se as dificuldades apresentadas pelos 

estudantes coincidem com as dificuldades observadas pelo professor na hora de fazer uma avaliação 

(usando provas escritas ou quaisquer instrumentos de avaliação).  A aplicação de um questionário 

para o professor e também outro questionário diferente aplicado para oito estudantes da série já 

citada foram as ferramentas que permitiram obter opiniões e justificativas de ambos os lados 

(professor e aluno) sobre as dificuldade e até mesmo bom desempenho na disciplina de química. 

Abaixo são apresentados os questionários usados com o professor e com os alunos.   

 

 Questionário para o professor (1):  

 

1) Quais as dificuldades encontradas pelos alunos no início do ensino médio, na disciplina de 

química?  

2) Segundo sua experiência, a dificuldade na disciplina de química se relaciona a alguma outra 

matéria?  

3) Como você trabalha para diminuir esse problema?  

4) O método utilizado permite obter algum resultado positivo? Explique.  

 

 Questionário para os alunos (2):  

 

1)  Quais as dificuldades encontradas por vocês na disciplina de química?  

2)  Essa dificuldade na disciplina se relaciona com alguma outra matéria? Se sim, quais?  

3)  Essa dificuldade é ocasionada por quais motivos?  

4)  O professor tenta minimizar esse problema? Caso a resposta seja sim, explique como.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O processo de avaliação da aprendizagem que está sendo desenvolvido nas instituições, 

durante a transição do ensino fundamental para o médio na disciplina de química, mostra os 

obstáculos vivenciados por esses alunos no início do ano letivo. Segundo a pesquisa de campo 

realizada com auxílio de questionários, no colégio Madre Maria Villac, com um professor e alguns 

alunos obtivemos certos resultados, mostrados logo adiante.  

 

Quais são as dificuldades encontradas por vocês na disciplina de química? (Alunos)  

A maior parte dos entrevistados demonstra certas dificuldades nas questões de cálculo, de 

balanceamento e estequiometria. Além disso, esses alunos possuem complicação nos conteúdos de 

memorização, como as regras e suas exceções, a exemplo a regra do octeto, onde é preciso bastante 

atenção. Para alguns dos entrevistados, a dificuldade na disciplina de química também pode ser 

justificada pela gama de disciplinas e muitos conteúdos destas. E sabendo que praticamente todos os 

professores das disciplinas se utilizam do instrumento avaliativo chamado prova escrita, os alunos 

acabam não conseguindo acompanhar os conteúdos de maneira satisfatória. Já para o professor foi 

posto a seguinte pergunta:   

 

Quais as dificuldades encontradas pelos alunos no início do ensino médio, na disciplina de 

química? (Professor)  

Para o Professor o desinteresse dos alunos pelos conteúdos iniciais é a principal dificuldade, 

pois esses alunos possuem pouco convívio com a matéria. Isso é explicado porque alguns colégios 

no 9º ano do ensino fundamental possuem apenas um professor pra ministrar aulas de química e 

física, assim estes docentes não dão suportes básicos da matéria para os educandos, levando-os a 

considerarem as matérias complicadas.   

Para amenizar esses problemas, alguns docentes produzem atividades que ajudam a tomar 

decisões favoráveis ao melhor processo pedagógico de aprendizagem. Esses professores usam de 

formas subjetivas para produzirem diálogos que ocasionam a detecção das dificuldades presentes.  

No segundo momento foi realizada outra pergunta para os envolvidos na pesquisa.  

 

Essa dificuldade na disciplina se relaciona com alguma outra matéria? Quais? (Alunos)  

Para os alunos a dificuldade se relaciona a matemática, por causa dos cálculos. Muitos, não 

assimilam conteúdos básicos da química porque necessitam de conhecimentos superficiais da 
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matemática, como uma simples regra de três. Porém alguns afirmaram não ter problemas em muitas 

outras matérias por conta da química. A mais citada foi matemática, uma vez que o aprendizado 

desta já garante um ponto positivo na disciplina de química, por outro lado o mal desempenho em 

matemática, ou até mesmo física, resulta numa dificuldade no aprendizado de química, já que existe 

uma interdisciplinaridade entre estas três matérias.  

 

Segundo sua experiência, a dificuldade na disciplina de química se relaciona a alguma outra 

matéria? (Professor)  

Para os professores, além da parte das contas, alguns alunos possuem dificuldades nas áreas 

linguísticas, como a interpretação de questões, além de possuírem complicações nas questões da 

escrita. Segundo Léa Depresbiteris, “A observação é a base de toda a avaliação formativa, que leva o 

professor à tomada de consciência da situação em que o aluno está”. Por isso o professor é peça 

chave nesse contexto, pois através da observação visual dos comportamentos e da estrutura escrita, 

esses docentes poderão traçar objetivos para o avanço da educação.   

A questão seguinte levantada para os alunos foi:  

 

Essa dificuldade é ocasionada por quais motivos?  

Como já foi dito antes, alguns dos alunos apontaram a grande quantidade de disciplinas uma 

das principais causas das dificuldades em química, porém também citaram a dificuldade em resolver 

cálculos e a grande quantidade de regras presentes nos conteúdos de química. Logicamente esses 

motivos não se restringem somente a quantidade de disciplinas, regras ou dificuldades de realizar 

cálculo. Uma pequena parcela pode ser muitas vezes do professor, como alguns alunos alegaram, 

pois o professor pode não usar artifícios que favorecem o aprendizado.  

Em seguida uma terceira pergunta foi feita para o professor:  

 

Como você trabalha para diminuir esse problema?  

Segundo o professor, a tentativa de ler com os alunos os exercícios e a revisão de conteúdos 

matemáticos são artifícios que permitem uma maior compreensão por parte dos alunos. A 

distribuição de exercícios não só de química, mas como também de matemática acaba facilitando a 

compreensão e posterior sucesso na realização da prova.  

Em outra pergunta realizada para os alunos, há um desencontro com o argumento anterior do 

professor e argumento de alguns alunos.  
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O professor tenta minimizar esse problema? Caso a resposta seja sim, explique como.  

Para alguns alunos, a utilização de imagens em projetor e realização de muitos exercícios em 

sala facilita o aprendizado, só que pela falta de atenção muitos acabam continuando com muitas 

dificuldades.  

Na última questão levantada para a professora, mostrada a seguir:  

 

O método utilizado permite obter algum resultado positivo? Explique.  

A resposta do professor foi a seguinte: “Sim, muitos deles conseguem fazer as contas e 

interpretar as questões, mas eu sinto o esforço que eles fazem para alcançar esse resultado. Temos 

que buscar sempre o melhor deles, com esforço a gente consegue”.  

Após o término das questões, ficou aberto o espaço para que os alunos dissessem o que seria 

o ideal para facilitar o entendimento de química e o que seria peça chave para sanar dificuldades de 

alunos que estão saindo do ensino fundamental e ingressando no ensino médio na disciplina de 

química. O argumento que cerca de noventa por cento dos alunos já era esperado. Eles disseram 

necessitar muito de laboratórios, de física ou de química, pois a prática de ensinar se tornaria mais 

efetiva através de exercícios práticos ou a visualização de situações que acabam se tornando 

abstratas apenas com a descrição em sala de aula.  

Em entrevista, Jussara Hoffmann afirma que a avaliação tem como finalidade a 

aprendizagem, já Cipriano Luckesi diz que o ato pedagógico que é o caminho para a aprendizagem, e 

de acordo com a pesquisa realizada e discutida até aqui se pode perceber que isso realmente se 

comprova, pois combinando avaliação com apoio pedagógico se tem um crescimento da 

aprendizagem, porém infelizmente o instrumento avaliativo mais usado por professores para 

estipular o aprendizado de um aluno vem sendo a prova escrita. Em outro momento da pesquisa, 

ainda relacionada a avaliação, um professor foi entrevistado para esclarecer um pouco a metodologia 

que este tinha mais afinidade, e as repostas basicamente diziam que avaliação é o único meio de se 

medir aprendizado, o que se torna um argumento errado, tendo em vista os vários estudos 

relacionados a observação, dos erros e acertos, para identificar as dificuldades de um aluno, bem 

como saber se este está evoluindo ou não. (HOFFMANN, 2009)  

 

CONCLUSÃO  

 

O trabalho baseado nos argumentos de alunos e professor, diante dos questionários, permitiu 

identificar que os motivos pelos quais muitos alunos apresentam dificuldades de aprendizado na 

disciplina de química ao ingressar no ensino médio, segundo a maioria dos entrevistados, são as 



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
277 
 

disciplinas adicionais após a transição do ensino fundamental para o médio, que acabam 

acrescentando um trabalho a mais na nova etapa do aprendizado, a não compreensão de 

conhecimentos básicos de matemática ensinados no ensino fundamental, a não clareza dos 

argumentos científicos do professor e, principalmente, a falta de laboratório na escola. Porém os 

alunos acabam evoluindo no aprendizado por conta de exercícios realizados com o professor e o uso 

de alguns artifícios, por parte do professor, como utilização de animações em slides, figuras ou 

ilustrações gráficas do que ocorre na prática. Foi possível concluir que a avaliação baseada somente 

em conhecimentos teóricos nem sempre funciona, e que diferentes instrumentos de avaliação 

deveriam ser utilizados ao longo do processo avaliativo. Em suma, o que se conclui é que as 

metodologias pedagógicas e métodos de avaliação estão intimamente ligados com crescimento do 

aprendizado, como já propõe Jussara Hoffmann e Cipriano Luckesi.  
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Capítulo 21 

O APARELHO CELULAR EM SALA DE AULA: AMIGO OU VILÃO NO PROCESSO DE 
ENSINO APRENDIZAGEM? 

 
 

Núbia da Silva1 
Amanda Porto Pereira2 

 
RESUMO 
 
Atualmente tem sido cada vez mais desafiante para a escola, lidar com as TICs (Tecnologias da Informação e 
Comunicação), o celular por exemplo, com a aprovação da Lei 2.246/2007 é permitido dentro da sala de aula, 
seja por professores ou alunos. Porém, é preciso repensar as formas de uso dessa ferramenta, uma vez que ela 
pode trazer não somente benefícios. O objetivo da pesquisa foi analisar a percepção de Gestores, Coordenador 
pedagógico, Professores e Alunos de uma escola pública em Barreiras-BA, a respeito do uso do aparelho 
celular em sala de aula, além de entender como a tecnologia pode melhorar os preceitos pedagógicos do 
ensino. Participaram um total de quatro profissionais da educação e 41 alunos do 2º e 3 ºano, os quais 
responderam a um questionário específico. Foi possível perceber que a maioria dos participantes utilizam o 
celular na escola. Os profissionais da educação afirmaram, que o celular pode trazer problemas na 
aprendizagem dos alunos, devido ser uma ferramenta responsável pela distração, entretenimento, no entanto 
tudo depende da forma como é utilizado. Outros acreditam que o uso do celular em sala de aula, é vantajoso, 
pois pode auxiliar o professor e aluno nas tarefas pedagógicas. Os alunos reconhecem a utilidade múltipla que 
o aparelho tem, porém, poucos não conseguem enxergar possibilidades de uso na aprendizagem em sala de 
aula. Nesse sentido, é necessário refletir sobre tais questões, tendo em vista o vício impregnado 
principalmente no público jovem e levá-los a identificar possibilidades de uso da tecnologia para seu próprio 
crescimento profissional. Mas para isso, é preciso que haja investimento em formação continuada para 
professores, um trabalho comprometido entre governo, escola e família para que sejam alcançados resultados 
satisfatórios.  
 
Palavras-chave: Tecnologia. Tecnologia. Informação. Aprendizagem. 

 

Introdução 
 

A chegada das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no ano de 1993 em uma escola 

em Pittsburg nos Estados Unidos, promoveu grandes avanços para a sociedade seja no contexto 

social, econômico, cultural, político e continua a repercutir frequentemente no cotidiano das pessoas, 

fato este observado no uso e acesso, que a sociedade atual mostra com relação as diferentes 

ferramentas tecnológicas como aparelhos celulares, smartphones, tablets, notebooks e computadores  

que triplicaram  significativamente nos últimos anos.  

                                                           
1 Bióloga, Mestre em Biodiversidade pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Docente no curso de Licenciatura 
em Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus IX. Barreiras-BA. Contato: 
nubiaetnobio@gmail.com 
2 Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 
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O Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet, correspondente a 64,7% de toda a 

população com idade acima de dez anos, dentre as opções de ferramentas de acesso à internet, o 

celular é o principal objeto mais utilizado com 94,6%; em segundo lugar os computadores (63,7%), 

tablets (16,4%) e televisões (11,3%) (IBGE, 2016). Ainda segundo esse levantamento, a principal 

finalidade de uso indicada pelos internautas (94,6%) foi a troca de mensagens (de texto, voz ou 

imagens) por aplicativos de bate-papo, enquanto 76,4% utilizam mais para assistir vídeos (séries e 

filmes), e 73,3% utilizam apenas para realizar chamadas de voz ou vídeo.  

Diante desse cenário, é notório o quanto o mercado tem crescido, o quanto aumentou a 

acessibilidade, as formas de comunicação, de entretenimento e por que não dizer de informação e 

aprendizado em todos os setores da sociedade. Pois bem, não podemos negligenciar o papel das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), são muitas as facilidades, os benefícios, as 

contribuições e avanços que se resumem num click de uma tela. No entanto, será que esses recursos 

tecnológicos são utilizados de maneira proativa, que desenvolva as habilidades de seus usuários, o 

senso crítico, os valores, e, sobretudo um aprendizado significativo? Esse é o grande questionamento 

atual, principalmente quando falamos em Educação.  

Atualmente tem sido cada vez mais desafiante para a escola, lidar com tais tecnologias, 

principalmente o celular, que com a aprovação da Lei 2.246/2007 que permite a entrada do aparelho 

em sala de aula, seja por professores ou alunos, popularizou-se de tal forma que poucos e raros são 

os estudantes e professores que não tem ou não levam celular para sala de aula. Este estudo chama a 

atenção para essa discussão contemporânea e complexa, uma vez que tais ferramentas tecnológicas 

trazem consigo não somente aspectos positivos, mas, sobretudo necessitam de uma reflexão acerca 

de como o celular pode contribuir para o ensino e aprendizagem em sala de aula, sendo, portanto, um 

recurso que vá além do entretenimento, da distração, ou seja, que possua também uma finalidade 

pedagógica (BARBOSA, 2017).  

  Embora já existam algumas instituições escolares inserindo o celular como ferramenta 

didática, ainda assim são casos raros. O que ocorre na maioria das vezes é pouco ou nenhum 

aproveitamento da ferramenta tecnológica, exceto no laboratório de informática, cujo espaço é 

comum várias escolas utilizarem para o ensino, porém de forma ainda muito restrita. 

A tecnologia é um recurso indispensável para a efetividade do processo de ensino-

aprendizagem, visto que assim como ela está presente na vida dos alunos fora da sala de aula, 

precisam ser incorporadas com finalidade pedagógica no contexto escolar e esse é o ponto chave e de 

grande preocupação atual (FANTINI et al., 2016). 

Nesse sentido o presente estudo tem o objetivo de analisar a percepção de gestores, 

professores e alunos de uma escola pública de Barreiras BA, a respeito do uso do aparelho celular 
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em sala de aula, além de entender como a tecnologia pode melhorar os preceitos pedagógicos do 

ensino. Tendo como perguntas norteadoras do trabalho: O que pensam gestor, coordenador 

pedagógico, professores e alunos sobre o uso do celular em sala de aula? É possível ensinar e 

aprender Ciências e Biologia com a utilização do celular? 

 

Fundamentação Teórica 

  

 Na remota época do ano de 1973 na Cidade de Chicago, cientistas liderados por Martin 

Cooper e financiados pela empresa Motorola, apresentaram e fizeram a primeira ligação de um 

telefone celular, com o modelo chamado DynaTAC 8000, que só chegou a ser comercializado dez 

anos depois nos anos de 1983, os aparelhos que nos dias atuais pesam gramas, na época de sua 

invenção e divulgação pesavam cerca de 1 quilo (TONDO; SILVA, 2016). 

 Houve um tempo na história em que não havia telefone, para se comunicar, as pessoas 

usavam cartas, fax, dentre tantos outros meios para viabilizar o contato. Atualmente esse aparelho 

telemático tem feito parte da vida de todos, sendo usados todos cotidianamente, permitindo que as 

pessoas se conectem com diversas partes do mundo, sem precisar sair de casa (RODRIGUES, 2018). 

Fonseca (2013), lembra que por necessidade da humanidade, os meios de comunicação, 

foram aos poucos se expandindo, começando com os telégrafos no século XVIII, criados pelos 

irmãos Chappe e aperfeiçoado por Morse, no século XIX, que além de inovar deu possibilidade de 

estabelecer contato em longas distâncias, até o século XXI, com a produção em massa dos 

smartphones que são capazes de estabelecer conexões com vários lugares ao mesmo tempo. 

 Nos dias de hoje, é possível perceber uma ampla  utilização e cresce cada vez mais a procura 

por essa tecnologia, em virtude do aparelho celular ser um recurso relativamente barato e disponível 

no mercado, no qual a informação é transmitida de maneira rápida e em abundância, fato este, que  

dependendo do conteúdo acessado pode contribuir para formação cidadã ,questionadora da realidade, 

principalmente se esse recurso for utilizado, como fonte de conhecimento educativo e científico 

(SANTOS; SANTOS, 2015). 

 Para Carneiro e Marinho (2018), a mobilidade e a praticidade do acesso através deste 

dispositivo móvel de fácil transporte, contribuiu  para sua ascensão a preferência de acesso , os 

brasileiros, por exemplo, navegam na internet, ou usam serviços conectados, a principal  atividade 

apontada por 94,6% dos internautas é a troca de mensagens (texto, voz ou  imagens), através de 

aplicativos de bate-papo, assistir vídeos de programas, séries e filmes sendo indicado  por 76,4% dos 

brasileiros, superando as conversas por chamada de vídeo que alcançou 73,3% dos brasileiros. 
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Enquanto instrumento de grande acessibilidade, o celular tem se tornado cada vez mais 

frequente, principalmente no dia a dia do público jovem, uma vez contendo múltiplas funções, 

adolescentes e jovens produzem, editam, armazenam imagens, trocam mensagens frequentemente 

via rede social, e assim essa nova geração vai construindo sua identidade juvenil, com apenas um 

click na tela (MEDEIROS, 2018b). 

 Atualmente o celular tem sido utilizado apenas como ferramenta de entretenimento o que na 

maioria das vezes não contribui para a atenção nas aulas que estão sendo ministradas, 

comprometendo assim a aprendizagem discente e quando utilizados em excesso, de maneira 

inadequada, podem prejudicar o rendimento do aluno (RAMOS, 2018).Somado a isso, não há 

reflexão por parte do professor para quebra desse paradigma do celular como incômodo em sala de 

aula, sendo assim, é preciso o docente refletir sobre essa ferramenta enquanto instrumento que possa 

ser direcionado para uma finalidade pedagógica (BARBOSA, 2017). 

 Para Chaves et al., (2018) os dispositivos móveis são instrumentos que podem facilitar o 

ensino-aprendizagem, uma vez que tem se tornado, parte da vida social, importante destacar que o 

acesso às tecnologias móveis tem proporcionado a estruturação de um novo paradigma educacional, 

que recebeu o nome de mobile learning, ou aprendizagem-móvel, por ser produzida por meio de 

dispositivos móveis, no período em que os smartphones estão cada vez mais presentes na sala de 

aula, devendo ser utilizados com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento de conteúdos 

disciplinares. 

 De acordo com Morais et al., (2018) o celular vem sendo alvo de críticas por parte de alguns 

professores, em virtude de situações ocorrentes no espaço educacional, tais como, distração, desvio 

de foco dos assuntos abordados em sala de aula, os autores também enfatizam que um dos grandes 

desafios está, em direcionar a atenção do aluno na aula e inserir o celular como ferramenta de 

ensino-aprendizagem. 

As (TICs) são entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que 

proporcionam por meio de softwares e telecomunicações a automação e comunicação dos processos 

de negócios da pesquisa científica e do ensino aprendizagem (BENTO e CAVALCANTE, 2013). 

Nas últimas décadas, a sociedade contemporânea absorveu as Tecnologias da Informação e 

Comunicação em todos seus segmentos, o motivo para essa disposição está na percepção de que as 

tecnologias digitais trazem conforto (FONSECA, 2013).  

Trazendo para a contemporaneidade, há a discussão quanto a formação de professores para 

lidar com as TICs, na qual as competências e habilidades digitais com essas novas tecnologias vem 

tendo destaque no cenário educacional, sendo de extrema importância para o século XXI 

(CALEJON; SILVEIRA, 2019).  
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Todavia, a formação dos professores para essa nova realidade tem sido crítica e não têm sido 

priorizadas de maneira efetiva pelas políticas públicas em educação, nem pelas escolas, as soluções 

propostas inserem-se, principalmente, em programas de formação de nível de pós-graduação, ou 

programas de qualificação de recursos humanos, sabendo que o estudo das novas tecnologias, são 

um incentivo às pesquisas interdisciplinares adaptadas à realidade brasileira (OLIVEIRA, 2018). 

Um modo da tecnologia estar presente na escola é como objeto de discussão, refletindo sobre 

as transformações ocorridas nos campos de atividades em função do desenvolvimento das 

tecnologias da comunicação, o uso de hipertextos e hipermídia e do surgimento da web 2.0. Para 

tanto, é preciso que o professor leve os alunos à compreensão e avaliação das ações e diversos tipos 

de textos que circulam nas redes, auxiliando-os na construção de uma visão crítica sobre o tema 

(SANTOS, 2018). 

Segundo Santos e Sousa (2019), geralmente no ensino de Biologia, as TICs são trabalhadas 

baseadas nas metodologias ativas, uma delas conhecida como sala de aula invertida no conceito de 

Jonathan Bergman e Aaron Sams o que era feito em sala de aula, agora é executado em casa, e vice e 

versa”, com o auxílio de ferramentas como Youtube, Khan Academy, Google sala de aula, criação de 

blogs, sites como portal do professor, e a utilização de aplicativos, programas e simuladores voltados 

ao ensino da Biologia, que podem ser utilizados tanto em computadores quanto em celulares.  

Nesse sentido, é provável que as TICs quando inseridas adequadamente no contexto 

educacional, possam influenciar positivamente, trazendo bons resultados no processo de ensino-

aprendizagem. No entanto, é necessário que os alunos sejam orientados em como procurar as 

informações na Web, para que consigam selecionar, organizar os dados adquiridos nas buscas e 

interpretar as informações disponíveis com segurança (QUADROS-FLORES et al., 2015). 

 

Metodologia 

 

A pesquisa foi realizada no município de Barreiras, localizada no extremo Oeste da Bahia, à 

margem esquerda do Rio São Francisco, na região dos Chapadões do Rio Grande.  (IBGE 

CIDADES, 2017). O levantamento de dados se deu numa instituição da rede Estadual de ensino no 

referido município. Inicialmente, foram feitas visitas para apresentar a proposta da pesquisa e 

solicitar a participação da escola, quanto ao fornecimento de informações. Na ocasião da visita, foi 

explicado em detalhes sua finalidade, ficando claro que a participação dos sujeitos não traria nenhum 

prejuízo aos mesmos e que as informações são sigilosas, nas quais os critérios éticos foram 

prevalecidos, como também é de livre vontade a aceitação em colaborar com o estudo. Nesse 
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sentido, foi aplicado um questionário ao gestor, coordenador pedagógico e professores que lecionam 

a disciplina de Biologia, a respeito do Aparelho celular em sala de aula: amigo ou vilão no processo 

de ensino e aprendizagem? Tal questionário apresentou perguntas abertas e fechadas, específicas 

sobre a opinião deles; o uso do celular como ferramenta didática, entre outras questões (Apêndice A) 

Foi realizada a aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas para os alunos do 

2º 3º ano ensino médio, indagando-os sobre o uso do celular (Apêndice B).  Os dados foram 

tabulados utilizando a ferramenta EXCEL, pacote Microsoft Office, sistema Windows, versão 2010, 

no qual foram criados gráficos para melhor interpretação e visualização dos resultados. 

 

Resultados e Discussão  

 

Visão do Gestor, Coordenador pedagógico e Professores sobre o aparelho celular 

 

Obteve-se um total de quatro profissionais da educação, sendo: uma gestora, uma 

coordenadora pedagógica e dois professores da disciplina de Biologia, os quais apresentaram entre 2 

e 9 anos de atuação na escola.  

O primeiro questionamento buscou saber se os profissionais da educação utilizavam celular 

na escola, todos informaram que sim, porém, este uso só acontece no período do intervalo. Sobre a 

utilização do celular como recurso pedagógico, a gestora e a coordenadora pedagógica afirmaram 

que quase sempre utilizam, principalmente para comunicação e envio de atividades aos professores, 

onde a professora 1 reponde que não utiliza celular como recurso, mas pensa em utilizar, 

diferentemente da professora 2 que opinou nunca ter usado o aparelho celular em sala de aula. 

De acordo com Morais et al., (2018), com os avanços tecnológicos, o uso do celular 

possibilitou a realização de diversas funções, com melhor desempenho. No entanto, o uso do celular 

na escola, divide opiniões entre pesquisadores da área, principalmente no contexto da sala de aula, 

em que alguns afirmam que este equipamento pode trazer problemas na aprendizagem dos alunos, 

devido a ser responsáveis por distrações. Outros acreditam que o uso do celular em sala de aula, é 

vantajoso, pois pode funcionar como apoio ao professor e aluno nas tarefas pedagógicas. 

A terceira pergunta do questionário procurou saber se os alunos utilizavam o celular em sala 

de aula, a gestora respondeu que “sim”, costumam utilizar, já a coordenadora pedagógica disse que 

isso “não se aplica”, as professoras divergiram sendo que a professora 1 afirmou que “as vezes “ e a 

professora 2 categoricamente respondeu que “sim “, os alunos usam celular em horário de aula. 
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Todos os informantes apoiaram a ideia de que o celular utilizado em momento indevido na 

aula pode ser um problema principalmente devido apresentar múltiplas funções e em geral de 

entretenimento e raramente como instrumento educativo. Nesse sentido, os educadores defendem 

que uma possibilidade de reverter essa situação seria, a escola impor regras mais rígidas com a 

colaboração do corpo docente para juntos conseguirem amenizar tal situação.  

Segundo Nagumo (2014), em geral nas instituições educacionais, o uso do aparelho digital 

pode ser utilizado, no entanto, com algumas regras, como por exemplo, o uso só é liberado no 

horário de intervalo, em contrapartida, há escolas que só liberam o uso do aparelho celular apenas 

para fins didáticos.  

Foi possível perceber entre as falas dos participantes do estudo e a literatura pesquisada, que 

o uso do celular pode ser liberado, no entanto com algumas regras. Ainda segundo Nagumo (2014), a 

escola pode estar negociando com os alunos para que o uso do celular ocorra de forma responsável 

em sala de aula, pois a sua utilização, pode contribuir para um ambiente mais colaborativo e 

interessante para os alunos. 

Na pergunta subsequente foi questionado se o celular pode contribuir como recurso didático, 

a resposta foi unanime entre todos os entrevistados, “sim”, onde expuseram que o celular pode 

contribuir, seja como ferramenta pedagógica, na comunicação entre turma e professor e na condução 

de pesquisas e atividades na plataforma Google. Inclusive, a escola já dispõe de uma rede social 

oficial para interação e troca de informações, bem como para divulgação do trabalho que a escola 

realiza. 

Todas as questões e respostas do questionário aplicado aos profissionais da educação constam 

nas Tabelas 1 e 2 a seguir: 

De acordo com Andrade e Barbosa (2016), as tecnologias podem contribuir na aprendizagem 

e comunicação, sendo indispensável investir na formação docente e demais profissionais da 

Educação com as TICs, de modo que atenda  a demanda e suas especificidades geracionais, pois 

diante do contexto de um mundo globalizado, utilizar as TICs tornou-se mais um elemento 

fundamental em sala de aula. 
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Tabela 1. Respostas do Questionário aplicado a Gestora, Coordenadora pedagógica e Professores- 
Parte I. 
 
 
 

INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO QUESTIONÁRIO  
Perguntas Gestor Coordenadora 

Pedagógico 
Professora 1 Professora 2 

Formação 
acadêmica/  
 
 

Licenciatura em 
Letras Vernáculas 

Pedagogia, Letras e 
Direito 

Licenciada em 
Ciências Biológicas 

Biologia e Pós-
graduação em 
Gestão 
ambiental 

Tempo de atuação na 
escola  

6 meses 2 anos 4 anos 9 anos 

     
Utiliza celular na 
Escola?  

Sim, apenas na 
hora do intervalo 

Sim, apenas na hora do 
intervalo. Acrescentou:  
 
“E quando necessário para 
pesquisa ou repasse de 
alguma informação para 
os professores”. 

Não. Sim, apenas na 
hora do 
intervalo 

Usa o celular como 
recurso pedagógico 
para auxiliar em sala 
de aula? 

Quase sempre 
utilizo 

Quase sempre utilizo. 
Acrescentou: 
“Na comunicação e envio 
de material para os 
professores” 

Não utilizo, mas penso 
em utilizar 

Nunca 

Os alunos costumam 
usar o celular em 
sala de aula? 

Sim Respondeu:  
“Não se aplica” 

Às vezes Sim 

A utilização do 
celular em sala 
atrapalha o processo 
de aprendizagem dos 
alunos? 
 
Caso sim, Justifique. 
 
 

Sim 
 
“Se o aluno utiliza 
num momento que 
não for solicitado 
pelo professor 
para ver e ler 
assuntos não 
relacionados a 
aula, atrapalha 
sim”. 

Sim 
 
“O celular tira o foco, 
atrapalha o 
acompanhamento da aula, 
incomoda o professor e 
colegas, além do que não 
faz parte da proposta da 
aula naquele momento”.  

Sim 
 
“O uso indevido tira a 
atenção do aluno, além 
de atrapalhar o 
desenvolvimento da 
aula, pois o professor 
fica chamando atenção 
o tempo todo”. 

Sim 
“O celular tira a 
atenção dos 
alunos”. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

Visão dos Alunos sobre o Aparelho Celular em Sala de Aula 
 

Obteve-se um total de 41 alunos do 2º e 3º ano do nível médio, com idade (entre 15 e 18 

anos). A turma do 2º ano (21alunos) sendo (11 meninas e 10 meninos), já o 3º ano apresentou 30 

alunos, (18 meninas e 12 meninos). Dentre os quais apenas um relatou não possuir aparelho celular, 

resultado este semelhante ao estudo de Santos; Santos (2015), que ao fazer este mesmo 



 

levantamento, identificou que praticamente todos estudantes portavam o aparelho e tinham acesso à 

internet. 

Para Batista e Barcelo (2013), o uso do celular em sala de aula divide opiniões, existe 

2.246/2007, que permite a utilização do celular dentro da sala de aula. No entanto, na visão de outros 

autores como Freitas et al., (2016) relatam que os alunos t

leis ou regras escolares para uso de dispositivos móveis e outras tecnologias em sala de aula. Além 

disso, o uso do aparelho também é responsável por distrair e possibilitar o repasse de respostas em 

provas e testes avaliativos (SANTOS, 2018). 

De acordo com Barbosa (2017), com a chegada das tecnologias, os celulares passaram a 

serem objetos almejados da atualidade, principalmente pelo público adolescente, este por sua vez, 

procura obter os melhores aparelhos para se

outras funcionalidades. Na sala de aula, o educador deve orientar para utilização correta dos 

celulares, como por exemplo: calculadora, conversor de moedas, cronômetro, sites e aplicativos 

educativos. 

Ao serem questionados sobre a escola autorizar o uso de celular em horário de aula, 19 alunos 

do 2º ano e 25 do 3º ano, relataram que “sim desde que não seja em horário de aula”, enquanto uma 

minoria de ambas as turmas do 2º e 3º ano disseram que “de v

aparelho móvel em suas dependências.

Sobre a utilização dos celulares pelos alunos como recurso didático, 41% dos estudantes do 

2º e 3ª ano indicaram “raramente” utilizar, em segundo lugar com maior percentual (33%) fo

opção “quase sempre”, conforme observa

Figura 1. Utiliza o celular para auxiliar nas atividades escolares? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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Nunca
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levantamento, identificou que praticamente todos estudantes portavam o aparelho e tinham acesso à 

Para Batista e Barcelo (2013), o uso do celular em sala de aula divide opiniões, existe 

2.246/2007, que permite a utilização do celular dentro da sala de aula. No entanto, na visão de outros 

Freitas et al., (2016) relatam que os alunos tendo posse de celulares não respeitam as 

leis ou regras escolares para uso de dispositivos móveis e outras tecnologias em sala de aula. Além 

disso, o uso do aparelho também é responsável por distrair e possibilitar o repasse de respostas em 

avaliativos (SANTOS, 2018).  

De acordo com Barbosa (2017), com a chegada das tecnologias, os celulares passaram a 

serem objetos almejados da atualidade, principalmente pelo público adolescente, este por sua vez, 

procura obter os melhores aparelhos para se conectar à internet, acessar jogos e ouvir músicas, entre 

outras funcionalidades. Na sala de aula, o educador deve orientar para utilização correta dos 

celulares, como por exemplo: calculadora, conversor de moedas, cronômetro, sites e aplicativos 

Ao serem questionados sobre a escola autorizar o uso de celular em horário de aula, 19 alunos 

do 2º ano e 25 do 3º ano, relataram que “sim desde que não seja em horário de aula”, enquanto uma 

minoria de ambas as turmas do 2º e 3º ano disseram que “de vez em quando” a escola permite uso do 

aparelho móvel em suas dependências. 

Sobre a utilização dos celulares pelos alunos como recurso didático, 41% dos estudantes do 

2º e 3ª ano indicaram “raramente” utilizar, em segundo lugar com maior percentual (33%) fo

opção “quase sempre”, conforme observa-se na figura 1. 

Utiliza o celular para auxiliar nas atividades escolares?  

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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levantamento, identificou que praticamente todos estudantes portavam o aparelho e tinham acesso à 

Para Batista e Barcelo (2013), o uso do celular em sala de aula divide opiniões, existe a Lei 

2.246/2007, que permite a utilização do celular dentro da sala de aula. No entanto, na visão de outros 

endo posse de celulares não respeitam as 

leis ou regras escolares para uso de dispositivos móveis e outras tecnologias em sala de aula. Além 

disso, o uso do aparelho também é responsável por distrair e possibilitar o repasse de respostas em 

De acordo com Barbosa (2017), com a chegada das tecnologias, os celulares passaram a 

serem objetos almejados da atualidade, principalmente pelo público adolescente, este por sua vez, 

conectar à internet, acessar jogos e ouvir músicas, entre 

outras funcionalidades. Na sala de aula, o educador deve orientar para utilização correta dos 

celulares, como por exemplo: calculadora, conversor de moedas, cronômetro, sites e aplicativos 

Ao serem questionados sobre a escola autorizar o uso de celular em horário de aula, 19 alunos 

do 2º ano e 25 do 3º ano, relataram que “sim desde que não seja em horário de aula”, enquanto uma 

ez em quando” a escola permite uso do 

Sobre a utilização dos celulares pelos alunos como recurso didático, 41% dos estudantes do 

2º e 3ª ano indicaram “raramente” utilizar, em segundo lugar com maior percentual (33%) foi para 

 

Raramente
41%
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 Nesse sentido, a utilização do celular em sala de aula, tem alcançado visibilidade, diante de 

seu inadequado uso por parte dos alunos, muito se tem discutido a respeito, fato que gera insatisfação 

nos professores, para que tais problemas sejam minimizados, os docentes devem ser orientados e 

sensibilizados para o uso adequado do equipamento, principalmente quando se quer inseri-lo no 

contexto educacional (SANTOS, 2018). Avaliando os recursos mais utilizados pelos professores em 

sala de aula, na visão dos alunos, foi percebido que sites de busca (Google), e redes sociais foram as 

que mais se destacaram nas duas turmas, as opções e-mail e Youtube ficaram em terceiro lugar de 

destaque por turma, sendo 2º e 3 º ano respectivamente (Figura 2). 

 

Figura 2. Quais recursos utilizados com mais Frequência em sala de aula? 

 

 

 

             Com base na figura 2 acima, foi possível perceber que os sites de busca, redes sociais e 

Youtube são os mais utilizados. O que corrobora com os dados do estudo de Quintanilha (2017), ao 

afirmar que as buscas de informações na Web, são importantes e necessárias para a aprendizagem, 

devendo ser motivadas e orientadas pelos professores e que assim como, as redes sociais e canais 

virtuais de vídeos, que dão ao professor, possibilidades extras de comunicação com os alunos, as 

vídeo-aulas são ferramentas de fácil acesso e atrativas para a maioria dos alunos, sendo instrumento 

poderoso no ensino-aprendizagem. 

Segundo  Santos (2018) o uso de ferramentas do Drive por exemplo, para produção de textos, 

utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e o facebook como meio de interação, 

possui inegável importância para as práticas de ensino- aprendizagem. Essa geração está 

0 5 10 15 20 25 30

E-mails

Sites de busca no Google

Redes sociais

Youtube

3º ano 2º ano

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 



 

caracterizada, principalmente, por não utilizar papel e caneta nas tarefas, mas computadores, tablets, 

e celulares, por esse motivo, é de grande importância que educadores apostem em atividades que 

sejam interessantes aos alunos e sobretudo edu

(BATISTA; BARCELO, 2013; QUINTANILHA

Em relação aos professores utilizarem em algum momento em suas aulas o aparelho celular, 

como ferramenta pedagógica, a grande maioria dos estudant

sim. Segundo, Peralta e Costa (2016) a formação de professores sobre as TICs tem a finalidade de 

fazer com que o educador seja desprendido de ensinamentos mecanizados, até porque em muitas 

escolas, a utilização do celular é uma prática, que necessita de técnicas específicas para adapta

ensino-aprendizagem em sala de aula e que assim possa ser um fator estimulante na inovação 

curricular. 

Ao serem indagados sobre a forma na qual seus professores utilizam o celular em

total dos alunos  reconhecem que seus professores já utilizaram e quando necessário utilizam para 

mostrar imagens e esquemas; 39% citaram vídeo para ilustrar algum conteúdo, enquanto 14% 

relataram que o uso se dá com a comunicação via rede soci

proporção por facebook e Instagram (3% e 1%) respectivamente (Figura 3).

 

  

 

 

 

Do celular para apresentar imagens e esquemas vislumbrado na Figura

 

 

 

 

                

   

De acordo com a figura 3, é possível identificar que a maioria dos professores utilizam o 

celular para pesquisar imagens e esquemas. Porém também, estão utilizando para acessar as redes 

sociais. Segundo Santos e Strohschoen (2018), devido essas posturas, a

Imagens ou 
esquemas
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Grupo de watzapp 
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Facebook

3%

Vídeo

Página oficial Facebook

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 3. De que maneira o seu professor utiliza o celular em sala de aula?
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caracterizada, principalmente, por não utilizar papel e caneta nas tarefas, mas computadores, tablets, 

e celulares, por esse motivo, é de grande importância que educadores apostem em atividades que 

sejam interessantes aos alunos e sobretudo educativas e que auxiliem na promoção da aprendizagem

QUINTANILHA, 2017;  VALLE, 2017). 

Em relação aos professores utilizarem em algum momento em suas aulas o aparelho celular, 

como ferramenta pedagógica, a grande maioria dos estudantes do 2º e do 3º ano responderam que 

sim. Segundo, Peralta e Costa (2016) a formação de professores sobre as TICs tem a finalidade de 

fazer com que o educador seja desprendido de ensinamentos mecanizados, até porque em muitas 

ar é uma prática, que necessita de técnicas específicas para adapta

aprendizagem em sala de aula e que assim possa ser um fator estimulante na inovação 

Ao serem indagados sobre a forma na qual seus professores utilizam o celular em

total dos alunos  reconhecem que seus professores já utilizaram e quando necessário utilizam para 

mostrar imagens e esquemas; 39% citaram vídeo para ilustrar algum conteúdo, enquanto 14% 

relataram que o uso se dá com a comunicação via rede social WhatsApp; seguido em menor 

proporção por facebook e Instagram (3% e 1%) respectivamente (Figura 3). 

Do celular para apresentar imagens e esquemas vislumbrado na Figura 

De acordo com a figura 3, é possível identificar que a maioria dos professores utilizam o 

celular para pesquisar imagens e esquemas. Porém também, estão utilizando para acessar as redes 

sociais. Segundo Santos e Strohschoen (2018), devido essas posturas, as tecnologias em sala de aula 

Vídeo
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Página oficial 
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Imagens ou esquemas Grupo de watzapp 

Página oficial Instagram

Fonte: Elaborado pelo autor 
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caracterizada, principalmente, por não utilizar papel e caneta nas tarefas, mas computadores, tablets, 

e celulares, por esse motivo, é de grande importância que educadores apostem em atividades que 

cativas e que auxiliem na promoção da aprendizagem 

Em relação aos professores utilizarem em algum momento em suas aulas o aparelho celular, 

es do 2º e do 3º ano responderam que 

sim. Segundo, Peralta e Costa (2016) a formação de professores sobre as TICs tem a finalidade de 

fazer com que o educador seja desprendido de ensinamentos mecanizados, até porque em muitas 

ar é uma prática, que necessita de técnicas específicas para adapta-lo ao 

aprendizagem em sala de aula e que assim possa ser um fator estimulante na inovação 

Ao serem indagados sobre a forma na qual seus professores utilizam o celular em sala, 43 % 

total dos alunos  reconhecem que seus professores já utilizaram e quando necessário utilizam para 

mostrar imagens e esquemas; 39% citaram vídeo para ilustrar algum conteúdo, enquanto 14% 

al WhatsApp; seguido em menor 

 5. 

De acordo com a figura 3, é possível identificar que a maioria dos professores utilizam o 

celular para pesquisar imagens e esquemas. Porém também, estão utilizando para acessar as redes 

s tecnologias em sala de aula 

Grupo de watzapp 
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promovem um grande debate em relação aos docentes e de como são utilizadas tais ferramentas. 

Esses debates têm levado os profissionais da Educação a rever o papel da escola e do professor por 

meio de novas estratégias de ensino, onde os alunos pertencem a uma geração que nasceu dentro de 

uma nova lógica de fluxos intensos. 

Segundo Alencar, Moura e Bitencourt (2013), o uso das mídias sociais como ferramentas 

pelos educadores em suas aulas, caracteriza-se pela produção de conteúdo compartilhado, usando a 

tecnologia como condutor e podendo utiliza–lá em diferentes contextos, como entretenimento, 

comunicação, pesquisas escolares, contatos com amigos, e obtenção das mais diversas informações.  

A respeito da percepção das turmas em relação ao uso do celular como recurso didático, foi 

constatado que 17 alunos do 2º ano e 28 do 3º ano, acreditam que “sim”, entendem que o celular seja 

um recurso favorável em sala. De acordo com as justificativas descritas pelos alunos nessa questão, 

algumas falas se destacaram: 

 

“Pode ser utilizado para mostrar imagens, Slides e vídeos, e também ´para ajudar a tirar 

dúvidas de alunos” Aluno 1. 

“Pode ser utilizado em uma pesquisa para buscar esquemas e para que nós alunos possamos 

ter uma ideia mais ampla de como fazer trabalhos, pesquisas e outros“ Aluno 2. 

“Existem vários programas que podem facilitar o estudo dos alunos e a aula do professor” 

Aluno 3. 

“Mostrando pesquisa e nos auxiliando como utilizar o Google corretamente para buscas na 

internet” Aluno 4. 

 

As falas demonstram um certo conhecimento por parte dos alunos em enxergar o celular não 

apenas como um meio de entretenimento, mas também como instrumento que traz possibilidades de 

ser incluído no ensino e aprendizagem independente da área de conhecimento. 

Conforme relata Valle (2017), os novos métodos ou a aceitação por parte do alunado depende 

do engajamento de todos os profissionais da Educação sem exceções, para o desenvolvimento de 

competências e habilidades, sendo possível utilizar esses equipamentos que fazem parte da vida 

cotidiana dos alunos em instrumentos didáticos e de auxílio no ensino-aprendizagem em sala de aula. 

Quando os alunos foram questionados se a utilização do celular pelo professor de biologia 

poderia facilitar o entendimento dos assuntos, foi observado que a maioria dos estudantes (16 do 2º 

ano e 23 do 3º ano) responderam sim. De acordo com o estudo proposto por Santos; Santos (2015), 

abordando aplicativos digitais para o ensino de biologia, foi visível que, inserir tecnologias digitais 

nas aulas pode contribuir para o ensino- aprendizagem, permitindo a exploração de conteúdo de uma 
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forma mais criativa. Além disso, o autor reforça que os alunos são bastante receptivos a esse tipo de 

metodologia pois despertam a curiosidade e motivam o estudante. 

Nessa questão, foi solicitado que justificassem, e desse modo, de acordo com o ponto de vista 

dos alunos foram destacadas as falas que mais chamaram atenção:  

 

“Para não se tornar uma aula exaustiva e ter aulas mais dinâmicas de aprendizagens 

diferentes da biologia” Aluno 1. 

“Através do aparelho celular é mais fácil o acesso a vídeos, imagens e outros componentes 

relacionados a biologia” Aluno 2. 

“Para recomendação de sites confiáveis de buscas e para mostrar imagens relacionadas ao 

conteúdo de biologia” Aluno 3. 

“Porque a maioria das vezes nos alunos não consegue entender um assunto, ai utilizando o 

celular podemos ver vídeo aula e também os professores podem enviar algumas atividades 

por e-mail para facilitar” Aluno 4. 

 

Conforme as falas dos alunos, o celular pode facilitar o entendimento dos conteúdos de 

biologia, pois, permite buscas em sites confiáveis de assuntos, vídeos, esquemas e acesso a vídeo 

aulas sobre o conteúdo que não ficou claro. Segundo Da Fonseca (2013), o uso do celular para a 

aprendizagem de conteúdos didáticos, se mostra prazeroso e envolvente para os estudantes, pois 

inclui uma ferramenta que faz parte do seu cotidiano. 

Nesse sentido, se o professor estiver devidamente preparado ou disposto a se capacitar a fim 

de fazer uso dos smartphones e outros recursos tecnológicos possuídos por seus discentes, existirá 

uma valorização do conhecimento prévio e a construção de processos metacognitivos de 

aprendizado, onde o discente atuará na construção do saber, promovendo a troca de ideias e 

diversidade de pensamentos enquanto o mestre terá consciência de seus processos de ensino-

aprendizagem (MARTINS, 2018). 

 

 Conclusão  

 
O uso do aparelho celular no contexto educacional assume diferentes papéis: ora promissor, 

ora regressor, porém, os licenciandos, bem como professores precisam ser ensinados a como 

conviver de maneira harmônica e prazerosa com as tecnologias no ambiente escolar.  

Os informantes do presente estudo acreditam que o uso do celular pode de fato contribuir na 

construção do conhecimento, desde que seja utilizado adequadamente, por gestores, coordenadores, 

professores e alunos, é necessário então, que estes sejam orientados sobre as melhores formas de uso, 
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com a criação de normas de conduta para utilização deste equipamento. Além disso, é preciso que 

haja um trabalho conjunto entre governo, escola e família para melhor minimizar os problemas e 

potencializar a aprendizagem a partir do uso desta tecnologia  
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Capítulo 22 

OS DESAFIOS NO ENSINO DE LITERATURA 

  

Joiciane Freitas 
Rebeka Mayara Alves Páscoa 

 

 

RESUMO 

O presente artigo propõe-se a apresentar algumas reflexões sobre o ensino de literatura, partindo do 
acompanhamento e atenta observação das aulas de uma turma do 1º ano de uma escola regular. O 
objetivo é identificar e analisar os diversos desafios e dificuldades no ensino de literatura frente às 
circunstâncias reais do cotidiano escolar. O professor de literatura deparará-se-a com a exigência do 
método, bem como responder às expectativas dos alunos, assim, é necessário caracterizar os 
componentes desse sistema de ensino/aprendizagem direcionando o olhar do pesquisador. O 
primeiro ponto a se observar é o método, que vai influenciar diretamente o desempenho do professor, 
sendo direcionado pelo material didático. Um segundo elemento é o aluno e suas reações no domínio 
cognitivo que vão refletir diretamente seu desempenho. Por fim, o professor deve meditar sobre sua 
própria atividade, atentando para os limites de seu trabalho e as demandas da escola, muitas vezes 
exteriores ao seu domínio.   
 

Palavras-chave: Ensino 1. Literatura 2. Método 3.  

 

ABSTRACT 

The present article proposes to present some reflections on the teaching of literature, starting from the 
monitoring and careful observation of the classes of a class of the 1st year of a regular school. The objective is 
to identify and analyze the various challenges and difficulties in teaching literature in the face of the real 
circumstances of everyday school life. The teacher of literature will meet with the requirement of the method, 
as well as respond to the expectations of the students, thus, it is necessary to characterize the components of 
this teaching/learning system directing the researcher's gaze. The first point to observe is the method, which 
will directly influence the teacher's performance, being guided by the didactic material. A second element is 
the student and their reactions in the cognitive domain that will directly reflect their performance. Finally, the 
teacher must meditate on his own activity, looking at the limits of his work and the demands of the school, 
often outside his domain.  
 

Keywords:  Teaching 1.Literature 2. Method 3. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva apresentar a dinâmica observada durante ensino de Literatura em 

uma sala de aula da Escola de Ensino Médio Adauto Bezerra, expondo a rotina de uma turma de 1º 

Ano no período entre os meses de setembro e novembro. 

De acordo com o livro Vários Escritos (1988), de Antonio Candido,  a literatura mostra-se 
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como uma manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Na sociedade, ela tem 

sido um poderoso instrumento de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a 

todos como equipamento intelectual  e afetivo, tornando-se, por agregar em si os mais diversos 

valores que a sociedade preconiza ou que reputa como prejudiciais, um fator indispensável de 

humanização.  

É importante ressaltar que, enquanto de acordo com o autor, compreendemos humanização 

por aqueles processos que são responsáveis por construir e consolidar as particularidades que 

pertencem ao homem e que consideramos essenciais, tais como o exercício da reflexão, a aquisição 

do saber, a empatia, o senso estético, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo 

do humor, entre outros. 

No entanto, apesar da relevância dessa disciplina na formação dos alunos, o ensino da 

literatura tem enfrentado os mais diversos obstáculos, entre eles: a rivalização com o ensino da 

gramática normativa, a problematização da função e missões delegadas ao docente, que, muitas 

vezes, não estão de acordo com suas responsabilidades reais, e, mais recentemente, a dificuldade 

emergente de lidar com literatura enquanto literatura viva, em movimento.  

Neste artigo, partindo da observação cuidadosa da experiência obtida em sala de aula, 

analisaremos como ocorre o ensino de literatura e quais seus maiores desafios frente à realidade de 

sala de aula.  

 

2 O MÉTODO DIDÁTICO 

 

O ensino de Literatura nas escolas públicas brasileiras segue a determinados critérios 

orientados pelo Ministério da Educação, logo as metodologias de ensino devem seguir os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e o material didático deve estar de acordo com o Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD). 

Segundo a recomendação dos PCNs, a disciplina de Língua Portuguesa deve ser entendida 

como um todo pelos alunos para evitar a dicotomia criada pela LDB nº 5.692/71 que apresentava o 

conteúdo repartido entre  Língua e Literatura. Essa  divisão  repercutiu  na  organização curricular 

separando gramática, estudos literários e redação. Assim, como esclarece o documento:  

 
Os  conteúdos  tradicionais  foram  incorporados  por uma perspectiva maior, que é a 
linguagem, entendida como um espaço dialógico, em que os locutores se comunicam. Nesse 
sentido, todo conteúdo tem seu espaço de estudo, desde que possa colaborar para a 
objetivação das competências em questão.  (Brasil, 2000 p. 23) 
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De acordo com o documento, a competência comunicativa está admitida em primeiro plano, 

portanto, essa rivalidade entre o ensino de literatura e o ensino da gramática normativa deveria 

deixar de existir, pois é a pluralidade de textos, sejam eles literários ou não, que fará o aluno 

perceber como se estrutura sua língua, sendo assim, ele é exposto a uma diversidade de gêneros a fim 

de adquirir  habilidades linguísticas e desenvolver essa competência. 

Podemos perceber a perspectiva globalizante da Língua Portuguesa no sistema sugerido pelos 

PCNs também através do material didático descrito nos guias do PNLD. O livro utilizado pela turma 

observada nesta pesquisa, Português: Linguagens, da dupla William Roberto Cereja e Thereza 

Anália Cochar Magalhães, corresponde à 9ª edição, lançada em 2013, sendo a mais recente. Segundo 

o PNLD,  

 
Esta coleção, organizada como manual, apresenta os eixos de ensino articulados pela leitura 
em uma proposta comprometida com a formação do estudante para a cidadania. Tanto os 
gêneros textuais que estruturam o ensino, quanto os temas selecionados possibilitam a 
reflexão crítica sobre questões contemporâneas e a prática cidadã. [...] O ensino de literatura 
pauta-se pela sequência cronológica dos textos, imagens e considerações sobre o movimento 
literário a ser explorado. (Brasil, 2014. p. 54) 
 
 

Afirmando a formação do estudante como cidadão, o programa justifica a carência do 

material no ponto de vista de reflexão sobre o conhecimento linguístico, pois a criticidade está 

voltada a uma dimensão moral. Mais adiante, destaca-se a contextualização da produção literária 

como um dos pontos fortes do livro, oferecendo informações sobre autores e obras dos movimentos 

literários estudados e a abertura para projetos interdisciplinares. 

A proposta das edições anteriores do mesmo título é divergente, ainda que possua a mesma 

autoria, segundo o que informa o Catálogo do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio 

(PNLEM) sobre a 5ª edição do livro: 

 
A obra tem como fio condutor a literatura, cuja abordagem se dá cronologicamente, 
apresentando, de forma equilibrada, dados históricos e aspectos estéticos e literários. Além 
dos capítulos voltados para os chamados estilos de época, outros, de perfil monográfico, 
apresentam, de modo claro e consistente, autores e obras fundamentais. Os textos literários 
estão sempre em diálogo com outras manifestações culturais, fazendo ver a relação entre eles 
e a constituição de uma memória cultural dinâmica, desenvolvida historicamente e ainda em 
andamento. (Brasil, 2008. p. 23) 
 
 

Conforme a descrição, a Literatura possui visivelmente o papel de protagonismo neste 

modelo, com uma abordagem cronológica que funciona como "fio condutor" para os outros 

elementos da Língua Portuguesa tratados na obra. A preocupação de se contextualizar os 

movimentos literários e relacionar os dados históricos, sociais e culturais com o perfil estético 

literário é uma constante comparando-se as duas edições, no entanto, o texto não literário ganha mais 
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espaço na versão mais recente e os alunos são expostos a novos gêneros discursivos. Na prática, 

entretanto, Língua e Literatura são apresentadas ao aluno independentemente, sendo ministradas, 

inclusive, por professores diferentes. 

Um dos autores do livro didático, Cereja (2004), defende uma proposta dialógica de ensino 

de Literatura. O autor critica a forma como a Literatura é ensinada nas escolas,em uma concepção 

"conteudista e enciclopédica" na qual o objeto central das aulas deixa de ser o texto literário e passa a 

ser um discurso didático sobre a literatura. No final desse processo, o aluno é o único prejudicado, 

pois não possui competência linguística para o desenvolvimento  de  suas capacidades  leitoras. 

 

3 UMA ABORDAGEM HISTORIOGRÁFICA 

  

 Durante o período de observação, a turma foi apresentada às primeiras manifestações 

literárias no Brasil: Literatura de Informação, Literatura de Catequese e o Barroco. A professora 

iniciou a aula situando os alunos sobre o período histórico em que essas manifestações literárias 

surgiram e estabeleceram-se. Essa apresentação histórico-social é importante para compreensão e 

imersão nos textos a serem estudados.  

Para Roberto Cereja (2004), o estudo da Literatura tem como objetivo assegurar ao aluno o 

conhecimento da vida e da época dos autores e obras estudadas, compreendendo a correspondência 

entre elas (época e obra) e, principalmente, relacionar o texto literário com o mundo atual (o mundo 

em que vive), para que construa o seu espírito crítico e a consciência da importância do 

conhecimento para sua integração social e seu desenvolvimento interior (p. 115). Porém, é 

necessário atentar-se para evitar reduzir os textos ao seu momento histórico, ou às suas 

características principais, caso contrário, a relação entre os mundos (real e literário) se perde e a obra 

torna-se vítima “de uma concepção determinista a respeito das relações entre História e Literatura” 

(p. 129). O autor ainda acrescenta:  

 
É como se determinado quadro histórico-social resultasse, pura e    simplesmente, numa 
produção cultural e literária com determinadas feições. É inegável a relação do contexto 
sócio-histórico com a produção cultural, contudo não se trata de uma relação mecânica e 
direta, uma vez que diversos fatores atuam conjuntamente, além dos fatores “econômicos, 
políticos e sociais” citados pelo autor.(CEREJA, 2004. p 130) 

 

 

Diante da observação realizada, notou-se que o cuidado com a apresentação histórica foi 

muito maior que a exploração dos fragmentos dos textos presentes no livro, observação constatada 

também pelo autor em sua tese. E essa exploração ocorreu de maneira pontual, mecânica, sob a 

perspectiva de que cada manifestação possui um conjunto de características que as tornam o que são, 
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e suas produções são resultado dessas características.  

Em uma das aulas finais, a professora trouxe um material, organizado por pela mesma, que 

jogou com intertextualidade e resgatou, por fim, a natureza do texto literário enquanto manifestação 

social que agrega valores, conceitos e reflexões. A literatura em movimento, não enfadonha, estática 

e restringida. Na ocasião, foram utilizados trechos da carta de Pero Vaz de Caminha e a canção MPB 

de Legião Urbana, Índios (ANEXO). A proposta de promover um diálogo entre o objeto de estudo e 

a cultura contemporânea consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio e foi 

observada também por Cereja (2004). 

Portanto, durante o ensino, o estudo da literatura é realizado mecanicamente e reduzido a uma 

receita de bolo, na qual os ingredientes seriam os fatores histórico-sociais da época que em certas 

proporções, resultam em determinada obra literária. O objeto texto, termina em segundo plano. 

  

4 OS PAPÉIS DO PROFESSOR DE LITERATURA 

  

Há ainda outro desafio a ser pontuado, que, diferente dos anteriormente citados, envolve o 

olhar do gestor da instituição sobre o professor de literatura. 

O professor é visto, como diz o ditado, como pau pra toda obra ou um quebra galho. 

Durante o período de observação, pelo menos duas vezes, a professora foi chamada para substituição 

de uma falta na disciplina de História.   

As aulas acompanhadas durante o estágio seguiam uma rotina peculiar porque os alunos 

estavam se preparando para a Feira das Linguagens, logo o primeiro momento do curso se destinava 

a deliberar sobre os afazeres do evento. Todos ficavam muito animados e por vezes ignoravam os 

chamados da professora.  

Ao término do período, a professora explicou que a aula de literatura era a única disponível 

para que os alunos tivessem esse debate, dada a relação direta com a área de Linguagens e que isso 

só era possível porque a turma estava adiantada com o conteúdo. 

Passados alguns minutos, que, muitas vezes, correspondiam a uma boa porcentagem do 

tempo de aula, a professora começava a exposição. 

 

5 O RENDIMENTO DOS ALUNOS 

 

A leitura era feita em voz alta primeiramente, como uma forma de socializar o texto, em 

seguida os alunos comentavam suas percepções e a professora mediava os diálogos. Talvez por 

questão de administração de tempo, a leitura era feita apenas oralmente, ignorando o momento de 
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leitura silenciosa, os dois procedimentos podem aparentar ser a repetição de um mesmo processo, 

mas, as competências linguísticas desenvolvidas em ambos os momentos são relevantes por possuir 

objetivos diferentes: a significação do texto pelo aluno individualmente em sua leitura silenciosa; e a 

socialização da leitura durante o momento de verbalização do texto pelo professor. 

Segundo as considerações de Kleiman (1989), o ato de ler é também cognitivo, exige do 

leitor o desenvolvimento de estratégias de leitura que permitirão ao estudante estabelecer uma 

aproximação com o texto. Logo, o professor não é um mero transmissor, mas também um orientador 

e modelo; e o aluno é ativo dentro do processo, ressignificando os contextos conforme suas 

vivências. A pesquisadora enfatiza o papel do sujeito leitor durante a leitura, reconhecendo a 

subjetividade do aluno nesse processo. 

A resposta dos alunos ao método de ensino da professora era diversa, no geral a turma se 

comportava de maneira bastante agitada, mas os alunos mais ativos eram sempre os mesmos.  

Seguindo o modelo taxionômico de Bloom (1976), o envolvimento dos alunos pode ser 

avaliado tanto cognitiva quanto afetivamente e o momento mais propício para avaliar esse 

desempenho era durante os debates sobre os textos lidos.  

A partir da performance ao expor suas considerações, os alunos participativos podem ser 

avaliados no nível da aplicação, ou seja, conforme a classificação taxionômica, eles são capazes de 

utilizar a informação em situação diferente do contexto original. Sendo estimulados pela conduta da 

professora, a maioria dos alunos tende a relacionar situações e conjunturas atuais com o período 

histórico no qual o texto foi produzido. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A proposta de perspectiva dialógica do texto literário aproxima as abordagens sincrônica e 

diacrônica da literatura, priorizando a leitura do texto e o desenvolvimento de habilidades de leitura.  

Durante as observações, houve um esforço para seguir esse projeto, no entanto, a professora 

se ateve apenas ao contexto histórico, procurando  situar  como  eixo  das  atividades  o  diálogo  

entre a conjuntura político-social da época dos textos trabalhados com a atualidade a fim de 

compreender as relações entre a cultura do passado e  a cultura contemporânea.  

Relacionar História e Literatura em um método cronológico de apresentação das escolas 

literárias pode ser muito eficiente em um trabalho interdisciplinar, porque evidencia a Literatura 

como um produto cultural resultante de uma conjuntura sócio-política de determinado contexto 

histórico, mas o texto deve manter o protagonismo dentro de uma aula de Literatura, propiciando 

uma maior autonomia do aluno ao desenvolver suas habilidades comunicativas. 
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Capítulo 23 

O DIREITO E A EDUCAÇÃO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO CIDADÃ DO INDIVÍDUO 
EM SOCIDEDADE 

 
 
 

Andressa de Abreu Lins da Silva1 
Clodoaldo Adamczuk 2 

 
 
 
RESUMO 
O presente artigo visa, por meio de uma análise da situação do direito no Brasil, expor um olhar 
sobre a necessidade da inserção da disciplina básica do direito no ensino fundamental e médio para a 
formação cidadã do homem em sociedade. Busca-se garantir através disso o exercício da cidadania 
consciente como sujeitos protagonistas de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Para 
tanto, buscou-se fazer uma breve revisão literária sob os aspectos: A história do direito para a 
formação da sociedade e a inserção da disciplina de noções básicas do direito voltadas para crianças 
e adolescentes. Espera-se com isso, persuadi-los para a compreensão da necessidade do direito na 
formação do indivíduo em sociedade. 
 
Palavras-chaves: Direito. Cidadania. Sociedade. Educação.  
 

 

ABSTRACT  

This article aims, through an analysis of the legal situation in Brazil, to expose a look at the need for 
the insertion of the basic discipline of law in elementary and high school for the citizen formation of 
men in society. This seeks to ensure through this the exercise of conscious citizenship as protagonist 
subjects of a fairer and more egalitarian society for all. To this end, we sought to make a brief 
literary review on the following aspects: The history of law for the formation of society and the 
insertion of the discipline of basic notions of law aimed at children and adolescents. It is hoped with 
this, to persuade them to the understanding of the necessity of the right in the formation of the 
individual in society 

Keywords: Law. Citizenship. Society. Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O exercício da cidadania para a efetivação do direito do homem em sociedade tem estado 

falho, infelizmente a falta de conhecimento dos seus direitos e deveres tem comprometido a vivência 

em sociedade e o exercício da cidadania. 

Compreender as inúmeras leis existentes, a história do direito e as relações do homem na 

sociedade garantirão a convivência igualitária com equidade e respeito, no entanto, a falta de uma 

estrutura educacional respaldada no conhecimento do direito tem comprometido a vivencia do 

homem em sociedade, contribuindo desta forma para inúmeras violações de direitos e descaso com o 

próximo. 

Atualmente leis são criadas diariamente para o controle da sociedade, todavia, apesar de 

todos os meios de comunicação existentes muitos desconhecem de diversas leias que regem a 

sociedade brasileira, logo, surge a necessidade da instrumentalização da sociedade para o 

conhecimento das inúmeras leis existentes, que partem da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 até as mais atualizadas leis existentes no ordenamento jurídico. 

O objetivo deste artigo é apresentar a importância da inclusão da disciplina de noções básicas 

de direito no ensino fundamental e médio, através do procedimento bibliográfico foram levantados dados 

que subsidiaram a pesquisa e fortaleceram a ideología construída ao longo do texto. 

 

 

2. A HISTÓRIA DO DIREITO E A FORMAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Oportuno iniciar o estudo Da história do Direito utilizando os ensinamentos da professora 

Flávia Lages de Castro, que instiga o homem a refletir sobre o significado da palavra história, 

remetendo, naturalmente, a situações passadas. Que continua a questionar: “O passado seria história? 

Todo o passado? Tudo no passado?”. (CASTRO, 2005, p. 1). 

Dando seguimento ao contexto, Flávia afirma que “[...] a transformação é a essência da 

História e somente o ser humano pode executar tal tarefa.” (CASTRO, 2005, p. 1), e conclui 

lecionando que “[...] pode-se, então, chegar à primeira conclusão acerca da História: seu objetivo é o 

homem, isto é, o estudo da História concentra-se no Ser Humano e a sucessão temporal de seus 

atos.” (CASTRO, 2005, p. 2). 

Etimologicamente a palavra Direito é um vocábulo oriundo do latim rectum, que trata do ato 

de mandar ou ordenar. Ainda aplicado na sua origem do latim jus, como significado de indicar. 

(NUNES, 2003, p. 64). 
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Sobre a parte histórica do direito brasileiro, verifica-se que dos costumes jurídicos dos 

indígenas pouco sobrou, havendo domínio soberano dos portugueses, herança da colonização sofrida 

a partir do século XVI. Assim, com os pés em solo brasileiro, os portugueses ignoraram a cultura 

indígena e iniciaram o desenvolvimento e exploração do Brasil. (COSTA, 1990, p. 33-34). 

Sobre a colonização e o início do ordenamento jurídico lusitano no Brasil, Wilson Demo 

leciona: 

 
Quando a colonização do Brasil é iniciada, não é um novo ordenamento jurídico que 
aqui se forma, mas aplicação de um Direito já estruturado e completo a um território 
vasto, povoado por alguns portugueses e milhões de indígenas que não compreendiam 
esse ordenamento a eles imposto pelo colonizador. (DEMO, 2000, p. 127). 
 

 

Desse modo, é possível compreender que a iniciação do ordenamento jurídico brasileiro nada 

mais foi que uma continuação do que se aplicava no direito português, utilizando as experiências de 

monopólio trazidas pelos colonizadores. 

No passado o ordenamento jurídico levava em conta os interesses dos portugueses, como 

questões comerciais e escravidão, por exemplo. Já no século XIX, o ordenamento jurídico brasileiro 

passou a considerar interesses da sociedade e claro, ainda interesses Governamentais, situações que 

perduram até a contemporaneidade. 

Por meio das mais variadas leituras sobre o tema, é possível notar que o ordenamento jurídico 

contribui para a formação da sociedade, pois demonstra um caminho a ser seguido, com proibições, 

obrigações e direitos. O dito caminho vem sofrendo grandes evoluções desde a colonização, como 

por exemplo, adultério antes considerado crime, deixou de ser, ou o direito a voto, determinante para 

a democracia. Mas ainda dispõe-se de uma sociedade que clama por mais evolução. Sobre o tema, 

assim discorre Azevedo: 

 

Inúmeras, enfim, são as perguntas que se alternam, e para as quais as leis, pelo menos 
no Brasil, ainda não as enfrentaram e responderam. Tão grave quanto a lei injusta, é 
aquela que já não mais atende aos reclamos da realidade social, mantendo-se em 
vigência, embora defasada e inócua, ou porque ficou parada no tempo, ou porque já não 
comporta utilidade para os interesses supervenientes que se foram colocando, exigindo 
novo regramento. (AZEVEDO, 2001, p. 87). 

  

 

Atualmente são latentes alguns anseios da sociedade não atendidos pelo Estado. Anseios 

atuais, não acompanhados pelo ordenamento jurídico que já está no século XXI, como direito à 

saúde, relações pessoais e familiares, condições culturais e econômicas, direitos políticos, dentre 

outros. Também não se vislumbra um ideal sobre as questões de direito, visto que a sociedade e o 
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Estado enfrentam diárias modificações, atualizações e necessidades. 

Para tanto, é primordial para o desenvolvimento da sociedade o conhecimento e compreensão 

sobre o direito, visto que dessa maneira será possível dar continuidade a essa evolução do 

ordenamento jurídico, bem como buscar o mais próximo do ideal de um Estado, como opina Jayme 

Altavila: 
 

Os direitos sempre foram espelhos das épocas. 
[...], na sua constante palpitação, o Direito vive de tal modo impregnado à formação 
moral do homem, ao seu ambiente e ao seu país, que não poderia nunca separar-se dele, 
[...]. (ALTAVILA, 2004, p. 11). 
 

 

É perceptível a mudança do ordenamento jurídico ao longo dos anos e os reflexos na 

sociedade. Para tanto, aponta-se os ensinamentos de Norberto Bobbio algumas questões que 

apresenta reflexões do passado: 
 

Em determinado povo os sacrifícios humanos são permitidos ou proibidos? A 
poligamia, a propriedade dos bens imóveis, a escravidão, estavam, proibidas ou 
permitidas? Como se regulam as relações familiares, o que podia o pai ordenar aos seus 
filhos e o que estava proibido? Como se regulava o exercício do poder, quais eram os 
deveres dos súditos em relação ao chefe  e quais os deveres e direitos do chefe aos 
súditos? (BOBBIO, 2003, p. 05). 

 

 

A evolução da sociedade como um todo gera um marco na história do direito brasileiro. As 

normas geram harmonia para o convívio humano, trazem também disciplina e conhecimento como 

efeitos. 

Um exemplo atual, rodeado por preconceitos no passada que perdura na atualidade, são os 

casos das relações homoafetivas. Após décadas de um grupo social obrigado a esconder suas 

verdadeiras identidades, atualmente é possível encontrar nas ruas casais homoafetivos caminhando 

livremente, casando, adotando e tendo agressores condenados por homofobia. Tal avanço só foi 

possível porque a reunião desse grupo da sociedade ao longo dos anos esforçou na garantia de seus 

direitos reconhecidos, gerando obrigações para que fosse viabilizado uma convivência harmônica, 

ainda que decorrente de regras impostas por Lei. 

Por outro lado, assim como acontecia no passado, nota-se interesse do Estado ao legislar 

sobre determinados assuntos, tendo em vista que dependem do apoio e voto dos eleitores. Conquistas 

legais de grande repercussão além de garantia de direitos configuram-se também em mais votos. 

No passado, a Princesa Isabel foi ovacionada em virtude da Lei Áurea que oficialmente 

extinguiu a escravidão no Brasil. Agora vale repensar se os motivos para a sua criação foram em 

detrimento à crueldade do regime de escravidão ou para evitar a perda do trono, que na época era 
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disputado por seu sobrinho D. Pedro. (DEL PRIORE, 2007, p. 15). 

Dessa forma, passado e futuro ainda demonstram similaridade, considerando que os 

interesses políticos ainda permeiam na consolidação de direitos e sua evolução. Conhecer a origem 

da Lei permite entender a sociedade atual. 

Nesse sentido, Flávia Lages de Castro afirma: 
 

[...], o valor do estudo da História do Direito não está em ensinar-nos não somente o 
que o direito tem “feito”, mas o que o direito é. Tendo isto em mente, podemos avançar 
neste estudo, buscando compreender não somente as regras de povos que viveram no 
passado, mas sua ligação com a sociedade que a produziu para assim, e somente assim, 
entender o “nosso” Direito. (CASTRO, 2005, p. 5). 

 

 

Desta feita, não seria de outro modo o conhecimento da história do direito, senão viabilizar a 

evolução da sociedade e do instituto jurídico brasileiro. 

 

 

3. A INCLUSÃO DE NOÇÕES EM DIREITO ÀS CRIANÇAS E JOVENS E OS 

RESULTADOS PARA A SOCIEDADE 

 

O presente artigo visa demonstrar a relevância da inserção de noções básicas de direito na 

educação de crianças e jovens, no intuito de transmitir valores sociais e de política, garantindo um 

futuro melhor para todos. 

Para tanto, extrai-se dos ensinamentos de Valladão: 
 

Sem o Direito o agrupamento humano não se constituiria, não progrediria ou 
desapareceria. A vida social floresce na ordem, desintegra-se no caos. E o Direito é, 
assim, a disciplina da vida social, o organizador da sociedade. E a organiza para o bem 
geral, visando o bem de cada um e de todos que a compõem, solidariamente, enfim, 
para o bem comum. (VALLADÃO, 1977, p. 19). 

 

 

Quando se fala em noções básicas de direito, pensa-se em transmitir conhecimento sobre 

deveres, limitações, proibições, não só como cidadãos, mas também conhecer o Estado, como 

prestador de serviço à sociedade. 

 Sobre a existência do Direito, Ronaldo Leite Pedrosa assevera: 
 

[...] a razão de ser do direito está ligada, atada e indissolúvel à existência do homem. 
Seja a existência física, compreendendo a defesa de seu corpo, de seu patrimônio, de 
sua liberdade, seja a existência psíquica, compreendendo a defesa de sua honra, de sua 
crença, de sua criatividade intelectual, seja, ainda, a existência ideal, compreendendo a 
defesa dos direitos do nascituro, seja velando pelo respeito à última vontade nos 
testamentos, ou, por fim, a proibição do próprio vilipêndio ao cadáver [...]. 
(PEDROSA, 1998, p. 281). 
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Conhecer o Direito garante democracia e igualdade, pois não haverá favorecimento daqueles 

que possuem maior poder econômico, tornando uma sociedade mais isonômica. 

Disponibilizar no ensino básico o direito é tornar viável o exercício da cidadania, tornando a 

sociedade livre das obrigações propostas pelo Estado, quando poderiam, por meio da informação, ter 

suas escolhas pessoais garantidas. Nesse sentido, Vicente Ráo declara que “[...] o direito pressupõe, 

necessariamente, a existência daquele ser e daquela atividade. Tanto vale dizer que pressupõe a 

coexistência social, que é o próprio homem.” (RÁO, 2004, p. 51). 

Das leituras históricas, é possível observar que no século XIX a educação era uma forma 

política de cativar eleitores, mas, em contrapartida, os trabalhadores daquela época passaram a 

conhecer direitos políticos, sociais e civis, garantindo a si níveis mais elevados de conhecimento. 

Tornar possível a educação é permitir que o indivíduo se reconheça, é garantir que esse 

sujeito esteja inteirado na sociedade a qual pertence e, em consequência dessas garantias, que esse 

indivíduo possa usufruir de uma sociedade igualitária. 

Sobre a importância do conhecimento ao direito para a formação de uma sociedade, Valter 

Vieira discorre: 
 

A ideia de que tudo quanto o homem realiza em função do meio ao qual ele pertence 
está evidentemente relacionada com a ideia de direito. É que, como manifestação social 
por excelência, constitui o próprio instrumento disciplinador de toda a atividade 
humana. Neste caso, o direito atua como força de contenção dos impulsos 
individualistas e egoístas do homem, o que torna a sua presença inevitável no seio do 
grupo social. Assim, se o grupo evolui, o direito há de evoluir igualmente, em 
condições tais, porém, que essa evolução não se pode processar através de saltos 
bruscos nem de etapas isoladas umas das outras. (NASCIMENTO, 1984, p. 3). 

 

 

Não somente direitos e obrigações podem ser absorvidos pelo conhecimento básico do 

direito. Quando se fala em direitos e deveres e na consequente igualdade, também é absorvido o 

conceito de tolerância. 

Reconhecer que no século XXI existem novos conceitos sociais, como famílias homoafetivas, 

que negros não são mais escravos, que pessoas com capacidade cognitiva reduzida não são 

“alienígenas”, que religiosos umbandistas não são pessoas maldosas, são alguns dos exemplos 

garantidos por meio da educação básica sobre direitos. 

Tratando das várias transformações de valores da sociedade, Herman Benjamin se manifesta: 
 

Como tudo na vida, os nossos valores e percepções mudam, sem trégua, com o passar 
do tempo. [...] transformam-se os valores e percepções sociais, e transformam-se mais 
cedo ou mais tarde, o quadro jurídico que rege a comunidade: foi assim com a 
escravidão, foi assim com os direitos da mulher. Nessa linha, o Direito brasileiro, nos 
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últimos trinta anos, revisou e modificou profundamente o tratamento dado a Natureza. 
(BENJAMIN, 2009, p. 49-50). 

  

 

É claro que todos esses avanços só foram possíveis após muitos anos de discussões, até que o 

Estado reconheceu que essas mudanças eram realmente necessárias. Contudo, o resultado disso é 

fornecer aos cidadãos a percepção que essa nova sociedade é tão normal quanto um dia de sol. E é 

transmitindo esse conhecimento que foi alcançado a uma sociedade livre de preconceitos e de 

intolerância. 

Permitir conhecimento é garantir respeito e igualdade. Através da educação de crianças e 

jovens será alcançado o conceito de que o homem é livre para ser o que quiser, fazer o aquilo que 

desejar e ter a consciência de que seus atos terão sequelas previstas em Lei. 

 Sobre a capacidade do direito aplicado na sociedade, Paulo Roney Fagundes 

preconiza que “[...] ele atua no fenômeno social, controlando-o e, ao mesmo tempo, sofrendo as 

consequências das transformações diuturnas que se operam na vida em sociedade.” (FAGÚNDEZ, 

2003, p. 16). 

Educar é oportunizar que a sociedade seja inserida no mercado de trabalho e nas relações 

pessoais com respeito a toda e qualquer diferença, que não existiria se a educação já fosse ao sentido 

de que todos, de fato, são iguais perante a Lei, como disciplina a Carta Magna. 

O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, escrito no século 

passado, já outorgava a todo brasileiro direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. 

No século passado homens e mulheres foram colocados em um patamar de igualdade em 

direitos e obrigações; a liberdade foi declarada para que cada qual fizesse suas escolhas, levando em 

consideração as condições legais; foi concedido liberdade de pensamento e manifestações; liberdade 

religiosa, intelectual, artística e de comunicação. 

Além disso, foi determinado que a intimidade da vida privada, honra e imagem das pessoas 

são invioláveis, atribuindo, inclusive, reparação de danos nos casos de descumprimento. 

Esses são alguns dos muitos incisos do texto legal, que permite dar uma ideia de que fornecer 

educação do direito é garantir liberdade, de escolha, de ir e vir, de ser o homem o que quiser. A 

palavra chave é educação. Educação para a vida em sociedade. 

Ter a política e a educação caminhando juntos na transformação de uma sociedade justa 

despertará, nas crianças e jovens significados de responsabilidade e justiça, ideais para um futuro 

livre de desigualdades. A ideia é educar para que o país como um todo progredida, e nada melhor do 

que a educação, que comprovadamente é um mecanismo transformador. 

Esse desenvolvimento da pessoa cidadã está previsto há trinta e um anos na Constituição da 
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República Federativa do Brasil, que já visava pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o 

exercício da cidadania. (CRFB, 1988, artigo 205). 

Observa-se que a educação vai muito além do que habitualmente se tem em sala de aula, a 

mesma contribui, ou deveria contribuir, para a formação do cidadão como um todo, tornando os 

professores orientadores de conhecimento e informação. Para tanto, Freire afirma: 
 

Educador e educandos (liderança e massas), co-intencionados à realidade, se encontram 
numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de desvelá-la e, assim, 
criticamente conhecê-la, mas também no de recriar esse conhecimento. (FREIRE, 1981, 
p. 64). 

 

 

Unir ética e justiça à educação é desenvolver e permitir que a sociedade seja enriquecida pelo 

princípio da igualdade, garantido pelo já comentado artigo 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, evitando a perceptível violação dos direitos fundamentais que ocorrem 

diariamente. 

Ter boas leis não é suficiente, é necessário transmitir esse conhecimento para que então 

possa-se alcançar o objetivo previsto na Constituição. É utopia dizer que isso ocorrerá rapidamente, 

pois desde a promulgação da Constituição ainda não se dispõe desse ideal. Também é importante 

ressaltar que a educação em direito é responsabilidade da sociedade como um todo. Contudo, 

considerando que o objetivo do ensino é promover educação, inegável que o ensino do direito será 

melhor aproveitado quando incluído no currículo básico de ensino. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

É perceptível que a inserção da disciplina do direito na grade curricular de ensino vislumbrará 

na garantia do exercício da cidadania, no entanto, é necessário que o homem conheça de perto as leis 

que o regem desde a sua infância, ao realizar tal inclusão na fase juvenil e/ou infantil estimulará para 

que a sociedade haja de forma mais humana respeitando o próximo. 

A disciplina do direito sendo inserida na grade curricular possibilitará que o homem cresça 

sustentado na compreensão das lutas e conquistas adquiridas em toda a história, além de causar uma 

enorme valorização dos resultados alcançados com o apoio do direito. 

Uma das formas de garantir o exercício da cidadania é a inserção da disciplina básica do 

direito na grade curricular, para que o homem conheça todos os seus direitos e deveres na sociedade 

brasileira para que assim este possa exercitá-los de forma consciente. 
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Logo, se a educação tem como um dos objetivos o de formar cidadãos para viver em 

sociedade, o direito traz todas as considerações necessárias para que isto aconteça, demonstrando 

quais são os meios que todo cidadão brasileiro deve respeitar para que isso ocorra. 

Constantemente são criadas diversas leis que vão ao encontro de todo brasileiro, no entanto, a 

grande maioria não conhece ou não sabem da existência de inúmeras leis que os regem. 

Conhecer as leis que regem o Estado é um passo necessário para o homem e, ocorrendo isso 

desde cedo, lá na educação primária, formar-se-á cidadãos instruído de seus direitos e deveres, 

atuantes na coletividade do melhor para todos.  
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Capítulo 24 

O ENSINO DA XILOGRAVURA PARA EDUCANDOS DA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
NA E.E.E.M. PROFESSOR JOSÉ OLÍMPIO MAIA EM BREJO DO CRUZ – PB 

 

Francisco Albertino Gomes1 
Rúbia Kátia Azevedo Montenegro2 

 

 

RESUMO 

O presente artigo é fruto de uma pesquisa sobre O Ensino da Xilogravura na E. E. E. M Professor José 
Olímpio Maia na cidade de Brejo do Cruz - PB para educandos da 3ª série do Ensino Médio. Objetiva mostrar 
a importância do ensino da arte no currículo escolar e na formação do indivíduo, bem como a influência, 
oportunidade e possibilidade que o arte-educador desta instituição tem por meio da prática pedagógica da arte 
educação, contribuir no desenvolvimento da capacidade criadora dos educandos da 3ª série do Ensino Médio e 
despertá-los para uma nova concepção de vida mediante a práxis da arte, em especial da xilografia 
desenvolvida no âmbito escolar. Para realização dos estudos do referido artigo nos ancoramos em teóricos 
como Gombrich (1999), Magalhães (2004), Costella (2006), Maciel e Pulino (2009). 

Palavras-chave: Currículo. Ensino. Arte. Educação. Xilogravura.  

 

ABSTRACT 

This article is the result of a research on The Teaching of Woodcut at ECI "Professor José Olímpio Maia" in 
the city of Brejo do Cruz - PB for students of the 3rd grade of high school. It aims to show the importance of 
art teaching in the school curriculum and in the formation of the individual, as well as the influence, 
opportunity and possibility that the art educator of this institution has through the pedagogical practice of art 
education, contribute to the development of the creative capacity of the students. High School and awaken 
them to a new conception of life through the praxis of art, especially the woodcut developed at school. To 
carry out the studies of this article we are anchored in theorists such as Gombrich (1999), Magalhães (2004), 
Costella (2006), Maciel and Pulino (2009). 

Keywords: Curriculum. Teaching. Art. Education. Woodcut. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho teve como tema O Ensino da xilogravura na E. E. E. M. Professor José Olímpio 

Maia em Brejo do Cruz-PB para educandos da 3ª série do Ensino Médio, dado a importância do 

ensino da arte no currículo escolar e na formação do indivíduo, bem como a influência e 

possibilidade que o arte-educador tem de, por meio da prática pedagógica, contribuir no 

desenvolvimento da capacidade criadora dessa clientela. Mediante a técnica, foi desenvolvida no 
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educando a capacidade criadora, a autoconfiança e a sensibilidade artística do discente. Para a 

realização desse trabalho se fez necessária leitura em livros dos teóricos já mencionados acima e sites 

da internet, bem como entrevistas com educadores e educandos da escola já mencionada 

anteriormente. O preparo de textos, vídeos, ferramentas e material para produção das matrizes, bem 

como a culminância, fechando com uma exposição do trabalho para educandos e educadores, foi um 

trabalho coletivo. A oficina teve início dia 26 de Setembro e terminou no dia 04 de outubro de 2019.  

 Nesta temática foi abordada a importância do ensino da arte, a influência e oportunidade que 

o arte-educador tem de despertar no educando uma nova concepção de vida mediante as atividades 

artísticas que são desenvolvidas no âmbito escolar. Mostrando que desde o princípio o homem vem 

encontrando formas de se expressar artisticamente por meio de várias manifestações, a pintura, a 

literatura, a música, a arquitetura, a escultura, gravura entre outras; demonstrando assim, sua cultura, 

crenças, costumes e valores. Na História, tomamos consciência que o homem, mesmo sem saber, traz 

consigo habilidades artísticas desde o seu surgimento. O aprimoramento dessas habilidades e a 

modernização das ferramentas foram se transformado ao longo dos anos, bem como no campo da 

técnica e da estética. A modernização da técnica e das ferramentas é porque as primeiras gravações 

foram feitas nas rochas, com auxílio de instrumentos cortantes como, por exemplo, pedras e ossos de 

animais; com as mãos manchadas de sangue eles faziam as impressões. Foi assim que a arte se 

fundamentou no primitivismo (GOMBRICH, 1999). 

          Foi no primitivismo que se iniciaram as primeiras manifestações que hoje se considera 

artística, antes eram consideradas como forma de sobrevivência. A História mostra as grandes e 

constantes mudanças no campo artístico, onde se pode contar com ferramentas mais modernas, as 

técnicas se apresentam de formas variadas como é o caso da xilografia, que pode ser trabalhada de 

duas formas, a xilografia ao fio e a xilografia ao topo. 

          No sentido etimológico, a xilografia é formada por dois termos gregos “xylon” que significa 

madeira e “grafó” que significa gravar. Dando a entender que a xilografia é uma madeira gravada 

com auxílio de ferramentas cortantes, as goivas. Após preparar a matriz e fazer a impressão dá-se o 

nome de xilogravura (COSTELLA, 2006)        

          Ao se desenvolver a técnica da xilografia, junto aos educandos da 3ª série do Ensino Médio da 

E. E. E. M Professor José Olímpio Maia, Brejo do Cruz-PB inicia-se o processo de ensino 

aprendizagem da arte-educação, que tem como objetivo ensinar as quatro linguagens artísticas tais, a 

citar: artes visuais, dança, música e teatro. 

          Na linguagem visual, o objetivo específico é que se trabalhe a gravura, a monotipia1 e outras, 

a fim de desenvolver a “autoconfiança” do aluno com a “produção plástica”, levando-o a apreciação 
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e a leitura de imagens culturais de diferentes épocas, da arte “popular, folclórica, indígena e erudita”; 

comparando com as produções dos alunos da escola (NANZIO MAGALHÃES, 2004). 

          A E. E. E. M. Professor José Olímpio Maia é considerada a escola que mais se destaca no 

processo de ensino-aprendizagem em arte-educação. Segundo depoimento de educandos, os arte-

educadores dessa escola são conhecidos como os melhores. Tendo em vista que essa escola é um 

“locus” de aprendizagem que instrui e contribui para a formação de pessoas de todas as classes; a 

importância da arte no processo educacional do educando e a possibilidade que ela tem de estimular 

e desenvolver a percepção, a capacidade criadora e tudo que envolve a aprendizagem mediante o 

ensino das diversas linguagens artísticas em especial a xilografia, é que se justifica o 

desenvolvimento teórico/prático desse trabalho. 

          A técnica da xilografia além de auxiliar no desenvolvimento do potencial artístico do 

indivíduo e na construção de uma nova concepção e formação de vida, contribui na socialização dos 

educandos da 3ª série do Ensino Médio da E. E. E. M. Professor José Olímpio Maia, visto que a 

maioria reside em bairros periféricos, onde a marginalidade e o uso de substâncias tóxicas estão aos 

poucos se proliferando entre os jovens e adolescentes. Portanto, o ensino da xilografia será uma 

forma de mantê-los ocupados com o fazer artístico. A aplicação epistemológica da técnica no âmbito 

escolar amplia o interesse, a valorização e a sensibilidade artística que é fundamental no 

desenvolvimento educacional do educando, pois a mesma além de explorar os sentidos, a imaginação 

e a criatividade, proporciona crescimento cultural, individual e coletivo no processo de ensino 

aprendizagem da arte.  

 Esta pesquisa tem como objetivos específicos: identificar as linguagens artísticas 

desenvolvidas na escola, em especial a técnica da xilografia; descrever a história da xilografia e 

materiais utilizados na sua produção, a fim de ampliar o conhecimento teórico e prático; elencar 

literatura para consubstanciar posteriormente a prática xilográfica; enfocar a importância da 

xilogravura e seu subsídio econômico na ressocialização dos educandos da 3ª série do Ensino Médio 

da E. E. E. M. Professor José Olímpio Maia. 

 
2 DESENVOLVIMENTO    
 
          Este trabalho além de ser científico teórico/prático, mostra à práxis da Arte na E. E. E. M. 

Professor José Olímpio Maia na cidade de Brejo do Cruz-PB, demonstrando ao arte-educador a 

importância da arte, de sua responsabilidade enquanto educador ao desenvolver as diversas 

linguagens artísticas e utilizar a técnica de Xilografia a fim de contribuir na socialização dos 

educandos da referida escola. Referir-se sobre educação, é pensar criticamente sobre o processo de 

ensinar e aprender.  Quando enfocamos a educação, não nos referimos tão somente na educação 
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formal e nas regras pedagógicas utilizadas nas escolas ou em outras instituições para o 

desenvolvimento intelectual do indivíduo, mas de uma educação como um processo de 

aprendizagem constante na vida do ser humano a partir dos seus primeiros anos de vida, como 

enfatiza Maciel e Pulino:  

 
Durante a infância e ao longo de sua vida, os indivíduos participam de processos de 
socialização para alem da família, como as relações entre seus pares na vida social, ou 
na escola, que é a instituição responsável no mundo por sua socialização formal, 
incluindo a educação voltada para a aprendizagem de saberes construídos ao longo da 
história da humanidade, especialmente o conhecimento cientifico e a produção 
artística, além da educação moral, que os introduz aos valores e crenças típicos de sua 
cultura. Assim, a formação do individuo, de sua identidade, é um processo social, 
cultural e histórico, que se dá por meio das relações formais e informais na sociedade, 
e que se caracteriza por ser um processo de mão dupla: na medida em que o 
indivíduo, agindo no mundo e relacionando-se com os outros, constitui-se, ele 
participa da construção da sociedade e da cultura. (MACIEL e PULINO, 2009 p. 
308). 
 

           

A dedicação de muitos educadores contribuiu de forma significativa para que hoje a Arte seja 

reconhecida como importante na formação do educando, também como componente curricular. A 

aprendizagem da Arte possibilita o indivíduo se expressar e se comunicar, seja no contexto escolar 

ou fora dele, qualidade essa fundamental na formação do cidadão, pois conforme os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: 

 
O aluno desenvolve sua cultura de arte fazendo, conhecendo e apreciando produções 
artísticas, que são ações que integram o perceber, o pensar, o aprender, o recordar, o 
imaginar, o sentir, o expressar, o comunicar. A realização de trabalhos pessoais, assim 
como a apreciação de seus trabalhos, os dos colegas e a produção de artistas, se dá 
mediante a elaboração de ideias, sensações, hipóteses e esquemas pessoais que o 
aluno vai estruturando e transformando, ao interagir com os diversos conteúdos de 
arte manifestados nesse processo dialógico (BRASIL, 2006, p.19). 

 
         

 É importante que o arte-educador se conscientize de sua importância na Arte-Educação por 

meio de um novo olhar sobre a arte e sobre o processo de ensino aprendizagem; olhar esse que possa 

causar mudança na sua prática pedagógica, e consequentemente contribuir na construção do 

conhecimento e desenvolvimento das habilidades do educando.  

 
Todas as faculdades de pensamento, lógica, memória, sensibilidade e intelecto, são 
inerentes a esses processos, e nenhum aspecto da educação está ausente deles. E são 
todos os processos que envolvem a arte, pois esta nada mais é que a boa produção de 
sons, imagens, etc. (READ, 2001, p. 9). 
 

           



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
320 
 

Alguns autores contribuíram com as mudanças no exercício docente, em especial, no ensino 

de Arte. Com isso foi fortalecendo as tendências escola-novista, iniciada na Europa e nos Estados 

Unidos por volta do Século XIX. Essas tendências foram bem contraditórias a tendências 

tradicionais, as mesmas valorizavam a experiência cognitiva e o relacionamento interpessoal na 

sociedade, foi quando o educador rompeu com a forma tradicional de copiar modelos, permitindo o 

educando explorar sua capacidade psicológica e desenvolver a concepção estética baseada na própria 

experiência. 

          Dentre os autores que fizeram história quanto as mudança no exercício docente, destacamos o 

filósofo inglês, Herbert Read (1893-1968), que ao desenvolver o conceito de Educação pela Arte por 

volta do século XX, objetivava mostrar a importância das artes na educação e orientar como aplicá-

las às necessidades atuais. Ele entendia e defendia a necessidade de incluir a educação estética, um 

modelo de educação voltada para os sentidos. 

          Como expoente da abordagem educacional, defendeu uma educação mais consistente onde se 

pudessem explorar os sentidos, a imaginação, a criatividade; envolvendo corpo e mente, promovendo 

grande crescimento individual no processo educacional. Em sua obra, A Educação Pela Arte, 

publicada 1943, aborda questões quanto ao objetivo da educação, atribuindo que a base da educação 

e da democracia “deve residir na liberdade individual, com todas as suas diferenças, buscando uma 

integração do individualismo com sua função na sociedade” (FUSARI e FERRAZ, 2001, p. 38). 

          Essa liberdade visa à livre expressão, onde o discente se sente tranquilo para criar seus 

trabalhos, com liberdade e criatividade, mas com a devida orientação pedagógica.  

          Outro autor, Viktor Lowenfeld (1903-1960) em sua obra, Capacidade Criadora; defende a 

pedagogia escola-novista e reprova a pedagogia tradicional. No primeiro capítulo desta obra ele diz: 

falar sobre a teoria tradicional 

 
A importância da arte na educação consiste em se garantir: a) uma aprendizagem que 
acompanhe o desenvolvimento do natural do individuo não só em seus aspectos 
intelectuais, mas também sociais, emocionais, perceptivos, físicos e psicológicos; b) 
diferentes métodos de ensino (e não um único) para desenvolver de forma livre e 
flexível, a sensibilidade e a conscientização de todos os sentidos (ver, sentir, ouvir, 
cheirar, provar, realizando assim uma interação do sujeito com o seu meio e c) forma 
construtivistas de auto-expressão e auto-identificação dos sentimentos, emoções e 
pensamentos dos indivíduos a partir de suas próprias experiências pessoais, para que 
eles, bem-ajustados, vivam cooperativamente contribuam de forma criadora para a 
sociedade. (FUSARI e FERRAZ, 2001, p. 37). 
 

           

 Entende-se que os educadores precisam atentar para essa questão, conhecer seu educando, 

saber passar o conhecimento teórico/prático contextualizando a sua realidade, sua cultura local e a 

história da arte. O educando tem liberdade de criar, mas o educador deve orientá-lo a explorar os 
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sentidos, a imaginação, a criatividade, envolvendo corpo e mente, estabelecendo mediante a arte, 

relacionamento interpessoal na Escola e na comunidade, contribuindo para o desenvolvimento 

cognitivo do educando. 

           A E. E. E. M. Professor José Olímpio Maia, localizada na cidade Brejo do Cruz-PB, foi 

fundada no ano de 1961 no governo de Pedro Moreno Gondim, com área construída de 1.870,71 

metros quadrados e foi inaugurada com base na Lei nº 5.192 de 28 de janeiro de 1971. A referida 

escola está localizada a Rua Horácio Pimenta, nº 225, Zona Norte do município de Brejo do Cruz-

PB.      

          A escola foi construída graças aos esforços dos moradores e lideranças políticas locais, que 

após várias reivindicações e movimentos, caminhadas de lutas organizadas e abaixo-assinados foram 

contemplados com a construção da mesma. A referida escola, atendendo aos dispositivos contidos no 

Regimento Escolar, encontra-se funcionando nos turnos matutino e noturno, distribuídos assim em 

03 turmas, as quais oferecem Educação de 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio em regime seriado e/ou 

regular, atendendo, portanto, alunos de 13 anos de idade acima, de ambos os sexos, tendo neste ano 

letivo de 2019 um total de 93 alunos matriculados.     

          Possui uma equipe escolar formada por 23 funcionários, distribuídos nas seguintes funções: 01 

Gestor Escolar, 01 Coordenador Administrativo, 01 Secretária Geral, 01 Auxiliares de Secretaria, 01 

Auxiliar de Laboratório de informática, 02 Inspetores de Alunos, 02 merendeiras, 02 Auxiliares de 

Serviços Gerais (ASG), 02 Porteiros, 01 Professor de Apoio Pedagógico, 09 Professores, todos 

graduados em áreas específicas e em sua maioria, tem Cursos de Especialização.  

          A Escola conta com alguns recursos advindos do Estado da Paraíba através do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB) como: merenda escolar, transporte escolar, acervo literário e livro didático para o 

educando e o educador através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2019. É uma 

instituição mantida pelo poder público e administrado pela Secretaria de Estado da Educação, Estado 

da Paraíba.  

          Os educandos são advindos de famílias de classe baixa em que a maioria ganha um salário 

mínimo, as mães são domésticas, costureiras, os pais serventes, agricultores, marceneiros, 

mecânicos, pescadores, pedreiros, vigilantes e trabalhadores das diversas fábricas de peças artesanais 

como: redes, tapetes, cochas de cama e panos de pratos existentes na nossa cidade.  

          Brejo do Cruz é um município brasileiro do estado da Paraíba (Brasil), localizado na 

microrregião de Catolé do Rocha. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), no ano de 2010 sua população era estimada em mais ou menos 13.123 habitantes. Área 

territorial de 399 km². Essa cidade é citada na música Brejo do Cruz de Chico Buarque em 
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homenagem ao amigo e também compositor e cantor Zé Ramalho, natural desta cidade. É também 

citada na música "Avôhai", do Zé Ramalho.  

          A proposta pedagógica da Escola E. E. E. M. Professor José Olímpio Maia é ensinar 

especificamente artes visuais, música, teatro e dança, explorando as técnicas de cada linguagem. Na 

3ª série do EM, a linguagem de artes visuais é explorada mediante as técnicas da gravura, da 

monotipia3 entre outras, a fim de possibilitar o “desenvolvimento e a autoconfiança do educando 

através da produção plástica, e incentivá-lo a apreciar e fazer a leitura de imagens” (MAIA, 2015, p. 

9). O público da E. E. E. M. Professor José Olímpio Maia na sua maioria é de classe desprivilegiada 

e muito propensa à marginalização pela falta de ocupação e oportunidade de novas aprendizagens, 

encontrando-se em situação de risco social, torna-se vulnerável, vítima de exploração, abuso e 

drogadição.  

 A escola é um ambiente em que o educando pode desenvolver suas potencialidades por meio 

das estratégias pedagógicas do arte-educador, mediante a práxis da arte em especial a xilografia. Por 

ser esta uma técnica prazerosa e de fácil aprendizagem e aquisição das ferramentas e materiais, 

torna-se uma atividade que contribui para o conhecimento e crescimento sociocultural do educando. 

 
A “Xilografia é uma palavra composta pelos termos gregos “xylon” e “graphein” que 
significam, respectivamente, “madeira” e “escrever”. Xilografia significa, portanto, a 
maneira de escrever ou gravar com emprego de matrizes de madeira”. (COSTELLA, 
1987, p. 9). 
 

          

 Não há uma definição certa de quando surgiu a prática da xilografia, nem quem a inventou, 

mas há relatos que a mesma tenha tido início sobre o tecido, e é muito antiga como menciona Costela 

(2006, P. 35) “a xilogravura em papel mais antiga, dentre as que se conhecem, ilustra um exemplar 

da oração budista Sutra Diamante, editada por Wang Chieh, na China, no ano 868”.   

          Os europeus chegaram a explorar a xilografia como temática religiosa, imprensa em 

pergaminho e no papel, isso por volta dos séculos catorze e quinze. Nesse meado entram em cena 

alguns artistas que se destacaram na técnica xilográfica, como por exemplo, Albert Dürer (1471-

1528), que se destacou na xilogravura com a Série do Apocalipse no ano de 1499. Com o 

aperfeiçoamento de suas habilidades chegou a influenciar as ilustrações alemãs e outras. 

          Após a chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808, e as instalações de oficinas 

tipográficas, a xilografia foi ganhando espaço. Provavelmente Modesto Brocos y Gomes tenha 

introduzido a xilogravura no Brasil através de suas ilustrações. Adolf Koher (1882-1950) deixou 

                                                           
3 A monotipia é uma técnica de impressão a qual se utiliza também matrizes feitas de diversos materiais rígidos, metal, 
vidro e outros. Na monotipia a matriz só pode gerar uma cópia, diferente da xilogravura, que com uma matriz se podem 
fazer múltiplas impressões. 
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uma grande contribuição no processo de instalação da técnica da xilografia no Brasil, outros artistas 

que utilizaram a técnica da xilografia contribuíram com a expansão da xilogravura no contexto 

brasileiro como, por exemplo, Lasar Segall (1891-1951), Oswaldo Goeldi (1895-1961), Lívio 

Abramo (1903-1992), Marcelo Grassmann (1925), Fayga Ostrower (1920-2001) e Maria Bonomi 

(1935). 

         Alguns se dedicaram tanto que, aperfeiçoando a técnica, produziram excelentes obras aponto 

de serem premiados pela Bienal de São Paulo como melhores gravadores em madeira. A arte 

xilográfica ganhou espaço no Brasil, graças aos artistas gravadores que desenvolvera a técnica da 

xilografia e por amor e dedicação a técnica conseguiram fazer história no Brasil. Os artistas José 

Borges e Enéas Tavares Santos, exemplificam essa verdade. 

          É necessário que entender o significado de xilografia e o de xilogravura. A xilografia se refere 

à técnica, ou seja, processo de produção da matriz, e a xilogravura se referem à gravura feita com 

emprego da matriz. Após a produção da matriz e feita a impressão, podemos então chamar de 

xilogravura. 

         Esta técnica se apresenta em de duas formas. Ambas se diferenciam pelo tipo de madeira, de 

ferramenta e é possível que essa diferença seja percebida até mesmo na obra depois de finalizada. A 

primeira é a xilografia ao fio, esta técnica exige que a madeira seja cortada “da copa à raiz, 

longitudinalmente, ao tronco” (COSTELLA, 2006, p. 30), a outra forma é a xilografia ao topo, nessa 

“o xilógrafo entalha não na tábua, mas no disco ou taco de madeira obtido com o corte transversal da 

arvore” (COSTELLA, 1986. p.13). 

          A Figura 1 possibilita maior compreensão dessa explicação.  

 

FIGURA 1- Exemplificando a xilografia ao fio e a xilografia ao topo, bem como a forma decorte e 

ferramentas utilizadas. 

 

 
 
                                   FONTE: Imagem extraída do site: http://www.bcb.gov.br/htms/seminarios/museu2003/gravuras.pdf 
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          Hoje, com o passar dos anos, os artistas produzem mais matrizes com entalhes maiores, fazem 

muitos entalhes em móveis, matrizes com a finalidade de ornamentar casas e igrejas. Diante de todas 

essas informações, a análise feita da pesquisa, despertou em todos os sujeitos envolvidos nesse 

processo, uma nova concepção do ensino e da aprendizagem da arte no contexto escolar da E. E. E. 

M. Professor José Olímpio Maia, mais precisamente da xilogravura. Sua abordagem contribui de 

forma significativa na ressocialização e na construção do conhecimento, tanto do educador como do 

educando. 

 
2.2 METODOLOGIA  
 
          Na realização desse trabalho foram usadas como metodologia diversas leituras feitas em livros 

didáticos, sites da internet, entrevistas com educadores e educandos da escola E. E. E. M. Professor 

José Olímpio Maia. As educandas entrevistadas foram: C.R.S.S., 18 anos e A.P.C.P., 19 anos; 

também a Senhora, Solange Elias dos Santos, professora de arte, e o Senhor Clevérton Cardoso 

Dutra, Gestor da escola campo da pesquisa. Todos pertencentes e atuantes na referida escola e, 

convictos de que a escola campo da pesquisa anteriormente mencionada é a escola que mais se 

destaca na arte-educação na cidade de Brejo do Cruz-PB. 

          Na realização da oficina com os educandos da 3ª série do EM da escola citada acima foram 

trabalhados os textos que abordam a gravura, sua história e técnica, apresentação de vídeos sobre o 

processo criativo da xilogravura, foi discutido em grupo o assunto trabalhado a fim de deixar bem 

claro sua história e técnica. Foi necessário providenciar todo o material, tais como: madeira, lixas 

fina e grossa, goivas, carbono, papel vegetal, caneta preta hidrocor, lápis, papel A4, tinta óleo, tiner, 

flanela, rolo de borracha, colher de pau, pincel, verniz para realçar o desenho gravado antes de fazer 

a impressão, pano e jornal. 

          Produzir as matrizes para a impressão obedecendo aos seguintes passos: preparar a madeira, 

lixando a quantidade necessária, passar a goma laca, fazer o esboço e transferi-lo de forma invertida 

para a madeira, fazer as incisões até deixá-lo da forma desejada, tendo cuidado para deixar o desenho 

em alto relevo durante o processo de entalhe. Em seguida, entintar a matriz com um rolo de borracha 

e imprimir o desenho, imprensando o papel sobre a matriz. 

         Após fazer as impressões, limpar a matriz utilizando pano e tiner. Essa matriz possibilita fazer 

várias impressões, basta entintá-la a quantidade necessária para as impressões desejadas. Fazer a 

culminância do trabalho com uma exposição para todos os educandos e educadores da escola campo 

da pesquisa.  
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 2.3 ANÁLISE 
 
        Realizar uma oficina onde se aborde a técnica da xilografia, objetivando resgatar sua história e 

tornar mais conhecida e praticada sua técnica pelos educandos da E. E. E. M. Professor José Olímpio 

Maia, é sempre muito produtivo no processo de ensino aprendizagem. Durante os primeiros contatos 

com os educadores sobre a práxis da arte na escola, foi possível perceber uma grande preocupação 

por parte deles em preparar o plano de aula.  

         É notória a importância e necessidade do arte-educador preparar seu plano de aula, afinal, o 

planejamento é uma estratégia indispensável na mão do educador, no entanto, segui-lo a risca, nem 

sempre garante uma aula perfeita. O que deve ser levado em conta é a capacidade criadora, o 

domínio de conteúdo a ser ministrado, saber adequar o ensino da melhor forma possível utilizando os 

recursos existentes de forma que possa auxiliar os alunos a desenvolver os sentidos da aprendizagem, 

o sentir, o pensar, o refletir, entre outros. 

         É fundamental que diante desse quadro que a E. E. E. M. Professor José Olímpio Maia 

apresenta o arte-educador conheça seu educando, a ponto de escutá-lo mesmo que eles não falem 

nada, entenda e conheça suas motivações, sentir o que eles querem mesmo que eles não digam com 

palavras e sim com gestos, expressões, atitudes, pois mais importante do que cumprir a risca o plano 

é ministrar uma aula que emancipe os estudantes tornando-os cidadãos ativos e criativos de uma 

sociedade.    

          Durante todo o processo de pesquisa, observações, diálogo com pessoas envolvidas no 

contexto escolar da escola campo da pesquisa foi observado que, os espaços disponíveis para as 

aulas de arte eram inadequados, evidenciando que arte entrou no currículo escolar, porém sua 

capacidade transformadora não foi assimilada, demonstrando assim uma dicotomia entre a reflexão e 

a prática. Assim como as escolas hoje recebem laboratórios de informática, a arte merece ser 

valorizada de forma que os arte-educadores e educandos possam contar com um espaço adequado 

para desenvolver a práxis da arte, fazer pesquisas; onde o educando possa criar e recriar de forma 

dinâmica. As produções artísticas dos educandos merecem um espaço adequado para serem 

apreciadas, pois não se pode guardar a arte dentro de mochilas e cadernos fechados.  

          Se olharmos com sensibilidade artística para a produção xilográfica desenvolvida pelos 

educandos da E. E. E. M. Professor José Olímpio Maia, se descobrirá a importância e necessidade de 

uma maior valorização da ate produzida por eles. Suas matrizes revelam esboços bem elaborados, 

sensibilidade em manipular as goivas, determinação em produzir matrizes com qualidade 

esteticamente falando, especialmente por explorar o auto relevo. 
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FIGURA 2- Matrizes produzidas pelos educandos 

 
  
                                            FONTE: Pesquisa 
 

           

 A xilogravura visualizada neste trabalho e desenvolvida pelos educandos da E. E. E. M. 

Professor José Olímpio Maia, mostra elementos da fauna como obra e criação de Deus. A mesma 

representa a poética artística e religiosa dos educandos como resultado de um trabalho 

interdisciplinar, envolvendo dois componentes curriculares, Arte e Religião. Esses educandos já 

haviam trabalhado essa técnica utilizando isopor e sabão, mas nunca com a madeira. 

          A princípio, o maior desafio foi despertar nos educandos o prazer pela técnica da xilogravura, 

visto que essa técnica é uma técnica demorada, pois se utiliza a madeira na produção de matrizes. 

Após esse primeiro trabalho feito pelo melhor aluno, G.A.S. toda a turma despertou para fazer a 

melhor matriz, de forma que todos trabalharam da melhor forma possível, a ponto de surpreender 

aquele que aprecia, pela capacidade criadora dos educandos e a estética que deram às obras, como se 

pode visualizar. 

 

         FIGURA 3 - Essa matriz foi feita pelo melhor educando da turma. Segundo ele, vai ser um 
artista xilográfico. 
 

 
                                            FONTE: Pesquisa 
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FIGURA 4- Esta foi produzida pelo aluno que tem mais dificuldade de aprendizagem, mas superou 
na xilogravura. 

 

 
                                            FONTE: Pesquisa 

 
FIGURA 5- Produção de alguns alunos 
 
 

 
                                            FONTE: Pesquisa 

 
  

 

Durante o processo de impressão, foi experimentada a tinta xadrez na impressão das matrizes, 

mas sua utilização exige muita habilidade, visto que sua secagem se dá muito rápida e alguns não 

conseguiram o sucesso esperado. Já a tinta óleo, mesmo sendo difícil de ser removida das mãos 

quando suja, mas é melhor e mais bonita a impressão com essa tinta. 
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FIGURA 6- Matrizes pintadas pelos educandos 
 

 
                                            FONTE: Pesquisa 

 
 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
          A realização desta pesquisa foi de suma importância, pois gerou aprendizado e experiência e 

construção de novos saberes artísticos; ampliando consideravelmente o conhecimento acerca da 

xilogravura, do ensino da arte-educação na escola, dos recursos existentes e a possibilidade de 

produzir a xilogravura na escola com os educandos da E. E. E. M. Professor José Olímpio Maia. Foi 

salutar dialogar com diretor, educadores e educandos sobre a vivência dos mesmos no contexto 

escolar; saber que há um desejo de conhecer, de desvendar, de desmistificar o universo da arte e 

torná-la possível a todos a sua realização.  

 No decorrer deste processo, surgiu a ideia de buscar mais profundamente o conceito das 

abordagens dos autores Herbert Read e Viktor Lowenfeld, quanto à educação pela arte. Desta forma 

foi possível conhecer a grande contribuição desses homens quanto à educação pela arte. Após 

observação, entrevistas e pesquisas, percebem-se as deficiências existentes na E. E. E. M. Professor 

José Olímpio Maia como, a falta de professores formados em Artes, a falta de materiais e 

ferramentas, bem como de salas laboratoriais para o ensino de arte, insegurança por parte do 

educador em repassar alguns conteúdos, demonstrando dificuldade em saber explorar a criatividade 

do educando. Além disso, a evasão nas escolas por falta de definição de objetivos, bem como 

ausência de políticas públicas que propicie oportunidade ao adolescente, comprometendo seriamente 

o êxito do estudante não só na E. E. E. M. Professor José Olímpio Maia, mas em todo município de 

Brejo do Cruz-PB.        
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          Segundo o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, no título I artigo 3º que diz que a 

criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, 

todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. A Escola já mencionada, mesmo com 

algumas deficiências e dificuldades enfrentadas, vem se destacando no ensino da arte e se 

aproximando do desenvolvimento que se espera quando incluída no currículo escolar como orienta 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, objetivando melhorar o ensino da arte nas escolas.  

          A prática do projeto na Escola Professor José Olímpio Maia com os educandos da 3ª série do 

EM fez refletir criticamente quanto ao ensino da arte nas escolas e a contribuição como arte-

educador no processo de ensino aprendizagem da arte-educação. Durante a oficina, percebemos 

muito interesse por parte dos educandos em aprender a técnica da xilografia como também trabalhar 

a estética da obra.    

          Quando o arte-educador entende a importância do seu trabalho e valoriza o poder 

transformador que a arte tem mediante a prática pedagógica, o educando passa a desmistificar a arte 

e passa a desenvolver as habilidades artísticas que até então estavam ocultas. No curto período da 

oficina procuramos motivá-los, mostrando a importância da arte e como ela está presente em quase 

tudo que fazemos. Houve um interesse em massa por parte dos educandos envolvidos na oficina, 

muitos não se conformaram em produzir somente uma matriz, mas duas, conforme o tempo que se 

tinha para produzir a xilogravura. As imagens mostram momentos de bastante interação e 

envolvimento durante a oficina de xilografia.  

 Foram formados grupos para a produção das matrizes, até porque não havia condições de 

produção individual dado à falta de ferramentas suficientes a todos os educandos participantes da 

oficina. Alguns superaram as expectativas, improvisaram instrumentos cortantes em casa e fizeram 

algumas matrizes individuais. 
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Capítulo 25 

O PODER DOS INVISÍVEIS FRENTE AOS IMPACTOS AMBIENTAIS: UM 
ESTUDO DOS REFLEXOS DAS ATIVIDADES DOS CATADORES DE LIXO 

DE SANTA MARIA – RS 

Bruno Moro Simonetti   
Thiago kader R Ibdaiwi  

 Miguel Augusto B. Brasil  
 

 

RESUMO 

A preocupação com a questão ambiental vem ganhando cada vez mais destaque na pauta de discussões dentro 
do ambiente empresarial. Muitas organizações têm incorporado alternativas visando reduzir os impactos de 
suas atividades sobre o meio ambiente. A gestão ambiental surge, nesse contexto, como uma mudança de 
perspectivas na forma de fazer negócios, exigindo da empresa maior responsabilidade e compromisso 
ambiental. O aumento da conscientização sobre as questões ambientais e a busca pelo desenvolvimento de 
produtos e serviços de forma mais sustentável fez surgir uma ampliação da conscientização ambiental, 
desenvolvidos objetivando demonstrar a preocupação das empresas e da sociedade em relação as questões 
ambientais e as ações adotadas visando à redução dos impactos exercidos sobre o meio ambiente por suas 
atividades ou comportamentos, reafirmando seu compromisso com as futuras gerações. Com isso, o presente 
estudo objetivou proporcionar um maior entendimento sobre a importância que os catadores de reciclados tem 
em relação aos processos de reciclagem, sendo eles os maiores responsáveis por essa árdua missão.    

Palavras-chaves:  Catadores de Recicláveis; Meio Ambiente; Perfil dos Recicladores.   

  

1 INTRODUÇÃO  
  

Tendo em vista a mudança organizacional nos tempos de hoje, observa-se uma constante 

inovação no ambiente dos negócios, onde a preocupação ambiental, não é um assunto novo e está 

constantemente nos planejamentos estratégicos organizacionais. Em tempos passados, as empresas 

seguiam apenas para manter um modo de gestão para enfatizar a demanda do mercado com o menor 

custo dos produtos para maior lucro, ou seja, não davam valor as preocupações socioambientais, 

vivenciadas hoje.   

Para Munck (2013), no campo de visão das organizações mundiais, no que diz respeito ao 

contexto econômico, corrobora-se para um aumento no investimento de conceitos sólidos sobre o 

desenvolvimento sustentável e sobre a sustentabilidade dentro do âmbito empresarial, e também em 

métodos de implantação e avaliação para estes conceitos serem bem-sucedidos.  

Frente a esse contexto, há uma necessidade de mudança de hábitos tanto organizacionais, 

quanto individuais. Pois é concreto os efeitos ambientais que estamos enfrentando no nosso dia a dia. 

Porém essa mudança não está ocorrendo nas mesmas proporções que o meio ambiente pode suportar. 
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Exemplo disso, é que há mais pessoas vivendo nas áreas urbanas do que áreas rurais, formando 

grandes centros urbanos com um crescimento desordenado.  

Esse estilo de vida moderna, faz com que as pessoas busquem minimizar o desperdício de 

tempo, mas aumentam de forma avassaladora a geração de lixo, pois buscam praticidade em comidas 

prontas, em produtos descartáveis e muitos produtos industrializados. Gerando assim consequências 

graves ao meio ambiente, através da geração de lixo, o qual não é reutilizado e nem reciclado. De 

acordo como relatório da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais - ABRELPE , a geração de lixo no Brasil avançou cinco vezes mais em relação ao 

crescimento populacional de 2012 a 2016, porém 38% dos brasileiros (78 milhões de pessoas) 

continuam sem acesso a serviços de tratamento e destinação adequada de resíduos (MACIEL, 2015).  

Não tínhamos nenhuma preocupação com esse aumento até meados do século XX, mas hoje 

o lixo é um dos principais problemas do meio ambiente, consumimos mais, somos mais pessoas, 

consequentemente produzimos mais lixo (SILVA, 2015). Diante desse contexto, o presente estudo 

enfatiza a importância do trabalho socioambiental dos catadores de lixo no município de Santa Maria 

– RS, pois de acordo com Oliveira; Gomides (2013), estima-se que em média cada catador/reciclador 

retira do lixo cerca de 58,62 kg de resíduos que são devidamente reciclados, apesar de possuírem um 

papel fundamental no processo de reciclagem, para muitos ainda são vistos como invisíveis em seu 

dia a dia.    

Nesse sentido, o presente estudo tem como problema de pesquisa: “Qual a importância do 

trabalho dos recicladores de lixo (catadores) da cidade de Santa Maria – RS, em relação ao processo 

de reciclagem?” Tal problemática, nos remete aos objetivos do estudo. Como objetivo geral, o 

presente estudo, visa: Identificar o volume de lixo reciclado pelos catadores informais na cidade de 

Santa Maria – RS, sua contribuição para o meio. Como objetivos específicos, pretende-se: (1) 

Analisar o perfil dos catadores/recicladores de lixo da cidade de Santa Maria – RS;(2) Levantar a 

quantidade e os principais materiais que são reciclados pelos pesquisados; e (3) Identificar a 

importância dessa reciclagem em relação ao total de lixo produzido na cidade.  

 Esses trabalhadores, informais, são especialmente importantes para a redução da quantidade 

de lixo doméstico e empresarial em nosso município, reduzindo de forma significativa o impacto 

ambiental do descarte incorreto. Apesar de ser um trabalho informal, pesado e muito perigos ainda é 

visivelmente desvalorizado pelos cidadãos, que não conseguem mensurar a ajuda substancial que 

esse serviço tem na redução de lixo para o nosso planeta. Assim, justifica-se a importância desse 

estudo, para os âmbitos, empresariais, sociais e acadêmicos, visando proporcionar uma visão correta 

da importância que esses catadores/recicladores têm em nosso contexto social.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA   
  

2.1 Gestão Ambiental  

 A gestão ambiental tem tido um avanço no meio empresarial. A população aumentou sua 

consciência ecológica, fazendo com que as empresas e instituições de ensino olhem de forma 

diferente para esse tema (ALCÂNTARA, 2012).  Dangelico e Pujari (2010), evidenciaram uma 

crescente preocupação das empresas com a sustentabilidade ambiental, lançando produtos 

considerados por eles como sustentável e ecologicamente corretos. Isso iniciou em 1972 com a 

Conferência das Nações Unidas para o meio ambiente, ocorrido em Estocolmo.  

Barbieri e Silva (2011), definem gestão ambiental como a administração do meio-ambiente, 

na atividade de planejamento, direção, controle e alocação de recursos. Além de diretrizes e outras 

atividades que causam efeitos positivos no meio-ambiente, seja reduzindo ou eliminando problemas.  

Com o despertar da população mundial para os problemas que afetam o meio ambiente, as 

empresas foram consideradas as grandes vilãs da sociedade, contribuindo para degradação do 

ambiente natural. Se analisarmos cada empresa de forma isolada do contexto social, podemos até 

concluir que apenas elas são culpadas pela poluição, mas o que deve ser analisado é o contexto social 

que cada empresa está inserida, onde fornece produtos e serviços essenciais e imprescindíveis para as 

pessoas (DIAS, 2011).  

De acordo com a NBR ISO 14001, as empresas estão buscando atender regras e 

determinações cada vez mais exigentes, estão preocupadas em atingir e demostrar um desempenho 

ambiental correto, utilizando para isso controle do impacto de suas atividades.   

 Para Dias (2011), gestão ambiental é a expressão usada para denominar a gestão empresarial 

que é responsável para evitar problemas para o meio-ambiente, sendo o principal instrumento para se 

obter uma organização sustentável. Para isso, precisa obedecer as normas elaboradas pelas 

instituições públicas (prefeituras, governos estaduais e federais), são elas que determinam regras e 

limites aceitáveis para que o meio-ambiente não seja afetado.  

Seguindo as tendências, as empresas buscam de forma diferenciada atingir seus objetivos 

relacionados a questões ambientais, tanto para cumprir regras ou agradar seus compradores, 

acionistas e investidores, devido a pressões que estes impõem. Em virtude de todos estes fatos, as 

práticas ambientais corporativas tratam não só estes eventos como questões ambientais, mas sim 

como tema estratégico competitivo (SOUZA, 2002).  
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2.2 As Empresas e as Comunidades Frente os Desafios da Gestão Ambiental  

 

As empresas até meados do século XX desconsideravam as questões relativas ao meio 

ambiente, já que representavam um aumento nos custos e consequentemente uma perda nas 

vantagens competitivas (ARAÚJO, COHEN, SILVA, 2014). Anteriormente os recursos naturais 

eram utilizados como se fossem infinitos, como consequência disso, começaram a surgir problemas 

como a poluição e o desmatamento. Esses problemas ganharam proporções globais, levando as 

lideranças mundiais reunirem-se em busca de soluções (SILVA, SILVA, MENDES, 2017).  

Devido a exigências legais as empresas foram obrigadas adotar novas práticas, 

responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente. Esse assunto se tornou de interesse 

público e população consumidora começou a pressionar as empresas a cumprirem suas 

responsabilidades ambientais (LEANDRO, et al, 2015).   

Barbieri (2007) salienta a exigência de uma nova atitude dos empresários e administradores 

visando à solução ou minimização dos problemas ambientais. Desse modo, conforme destaca 

Donaire (2009), a visão moderna da empresa como instituição sociopolítica, passa a ser mais 

complexa, considerando não somente os aspectos econômicos como no passado, mas também 

aspectos mais amplos e abrangentes.   

Senge et. al. (2009) complementam que embora muitas instituições estejam seguindo o 

modelo antigo de negócio, pautado apenas na obtenção do lucro, cada vez mais organizações e dos 

mais diversos setores de atividades têm incorporado práticas de sustentabilidade e responsabilidade 

social entre seus objetivos como forma de sobreviver e prosperar no futuro. Dessa forma, a adoção 

de práticas sustentáveis e de responsabilidade social pelas empresas, além de garantir um futuro 

melhor para as gerações atuais e futuras, é tida como um diferencial em relação àquelas 

administradas visando somente o âmbito econômico. A adoção das mesmas, além de favorecer ao 

meio ambiente proporciona um ganho de imagem para a empresa através da utilização de estratégias 

de marketing destinadas a comunicar seu diferencial perante as demais.  

 
 2.3 A Gestão Ambiental e a Geração de Lixo Produzidas no Brasil   

 Segundo Wissmann et. al. (2014), a poluição é definida pelo termo lixo, ele significa a 

geração de resíduos que degradam o meio ambiente, trazendo malefícios à saúde da população no 

aspecto sanitário e estético, esses resíduos podem ser sólidos, líquidos ou semissólidos. Pelo volume 

de lixo gerado, vários estudos têm sido realizados sobre este assunto no Brasil em busca de 

alternativas para redução do impacto no meio ambiente através do seu descarte correto.   
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A geração de lixo no Brasil aumentou cinco vezes mais em relação ao crescimento 

populacional entre os anos de 2010 a 2014, dados estes do relatório da ABRELPE, isso demonstra 

poucos avanços na gestão de resíduos. Nesses quatro anos o crescimento populacional foi de 6% 

enquanto a geração de lixo foi de 29% (ALENCAR; GRANDELLE, 2015). A visão sobre o lixo no 

Brasil, começou a mudar a partir de 2010 através da lei 12.305, denominada Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, que orientam sobre a redução na geração de resíduos, além da sua reutilização, 

reciclagem e tratamento. Com esse novo olhar para a geração de resíduos, observou-se no lixo uma 

grande fonte de riquezas através da reciclagem (ROCHA, ROCHA, LUSTOSA, 2017).  

Demonstrando isso, em 2010 o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apresentou 

um dado alarmante ao Ministério do Meio Ambiente. Neste levantamento o IPEA demonstrou que o 

Brasil perdia, por ano, 8 bilhões de reais por ano quando deixa de reciclar os resíduos que vão para 

os lixões. Nas pesquisas atuais do IPEA o cenário não é muito diferente, pois em 2017, apenas 13% 

dos resíduos sólidos são destinados à reciclagem. Apesar disso, alguns materiais específicos tiveram 

um aumento significativo na quantidade reciclada entre 1994 e 2008, como por exemplo: o alumínio 

foi de 56% para 91,5% e as embalagens plásticas (PET) foram de 18% para 54,8%.  

 As atividades e o comportamento das pessoas nos dias de hoje geram resíduos e, um dos 

maiores desafios é a busca de soluções, pois muitos agregam aos governantes esta responsabilidade. 

Pode-se notar que a população tem consciência de que a geração de lixo é algo negativo, mas o 

consumismo desenfreado, a expansão territorial desorganizada, a industrialização e o uso dos 

recursos naturais em excesso dificultam a redução do consumo desenfreado da atualidade 

(ANDRIGHETO e FLORES, 2018).  

 Para se ter uma ideia do problema do lixo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2019), em 2018 foi produzida 228.413 toneladas de lixo no Brasil, sendo que 

48.312,7 toneladas são lixões a céu aberto. Em uma estimativa do Ministério do Meio Ambiente em 

2017 foram produzidos 327 kg de lixo por pessoa e um terço desse lixo pode ser reciclado ou 

reutilizado.  

 Evidenciando o que foi dito, temos como o efeito da produção e do consumo da atual 

sociedade, onde o descartável leva ao acúmulo e ao desperdício. Com isso gerou-se uma parcela 

excludente da população que se beneficia com a quantidade de resíduos gerados, essa população é 

formada pelos catadores de materiais recicláveis, que fazem disso a sua sobrevivência e a obtenção 

de recursos. Por não conseguirem um emprego essa população de excluídos têm como forma de 

sobreviver “coletar lixo”.   
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 2.4 O Papel dos Recicladores  

Com o aumento da população e a redução de empregos é muito grande o número de 

trabalhadores em condições de exclusão social, isto é, nas filas de desemprego. Uma profissão muito 

importante para o meio ambiente e que atua de forma informal é a de catadores. Catadores são 

pessoas que separam o lixo do material reciclável afim de tirarem deste material sua fonte de renda 

(MEDEIROS; MACEDO, 2006).  

A reciclagem pode ser uma forma de diminuição da poluição no planeta, evitando danos ao 

meio ambiente, ao se perceber isso, muitas cidades estão apostando na reciclagem como alternativa 

sustentável. Para que isso aconteça é indispensável o papel dos recicladores. Algumas soluções 

podem ser enumeradas através do “Princípio dos Três Erres”. Esse princípio é conhecido e aplicado 

no gerenciamento de resíduos sólidos em muitos países, inclusive no Brasil. São diretrizes gerais de 

orientação para procedimentos e atitudes, sejam elas individuais ou coletivas, de origem pública ou 

privada. As três diretrizes são: reduzir, reutilizar e reciclar (ALVES; UENO, 2015)  

 Como parte da solução, podemos citar a coleta seletiva, o que também pode acontecer são 

quando os materiais recicláveis vão direto para as cooperativas de catadores, que ali encontram um 

trabalho mais descente, sem precisar revirar lixo pelas ruas ou lixões (ALVES; NETO, 2009).   

O ponto de vista em que se percebem os catadores muda de acordo com quem os visualiza. 

Para uma grande parcela da sociedade eles são apenas o reflexo de uma má administração pública e 

além disso, pensam que essas pessoas não possuem qualificação suficiente para o mercado de 

trabalho, isto é, para assumirem outras atividades. Já do ponto de vista, no caso, dos gestores e da 

parcela da população com uma visão ambientalista, eles são vistos como beneficiadores do meio 

ambiente (GONÇALVES et al, 2013).  

Um outro ponto de vista importante e muito pouco citado é o dos catadores, pois eles não têm 

noção da importância do trabalho deles para a sustentabilidade e o meio ambiente. Para termos uma 

ideia disso, só no Lixão Estrutural de Brasília, são despejadas diariamente 2,8 mil toneladas e cada 

catador, por mês, recolhe cerca de duas mil toneladas e como este trabalho é feito de forma manual, 

ainda grande parte desse material permanece nesses locais (FADUL, 2017).  

As condições de trabalho destes catadores são insalubres, com árduas jornadas e vários riscos. 

A coleta seletiva pode ser feita junto a parceiros que entregam seus recicláveis, catando e recolhendo 

das ruas e em lixões, onde o lixo não reciclável está junto com o reciclável. A categoria profissional 

de catadores de material reciclável foi reconhecida em 2002, no código Brasileiro de Ocupações 

(CBO). Porém, o IBGE em função das diferentes nomenclaturas utilizadas nos Censos, tem 
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dificuldade em comparar os dados desses trabalhadores, tornando impossível analisar a sua evolução 

nas condições sociais no decorrer do tempo (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE ,2018).  

3 MÉTODO   

   

O presente estudo está alicerçado em pesquisa exploratória, sob a ótica de um estudo de caso, 

haja vista que existe uma fronteira muito evidente entre o objeto e o contexto da pesquisa (YIN, 

2010). A abordagem qualitativa demonstrou os atributos necessários para atingir o objetivo geral da 

pesquisa, o qual é “a importância do trabalho dos recicladores de lixo (catadores) da cidade de Santa 

Maria – RS, em relação ao processo de reciclagem”. Ainda foram implementas estratégias 

complementares para atingir o primeiro objetivo específico, que era identificar o perfil dos catadores 

da cidade de Santa Maria. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas.   

Deste modo foi empregado a análise de conteúdo nos dados coletados das entrevistas 

semiestruturadas, elaborando e categorizando os perfis dos pesquisados. “Um conjunto de técnicas 

de análise de comunicação 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 destas mensagens” (BARDIN, 1979, 

p.42).     

Com base nos resultados das entrevistas foi possível atingir o segundo objetivo, o qual visava 

levantar a quantidade de resíduos que são reciclados pelos pesquisados. Com a revisão da literatura 

foi possível atingir o terceiro objetivo específico, demonstrando a importância da reciclagem.  

Compuseram a população de estudo 11 catadores, esses totalizaram a população do estudo, 

uma vez que não existem dados quantitativos do número exato de pessoas que exercem essa função, 

os quais foram entrevistados nos meses de abril e maio de 2019, ora a realização das entrevistas 

semiestruturadas utilizou-se da estratégia do tipo bola de neve, em que os participantes (catadores de 

recicláveis) sugeriram ao pesquisador o próximo entrevistado, com base em seu network. Isto 

possibilitou uma efetividade na escolha dos participantes, haja vista que foram escolhidos por 

possuírem as características necessárias para contribuírem com a pesquisa.  

 Com relação aos aspectos éticos, convém salientar que o presente estudo foi realizado em 

conformidade com a Resolução n. 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, a qual dispões sobre as 

diretrizes e normas regulamentadoras das pesquisas envolvendo seres humanos. Os dados coletados 

foram apresentados em forma de tabelas no intuito de facilitar a análise dos dados.   

Os instrumentos de coleta para o alcance dos resultados foi uma pesquisa semiestruturada 

aplicada aos catadores contendo 34 questões, as quais foram criadas com o intuito de responder os 
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objetivos propostos. Desse modo, foi empregada a análise de conteúdo nos dados auferidos nas 

entrevistas semiestruturas, visando elaborar as considerações acerca da problemática do estudo.   

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 4.1. Perfil sociodemográfico e econômico dos pesquisados  

 

As questões 1 a 14 e a questão 32, visam identificar o perfil dos respondentes que foram 

escolhidos de maneira aleatória. Observa-se de acordo com a amostra apresentada na Tabela 1 que a 

grande maioria dos catadores entrevistados são do sexo masculino, indo de encontro com a pesquisa 

de Soares (2014), realizada no município de São José de Varginha/MG, onde 100% dos catadores de 

recicláveis eram mulheres. Concordando com a pesquisa, o censo de 2010 que indica a existência de 

400 mil pessoas que sobrevivem da reciclagem e informa que dois terços desses catadores são 

homens (SILVA, 2015). Outro dado importante é quanto a escolaridade, pois observamos que 63,3% 

dos entrevistados não concluíram o ensino fundamental e que nenhum deles completou o ensino 

médio, reafirmando a pesquisa de Santos et al (2018), que obteve, na cidade de Três Passos um 

índice semelhante, onde 60% dos catadores não possuía o ensino fundamental completo.   

 
Tabela 1 – Perfil dos Pesquisados.   

Variável / Parâmetro  Catadores(%)  

Sexo masculino n (%)  9(81,8)  

Sexo Feminino n (%)  2 (18.2)  

Idade média (anos):  41,9  

Escolaridade:  
EFI    

  
7(63,3)  

EFC   3(27,3)  

EMI   1(9,1)  

  Estado civil:    
Casado  

  
5(45,45)  

Solteiro  3(27,27)  

Separado  3(27,27)  

Residência:  
Própria  

  
4(36,4)  
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Alugada  3(27,3)  

De Favor  3(27,3)  

Na Rua  1(9,1)  

Filhos média:   2   

Renda Familiar média (R$):  941,80  

Renda Reciclagem média(R$):  581,80  

Outra fonte de renda:  6(54,4)  

Bolsa Família  3(50)  

Aposentadoria  1(16,7)  

Autônomo  1(16,7)  

Assalariado  1(16,7)  

Tempo de Atuação média (anos):  8,6  

Tipo de veículo:  
Carrinho  

  
4(36,4)  

Carroça a cavalo  2(18,2)  

Carrinho com bicicleta  0(0)  

A pé  5(45,5)  

Motivo de catar:  
Necessidade  

  
4(36,4)  

Sem qualificação  4(36,4)  

Única Opção  0(0)  

Outro  3(27,3)  

Fonte: Elaborado pelos Autores.  

O IBGE aponta que, em 2016, 51% dos brasileiros têm, no máximo, ensino fundamental 

completo. Notamos também que 54,4% das pessoas entrevistadas possuem outra fonte de renda além 

da venda de materiais reciclagem, com a renda familiar média de 941,8 reais/mês, este dado também 

reafirma o que acontece com a população brasileira, pois de acordo com uma pesquisa realizada pelo 

IBGE em 2017, 50% da população brasileira com emprego informal tem uma renda inferior ao 

salário mínimo (IBGE, 2017).  

Na pesquisa nota-se que 45,5% faz o trabalho a pé, Castilhos (2013) afirma que essa é a 

realidade da maioria dos catadores, pois a sua baixa remuneração faz com que eles não possuam 

veículos. Comprovando outro dado encontrado, no qual 36,4% dos entrevistados utilizam carrinho, o 
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mesmo autor afirma que este é um meio comum, pois os próprios catadores constroem seus carrinhos 

ou conseguem comprar um por ter um baixo custo.  

Outro dado importante é o motivo pelo qual as pessoas buscaram na reciclagem seu sustento, 

os pesquisados afirmaram que os principais motivos são a necessidade (36,4%) e a falta de opção 

(36,4%). Para Gonçalves(2005), os catadores sempre existiram, mas houve um aumento devido à 

crise econômica que retirou essas pessoas do mercado de trabalho, corroborando com o encontrado,  

que por falta de opção e necessidade encontram na coleta sua forma de sobrevivência.  

 

4.2. Relacionamento dos catadores  

As questões de 15 a 17 respondem a respeito do relacionamento dos catadores com os 

colegas, receptores e comunidade, com resultados conforme Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Relacionamento dos Catadores  
  Ruim  Regular  Bom  Muito Bom  Ótimo  

Colegas  1(9,1)  1(9,1)  9(81,8)  0(0)  0(0)  

Receptores  0(0)  1(9,1)  9(81,8)  1(9,1)  0(0)  

Comunidade  1(9,1)  6(54,5)  4(36,4)  0(0)  0(0)  

Fonte: Elaborado pelos Autores.  
 

Ao analisarmos os dados vemos que a maioria dos pesquisados consideram o relacionamento 

entre eles bom (81,8%), Coelho et al (2017) reafirma os achados na pesquisa, pois eles acabam 

passando pelas mesmas discriminações e eles acabam por se identificarem em relação com seu 

objeto de trabalho.  

 Já com a comunidade a maioria dos entrevistados consideram a relação regular (54,5%), 

Meirelles; Gomes (2008) corrobora com os achados, pois a atividade de catador é má vista pela 

sociedade, que geralmente rejeita essa profissão, tornando assim, um exemplo de exclusão social. Já 

com os receptores dos recicláveis a relação é considerada boa pela grande maioria dos pesquisados 

(81,8%), esse resultado é confirmado por Kirchner, Saidelles e Stumm (2009), que afirma que este 

relacionamento está entre bom e ótimo, pelo aumento de número de cooperativas e de locais de 

recepção de materiais recicláveis.   
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4.3. Percepção do meio ambiente pelos Catadores  

As questões 18 a 23 respondem em relação a percepção do meio ambiente na visão dos 

catadores, com resultados conforme a Tabela 3.   

 

Tabela 3 – Percepção do meio ambiente  
  Pouco  

Importante  

Muito  

Importante  
Importante  Indiferente  

Limpeza Cidade  0(0)  2(19,2)  8(72,7)  1(9,1)  

Limpeza Rios/Riachos  0(0)  8(72,7)  3(27,3)  0(0)  

Reaproveitamento Materiais  0(0)  4(36,4)  7(63,6)  0(0)  

Preservação do Planeta  0(0)  4(36,4)  7(63,6)  0(0)  

Poluição Visual  0(0)  3(27,3)  6(54,5)  2(18,2)  

Lixo nos Lixões  0(0)  4(36,4)  6(54,5)  1(9,1)  

Fonte: Elaborado pelos Autores  

  

Ao analisarmos os resultados observamos que apesar do pouco estudo dos pesquisados eles 

têm noção da importância da sua atividade para o meio ambiente. Quanto ao reaproveitamento dos 

materiais, todos eles consideram entre importante e muito importante, assim como na redução do 

lixo nos lixões onde 89,9% dos entrevistados consideram sua atividade entre importante ou muito 

importante.   

Vindo ao encontro desses dados, está o Ministério do Meio Ambiente (2019) que afirma que 

a profissão de catador contribui para o aumento da vida útil dos aterros sanitários, assim como 

reabastece as recicladoras com seus resíduos, substituindo matéria prima virgem. A visão destes 

catadores sobre a importância do seu trabalho para limpeza da cidade, assim como de rios e riachos, 

também considerada pela maioria entre as alternativas importante e muito importante e sustentada 

pela literatura, onde Pereira (2013) relata que a produção de resíduos é algo irremediável nas 

cidades, pelo padrão de consumo dos dias atuais, assim, o trabalho dos catadores tem uma dupla 

importância, pois além de uma fonte de renda, auxilia na redução de lixos em grandes centros.  

 

4.4 Descrição do material recicláveis recolhidos e não recolhidos  

As questões 24, 25, 28 e 30, respondem sobre a descrição dos materiais que são recolhidos e 

os que não são pelos catadores, de acordo com a tabela 4, e a separação de materiais apresentada na 

Tabela 4.   
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Tabela 4 – Materiais recicláveis recolhidos e não recolhidos  

 Catadores(%)  

Materiais Recolhidos  
Plástico  

  
9(81,8)  

Papéis  3(27,3)  

Vidro  0(0)  

Papelão  9(81,8)  

Metais  7(63,3)  

Tetrapark  0(0)  

Materiais Não Recolhidos  
Vidro  

  
8(72,7)  

Tetrapark  9(81,8)  

Isopor  9(81,8)  

 Fonte: Elaborado pelos Autores.  

 

Os principais materiais coletados são: plástico (81,8%), papelão (81,8%) e metais (63,3%). 

De acordo com o CEMPRE (2010), os principais materiais coletados são metais (77%) e papelão 

(94%), já OLIVEIRA (2011), acrescenta, na sua pesquisa, além de metais (47%), papéis (47,3%) e 

tetrapark (27%). Apesar da literatura citar o tetrapark como um dos mais coletados, a nossa pesquisa 

demonstrou o contrário, isto é, que ele está entre um dos materiais não recolhidos pelos 

entrevistados, e o motivo que eles citaram para isso é o valor muito baixo desse material.   

Outro material não coletado pelos catadores é o isopor, a literatura explica esta atitude pelo 

fato de ser um material que tem um volume muito maior que seu peso, isto é, tem que coletar um 

volume muito grande para obter um pouco de lucro (FAUSTO, 2013). No caso de outro material não 

coletado, o vidro, que é reciclável, mas de acordo com o CEMPRE (2019) é um material que tem 

regras diferenciadas para a venda às recicladoras, pois ele deve ser separado por cor para agregar um 

valor final, além de ter que separa pelos diversos tipos, como: espelho, lâmpadas, cristais, vidro 

plano ou curvo.   

Dando sequência a pesquisa, verificou-se identificar quais como é realizada a separação e a 

sobra do material que é recolhido na cidade, a tabela 5, demostra os resultados obtidos.   
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Tabela 5 – Separação e Sobra de Materiais  

 Catadores(%)  

Separação dos Materiais 
Não separam os materiais 

  
0(0) 

Sim, separam os materiais: 11(100)  

Em casa  6(54,5)  

Local da coleta 4(36,4)  

Na recicladora 1(9,1)  

Destino dos materiais não vendidos 
Devolvem para o lixo  

  
5(45,5)  

                            Nem recolhe  6(54,5)  

                            Doa para outro catador 0(0)  

Fonte: Elaborado pelos Autores.  

Vemos por estes dados que todos os pesquisados fazem a separação do material coletado. Isso 

acontece porque cada material possui um processo próprio para reciclagem, sendo importante ser 

separados por estas categorias para a venda (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). Assim, como 

nos resultados encontrados, Santos (2018) mostra que a maioria dos entrevistados faz a separação 

dos materiais em casa, a explicação dada é que em casa os catadores contam com a ajuda da família 

para fazer a separação.  

No caso do destino dos materiais não vendido, a maioria dos coletadores sabe quais os 

materiais são vendáveis ou não e por isso se não conseguem vender, na maioria das vezes nem 

recolhem. Como Fausto (2013) cita o caso do isopor, que é um material reciclável pouco recolhidos 

pelos catadores porque precisa de um grande volume por ter um baixo peso para se obter algum 

lucro.  

    

4.5. Tempo dedicado a coleta e volume coletado   

 

As questões 26,27 e 29 respondem sobre o tempo dedicado e ao volume de lixo coletado 

pelos catadores, se acordo com as Tabelas 6 e 7 a seguir:  
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Tabela 6 – Tempo dedicado a coleta.   

 Dias/semana para reciclagem  Catadores(%)  

Dois   1(9,1)  

Cinco  3(27,3)  

Sete  7(63,6)  

Fonte: Elaborado pelos Autores.  

  

A maioria dos entrevistados trabalha 7 dias por semana, como afirma Mello, Pereira e Silva 

(2007) que os catadores têm essa jornada para manterem a média semanal de ganho. Lira (2003) 

reafirma esta situação, salientando que eles têm essa jornada por não verem a catação como um 

trabalho e sim uma situação temporária que poderá ser abandonada a qualquer momento. O artigo de 

Oliveira, Carvalho e Santos (2016), corrobora com a informação levanta pela pesquisa onde a 

maioria dos catadores, trabalha sete dias da semana devido que a sua renda aumentar conforme o 

volume recolhido e por isso, quanto mais recolhem mais vendem e consequentemente mais faturam, 

por isso os sete dias da semana para eles são de trabalho.   

  Além da rotina semanal de 7 dias trabalhados para mais da metade dos entrevistados 

63,6% o dia a dia é exaustivo e suas condições de trabalho são precárias, Magera (2003) relata que 

muitas vezes ultrapassa 12 horas diárias de trabalho, e muito esforço físico, pois puxam vários kg de 

lixo em seus carros de tração humana por longas distâncias.  

 

Tabela 7 – Volume de Lixo Coletado.  

Volume/dia(kg)  Catadores(%)  

Acumula  
Não 7(63,6) 

Sim  4(36,4)  

Quanto (Kg) dia/média  21(100)   

Fonte: Elaborado pelos Autores.   

 

A pesquisa apresentou uma média de material coletado diária de 21Kg, isso fica abaixo do 

encontrado por Oliveira;Gomides (2013) que mostrou uma média no Brasil de 58Kg de recicláveis 

coletados por dia. A maioria dos catadores não acumula um grande volume para vender. Em 



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
346 
 

pesquisa realizada por Medeiros e Macedo (2006), também afirmam que os catadores não esperam 

juntar uma quantidade, coletam os materiais suficientes para vender diariamente.  

 

4.6. Discriminação dos Catadores   

 

A questão 33 se refere a discriminação (Tabela 8) sofrida pelos catadores, 63,6% deles 

referem que nunca sofreram discriminação por causa da sua profissão, contrariando a pesquisa de 

Rolim e Mello (2010) que apesar do importante papel dos catadores eles são marginalizados por sua 

atividade. 

  

Tabela 8 – Discriminação dos Catadores.  

Discriminação   Catadores(%)  

Sim  4(36,3)  

Não  7(63,6)  

Fonte: Elaborado pelo Autor  

  Apesar da maioria dos catadores afirmar que não recebem ou nunca receberam nenhum tipo 

de discriminação, o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, relata que entre as 

principais queixas relacionadas a essa atividades, estão o desrespeito e a discriminação da sociedade 

(PEREIRA; GOES, 2017).   

  

4.7. Uso de EPI pelos catadores e Acidente de Trabalho 

   

A questão 31 refere-se ao uso de EPIs pelos catadores e a questão 34 refere-se a acidentes de 

trabalho, apresentadas nas Tabelas 9 e 10 consecutivamente:  

 

Tabela 9 – Uso de EPIs.  

Uso de EPIs  Catadores(%)  

Não  8(72,72)  

Sim:  3(27,27)  

Botas  2(66,66)  

Luvas  1(33,33)  

Fonte: Elaborado pelos Autores.  
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 Tabela 10 – Acidentes de Trabalho.   

Acidentes  Catadores(%)  

Não  8(72,7)  

Sim:  3(27,3)  

Atropelamento  2(18,2)  

Perfurocortante  1(9,1)  

Fonte: Elaborado pelos Autores.  

 Observamos que 72,7% dos catadores não utilizam EPIs, Araújo (2010) afirma que isso 

acontece porque eles não têm dinheiro para comprar estes equipamentos, além de acharem 

desconfortáveis.  Em relação ao baixo índice de acidentes relacionados ao trabalho encontrado na 

pesquisa, Medeiros e Macedo (2006) afirmam que pelo desconhecimento de situações de risco, 

muitas vezes os catadores não reconhecem as situações enfrentadas como acidente de trabalho. 

Gonçalves (2005) reafirma isso na sua pesquisa, onde os catadores relatam alguns problemas de 

saúde, mas afirmam não ser por causa do meio em que realizam sua atividade, e muitos consideram 

os acidentes de trabalho descuido deles próprios ou até mesmo negam como tal.  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

   

Este trabalho possibilitou entender a importância do trabalho dos recicladores de lixo da 

cidade de Santa Maria – RS, em relação ao processo de reciclagem. Isso foi possível porque esta 

pesquisa identificou o volume de lixo coletado por estes trabalhadores informais e a contribuição que 

eles dão com seu trabalho para o meio-ambiente.  

 A pesquisa restringiu-se a recicladores que trabalham de forma autônoma e informal nas ruas 

da cidade de Santa Maria – RS.  As entrevistas realizadas, como já abordado no capítulo de análise 

de dados, de uma maneira geral, apresentou quais os materiais são mais comumente coletados na 

cidade, assim como a percepção da importância deste trabalho em relação a produção de lixo 

produzido. Percebe-se que este trabalho está de acordo com os dados apresentados na revisão de 

literatura, de acordo com os elementos encontrados em estudos feitos por outros pesquisadores e 

pelos órgãos públicos.   

 Assim espera-se que este estudo tenha contribuído para mostrar um pouco da realidade dos 

recicladores e a importância do seu trabalho, tanto para o meio ambiente, como fonte de renda para 

estas pessoas que vagam, andam pela cidade recolhendo lixo, tanto a pé, em carinhos ou carroças, 
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que já se tornaram invisíveis aos nossos olhos, e que têm uma grande importância para o meio 

ambiente, o que para nós é lixo, para eles é fonte de sustento. Essas pessoas que em sua maioria não 

tiveram em sua maioria acesso a educação e consequentemente a uma qualificação para enfrentar o 

mercado de trabalho, seguem exercendo sua atividade e dando sua contribuição para o meio 

ambiente, mesmo que fazendo isso de maneira informal, insalubre, sendo explorados muitas vezes 

pelos compradores de material reciclado.   

Além disso são pouco ou quase nunca reconhecidas pela sua importância, pois como ressalta 

o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, esses são responsáveis por quase 

90% de todo o lixo reciclado no Brasil. São eles os principais responsáveis pela reciclagem no país, o 

que se não fosse por eles, esse material estaria em aterros ou lixões ocupando espaço , ou o que seria 

pior, na própria natureza ocupando espaço levando anos para se decompor. Sabe-se que nenhum 

estudo são esgotadas as variáveis, assim sugere-se como proposta de estudos futuros a ampliação da 

população estudada, bem como a análise e percepção da comunidade frente as atividades exercidas 

por esses recicladores.   
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Capítulo 26 

O TRABALHO DOCENTE NA SOCIEDADE CAPITALISTA: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS1 

Waldir Ribeiro de Souza Filho2  
Cassiama Farina3 

RESUMO 
 
O presente estudo propõe uma reflexão sobre o trabalho docente na sociedade capitalista, buscando 
inicialmente discutir a respeito da formação docente e ainda apontar os principais desafios enfrentados pelo 
docente e as perspectivas para um trabalho eficiente e que proporcione formação humana. O objetivo geral é 
analisar, em perspectiva marxista, os desdobramentos do trabalho docente alienado. A metodologia 
empregada na pesquisa foi bibliográfica, em análise qualitativa. Inicialmente apresenta-se reflexão sobre 
formação docente no Brasil, buscando compreender como a mesma pode ser preponderante no processo de 
constituição do profissional da educação. A seguir apresentamos conceitos que relacionam trabalho e 
formação humana, em uma perspectiva marxista e por último discutimos a possibilidade de uma educação que 
proporcione uma educação integral libertadora. Percebemos que a sociedade capitalista apresenta inúmeras 
contradições que partem do trabalho e também afetam o trabalhador. Foi possível constatar que os desafios do 
trabalho docente são inúmeros, dadas as condições que o capitalismo impõe, promovendo um esvaziamento 
do trabalho docente e uma educação pouco ou nada preocupada com a formação humana. Ainda é possível 
dizer que uma transformação no trabalho docente é possível através da crítica e enfrentamentos constantes, 
buscando aos poucos a superação da situação de exploração pelo capitalismo.  
 
Palavras-chave: Trabalho docente. Capitalismo. Desafio. 

Introdução   

A questão do trabalho docente tem sido palco de muitas pesquisas e reflexões na 

contemporaneidade. Vivemos no Brasil um período em que a preocupação efetiva com a qualidade 

da educação não ocupa espaço prioritário no cenário das políticas públicas, ao passo que o Estado 

exige que cada vez mais os professores se qualifiquem e sejam capacitados a exercer tal função. De 

fato, a responsabilidade pela formação deve ser preocupação do profissional da educação, porém ele 

não é o único ente responsável por isso. 

                                                           
1 Trabalho apresentado na modalidade de comunicação oral no CONADE 2019 – 30º Congresso de Educação do 
Sudoeste Goiano; 6ª Edição Nacional; 3ª Edição Internacional, com o tema: Democracia, Diáspora e Educação. 
Realizado nos dias 27, 28 e 29 de Agosto de 2019 na Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 
2 Mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás Regional 
Jataí – GO. Professor na Secretaria Municipal de Educação de São Simão – GO. waldirtheonly@hotmail.com  
3 Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás Regional 
Jataí – GO. cassia.farina@gmail.com  
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei Nº 9394/96) em seu título VI, 

artigos 61 a 67, estabelece diretrizes sobre a formação e atuação docente, porém o que não se 

percebe, por parte do Estado, é um fomento para uma formação de qualidade, além disso não se 

oferece ao professor as condições mínimas para desenvolver um trabalho que seja eficaz. BRASIL, 

1996).     

Diante do que a Lei estabelece, podemos dizer que no quesito formação, os professores têm 

empreendido um esforço para capacitação em nível de mestrado e doutorado, mesmo não contando, 

na maioria das vezes, com qualquer fomento por parte do Estado, além de não conseguirem licença 

de suas atividades para cumprirem as etapas desse processo formativo. 

Nessa perspectiva, Castelli e Pedrini (2012) reconhecem que é urgente a necessidade de 

reestruturação dos cursos de licenciatura, pois não têm sido capazes de formar professores aptos para 

a sala de aula logo após o término do curso. Sendo assim, o professor que conclui um curso de 

licenciatura e não se sente seguro de sua formação, poderá apresentar dificuldades de segurança de 

conteúdo e consequentemente não demonstrará o domínio desejado para o exercício da função. 

Em uma análise da sociedade capitalista em perspectiva marxista, é possível perceber que o 

processo formativo de professores também sofre essa influência dominadora e alienante, haja vista 

que boa parte da formação docente na atualidade tem fins mercadológicos, sendo ou não percebido 

pela pessoa que busca tal formação.  

Vale lembrar ainda que a tendência atual, inclusive na educação, é uma busca por resultados 

que sejam expressos em números, perspectiva que se pode constatar com as chamadas avaliações 

externas4 que são aplicadas em todos os níveis da educação no Brasil. 

Nessa perspectiva de análise, da categoria trabalho na sociedade capitalista atual, é 

imprescindível apresentar a concepção de Karl Marx. Não há como realizar a análise que nos 

propomos sem os escritos desse pensador, pois nenhum outro teorizou com tanta profundidade sobre 

a questão do trabalho na sociedade capitalista.  

Para a constituição da análise proposta por este artigo, realizamos pesquisa de caráter 

bibliográfico, buscando em autores de tradição marxista as teorias e argumentos pertinentes ao 

objeto de estudo proposto, sempre tratando da questão da dificuldade de um trabalho docente que 

propicie formação humana na sociedade capitalista. 

                                                           
4 Avaliações externas são aquelas aplicadas nas escolas pelas secretarias estaduais de educação (ADA – Avaliação 
Diagnóstica de Aprendizagem) e ainda a Prova Brasil, Olimpíadas de Língua Portuguesa e Matemática, que têm como 
fim classificar estudantes e escolas por seu desempenho nessas avaliações. Algumas dessas avaliações servem ainda 
como parâmetro para destinação de verbas e outros benefícios. 
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Trazemos para a discussão autores contemporâneos que discorrem a questão do trabalho na 

perspectiva de Marx, tais como: Dermeval Saviani, Maggie Nunes Brasil, István Mészáros, Joana 

Vaz e Neide Favaro, entre outros.  

Em uma sociedade capitalista, em que se percebe claramente a dominação do sistema, os 

desafios que o professor enfrenta no cotidiano do seu trabalho podem dificultar que exerça a 

docência em uma perspectiva de formação integral.  

Considerações iniciais sobre a formação docente no Brasil 

Antes de tratarmos especificamente dos desafios do trabalho docente, objeto deste estudo, 

considera-se necessário dizer que muitas das dificuldades que a educação brasileira tem 

apresentado, ligam-se ao fato de que no Brasil não existe um sistema nacional de educação.  

Cria-se, de tempo em tempo, algum tipo de pacto, de programa ou plano para a educação, 

porém nada se efetiva e a situação permanece a mesma. Como resultado disso, temos um 

pseudosistema, fragmentado e ineficaz, que não consegue efetivar uma educação de qualidade na 

educação básica, o que irá atingir também a educação superior e a formação de professores 

(SAVIANI, 2008). 

Iniciamos nossa fala nessa perspectiva por considerar a educação básica como parte 

fundamental do processo formativo do educador. A formação específica para a docência se faz nos 

cursos de licenciatura, porém a educação é um processo cumulativo de vivências e saberes que são 

parte constituinte de cada indivíduo enquanto profissional.  

Diante disso, há que se pensar sobre como tem ocorrido no Brasil essa formação docente. Em 

uma perspectiva histórica, segundo Diniz-Pereira (1998, apud DINIZ-PEREIRA, 2016, p. 156) as 

licenciaturas são percebidas como desprestigiadas em relação aos bacharelados. Nas palavras do 

autor: 

Estas (as licenciaturas), concebidas na maioria das vezes apenas como apêndices 
dos primeiros (bacharelados), não têm, em muitos casos, identidade própria. Mesmo 
aqueles cursos que são reconhecidamente de licenciatura assumem feições de um 
curso de bacharelado, colocando em dúvida qual o tipo de profissional que ali se 
pretende formar. Soma-se a isso o fato de que muitos formadores nas universidades 
e nas instituições de ensino superior terem dificuldade de se enxergarem como 
professores ou formadores de professores, identificando-se apenas como 
pesquisadores. Estes sujeitos e suas representações do que seja o ensino e a 
formação de professores também influenciam a maneira como os licenciandos 
reconhecem a si próprios. (grifo nosso). 
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Em face de tal constatação, pode-se pensar que, o curso de licenciatura que busca essa 

aproximação aos bacharelados, não conseguirá formar educadores de maneira efetiva. Precisamos 

levar em consideração que o espaço formativo para a docência deve ser um espaço que privilegie tal 

formação, pensando ainda que em alguns casos faculdades e universidades têm cada vez mais 

reduzido o tempo de conclusão do curso, podendo comprometer a formação.  

Isso não significa dizer que o professor não precise ser afeito à pesquisa, mas enquanto 

espaço de formação, a preocupação primordial deve ser a formação do profissional da educação. 

O Trabalho em Marx: formação humana e educação 

Em Marx encontramos um conceito de trabalho totalmente avesso à realidade da sociedade 

capitalista, pois a concepção que o pensador transmite é de um trabalho como algo intrínseco ao ser 

humano, em uma perspectiva de formação humana e relação com a natureza. 

O trabalho, como criador de valores de uso, como trabalho útil, é indispensável à 
existência do homem - quaisquer que sejam as formas de sociedade- é necessidade 
natural e terna de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a natureza, e 
portanto, de manter a vida humana (MARX, 1982, p. 50). 

A sociedade capitalista, tal como se configura, apresenta o trabalho como algo ligado apenas 

ao processo produtivo e reprodutivo do sistema, no qual o homem não se reconhece no produto de 

seu trabalho, contrariando a perspectiva de análise realizada por Marx. Nas palavras de Andery et al 

(1996, p. 401): 

Para Marx, a base da sociedade, assim como a característica fundamental do 
homem, está no trabalho. É do e pelo trabalho que o homem se faz homem, constrói 
a sociedade, é pelo trabalho que o homem transforma a sociedade e faz história. O 
trabalho torna-se categoria essencial que lhe permite não apenas explicar o mundo e 
a sociedade, o passado e a construção do homem, como lhe permite antever o futuro 
e propor uma prática transformadora ao homem, propor-lhe como tarefa construir 
uma nova sociedade. 

Com base nos argumentos da autora supracitada, entende-se que o trabalho é algo inerente à 

própria existência do homem e consequentemente da sociedade, sendo capaz de promover mudanças 

significativas na sociedade por meio de sua força de trabalho. 

A maneira como a sociedade capitalista apresenta o trabalho é em uma perspectiva de um 

trabalho como mercadoria, já que o homem, alienado ao sistema, não tem mais autonomia para 

atribuir valor à sua força de trabalho. Sendo o homem desprovido dos meios de produção, empreende 
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sua força de trabalho a uma única função, como estratégia do capitalismo visando diminuir o custo 

da produção. Nas palavras de Maggie Brasil (2005, p. 10): 

É o trabalho dividido, parcelado, que possibilita a atribuição, individualmente, a 
cada trabalhador de diferentes operações, visando baratear o custo da produção, 
visto que a força de trabalho foi convertida, ela mesma, em mercadoria. A atividade 
laborativa dissociada representa tanto a desvalorização da força de trabalho que é 
vendida isoladamente por menor custo como também implica diretamente num 
divórcio constante do próprio conhecimento quando qualifica trabalho manual 
dissociado de trabalho intelectual.  

Tal concepção na sociedade capitalista apresenta uma contradição imensa, pois não é   

possível imaginar que o homem seja capaz de empreender qualquer atividade de trabalho sem que 

seja resultado da junção entre mente e corpo, mas essa é apenas uma das contradições do sistema no 

que concerne ao trabalho.  

Ainda de acordo com Maggie Brasil (2005, p. 12), conectando a educação ao sistema 

capitalista, “o capitalismo se mantém porque gerou uma cultura de acumulação e a educação, em seu 

sentido e em suas modalidades, pode servir de elo mediador para o processo de acumulação ao 

reproduzir ideias e valores que reforçam a reprodução ampliada do capital”.  

Tal concepção pode ser facilmente observada na atualidade, quando analisamos como o 

Estado tem proposto estruturar um sistema educacional ligado a noção de formação de mão de obra 

para o mercado de trabalho, contrariando a ideia já apresentada anteriormente do trabalho como parte 

da formação humana. Dificilmente um indivíduo que não se reconhece no resultado de seu trabalho 

terá condições de desenvolver autonomia de ideias e muito menos poderá dizer que realiza um 

trabalho autônomo. 

Neste contexto em que o trabalho se torna mercadoria é que o profissional da educação irá se 

formar e atuar, o que representa um grande desafio, pois na sociedade capitalista,  

Os conteúdos educativos mudaram seu enfoque de educação humanista, o que era 
finalidade tornou-se meio, mecanismo que inverte a lógica e adapta a ação educativa 
à uma racionalidade totalmente subjetivada e instrumentalista. A representação da 
educação é como processo que induz, conduz, (in)forma, pseudoforma para 
ajustamento social (BRASIL, 2005, p. 23). 

No que concerne ao processo de formação para o ensino, é válido dizer que, segundo Saviani 

(2007, p. 152) “Trabalho e educação são atividades especificamente humanas. Isso significa que, 

rigorosamente falando, apenas o ser humano trabalha e educa”.  

No cenário analisado até aqui, em que o trabalho é visto na sociedade capitalista como 

alienado, destoando da perspectiva marxista que o trata como parte da formação humana, entende-se 

logo que, a educação escolar é parte da formação humana, e consequentemente os profissionais da 
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educação, que também foram formados nesse mesmo espaço, podem encontrar dificuldades em 

trabalhar com conceitos e ações ligadas a essa pseudoformação humana.  

Trabalho docente: desafios e perspectivas 

“O homem não pode tornar-se verdadeiro homem 
senão pela educação”. (KANT, 1996b, p. 15 apud 
ZATTI, 2007, p. 16).  

O fato de o trabalho docente não estar ligado a uma produção material, não o torna diferente, 

em análise primária, de qualquer outro tipo de trabalho de produção material na sociedade 

capitalista, pois é perceptível que os resultados terminam por favorecer o sistema. De acordo com 

Kuenzer (2011 apud MAGALHÃES e ANES, 2016, p. 229):  

Como qualquer trabalho nesta sociedade, o trabalho docente, por sua condição 
histórica, assume características negativas por estar submetido à exploração (mais 
valia) e articulado à lógica da acumulação produtiva. Mesmo que suas finalidades 
sejam diferentes, ora como prestador de serviço púbico ou como autônomo e liberal 
na venda de seu serviço, suas condições são de produção e subsunção ao capital. Sua 
especificidade está apenas no fato de que o produto gerado não pode ser separado de 
seu produtor (professor), ou seja, este revela-se como imaterial. 

Por estar alienado ao sistema, ter características de trabalho explorado como qualquer outro 

na sociedade capitalista, o docente enfrenta desafios os mais diversos no desenvolvimento de sua 

função, pois enquanto mão de obra atrelada a um Estado ou vendendo seu serviço, terá que cumprir 

metas, desenvolver estratégias que vão ao encontro do que se espera de seu trabalho, deixando de 

exercer, portanto, um trabalho autônomo, que propicie uma crítica transformadora. 

Tal argumento não significa que a autonomia do trabalho docente seja algo inalcançável, se 

assim fosse, não haveria sentido falar em reflexão e crítica sobre a atuação docente. Apesar de o 

professor se ver em situação de reproduzir conteúdos que favoreçam a produção capitalista, uma 

atitude crítica sobre sua atuação pode propiciar a reflexão sobre formas de exercer a função e 

consequentemente será percebido e refletido aos educandos.  

Quando o professor realiza esse trabalho de crítica a sua prática, é possível que perceba que 

muito de sua atividade docente pode ser sempre criticada, com vistas a melhoria. O professor que 

valoriza a formação humana de seus educandos recorre sempre a esse momento de crítica e reflexão 

de sua prática, propiciando a construção de sua identidade como professor, o que pode contribuir 

para uma autonomia no processo de construção do conhecimento com os educandos. (FREIRE, 

1996). 
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Em uma abordagem um pouco mais radical, István Mészáros nos chama a atenção para o fato 

de que, para haver uma mudança educacional nessa lógica capitalista, o caminho deve ser o do 

enfrentamento direto, pois não há mais espaço para movimentos sucintos, que terminam engolidos 

pelo próprio sistema. Vejamos a seguir os argumentos do autor. 

É por isso que hoje o sentido da mudança educacional radical não pode ser senão o 
rasgar da camisa-de-força da lógica incorrigível do sistema: perseguir de modo 
planejado e consistente uma estratégia de rompimento do controle exercido pelo 
capital, com todos os meios disponíveis, bem como todos os meios ainda a ser 
inventados, e que tenham o mesmo espírito. (MÉSZÁROS, 2002, p. 35).  

Por meio de árduo estudo do autor supracitado, podemos compreender que, diante do que já 

foi exposto, sobre como a sociedade capitalista tem vigorado em um sistema que se reinventa e/ou 

mascara as contradições por ele mesmo criadas, um caminho para se ter uma educação que 

possibilite autonomia e formação humana, deve ser a reflexão e o enfrentamento de tais 

contradições. 

A maneira como a sociedade capitalista vigora, naturalizou as relações de produção, em que 

os trabalhadores, inclusive os professores, incorporam como suas as metas de produção e reprodução 

do sistema. Internaliza-se aquilo que é imposto pelo capital, torna-se natural aos trabalhadores a 

exploração.   

Na perspectiva do objeto deste trabalho, toda essa situação de exploração do trabalho do 

professor se manifestará das mais variadas formas na sociedade capitalista. O professor passa a ser 

visto como responsável em situações que vão além de sua função.  

As responsabilidades que hoje são atribuídas ao professor ultrapassam o âmbito 
pedagógico, indo além de ensinar. Ele enfrenta questões político-sociais, tendo que 
se envolver em questões familiares, lidar com a drogadição, a violência e outros 
problemas que permeiam o espaço escolar. Deixa assim de ser um profissional cujo 
objetivo é ensinar, esvaziando-se de sua função e perdendo-se em meio a situações 
que ultrapassam suas possibilidades de atuação (VAZ e FAVARO, 2010, p. 512). 

Diante desse quadro de esvaziamento da função de professor, o mesmo termina por não se 

reconhecer mais em sua função de ensinar, possibilitando assim que boa parte dos professores 

deixem de exercer sua função de forma exitosa. Como dito anteriormente, o trabalho do professor é 

imaterial, e quando o mesmo ainda é obrigado a cumprir as mais variadas funções que vão além de 

sua formação e alçada, menos ele se reconhece no resultado de seu trabalho.  

É necessário conhecer, compreender o modus operandi do sistema capitalista, para que assim 

o professor tenha condições de promover uma crítica superadora. Nas palavras de Saviani (2008, p. 

45), “O dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. 

Então, dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação”.  
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Apesar de tal consideração, temos que levar em consideração que este ‘dominar o que os 

dominantes dominam’ não é tarefa fácil, porém não impossível, já que a pedagogia do capitalismo se 

incumbe de abafar e até eliminar tais possibilidades. Como ressalta Maggie Brasil (2005, p. 37): 

A realidade é que a estrutura de caráter que domina, atualmente, repousa em uma 
liberdade na qual aqueles traços de caráter geradores de espontaneidade tornaram-se 
autodestrutivos para aqueles trabalhadores que ocupam posições menos influentes, 
corroendo desastradamente o caráter dos trabalhadores quando tentam usar as 
mesmas regras do capitalista-patrão. 

A possibilidade que o professor tem de desenvolver um trabalho que tenha um mínimo de 

preocupação com a formação humana, deve ser realizado sempre propiciando a reflexão de ideias 

através da crítica e mudança de postura no enfrentamento de suas condições de trabalho, e isso 

precisa ser parte de seu cotidiano. É necessário que o professor adote uma postura de fato 

revolucionária se pretende encarar seu trabalho como parte da formação integral de seus alunos. 

Consideração Finais 

As condições de trabalho a que os seres humanos são submetidos na sociedade capitalista são 

inteiramente desumanas, não apenas levando em conta jornada de trabalho, condições insalubres e 

baixos salários, mas principalmente pelo fato da impossibilidade de o trabalhador se reconhecer no 

resultado de seu trabalho. Isso se torna ainda mais preocupante quando pensamos no trabalho do 

professor. 

O trabalho do professor produz um resultado imaterial. Parte de seu trabalho diz respeito ao 

estudo, preparo das aulas, elaboração e correção de provas e trabalhos, buscar formar, juntamente 

com seus alunos conceitos, ideias que serão preponderantes em suas vivências, etc, porém o 

resultado final do trabalho pode tornar-se motivo de frustração para a maioria dos professores.  

Podemos constatar que o desafio maior começa na formação do professor, que não propicia 

uma crítica, em que se percebe um distanciamento da teoria com a prática, o que representa um dos 

motivos que dificulta ao professor constituir sua autonomia como profissional da educação e gerir 

seu trabalho como parte da própria formação e também de seus alunos. 

Diante do que foi exposto, em diálogo com os autores escolhidos para a análise proposta, 

percebemos que a sociedade capitalista, organizada nos moldes de divisão de classes e exploração do 

trabalho dos desprovidos dos meios de produção, ainda está longe de propiciar uma formação 

integral para o professor e também para os estudante, em virtude dessa pedagogia capitalista que faz 

com que o trabalhador internalize o modo de produção e reprodução do sistema e o naturalize, 
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dificultando a crítica e o enfrentamento da condição de explorado. Isso se refletirá diretamente na 

prática docente, e consequentemente, caso o trabalhador da educação não seja capaz de realizar 

crítica a sua própria atuação e levar isso aos seus alunos, o sistema continua se reproduzindo. 

Resta claro que a escola é um espaço importante para que tais discussões sejam levantadas. 

Como já mencionamos, o trabalho do professor em sala de aula, por mais desafiador que seja, 

propicia ao mesmo refletir com seus alunos sobre tais questões, mesmo sendo fiscalizado por 

planejamentos de aula que lhes são entregues quase prontos. O professor tem, durante seu período de 

aula, a liberdade de lidar com o conteúdo de maneira crítica, o que pode gerar nos alunos essa análise 

crítica da sociedade.  

Apesar das dificuldades que se apresentam, a crítica e os enfrentamentos precisam ser 

constantes na prática docente, para que ao menos o professor não se sinta totalmente esvaziado, para 

que consiga resguardar parte de sua autonomia, de sua função, e seja capaz de ao menos instigar 

parte de seus alunos a realizar a crítica e também partirem para uma ação de enfrentamento das 

contradições do capitalismo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ANDERY, M. A. P. A. et al. (1996). Para compreender a ciência - uma perspectiva histórica. 6 
ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo: São Paulo: EDUC, 1996.  
 
 
BRASIL. Lei nº 9394/96. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_1ed.pdf>. 
Acesso em: Jan. 2019. 
 
 
BRASIL, Maggie Nunes. A pedagogia do capitalismo e seus componentes. In: MASCARENHAS, 
Ângela Cristina Belém (org). Educação e trabalho na sociedade capitalista: reprodução e 
contraposição. Goiânia: Editora da UCG, 2005. 
 
 
CASTELLI, Maria Dinorá Baccin; PEDRINI, Maristela. A formação docente no contexto do ensino 
superior. IX Anped Sul: Seminário em Pesquisa da Região Sul, Florianópolis, v. 05, n. 01, p.01-14, 15 
jun. 2012. Anual. Disponível em: file:///C:/Users/User/Downloads/2595-7178-1-PB (1).pdf . Acesso 
em: 01 mar. 2017. 
 
 
DINIZ-PEREIRA, Júlio Emílio. Formação de professores da Educação Básica no Brasil no 
limiar dos 20 anos da LDBEN. Notandum 42 set-dez 2016 – CEMOrOC - Feusp / IJI-Univ. do 
Porto. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/286393575_Formacao_de_professores_da_Educacao_Ba
sica_no_Brasil_no_limiar_dos_20_anos_da_LDBEN>. Acesso em: Ago. 2018.  



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
362 
 

 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Aurélio - Século XXI: o dicionário da língua 
portuguesa. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
 
 
FREIRE, José Carlos da Silveira. Autonomia da práxis docente na universidade: condições e 
possibilidades. Tese de doutorado. Goiânia: UFG / Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Educação, 2013. 148 f. Disponível em: 
<https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/3295/5/Tese%20-
%20Jos%C3%A9%20Carlos%20da%20Silveira%20Freire%20-%202013.pdf>. Acesso em: Ago. 
2018.  
 
 
MAGALHÃES, Solange Martins Oliveira; ANES, Rodrigo Roncato Marques. O trabalho docente 
na contemporaneidade: da resignação à emancipação. Práxis Educacional. Vitória da Conquista. v. 
12, n. 23. p. 223-249. Set/dez. 2016. Disponível em: 
<http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis/article/viewFile/5994/5721>. Acesso em: Jul. 2018.  
 
 
MARX, K.. O capital. 7. ed. São Paulo: Difel, 1982. 
 
 
MÉSZÁROS, István. Para além do capital – rumo a uma teoria da transição. Tradução: Paulo 
Cezar Castanheira e Sérgio Lessa. Boitempo Editorial: São Paulo, 2002.  
 
 
SAVIANI, Dermeval. Desafios da construção de um sistema nacional articulado de educação. 
Ciclo de debates: a articulação entre a educação básica e a educação profissional – contribuições para 
a I Conferência Nacional de Educação Básica”, realizado na Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio, Fiocruz, Rio de Janeiro, em 5 de março de 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/tes/v6n2/02.pdf>. Acesso em: Jul. 2018. 
 
 
______. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de 
Educação. V. 12. N. 34, Jan – Abr. 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf>. Acesso em: Jul. 2018. 
 
 
VAZ, Joana D’Arc. FAVARO, Neide de Almeida Lança Galvão. Os desafios do trabalho docente 
na sociedade capitalista. Revista Travessias. Ed. 08. ISSN 1982-5935. Disponível em: <http://e-
revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/3618/2870>. Acesso em: Jul. 2018.  
 
 
ZATTI, Vicente. Autonomia e educação em Immanuel Kant e Paulo Freire. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2007. Disponível em: <http://www.pucrs.br/edipucrs/online/autonomiaeeducacao.pdf>. 
Acesso em: Ago. 2018.      

 

 



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
363 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
364 
 

Capítulo 27 

O USO DAS TDIC’s COMO FACILITADORA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Wellington Alves de Fontes1 

 

RESUMO 
 É usual ouvir falar que o mundo mudou e que a escola deve seguir tais avanços, reconhecendo as 
metamorfoses em que está inserida. Um exemplo muito fácil de citar é a TDIC, com suas multifaces e 
meios: a internet, o uso do computador e o próprio celular, nos demonstram uma integração da tecnologia e 
escola. Nos resta refletir se é uma relação de sucesso, eficiente ou meramente protocolar. Ao longo deste 
trabalho, discutiremos as definições de TDIC, prática pedagógica e como reconhecer recursos que 
verdadeiramente facilitam nosso trabalho, favorecendo a aprendizagem e levando mais vida às nossas 
aulas. 
 
Palavras-chave: TDIC’s. Inovação. Integração. Prática pedagógica. 
Aprendizagem. 

 

 

ABSTRACT 

It is usual to hear that the world has changed and that the school must follow such advances, 
recognizing the metamorphoses in which it is inserted. A very easy example to cite is the TDIC, 
with its multifactures and means. The internet, the use of the computer and the cell phone itself, 
demonstrate an integration of technology and school. It remains to reflect whether it is a 
successful, efficient or merely protocolary relationship. Throughout this work, we will discuss the 
definitions of TDIC, pedagogical practice and how to recognize resources that truly facilitate our 
work, favoring learning and bringing more life to our classes 

Keywords: TDIC's. Innovation. Integration. Pedagogical practice. Learning. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia surge como definição de um conjunto de técnicas de um ou mais domínios da 

atividade humana e está inserida em várias áreas da sociedade moderna. E no campo da tecnologia 

digital, é apenas uma lógica binária, pois a palavra digital vem da derivação de dígito que do latim 

“digitus”, significa dedo. 

                                                           
1 Wellington Alves de Fontes: Graduado em Ciências Biológicas e Pedagogia pela Faculdade Anhanguera e FAIARA, 
respectivamente. Especialista em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar, Coordenação Pedagógica, Docência do 
Ensino Superior e Transdisciplinaridade e Interdisciplinaridade na Educação. Mestrando em Tecnologias Emergentes na 
Educação pela Must University e-mail: profwellingtonalvess@gmail.com 
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As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s) assim como nas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), são um conjunto de diferentes mídias que 

sofrem classificações quanto a presença de tecnologias digitais e são essas diferenças que usamos 

para entender as suas aplicações dentro da prática docente de forma efetiva e válida para os 

discentes. 

Para um melhor uso é necessária uma adequação e apropriação das TDICs quanto a questões 

de ordem tecnológica e econômica, questões de ordem contextual e social assim como questões de 

ordem epistemológica e pedagógica. 

Quanto a questões de ordem tecnológica e econômica vivenciamos a migração de sistemas 

computacionais centralizados para sistemas distribuídos e associados a essas questões, apareceu a 

computação móvel, que hoje é utilizada no processo de ensino e aprendizagem. 

Quanto às questões de ordem contextual e social a expansão das TDICs, Lévy (1999) nos 

leva a entender como a tecnologia e a informática podem ser vistas e entendidas como tecnologia 

intelectual que traz uma nova maneira de pensar o mundo e como esse pensamento pode facilitar o 

entendimento da aprendizagem. A ideia de Levy é de fato verificada por três cenários educacionais 

citados por Ramal (2002), em relação as tecnologias digitais, que são: 

 

1-Tecnologia-domesticadora – informações efêmeras e fragmentadas que faz do 

indivíduo escravo da tecnologia; 2- Pay-per-learn – acentua a exclusão e prioriza 

professores com habilidades técnicas mais do que capacidade crítica; 3-

Cibereducação integradora – escola híbrida, integrando homem e tecnologia. O 

homem se educa criticando e transformando o meio, promove a humanidade. 

 

Quanto as questões de ordem epistemológicas e pedagógicas pensar na expansão das 

tecnologias digitais é pensar em uma prática docente que proporcione o protagonismo do aluno, 

sendo ele o centro do processo educacional, onde ele possa construir o seu conhecimento com o uso 

das TDICs sob orientação de um professor facilitador do conhecimento. Visto que, as nossas salas de 

aula já não são as mesmas e nem tão pouco limitadas às 4 paredes que a cercam, os 50 minutos de 

aula que discutimos um assunto ou a formalização de uma instituição que promova saberes. A sala 

de aula está na palma das mãos de nossos jovens e pode ir com eles por onde os mesmos forem, sem 

muita dificuldade e nem uma obrigatoriedade de um professor. 
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MÉTODO 

 

Este trabalho está pautado em uma pesquisa detalhada de ordem bibliométrica, com revisão 

de literatura sobre o uso das TDICs na concepção de inovação na prática docente, pois este estudo 

servirá de base para o levantamento de informação proporcionará identificar e entender como se dá a 

integração de recursos digitais nas práticas pedagógicas. Vanti (2002), define a pesquisa 

bibliográfica como “conjunto de métodos de pesquisa utilizados para mapear a estrutura do 

conhecimento em um campo científico através de uma abordagem quantitativa e estatística de 

diversos dados bibliográficos”. 

 

O USO DAS TDICs NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Ao observar o espaço escola identifica-se a presença das TDICs, no simples fato de alunos 

em ambiente diferentes se comunicarem, transmitindo informações e conhecimento em tempo real. 

Refletir sobre essa transmissão de conhecimento é pensar em uma prática pedagógica inovadora, 

considerando o uso das TIDCs dentro e fora do ambiente escolar, pois ela nos possibilita ir além do 

espaço físico para aquisição do conhecimento, fomentando no aluno o interesse em buscar e 

construir o seu saber. É necessário que toda essa transmissão de informação promova uma 

aprendizagem de fato significativa e cabe ao professor orientar a melhor maneira de que isso ocorra, 

selecionando e organizando dados e informações para uma promoção que seja ampla, sempre 

pautada nas questões éticas da cultura digital e da consciência social. Para que essa prática 

pedagógica seja de fato implantada, deve-se desafiar o docente a pensar na capacidade que ele possui 

de ultrapassar as metodologias estabelecidas de forma tradicional. Essa transmissão de conhecimento 

em tempo real é corroborada por Santos (2019) que diz “a internet é uma complexa e extensa rede de 

redes de computadores que, através de ferramentas de aceso a informação, como correio eletrônico 

(e-mail), site de busca, World Wide Web, dentre outros recursos, possibilita que os usuários estejam 

interligados”. 

Para que toda essa transformação aconteça é necessário que se desenvolva uma visão de 

análise crítica sobre o uso oportuno e equilibrado das TDICs dentro do processo de ensino e 

aprendizagem, como salienta Valente e Mattar (2007) quando fala que: “existe hoje a necessidade de 

se definir uma visão tecnológica humanista, orientada aos princípios de evolução social, a partir 

das potencialidades individuais expandidas por meio da tecnologia”, pois dentro dessa perspectiva o 
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uso das TDICs contribuem para incentivar uma aprendizagem autônoma, uma formação continua, a 

pesquisa e debates para registro e compartilhamento de informações e saberes através de reflexões 

pessoais e coletivas, sempre objetivando a construção do conhecimento. 

É claro que a inserção das TDICs no ambiente escolar provoca uma mudança sempre 

constante, uma vez que elas afetam diretamente o processo de ensino e aprendizagem, exigindo cada 

vez mais do docente um olhar inovador/pesquisador. De acordo com Almeida e Valente (2005), a 

utilização das TDICs “impõe mudanças nos métodos de trabalho dos professores, gerando 

modificações no funcionamento das instituições e no sistema educativo” e dentro desse novo formato 

de ensinar e aprender é necessário compreender que o sentido de educar e reinventar se tornam cada 

vez mais amplos, visto que eles devem privilegiar uma construção colaborativa de conhecimentos, 

fazendo uso de recursos cada vez mais tecnológicos, integradores e com capacidade de promoção de 

autonomia de nossos alunos. 

Cabe aqui, atentarmos ao papel do professor de elaborar e selecionar o melhor caminho para 

que a inserção das TDICs sejam atrativas e favoreçam novas experiências, o que exige um 

planejamento adequado para uma prática educativa centrada no aluno e principalmente que o 

currículo esteja apto a receber às inovações. Essa ação é necessária para que se possa entender que o 

uso das TDICs seja de fato compreendido como uma ferramenta mediadora, possibilitando que o 

aluno tenha experiências significativas, como nos elucida Barros (2007), 

 

[...] as aulas dadas tradicionalmente estão gerando desinteresse e desatualização de 

informações pelas tecnologias por parte dos alunos, o que está abalando o 

conhecimento “inquestionável’ dos docentes, sendo assim, o “grande desafio 

consiste em integrar os professores com a cultura tecnológica para o processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

 

Apoiando em Masetto (2012), sobre um planejamento elaborado pelo professor para a 

integração da TDICs na prática pedagógica, nos diz que é necessário requerer, 

 

um planejamento detalhado, de tal forma que as várias atividades integrem-se em 

busca dos objetivos pretendidos e que as várias técnicas sejam escolhidas, 

planejadas e integradas de modo a colaborar para que as atividades sejam bem 

realizadas e a aprendizagem aconteça. 
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Aqui, deve-se entender que a TDIC é uma realidade na vida de nossos educandos e ter um 

olhar positivo sobre seu uso na escola, a tornará um facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem, já que ela permite uma interação significativa em aspectos muito pontuais, sendo: a 

interação aluno-conteúdo, aluno-aluno, aluno-professor, aluno-mundo e como sendo a otimização do 

tempo pedagógico, ou seja, a implementação das TDICs como ferramenta pedagógica torna a prática 

educativa mais dinâmica além de facilitar os processos de ensinar e aprender. Sob essa perspectiva, 

podemos observar a potencialidade dessa integração, uma vez que ela aumenta o universo de 

informações do aluno, despertando sempre o seu interesse na busca de informações, estreitando cada 

vez mais a relação aluno-professor, possibilitando que essa comunicação vá além do espaço físico. 

Quando dimensionamos a relação de interação aluno-conteúdo, identificamos aqui, uma das 

vertentes do uso das TDICs na associação do conteúdo com as vivências discente, o que promove 

neste, a construção do conhecimento, nos confirmado por Moran (2012), pois “o conhecimento se dá 

fundamentalmente no processo de interação, de comunicação”. Vislumbrar essa relação de interação 

e integração já é positivo e permite que o aluno tenha um contato direto com o compartilhamento de 

informações, cada vez mais atuais e em tempo real. 

Essa relação de interação entre professores-aluno-conteúdo, permite um trabalho de diálogo, 

discussão compartilhamento de informações permitindo que esses sujeitos se enriqueçam 

mutuamente, o que nos traz Masetto (2012) “podem colaborar significativamente para tornar o 

processo de educação mais eficiente e mais eficaz”. 

É claro que existe uma necessidade de uma formação continuada, que vá além de meros 

subsídios teóricos, para a utilização da TDICs como uma ferramenta pedagógica, pois é necessário 

que haja uma apropriação tecnológica do docente para que possa orientar a forma de aprender para o 

aluno, para que essa nova proposta seja cada vez mais significativa, possibilitando aquisição de 

novas experiências, e aqui cabe ao docente a escolha da melhor ferramenta a ser ofertada para que 

essa interação e integração seja de fato satisfatória para todos que estejam envolvidos no processo 

educacional, já que a Constituição Federal (1988) em seu artigo 205 diz, 

 

 

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. 
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Assim como o aluno precisa aprender, o professor precisa se capacitar, pois sem domínio da 

ferramenta, não é possível que haja aproveitamento significativo e assertivo, além de ser um direito 

de todos, comentado e defendido por Almeida (2005) comenta que tanto professor quanto aluno são 

“parceiros e sujeitos do processo de conhecimento, cada um atuando segundo seu papel e nível de 

desenvolvimento”. Percebe-se nesse momento que os dois sujeitos envolvidos tentam adquirir o 

mesmo nível de conhecimento tecnológico e isso pode significar um caminho onde quem ensina e 

quem é ensinado possam ser protagonistas de situações integradoras com uso das TDICs. 

Esta busca contínua pelo conhecimento e a busca incessante pelo aprimoramento, qualidades 

inerentes do docente partícipe da construção de um saber com eficiência, já havia sido pontuada por 

Mendes e Almeida (2011), quando citam, 

 

O professor está se acostumando com a ideia de que também aprende junto do 

aluno, isso não diminui sua autoridade, mas potencializa a construção conjunta que 

se concretiza com a partilha de responsabilidades, a coautoria, a valorização de 

processos e resultados. 

 

Podemos aqui também citar Valente (2005) quando ele afirma que 

 

O educador deve estar preparado e saber intervir no processo de aprendizagem do 

aluno, para que ele seja capaz de transformar as informações (transmitidas e/ou 

pesquisadas) em conhecimento, por meio de situações-problema, projetos e/ou 

outras atividades que envolva ações reflexivas. 

 

A reflexão que aqui deve ser feita é entender que a apropriação tecnológica do aluno não 

pode ser um obstáculo para o professor, mas deve ser vista como uma oportunidade de o docente 

assumir o papel de aprendiz, fazendo uso das TDICs como sendo uma ferramenta tecnológica e 

pedagógica, realizando essa integração entre os principais sujeitos envolvidos no processo de 

ensinagem, De forma lógica quando o professor assume esse papel de aprendiz ele está em constante 

formação numa concepção colaborativa “o grupo que trabalha em colaboração é autor e condutor 

do processo de interação e criação”, Almeida (2005) e tem a oportunidade de vivenciar distintos papéis, 

como o de aprendiz, o de observador da atuação de outro educador, o papel de gestor das atividades 

desenvolvidas em grupo com seus colegas em formação e o papel de mediador junto com outros aprendizes. 
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Para que essa concepção seja efetiva e prática entende-se que o docente deve se apropriar dos 

conhecimentos das TDICs e sobre essa apropriação Mendes e Almeida (2011), afirma que 

 

 

é importante o professor conhecer os principais recursos, funcionalidades e 

serviços oferecidos por essa tecnologia e respectivas potencialidades pedagógicas, 

de modo que ele possa criar situações nesse contexto nas quais o computador traga 

efetivas contribuições à aprendizagem e ao desenvolvimento do aluno. 

 

 

Ou seja, a formação continuada deve ser vista pelo professor como um pré-requisito 

necessário na preparação e na contribuição para integrar a tecnologia em sua prática pedagógica, pois 

ela permitirá a promoção de novas aprendizagens, principalmente na capacidade de visualizar novas 

maneira de ensinar e aprender. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Falar sobre ensinar e aprender usando as mais diversas tecnologias não tira a responsabilidade 

de nenhum dos dois principais agentes do processo de ensino aprendizagem (professor e aluno) e 

também não muda o foco de nenhum programa educacional. As TDICs são apenas recursos que 

surgem para ajudar numa busca de melhora na qualidade das propostas de ensino e aprendizagem, 

pois durante esse processo tanto o professor quanto o aluno devem de forma criteriosa se auto 

avaliarem, observando se o caminho traçado foi o mais apropriado. 

Entende-se também que novas ou antigas tecnologias não são garantias concretas de uma 

aprendizagem significativa como se acreditava em décadas passadas, mas também não podemos ter 

uma aversão a aplicação das mesmas, em especial quando estamos inseridos em um ambiente 

eminentemente direcionado a pesquisas e a inovação. 

A escola deve acolher e trabalhar com estas questões inovativas, ressignificando suas práxis e 

incentivando a busca incansável pela melhoria, embasada nos princípios básicos de respeito e 

autonomia dos saberes de sua comunidade. 

E por fim, repensar na formação contínua de toda a equipe pedagógica da escola: professores 

e gestores, para que em conjunto, levem uma práxis contemporânea para a sala de aula, preparando 

nossos alunos para toda esta visão tecnológica vivenciada pela geração do século XXI. 
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Capítulo 28 

POR UMA EDUCAÇÃO PARA AS JUVENTUDES POPULARES 

 
Jonathan Alves Martins1 

Maria Aparecida de Queiroz2 
 

RESUMO 

Neste trabalho analisamos aspectos importantes sobre as juventudes (no plural) em consonância com as 
diversidades a que são submetidas como sujeitos, membros das classes populares. Essas juventudes são 
constituídas em decorrência da condição de dominados a que são submetidos na sociedade de classes, 
desprovidos dos meios de produção, alijados do mercado de trabalho e empobrecidos pela falta de emprego e 
de escolarização. Tivemos por objetivo analisar o ideário que tem norteado as políticas educativas para as 
juventudes populares no contexto de reestruturação do capital que tem trazido como imposição as recentes 
reformas do Estado brasileiro. Tomamos como referência a abordagem histórico-crítica, por concebermos que 
a educação é um campo minado por contradições sociais, pela produção e reprodução do conhecimento e de 
ideologias que estimulam a manutenção do status quo e/ou à transformações econômica, sociais, culturais e 
políticas. Discutimos, preliminarmente, as possibilidades de enfrentamento dessa realidade, na pesquisa sobre 
o movimento de ocupação das escolas na cidade de São Paulo, em 2015, conhecido como primavera 
secundarista, por ocasião do mestrado em educação, no Programa de Pós-Graduação Na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Pudemos constatar, pois, que o insucesso das políticas desenhadas do ponto de vista 
epistemológico pela classe dominante têm se evidenciado pela falta de resposta do ensino médio, entre outros, 
na vida concreta dos jovens com essa origem. 

 

Palavras-chave: Políticas Educativas; Juventudes populares; Ensino médio público.  

 

As palavras, seus usos e significados que as são atribuídos carregam imagens, emoções e 

valores que são culturalmente elaborados, constituindo conceitos políticos, pois coletivos.  A ciência 

que se dedica a investigar a origem da palavra é a etimologia (semântica). Todavia é a epistemologia, 

como ferramenta filosófica, que busca no concreto, na definição dos conceitos e no posicionamento 

dos sujeitos, as concepções de mundo que compõem a prática social. Ou seja, a epistemologia é 

aquela que analisa os pressupostos ontológicos (noção de sujeito e objeto) e gnosiológicos (relação 

no processo de conhecimento), buscando evidenciar “as concepções de homem, educação, sociedade 

do trabalho e da ciência” (GAMBOA, 2012, p. 20). Assim como também ocorre com as práticas de 

pesquisa e de ensino, os métodos científicos compõem-se e são compostos de distintos valores e 

perspectivas, que carregam posicionamentos políticos com potência de manutenção ou 

transformação da realidade concreta. 

                                                           
1 Mestrando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED/UFRN). Bolsista da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes. jonathan@ifesp.edu.br 
2 Profª. Drª. do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
(PPGED/UFRN). cidinhaufrn@gmail.com 



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
375 
 

De acordo com Araújo (2009) a educação como processo de escolarização dos sujeitos é 

proveniente dos ideais liberais, como condição para o exercício da democracia burguesa, que tem 

sido subsidiados por uma certa antropologia da infância. Assim, desde o século XVIII e perdurando 

entre nós ainda hoje, a educação como um direito social esteve orientada por uma construção de um 

ethos da infância e de uma pedagogia pautada nas concepções de criança. Nesta perspectiva, nas 

décadas de 1990 e na primeira década do segundo milênio, permaneceu o foco das políticas públicas 

em educação na universalização do ensino fundamental. O ensino médio, no entanto, só se tornou 

obrigatório para o Estado brasileiro, com a Emenda Constitucional Nº59/2009, abrindo, assim, o 

“circuito da história” para as juventudes. Esse direito, porquanto, não está articulado a uma 

pedagogia nem a uma antropologia de juventude, menos ainda a das juventudes populares. 

Enquanto política pública destinada à escolarização, se compararmos ao ensino fundamental 

e ao ensino superior, podemos verificar que o ensino médio público ainda é estudado em um número 

reduzido de linhas e grupos de pesquisas e, em consequência, nas teses e dissertações que o tomem 

como objeto de análise. Essa disparidade pode ser relacionada com o fato de que, grosso modo, os 

programas de pós-graduação em educação estejam lotados nos Centros e Departamentos de 

Educação, responsáveis pelos cursos de Pedagogia, que por sua vez são voltados para a formação de 

professores para os anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano –, para qualificação de 

profissionais para as diversas funções e níveis da gestão escolar e para formação de professores do 

ensino superior. Quem forma os professores licenciados em História, Geografia, Filosofia, 

Matemática, Língua Portuguesa e estrangeira, Química, Física, Biologia, Artes, Educação Física, são 

os respectivos Departamentos, cujo foco tem sido no desenvolvimento de pesquisas relativas a seu 

campo científico stricto e não na formação de professores capazes de compreender esse novo 

público, a juventude popular, recém ingressa nesta modalidade de ensino. 

No contexto pós-industrial do capital sob a ideologia neoliberal do século XXI, o objetivo do 

ensino médio público nos países periféricos é formar alunos flexíveis para enfrentarem as 

adversidades da falta de emprego (MOTTA; FRIGOTTO, 2017). Para isso, empenhou-se em 

reformar essa fase da escolarização básica em atendimento às determinações exigidas pela posição 

que os Estados ocupam na divisão internacional do trabalho, como as recentes reformas que 

instituíram a BNCC3 e o Novo Ensino Médio. 

                                                           
3 A BNCC, que propõe um currículo aplicado a todos os sistemas educacionais do país, por meio da Medida Provisória 
Nº 746/2016 (Lei Nº 13.415/2017), carece, também, de participação dos seus destinatários. Em contraposição à 
perspectiva democrática predominam, no país e nas unidades federadas, políticas marcadas pela centralização das 
decisões. 
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De acordo com Motta e Frigotto (2017) essas políticas, originadas da presidência da 

República, foram impostas a todo o país sem que tenha havido a devida participação de professores, 

estudantes ou especialistas, da sociedade brasileira como um todo – foi instituída, também, 

atendendo aos interesses de formar uma população economicamente ativa, para impulsionar o 

desenvolvimento econômico. Assim, a reforma do ensino médio, que tem a cartilha neoliberal como 

referência ideológica, atende, portanto, à nova divisão e organização internacional do trabalho como 

uma 

 

[...] contrarreforma que expressa e consolida o projeto da classe dominante brasileira 
em sua marca antinacional, antipovo, antieducação pública, em suas bases político-
econômicas de capitalismo dependente, desenvolvimento desigual e combinado, que 
condena gerações ao trabalho simples e nega os fundamentos das ciências que 
permitem aos jovens entender e dominar como funciona o mundo das coisas e a 
sociedade humana. Uma violência cínica de interdição do futuro dos filhos da classe 
trabalhadora por meio da oficialização da dualidade intensificada do Ensino Médio e 
de uma escola esvaziada, na perspectiva de Antonio Gramsci (MOTTA; 
FRIGOTTO, 2017, p. 369). 

 

Encontram-se, pois, as juventudes pobres destinatárias do ensino médio público sujeitadas a 

um projeto político cujo princípio é agregar recursos públicos na formação de mão de obra a ser 

qualificada a baixo custo, de forma aligeirada para assumir postos de trabalho desvalorizados. Esse 

projeto contrapõe-se ao de formação de pessoas críticas para atuarem no desenvolvimento pleno da 

cidadania e da humanidade, na perspectiva transformadora.  

Neste trabalho, ante um contexto controvertido, tomamos como referência a abordagem 

histórico-crítica, por concebermos que a educação é um campo minado por contradições sociais, pela 

produção e reprodução do conhecimento e de ideologias que estimulam a manutenção do status quo 

e/ou à transformações econômica, sociais, culturais e políticas. Assim, temos por objetivo analisar o 

ideário que tem norteado as políticas educativas para as juventudes populares no contexto de 

reestruturação do capital que tem trazido como imposição as recentes reformas do Estado brasileiro, 

da educação entre outras. Discutimos, preliminarmente, as possibilidades de enfrentamento dessa 

realidade, na pesquisa sobre o movimento de ocupação das escolas na cidade de São Paulo, em 2015, 

conhecido como primavera secundarista, por ocasião do mestrado em educação, no Programa de 

Pós-Graduação Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.    
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Porque juventudes e porque populares 

 

No Brasil, seguindo os parâmetros conceituais da Organização das Nações Unidas (ONU) e 

do Banco Mundial, consideram jovens aqueles sujeitos entre os 15 e 29 anos de idade, sob a alegação 

de que os jovens pobres são vulneráveis ao desemprego e à marginalidade com vários 

desdobramentos. A partir dos anos 1990 esses sujeitos passaram para a agenda internacional e dos 

governos nacionais ganhando, inclusive, espaço nas políticas mantidas com recursos financeiros 

públicos estatais, balizadas pela ideologia gerencialista e neoliberal.  

Essa posição se estendeu à primeira ao século XXI (FRIGOTTO, 2011), e, na Presidência de 

Dilma Von Rousseff, foi promulgada a Lei nº 12.852/2013, que instituiu o Estatuto da Juventude, 

estimulando, assim, a continuidade das políticas de juventude que haviam sido redirecionadas em 

2005 e, então, assumem novo status em face da obrigatoriedade por parte da União para com a 

população na faixa etária entre quinze e vinte e nove anos de idade (BRASIL, 2013). Como 

identificou Bourdieu (1983, p. 113), o conceito de juventude é apenas uma palavra que ganha 

sentido de acordo com a cultura e o tempo histórico de determinada sociedade, pois, esta assim como 

a velhice, “[...] não são dados, mas construídos socialmente”. 

Nos dizeres de Emir Sader (2001), à medida que novos personagens entram em cena, mais 

complexa, e, portanto, contraditória, se faz a análise de uma realidade concreta, porque mais 

complexas se tornam as relações entre as classes sociais e suas respectivas frações. A clássica 

separação de classes entre burguesia e proletariado teve que ser repensada na realidade das 

sociedades capitalistas no século XX, não porque a dominação tenha deixado de ser exercida pela 

burguesia, mas porque, em decorrência das constantes crises do capital, ocorreu incessante aumento 

na concentração de renda para poucos em detrimento da pauperização da maioria. Tornou-se 

necessário, assim, considerar que as classes populares são constituídas por aqueles segmentos 

dominados, desprovidos dos meios de produção, alijados do mercado de trabalho e empobrecidos 

pela falta de emprego.  

Tendo Frigotto (2004, p.180) como referência quando tratamos dos sujeitos na faixa etária 

acima anunciada “[...] mais adequado seria, talvez, falar, como vários autores indicam, em 

juventudes, especialmente se tomarmos um recorte de classe social”: há uma parcela da população 

cujos efeitos da desigualdade social, da negação do direito à educação e da falta de emprego, são 

ainda mais avassaladores. Estes são os jovens, potencialmente as juventudes pobres, destinatários do 

ensino médio público, sobre os quais nos referimos como juventudes populares.  
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No cenário de crise do capital iniciado em 2008 no mercado imobiliário estadunidense com 

efeitos em todo o mundo capitalista desde então, no Brasil viu-se aumentar drasticamente as taxas de 

desemprego, principalmente entre os mais jovens. De acordo com Corseuil et al. (2018, p. 72) a 

queda na taxa de 

 

[...] emprego informal pode ter tido um grande impacto no desemprego dos 
adolescentes de 15 a 17 anos, visto que 80% da ocupação nessa faixa etária é 
informal. Para agravar a situação, o aumento nos desligamentos do setor informal 
foi acompanhado por uma queda na entrada no mercado de trabalho, considerando a 
transição de quem estava fora do emprego para ocupação formal ou informal. A 
interação entre esses dois movimentos contribuiu para intensificar o desemprego dos 
jovens em todas as faixas etárias. 

 

A taxa de desocupação das pessoas mais jovens e pobres, a quem se destina o ensino médio 

público, é inversamente proporcional a de outro dado alarmante relativo à essa parte da população 

brasileira, que são as taxas de escolarização. De acordo com Oliveira (2018, p. 86) à medida que 

“[...] aumenta a idade do jovem, a sua permanência na escola tende a diminuir significativamente se 

ele pertencer aos estratos econômicos mais baixos [...]”. Ou seja, conforme aumenta a idade dos 

jovens pobres eles se afastam cada vez mais da escola sem concluir sua escolarização básica. 

Sobre a defasagem no processo de escolarização da população jovem e pobre, cuja face mais 

cruel se revela na evasão escolar, os dados do IBGE (2016, p. 61) mostram que  

 

[...] o efeito do atraso escolar também pode ser observado entre os jovens de 15 a 17 
anos de idade que estavam fora da escola. No Brasil, em 2015, 15,0% dos jovens 
dessa faixa etária não estudavam, totalizando cerca de 1,6 milhão de jovens. Entre 
os jovens que haviam evadido a escola precocemente sem terminar o ensino médio 
(1,3 milhão de jovens), 61,4% abandonaram a escola sem concluir o ensino 
fundamental, 22,1% concluíram o ensino fundamental e 16,4% tinham ensino médio 
incompleto. Isso significa que a maioria desses jovens sequer estava apta a ingressar 
no ensino médio (61,4%), evidenciando que parte significativa da evasão escolar 
dessa faixa etária ocorre em etapas que antecedem esse nível. 

 

Percebe-se, portanto, que existe uma enorme crise na escola pública brasileira evidenciada, 

principalmente, no aumento da evasão escolar no ensino médio público. Nesse nível de ensino, mais 

da metade das escolas que oferecem no Brasil é da rede pública, conforme apontam os dados do 

INEP (2016) 68,1% dessas escolas são administradas pelos governos estaduais e do Distrito Federal.  

As políticas relativas ao ensino médio oferecido pelos sistemas estaduais de educação 

seguiram pelos caminhos ditados pela agenda política e ideológica dos partidos e dos grupos 

políticos que mantiveram seus poderes nos estados da federação. Todos os países membros da União 
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Europeia (EU) e do MERCOSUL definiram seus Sistemas Nacionais de Educação (SNE) antes da 

virada do milênio. No Brasil, embora prevista como meta na resolução que definiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica em 20104, ainda em 2019 contamos com a 

ausência deste tipo de sistema. A inexistência de um SNE além de evidenciar uma importante divida 

do estado para com a população brasileira, fez com que coubesse aos estados da federação a gestão 

do Ensino Médio, embora alguns estados ofereçam também o Ensino Fundamental. Este fato se torna 

importante porque evidencia a realidade de tutela e poder decisório das secretarias estaduais da 

educação para com a educação da juventude pobre do campo e das periferias de todo o país. 

 

Diferentes epistemologias criam diferentes projetos de educação 

 

Partimos da ideia de que diferentes concepções epistemológicas incidem em também 

diferentes sentidos, atributos e fins sociais para a educação.  Assim como ocorre nas sociedades 

capitalistas ocidentais, em que a educação para as classes populares tem se apresentado na forma de 

projeto político, reduzida ao processo de escolarização (SPOSITO, 2008): na concepção vigente, a 

educação é tida como uma espécie de treinamento através de estímulos visando o desenvolvimento 

de aptidões e habilidades, ao passo em que se dariam aprendizagem de papéis, normas sociais e 

padrões de comportamento.   

Para Gamboa (2012), as concepções de homem na episteme liberal o concebem como um ser 

de ordem tecnicista e funcionalista, uma figura de agente ou funcionário de alguém.  Assim, para que 

esse homem seja moldado e para que ele se conforme com a realidade de opressão do sistema 

capitalista, nele são depositados saberes e técnicas por um professor especialista detentor do 

conhecimento científico, conforme são definidos por Paulo Freire (1978) como “educação bancária”. 

No que tange ao ensino médio, o projeto liberal de educação se assenta na perspectiva da 

reprodução do capital e das estruturas do sistema capitalista de produção e comercialização de 

mercadorias de natureza distinta. Como identificaram Motta e Frigotto (2017), essa etapa da 

escolarização, como parte do processo civilizatório das sociedades capitalistas, tem sido 

sistematicamente reformulada de modo a assegurar educação para as juventudes das classes 

dominantes e outra para as dominadas. Essa dualidade atribuiu ao ensino médio um caráter de 

transitoriedade para alguns – aos poucos privilegiados que poderiam seguir para o ensino superior – 

e de terminalidade para a massa de jovens das classes populares, que o tomam como final do 

                                                           
4  Resolução CNE/CEB 4/2010. Diário Oficial da União, Brasília, 14 de julho de 2010, Seção 1, p. 824. 
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processo de escolarização. Para a classe dominante o ensino propedêutico, para as classes populares 

o ensino técnico ou profissionalizante, de modo a reproduzir, pela educação, a dominação da classe 

popular pela classe burguesa. 

Por tratarmos da vida concreta de sujeitos históricos, da condição material das juventudes 

populares, salientamos que o insucesso atribuído às políticas desenhadas no emaranhado 

epistemológico da classe dominante – liberais, neoliberais e ultraliberais - se evidencia na falta de 

resposta do ensino médio na vida concreta dos jovens de origem popular. As evidências estão no fato 

de não assegurar a inserção no mercado de trabalho e de não suscitar ruptura com a histórica falta de 

oportunidades na progressão de estudos em nível superior, ante a não garantia de efetivas condições 

de permanência e sucesso escolar.   

De acordo com Saviani (1982) – na crítica ao modelo liberal de ensino – o papel do professor 

deveria ser o de desafiar, estimular e ajudar os estudantes a construir uma relação consistente com o 

objeto de aprendizagem, auxiliando, assim, na formação de uma consciência sobre a realidade e as 

necessidades sociais. Para este pensador, uma educação crítica seria aquela que dê participação aos 

estudantes e que proporcione aos “[...] educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes o 

exercício de um poder real, ainda que limitado [...]” de transformação das realidades (SAVIANI, 

1982, p. 25). 

Na “Pedagogia do oprimido” Paulo Freire (1978, p. 67) compreende esse modelo educativo 

ainda vigente como sendo uma “educação bancária” porque consiste no “[...] ato de depositar, de 

transferir, de transmitir valores e conhecimentos [...]” num processo educativo tradicional, em que  

 

[...] o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. 
Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 
opressão - a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação 
da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. 

 

Na via oposta à prática “bancária”, Freire (1978; 1993) sugere a “educação para a liberdade”, 

que não pode ser matéria do acaso, desprovida de orientação ou desenvolvida de forma 

desorganizada. Nela, o conhecimento utilizado para organizar a educação e a luta popular não pode 

ser algo rígido, pronto, acabado e imposto, pois, caso ocorra dessa maneira, estaremos agindo de 

modo a reproduzir a dominação, “[...] impondo nosso método de conhecimento por cima da 

inteligência deles. E fazemos pacotes. Transposição de ideologias”. (FREIRE, 1993, p. 26). A 

educação bancária mantém a ignorância de educadores e educandos, os primeiros como detentores 

do saber e os segundos como mero receptores, retira dos sujeitos sua capacidade criativa e 

transformadora da realidade.  
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Conforme essa teorização é imprescindível que a prática educativa esteja associada à postura 

política de educadores e educandos, ambas subsidiadas pelos saberes constitutivos da filosofia, da 

educação e de outras ciências. Assim, os profissionais com senso crítico de sua própria prática 

docente são aqueles que se interrogam na atividade diária sobre o que, porque, para que, para quem, 

como fazer educação com as pessoas das classes populares, originadas da periferia. Indaga, sobre a 

cultura popular, porque, ao questionar, a si, aos conteúdos e a própria prática docente, o educador 

tende a compreender “[...] que além de ser um (a) profissional da educação, ele (a) é um (a) cidadão 

(ã) da vida política” (FREIRE, 1993, p. 47). 

Compreendendo, pois, que educação e a política estão intrinsecamente ligadas, a prática 

docente é constantemente repensada, refletiva, reconstruída com os estudantes, considerando o 

conhecimento como produção histórica, os saberes em todos os seus matizes: pois o conteúdo 

sistematizado pelas ciências formais é relacional e imbricado na realidade. Tem-se, assim, a 

emergência de transformar a educação em uma força que constrói a participação das massas 

populares para a transformação da realidade que exclui, oprime e mata. Não se pretende apenas a 

transformação de indivíduos como proclamam os liberais e os neoconservadores, mas uma educação 

que os faça sujeitos e não sujeitados ao capital e aos seus donos. 

É possível afirmar que não há prática educativa que esteja desatrelada da dimensão política 

dos sujeitos imbricados nos processos sociais. Está em curso, ainda, a perspectiva de educação 

espontaneista que parte da multiplicidade de discussões, pesquisas e metodologias, as quais, a 

despeito da crítica ás estruturas opressoras, se propõem a ações pontuais de intervenção social. Estas 

práticas, contudo, carregam os vícios da “educação bancária” que partem de linhas ou grupos de 

pesquisas ou de departamentos da academia para, posteriormente, subsidiarem com conhecimentos e 

práticas, realidades que sequer as conhecem.  

Assim, deve ser repudiada a ideia e as práticas ditas educativas, segundo as quais o ato de 

aprender pode ser desenvolvido aleatoriamente em situações escolares. Nelas o estudante se encontra 

envolvido diretamente no processo de ensino e aprendizagem, sem que este receba os devidos 

cuidados didático-pedagógicos por parte dos docentes. Nessas condições, o professor é apenas um 

reprodutor das ideologias dominantes e os estudantes são indivíduos passivos ante a realidade social 

e política (FREIRE, 1978; 1993; GAMBOA, 2012). 
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A práxis educativa de sujeitos engajados: a ocupação da escola José Lins do Rego (São Paulo)  

 

Na dissertação de mestrado cujo tema é o movimento de ocupação das escolas pelos 

estudantes da rede estadual paulista de ensino em 2015, conhecido como primavera secundarista, 

pudemos discutir a práxis educativa posta em prática pelos sujeitos engajados, de forma propositiva, 

associada ao caráter crítico que a ele atribuíam. A pesquisa teve como lócus a ocupação da escola 

estadual José Lins do Rego que está situada na periferia sul da cidade de São Paulo. Neste território, 

com efeito para a superação dos problemas enfrentados pela população frente ao individualismo 

oriundo dos ideais neoliberais, que geram imobilismo e falta de atuação política, evidenciou-se a 

importância do engajamento coletivo.  

Na experiência dos jovens durante a ocupação, verificamos que a mobilização se pautou em 

defesa do direito de escolherem onde estudar e contra a medida de reorganização5 da rede paulista 

de ensino, que pretendia promover o fechamento de unidades escolares e de salas de aula. 

Constatamos que a práxis educativa desenvolvida pelo movimento tomava o estudante como sujeito 

participante em todas as decisões. Os que estavam ali engajados se apropriaram do espaço escolar na 

pauta de reivindicação contra a política de reorganização da rede de ensino, e, ao fazê-lo, tomavam a 

escola ocupada como espaço da idealização, da discussão, organização, execução e avaliação das 

tarefas por eles empreendidas.  

Neste movimento de ocupação, que durou quarenta e quatro dias, entre novembro e dezembro 

de 2015, havia entre os sujeitos uma dinâmica colaborativa de organização da escola e das atividades 

desenvolvidas ao longo dos dias, como aulas públicas, rodas de conversa, produção de fanzines, 

apresentações teatrais, musicais e a realização de sarau de poesia. Analisando as atas elaboradas 

durante a ocupação da escola José Lins do Rego, identificamos que as assembleias dos estudantes 

consistiam em espaço de decisões mediadas pelo debate de temas diversos, com as pessoas dispostas 

na forma de sala aula – alunos enfileirados –, assim como por discussões sobre a conjuntura política 

nacional e internacional. Abrangiam, ainda, questões curriculares e de participação democrática nos 

processos de decisão das unidades escolares.  

Esse modus operandi de se fazer política e, principalmente, de compreender a escola como 

campo democrático e público, é identificado, também, na participação de movimentos sociais e 

partidários – MTST, Emancipa – e culturais como o Café Filosófico da Periferia e a Cooperifa, 

dentre outros, que organizaram intervenções educativas, culturais e artísticas – da música à 
                                                           
5 Disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/com-foco-na-qualidade-de-ensino-educacao-anuncia-nova-
organizacao-para-a-rede-estadual  Acesso: 08 de setembro de 2019. 



 

 

EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E CAMINHO 
383 
 

gastronomia – em eventos na escola ocupada que contaram com personalidades, estudiosos, ativistas 

e artistas nacionais que também se engajaram no movimento. 

Pudemos verificar, ainda, que a luta dos estudantes com ocupação dos prédios escolares se 

constituiu uma forma de mobilização política que se alastrou em outras partes do país, em meio à 

conjuntura do golpe parlamentar e midiático que retirou Dilma Rousseff e alçou Michel Temer à 

Presidência da República no ano de 2016. Neste novo contexto, estudantes de diversas regiões do 

país tomaram por ocupadas as unidades de ensino na defesa da educação pública a exemplo da 

mobilização dos estudantes paulistas engajados na primavera secundarista de 2015. Tal evidência se 

confirmou também em 2019, quando estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

entre outros, ocuparam a reitoria, agora engajados contra os cortes nos recursos financeiros da 

educação e os ataques à Educação pública e à Ciência nacional, maquinados pelo presidente eleito no 

pleito eleitoral de 2019. 

Guedes (2007) considera que a participação estudantil na organização das atividades 

escolares tende a ocorrer por meio da atuação dos jovens no grêmio – instância colegiada 

representativa – sendo capaz de despertá-los para além da sala de aula. O autor considera também 

que, se há a participação dos jovens nas decisões, podemos contar com a possibilidade de o estudante 

identificar-se como sujeito aprendente que “[...] participa ativamente da elaboração e concretização 

da proposta político-pedagógica e administrativa” (GUEDES, 2007, p. 18). 

Essas evidências se confirmaram nas análises acerca da ocupação na escola José Lins do 

Rego, embora nela tenha sido de diferente daquela teorizada por Guedes (2007) de que caberia à 

escola o papel de emancipação dos estudantes como sujeitos ativos no meio em que vivem, 

possibilitando a construção de identidades coletivas. Neste contexto, os conceitos de identidade e 

coletividade foram basilares para articulação entre os sujeitos que se engajaram naquele movimento 

de ocupação, por meio da articulação entre estudantes, professores e ativistas ligados aos 

movimentos sociais atuantes na região.  

Nesta escola, a atuação do grêmio estudantil durante o movimento de ocupação, 

proporcionou aos estudantes maior participação nas decisões mesmo após a desocupação da unidade 

escolar, em 23 de dezembro de 2015. A mobilização estudantil, que foi intensificada pela 

solidariedade entre os sujeitos da escola frente à repressão exercida pela polícia militar autorizada 

pelo governo estadual de São Paulo, possibilitou a identificação entre os estudantes que ocuparam e 

se apropriaram desse espaço, atribuindo-lhe novos significados.  

Constatamos, pois, que a práxis educativa vivenciada pelos estudantes secundaristas em São 

Paulo, construída por eles, constituiu-se um importante acontecimento histórico na formação da 
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consciência de classe desses sujeitos que vislumbraram a transformação da realidade por meio de um 

agir coletivo em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. 

 

Considerações finais 

 

Neste trabalho analisamos aspectos importantes sobre as juventudes (no plural) em 

consonância com as diversidades a que são submetidas como sujeitos, membros das classes 

populares. Essas juventudes são constituídas em decorrência da condição de dominados a que são 

submetidos na sociedade de classes, desprovidos dos meios de produção, alijados do mercado de 

trabalho e empobrecidos pela falta de emprego e de escolarização. Pudemos constatar que o 

insucesso das políticas desenhadas do ponto de vista epistemológico pela classe dominante – liberais, 

neoliberais e ultraliberais – têm se evidenciado pela falta de resposta do ensino médio, entre outros, 

na vida concreta dos jovens com essa origem. As negativas decorrem tanto da falta de garantia na 

inserção do mercado de trabalho quanto pela não ruptura na história que nega oportunidades de 

progressão para ao ensino superior por não garantir efetivas condições de permanência e sucesso 

escolar no ensino básico.    

Consideramos, pois, que a realidade dos jovens e adolescentes nas escolas públicas é 

reveladora da ausência de políticas e investimentos públicos suficientes para manter educação 

pública, gratuita e com qualidade para os segmentos pobres da população brasileira. No contraponto 

das concepções e metodologias reprodutoras do status quo, pudemos compreender, nos ensinamentos 

de Paulo Freire, a relação intrínseca entre educação e política, que deve ser materializada na prática 

docente em constante reconstrução com os estudantes. A este aporte, se associa a perspectiva 

reflexiva que considera os conhecimentos populares, as realidades sociais dos sujeitos e a relação em 

face dos conteúdos sistematizados pelas ciências formais. 

Destacamos que, durante o movimento de ocupação da escola estadual José Lins do Rego os 

estudantes engajados deram vida a uma práxis educativa de forma coletiva e horizontal ao 

discordarem do modelo de educação vigente que consideravam alienante e opressor. Assim, 

demonstraram, na prática, as possibilidades de organização das atividades escolares com, para e 

pelos jovens estudantes por meio do engajamento e da identificação destes sujeitos com o ensino 

médio público, como possibilidade de melhoria na qualidade do ensino que pode contribuir para a 

transformação na trajetória de vida das juventudes de origem popular. 
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Capítulo 29 

POR UMA HISTÓRIA DA INCLUSÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNO MENTAL NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 
 

Dayse Marinho Martins1 
 
 
 
RESUMO 

 
Abordagem sobre a inclusão de alunos com transtorno mental na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 
Brasil com o objetivo de analisar a inter-relação da legislação brasileira quanto à inclusão educacional e o 
fomento à abordagem psicossocial às pessoas com transtorno mental na EJA. A pesquisa é qualitativa de 
cunho documental pelo encadeamento de três dispositivos legais: a Lei Brasileira de Inclusão, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da EJA e a Lei 10.216/2001 sobre saúde mental. Para tanto, a análise se fundamenta 
nos estudos sobre Educação inclusiva segundo Mantoan (2006), EJA conforme Paulo Freire (2011) e Passos 
(2009) acerca da reforma psiquiátrica brasileira e o modelo italiano de Franco Basaglia. O estudo apresenta o 
histórico dos três dispositivos legais prevendo vinculações entre a política de saúde mental e a inclusão 
educacional à pessoa com transtorno mental na EJA. A discussão acerca desse tema é essencial para se 
considerar a EJA, em sua diversidade, como mecanismo de inclusão de alunos com transtornos mentais pela 
assistência humanizada, considerando as necessidades desse público e a sua constituição história da educação 
brasileira. 
 
Palavras-chave: História da Educação brasileira. Saúde Mental. Educação de Jovens e Adultos. 
Educação Inclusiva. 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é caracterizada no Brasil, enquanto modalidade de 

ensino da Educação Básica que visa à continuidade de estudos a jovens, adultos, idosos, pessoas com 

deficiência, transtorno mental, apenados e jovens em conflito com a lei, fora da faixa etária da 

escolaridade regular. Cabe, portanto, refletir sobre a importância de se considerar na EJA, em sua 

diversidade, a inclusão de alunos com transtornos mentais. Tal perspectiva evidencia-se 

historicamente a partir da reforma psiquiátrica que suscita vivências psicossociais para pessoas com 

transtorno mental prevendo atendimento inclusivo, sem isolamento da comunidade.  
                                                           
1 Doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Mestra em Cultura e Sociedade pela 
UFMA. Licenciada em Pedagogia, História e Filosofia. Graduanda em Psicologia e Sociologia. Doutoranda em História 
e Conexões Atlânticas: culturas e poderes pela UFMA, sob a orientação do prof. Dr. Alexandre Guida Navarro. 
Especialista em Educação Infantil; Metodologia de ensino de História; História do Brasil; História da África e do 
Maranhão; Psicologia Educacional; Educação Especial/ Inclusiva; Ludopedagogia; Neuropsicopedagogia; Planejamento 
educacional e políticas públicas; Metodologia do Ensino de Filosofia e Sociologia; Psicopedagogia Clínica e 
Institucional. Professora na Educação Infantil da Rede municipal de São Luís. Especialista em Educação na Rede 
Estadual de Ensino do Maranhão. E-mail: daysemarinho@yahoo.com.br. 
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Nesse sentido, este artigo aborda a inclusão de alunos com transtorno mental no contexto da 

EJA no Brasil. Para tanto, busca encadear três dispositivos legais: a Lei Brasileira de Inclusão, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA e a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 que redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental. O estudo se fundamentou no referencial fenomenológico com 

a descrição do fenômeno pesquisado, tendo como referência, as teorizações sobre Educação 

inclusiva segundo Mantoan (2006), EJA conforme Paulo Freire (2011) e Passos (2009) sobre a 

reforma psiquiátrica brasileira e seus fundamentos de humanização no modelo italiano de Franco 

Basaglia. 

No estudo sobre o diálogo intersetorial entre as políticas de saúde mental e de educação 

inclusiva na EJA enquanto estratégia de atendimento a pessoas com transtorno mental considerou-se 

a epistemologia fenomenológica fundamentada na descrição do fenômeno. A pesquisa é qualitativa, 

considerando amplitude de significados e valores relacionados a processos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. (SEVERINO, 2002). Para tanto, utilizou-se o método de 

abordagem hipotético-dedutivo. Tendo em vista a percepção de uma lacuna nos conhecimentos, é 

possível formular hipóteses e testar pelo processo de inferência dedutiva a predição da ocorrência de 

fenômenos abrangidos pela hipótese. (FIGUEIREDO, 2011). Assim, considerou-se enquanto 

problema central, como a legislação educacional brasileira pode contribuir para o fomento de 

políticas públicas em educação inclusiva de pessoas com transtorno mental. Enquanto hipótese 

estabeleceu-se o argumento de que a inclusão de pessoas com transtorno mental pode ocorrer por 

meio do princípio da intersetorialidade no processo de reabilitação psicossocial. 

O método de procedimento selecionado foi o comparativo. Segundo Schneider e Schimitt 

(1998), este método possibilita perceber regularidades, deslocamentos e transformações, além de 

permitir a construção de modelos ou tipologias, identificando suas continuidades e descontinuidades. 

De tal forma, realizou-se o exame da legislação no sentido de obter diferenças ou semelhanças; bem 

como as relações entre as normas.   

Enquanto técnica de pesquisa foi utilizada a pesquisa bibliográfica enfocando de estudos 

sobre Educação Inclusiva, EJA e Saúde mental no Brasil. Além disso, realizou-se pesquisa 

documental sobre a legislação selecionada. Os documentos foram obtidos no aplicativo Planalto 

Legis desenvolvido pelo Centro de Estudos da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da 

Presidência da República. Nesse sentido, objetivou-se com o estudo, analisar a inter-relação da 

legislação brasileira quanto à inclusão educacional e as possibilidades de fomento à abordagem 

psicossocial às pessoas com transtorno mental na EJA por meio da intersetorialidade. Para tanto, 

buscou-se identificar a relação do modelo de atenção psicossocial da política de saúde mental no 

Brasil com a Educação Inclusiva; caracterizar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, bem 
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como, reconhecer as contribuições da EJA e da educação inclusiva na reabilitação psicossocial de 

pessoas com transtorno mental no Brasil por meio da intersetorialidade prevista na legislação; 

O interesse pela temática surgiu a partir da prática de gestão educacional de turmas de EJA 

em Nível Médio na rede estadual de ensino em São Luís - MA. Nesse processo, pôde-se observar o 

encaminhamento para matrícula na EJA de pessoas com transtorno mental. A discussão desse tema 

constitui-se um dos importantes passos para a compreensão dos dispositivos legais no campo 

educacional que promovam a educação inclusiva, considerando as pessoas com transtorno mental, 

sujeitos históricos e de direitos. 

 

2 A POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL: o modelo de atenção psicossocial 
 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira emergiu de um contexto histórico, econômico, político e 

social marcado pela Ditadura Militar (1964-1985) e pela luta para a redemocratização do país, que 

possibilitou questionamentos e críticas acerca do modelo asilar e hospitalocêntrico. Essa conjuntura 

caracterizava-se no âmbito da saúde mental por:  

 
[...] hospitais psiquiátricos, centralizando a assistência e sendo praticamente únicos 
na oferta de serviços psiquiátricos no contexto nacional, tiveram as condições 
internas de maus-tratos aos internados, desnudadas e denunciadas no processo social 
brasileiro de ‘abertura democrática’. A discussão acerca da violência, dos maus 
tratos e da tortura praticada nos asilos brasileiros produziu, em grande parte, a 
insatisfação que alimentou o Movimento Antimanicomial (FONTE, 2012, p. 7). 
 

 

Nas décadas de 70 e 80 do século XX, mobilizações, tanto de profissionais da área da saúde, 

devido às condições de trabalho precárias, quanto da sociedade em geral, que reivindicavam a 

ampliação dos direitos individuais e humanos, aliaram-se à influência da Psiquiatria Democrática 

Italiana. Representada por Franco Basaglia (1924-1980), se contrapunha à internação como modelo 

de tratamento e defendia o cuidado de pessoas em sofrimento mental por meio de uma rede de 

serviços psicossociais. Assim, apontava para a desinstitucionalização com fechamento dos Hospitais 

Psiquiátricos. (PASSOS, 2009). 

Segundo Foucault (1997, p.184), “a loucura só existe em relação à razão”. A partir do 

advento histórico da racionalidade como centro das ações humanas, diante da loucura, as formas de 

liberdade eram banidas para que o louco não ameaçasse a sociedade. Dentro das instituições ele era 

vigiado. Para tanto, “punir é uma arte dos efeitos” (Foucault, 1987, p.89). Era preciso punir 

exatamente o suficiente para impedir que o delito se repetisse. Assim, a pessoa com transtorno 

mental historicamente foi apartada do convívio em sociedade, ficando restrita a “locais estabelecidos 
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para cuidar de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas e que são também uma 

ameaça à comunidade, embora de maneira não intencional” (GOFFMAN, 2001, p. 16). 

Holanda e Muhl (2017) afirmam que a contraposição a essa perspectiva de isolamento, 

culminou na instituição da Lei nº 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica acerca 

da proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde. Com isso, estabelece uma rede ampla e variada de equipamentos e serviços, 

como os Serviços de Residenciais Terapêuticos (SRT), Centros de Convivência e Cultura e os 

Centros de Atenção Psicossocial  (CAPS). Ademais, em 2003, foi estabelecido o Programa de Volta 

para Casa (Lei Federal nº 10.708, de 31 de julho de 2003) garantindo recursos financeiros para a 

reabilitação de pessoas que passaram por longo período de internação em hospitais psiquiátricos.  

Em 2011, ocorreu a elaboração da Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, instaurando 

a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de drogas, no âmbito do SUS que se alicerça em sete componentes conforme 

Brasil (2001):  

I – Atenção Básica em Saúde: constituída por Unidades Básicas de Saúde (UBS), Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), equipes de Consultório de Rua. Este caracteriza a 

atuação itinerante de profissionais em cuidados de saúde para população em situação de rua. 

II – Atenção Psicossocial Especializada: abrange todas as modalidades dos CAPS. Os CAPS I 

e II atendem pessoas com transtornos mentais graves e necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas. Diferenciam-se pelo fato do primeiro atender regiões com 

população acima de vinte mil habitantes e o segundo acima de 70 mil. O CAPS III oferece 

serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, funcionando como 

retaguarda clínica e acolhimento noturno, em regiões com população acima de duzentos mil 

habitantes. O CAPS AD atende adultos ou crianças e adolescentes com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas em regiões com população acima de 

setenta mil habitantes. O CAPS AD III atende adultos ou crianças e adolescentes com 

necessidades de cuidados clínicos contínuos. Constitui serviço com no máximo doze leitos 

para observação e monitoramento, funciona 24 horas em regiões com população acima de 

duzentos mil habitantes. O CAPSi é voltado para crianças e adolescentes com transtornos 

mentais graves e persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas, em 

regiões com população acima de cento e cinquenta mil habitantes).   

III - Atenção de Urgência e Emergência: integra o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) e serviços de urgência e 

emergência de hospitais. 
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IV – Atenção Residencial de Caráter Transitório: engloba a Unidade de Acolhimento e 

Serviços de Atenção em Regime Residencial (Comunidades Terapêuticas). 

V – Atenção hospitalar: para internação de curta duração até a estabilidade clínica em 

enfermarias especializadas e serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de drogas. 

VI – Estratégias de desinstitucionalização: compreende os Serviços Residenciais Terapêuticos. 

Constituem moradias na comunidade para acolhimento de pessoas egressas de internação de 

longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos), retiradas de hospitais psiquiátricos, 

buscando proporcionar progressivamente inclusão social. 

VII – Reabilitação psicossocial: constituída por iniciativas de geração de trabalho e renda. 

Engloba, portanto, empreendimentos solidários e cooperativas sociais. 

Apesar da amplitude da rede de serviços, Santos, Saraiva e Sousa (2016) referem que práticas 

fundamentadas no modelo clínico-psiquiátrico tradicional ainda são utilizadas de forma 

indiscriminada em serviços da rede de saúde, de instituições comunitárias públicas e privadas, 

dificultando a inclusão social dos usuários. De modo geral, percebe-se na sociedade brasileira, o 

questionamento do modelo hospitalocêntrico em nome do sistema psicossocial de atenção e cuidados 

relativos à saúde mental.  

Tal processo envolve a sociedade, no sentido de superar a segregação e ausência de direitos 

às quais estão sujeitas as pessoas com transtorno mental. Nesse sentido, o sistema educacional 

constitui espaço de fortalecimento da atenção psicossocial ao contribuir para a inclusão dos usuários 

por meio da escolarização. 
 

3 PERSPECTIVAS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

Um dos aspectos que pode conduzir a uma proposta de humanização da pessoa com 

transtorno mental caracteriza a educação inclusiva. Este modelo preconiza que todos devem ter 

acesso à escola, respeitando-se suas peculiaridades. Para tanto, as instituições devem se adequar, 

visando à superação de atitudes discriminatórias uma vez que depois de tantos anos de segregação, 

as pessoas devem ser reconhecidas como cidadãos na escola regular. (MANTOAN, 2006). Assim, a 

educação inclusiva se baseia na aceitação das diferenças individuais, considerando a escola como 

direito de todos, igualdade de oportunidades, crescimento pelo convívio social e cidadania como 

garantia de direitos.  

A inclusão é de suma relevância no acesso ao conhecimento de forma digna: 
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[...] é o processo pelo qual todos os estudantes, sem distinções, têm suas 
características singulares valorizadas, participam das mesmas atividades, de acordo 
com suas dificuldades, interesses e potencialidades e aprendem de forma 
significativa. (LANUTI; SCHLÜNZEN JUNIOR, 2015, p. 213). 
 

A discussão sobre inclusão ocorre no Brasil desde a redemocratização na década de 80 do 

século XX. “O ensino escolar brasileiro tem diante de si o desafio de encontrar soluções que 

respondam à questão do acesso e da permanência dos alunos nas suas instituições educacionais.” 

(MANTOAN, 2006, p. 15). Destacam-se no processo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 

nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) e a Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146, de 6 de 

julho de 2015 (LBI).  

A LDB nº 9394/1996 no Capítulo V define como Educação Especial, a modalidade de 

atendimento dos educandos com necessidades educacionais especiais. Considera a escola, elemento 

de um sistema educacional constituído por uma rede de serviços de apoio. Portanto, a escola se 

efetiva promotora de relações de ensino e aprendizagem, através de diferentes metodologias que 

devem considerar “[...] recursos educativos e organização específicos, para atender aos educandos 

em suas necessidades.” (BRASIL, 1996, p. 19).  

Em 2015 é promulgada a LBI nº 13.146/2015 que entrou em vigor em 2016, explicitando os 

direitos nas áreas de educação, trabalho, cultura e lazer aos brasileiros definidos como pessoas com 

deficiência no Art. 2º: 

Aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas (BRASIL, 2015, p. 1). 

 

Denomina a educação como inclusiva e não, especial, fundamentada na equidade: 

 
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 
educacional inclusivo e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o 
máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 
aprendizagem (BRASIL, 2015, p. 3). 
 

 

Para tanto são essenciais, as flexibilizações curriculares considerando os alunos e a 

diversidade que os compõem e não, o atendimento isolado. Com base nesse pressuposto, destaca-se a 

EJA enquanto modalidade de ensino permeada pela pluralidade dos sujeitos, contexto de múltiplas 

experiências para a prática de educação inclusiva. Assim, cabe reconhecer o papel estratégico da 

EJA como experiência educativa no campo da saúde mental.  
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4 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

A LDB nº 9394/1996 em seu Art. 37º define a EJA enquanto modalidade “[...] destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade 

própria.” (BRASIL, 1996, p. 18). A referida modalidade deve ser compreendida superando-se a 

concepção compensatória de recuperação de um tempo de escolaridade perdido e da aprendizagem 

como algo inerente à infância e à adolescência. 

As Diretrizes Nacionais da Educação de Jovens e Adultos destacam suas finalidades e 

funções específicas. A função reparadora se relaciona ao acesso ao direito da educação. A função 

equalizadora possibilita ao indivíduo a reinserção nas oportunidades relativas ao contexto social. Por 

sua vez, a função qualificadora se refere ao caráter de formação contínua da modalidade. 

(SCHEIBEL, 2008). 

A EJA caracteriza “[...] política pública de Estado, contemplando a diversidade de sujeitos 

aprendizes.” (BRASIL, 2013, p. 1). Assim, faz-se importante uma formação por meio de uma 

transposição didática que supera o conceito de educação bancária:  

 
Em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados e depósitos que os 
educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí 
a concepção “bancária” de educação, em que a única margem de ação que se 
oferecem aos educandos é de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los 
(FREIRE, 2011, p. 80). 
 

 

Professor e aluno, portanto, problematizam concepções de mundo no confronto com a 

realidade e constroem práticas transformadoras. Nesse sentido, as políticas educacionais da EJA na 

história recente do Brasil têm demonstrado inovação pedagógica. Haddad (2007, p. 23), aponta “[...] 

uma forte tendência ao distanciamento do modelo tradicional de atendimento, em que a EJA é 

identificada como reposição da escolaridade, tomando-se como espelho o Ensino Regular”. Emerge, 

dessa forma, um novo conceito de EJA, em que prevalece a adequação das práticas educativas à 

realidade sociocultural dos educandos: protagonistas no âmbito das comunidades buscando a 

ampliação das oportunidades de socialização. 

 
Esses jovens e adultos vêm de múltiplos espaços deformadores e formadores de 
onde participam. Ocupam espaços de lazer, de trabalho, cultura, sociabilidade, 
fazem parte de movimentos de luta pela terra, pelo teto e pelo trabalho, pela cultura, 
pela dignidade e pela vida. Criam redes de solidariedade e de trocas culturais, de 
participação nas suas comunidades. (ARROYO, 2007, p. 25). 
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Com base no exposto, considera-se a possibilidade de interlocução entre as recentes políticas 

públicas no campo da saúde mental e a educação inclusiva na EJA. Trata-se de acolher as vivências 

das pessoas com transtorno mental enquanto experiência enriquecedora para o processo educativo e 

não, como algo que precisa ser apenas tolerado.  

 

5 CONTRIBUIÇÕES DA EJA NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL 
 

Um dos aspectos que permeiam a política pública de assistência em saúde mental no Brasil 

objetivando a inclusão de pessoas com transtorno mental na sociedade é a necessidade de 

estabelecimento de diálogos intersetoriais com outros campos. 

 
É primordial a implementação de políticas públicas intersetoriais que garantam a 
efetiva qualidade de vida de todos os cidadãos e que se confronte com os 
mecanismos e processos de exclusão social. [...] A formulação da política de saúde 
mental, orientada pelos princípios da Reforma Psiquiátrica, requer o 
desenvolvimento de ações integradas e intersetoriais nos campos da Educação, 
Cultura, Habitação, Assistência Social, Esporte, Trabalho e Lazer, visando a 
melhoria da qualidade de vida, a inclusão social e a construção da cidadania da 
população. (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL, 2001, p. 20). 
 

 

 

Tomando como fundamento, o princípio da intersetorialidade, reconheceu-se a EJA como 

dispositivo de fomento à inclusão no âmbito da saúde mental: espaço de ações inclusivas, porém, 

permeado de desafios na implementação de tais práticas. Na política de saúde mental, há 

descontinuidade da rede de serviços pela fragilidade do sistema de atenção básica com pouca ligação 

do CAPS com unidades da assistência social, de saúde familiar e instituições sociais que poderiam 

realizar a mediação com a comunidade e famílias quanto à reinserção social do usuário. No contexto 

educacional, a instituição escolar pode ser espaço onde se aprende a lutar por direitos e inserção 

social. Ao mesmo tempo, é permeada por práticas de competição e individualismo, meio de 

reprodução das contradições da sociedade, dentre elas, o preconceito com a pessoa com transtorno 

mental.  

Os três dispositivos legais retomados neste artigo, mostram que a legislação prevê 

vinculações entre a política de saúde mental e a inclusão pelo atendimento educacional à pessoa com 

transtorno mental na EJA. No entanto, não determina a efetivação dessa inter-relação. Tal fato 

fragiliza o referido processo, permeado em termos sociais pelo fenômeno da psicofobia caracterizada 

pelo preconceito.  
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O termo psicofobia é adotado para designar atitudes preconceituosas e discriminatórias contra 

pessoas com transtornos mentais, atitudes que podem virar crime. Pessoas com depressão, transtorno 

bipolar, esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, entre outras doenças, sabe vivenciam o 

preconceito manifesto de formas variadas e perversas no contexto social (GOMES, 2014). 

Nesse sentido, os sujeitos com adoecimento psíquico são percebidos como detentores de 

comportamentos não aceitos socialmente. Nem sempre, tais sujeitos estão incapacitados de exercer 

seus direitos diretamente, mas vistos numa postura de generalização, são considerados anormais e 

não responsáveis pelas suas condutas sociais. A psicofobia consiste num dos grandes problemas que 

interferem na recuperação de pessoas com transtorno mental. O estigma destrói a autoestima desses 

sujeitos e por isso, muitos deixam de lutar por assistência adequada, ou ainda, inserir-se em 

atividades sociais como a escolarização, por medo da discriminação que poderá sofrer. 

A Associação Brasileira de Psiquiatria utiliza tal termo para definir o estigma e preconceito 

sofrido pelas pessoas com transtornos mentais (ABP, 2016). Relacionado à psicofobia, destaca-se o 

aspecto do preconceito que conforme Pereira, Torres & Almeida (2003), não deriva apenas de 

características psicológicas individuais, mas, sobretudo, das relações de poder entre grupos. Essas 

relações geram representações que justificam os processos de discriminação contra grupos 

minoritários, entendidos aqui não por sua representação numérica, mas pelo poder conferido a eles e 

reproduzido nas instituições sociais.  O paradigma psicossocial previsto na legislação requer um 

movimento de ruptura com as continuidades desse discurso social. Trata-se de não se colocar em 

posição defensiva perante a loucura, estimulando o fortalecimento dos vínculos da pessoa com 

transtorno mental com a família e a vivência na comunidade. 

No diálogo intersetorial entre a política de saúde mental e a EJA buscando uma educação 

inclusiva, torna-se essencial a definição de processos que encadeiam a rede de atenção em saúde 

mental á escola, definindo ações como a matricula desse aluno na instituição escolar, adaptações no 

planejamento e no currículo, formação de professores e profissionais da educação bem como, a 

preparação da comunidade escolar para trabalhar de maneira cooperativa compartilhando saberes.  

Outro aspecto relevante, não englobado pelas definições da legislação consiste nas 

orientações curriculares. Segundo Coll (2002, p. 65), “[...] o currículo deve ser um instrumento útil, 

construtor da aprendizagem escolar e da intervenção pedagógica. O projeto curricular 

consequentemente tem que contextualizar a realidade objetiva em que será desenvolvido”. Desse 

modo, cabe à norma prever pressupostos que definam o currículo da EJA como elemento de fomento 

a práticas pedagógicas libertadoras na abordagem da psicofobia, mostrando-se vinculado a um 

sistema social, um contexto histórico-cultural. 
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 O atendimento a pessoas com transtorno mental na EJA consiste em redimensionar a escola 

enquanto espaço de produção de identidade social. Trata-se de evidenciar um lugar de formação para 

a cidadania, cuja construção desta identidade seja em seu aspecto individual ou coletivo, deve, 

também, passar pela tolerância com a diversidade humana. O diálogo intersetorial entre as políticas 

de saúde mental e de educação inclusiva na EJA surge, portanto, como estratégia de atendimento a 

pessoas com transtorno mental enquanto sujeitos marcados por trajetórias individuais e coletivas de 

exclusão social. 
 

6 CONCLUSÃO  
 

Nas políticas públicas brasileiras de saúde mental, o modelo de atenção biopsicossocial 

proposto pelo CAPS demonstra avanços consideráveis em relação à estrutura hospitalocêntrica das 

clínicas psiquiátricas. Colabora, portanto, com a superação de uma concepção excludente com 

relação à pessoa com transtorno mental. 

Apesar do progresso, cabe problematizar as descontinuidades na oferta do serviço, 

provenientes da gestão pública. Há necessidade de ampliação do processo de integração social das 

pessoas atendidas. 

O CAPS caracteriza um local de cuidados intensivos, semi-intensivos ou não intensivos 

a pacientes em sofrimento psíquico, diagnosticados como neuróticos graves ou psicóticos que podem 

já ter ou não histórico de internação e/ou tratamento. As unidades se pautam no modelo de 

substituição das internações em hospitais psiquiátricos, tendo enquanto objetivo tratar a saúde mental 

a partir de um projeto terapêutico, realizando o acompanhamento clínico, e promovendo a reinserção 

social dos sujeitos pelo acesso ao trabalho e ao lazer, a fim de fortalecer os laços familiares e 

comunitários. O projeto terapêutico tem sua construção pautada nas potencialidades das pessoas 

atendidas e se estrutura num roteiro a ser acompanhado por equipe multiprofissional. 

Assim, o sistema de atendimento nos CAPS precisa estabelecer parcerias com outras 

instituições nas quais o sujeito possa ser inserido em atividades comunitárias. Instituições que atuem 

como mecanismos de reinserção social, concretizando a concepção inclusiva. Não havendo essa 

prática, a instituição dará continuidade à perspectiva tradicional do hospital psiquiátrico. 

Quanto à educação inclusiva, ressalta-se a necessidade de ações que fortaleçam o clima 

organizacional favorável à troca de conhecimentos e à autonomia dos alunos. A rotina escolar deve 

enfatizar processos participativos suscitando o envolvimento de todos os membros da equipe escolar. 

Porém, é visível no sistema de ensino a posição tecnocrática de gestão que evidencia uma oferta 

escolar enfocando eficiência, disciplinamento e reprodução de modelos sociais. 
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 Outro entrave constitui a ausência de equipe multiprofissional na rede pública de ensino. Não 

há dispositivo legal que suscite, por exemplo, a obrigatoriedade do psicólogo na equipe escolar, 

tornando restrito o diálogo entre profissionais e as possibilidades de mediação com a política de 

saúde mental. 

Além disso, a inclusão de pessoas com transtorno mental na EJA tem se mostrado uma 

realidade, nesse caso enviesada. Sem o diálogo entre escola e sistema de saúde mental, os alunos são 

matriculados e inseridos num sistema tradicional de escola que reproduz estereótipos e com práticas 

espontaneístas distantes do foco de inclusão social. 

 A inclusão consiste em aceitar a diversidade no meio social, garantindo o acesso às 

oportunidades de modo equitativo. Assegurar esses direitos não ocorre somente a partir da 

elaboração de leis e acesso a instituições sociais. A garantia da educação inclusiva ocorre por meio 

da efetivação de ações no cotidiano escolar que reconfigurem concepções dos atores escolares e 

assim, da sociedade. 
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Capítulo 30 

POSSIBILIDADES DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNTAMENTAL: A REVISTA CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS COMO SUPORTE 

PEDAGÓGICO 

 

 

Michele Saionara Aparecida Lopes de Lima Rocha1 

 

RESUMO 

Este estudo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre as possibilidades de contemplar a divulgação 
científica no ensino de Ciências dos anos iniciais do Ensino Fundamental tendo a revista Ciência Hoje das 
Crianças (CHC) como material de apoio para as práticas pedagógicas. A CHC tem sido disponibilizada às 
escolas públicas pelo Ministério da Educação (MEC) sendo entregue pelo Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE) Periódicos desde 1991, havendo também parcerias entre o Programa Ciência Hoje de Apoio à 
Educação (PCHAE) com prefeituras para que ocorram cursos de formação continuada aos professores 
possibilitando o desenvolver ações pedagógicas com a revista de maneira mais eficaz. No ano de 2012 fui 
professora de uma turma de 4ºano em uma escola municipal de Rio Claro/SP e participei desta formação. Na 
oportunidade, além de realizar o curso, foi possível dialogar com outros professores sobre a temática e 
também trabalhar com a revista em sala de aula, pois cada criança ganhou seu exemplar durante o período da 
minha formação. Como metodologia o trabalho está embasado em uma abordagem qualitativa, a partir de 
pesquisa bibliográfica, leituras de algumas revistas CHC e observações que realizei com meus alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Ciência Hoje das Crianças; 
Divulgação Científica; 
  
 
INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, as propostas e estruturas educacionais passaram por diversas mudanças 

que visaram contemplar as exigências vigentes de cada época relacionadas a economia e política. 

Inserido nesse contexto, encontra-se o ensino de Ciências que sofreu e sofre forte influência devido 

ao desenvolvimento científico e tecnológico, sendo que “a partir da Segunda Guerra Mundial, a 

ciência e a tecnologia transformaram-se num enorme empreendimento socioeconômico” 

(NASCIMENTO, FERNANDES e MENDONÇA, 2010, p. 228), o que desencadeou uma maior 

preocupação com os estudos nos diversos níveis desse ensino.  

Os autores Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010) afirmam que a partir desse 

acontecimento, nos anos 50, a proposta de um ensino científico nas escolas viabilizou aos alunos “o 

                                                           
1 Doutoranda em Educação – Unesp/Rio Claro, Professora Bolsista – Unesp Rio Claro, Professora PEB1 na Prefeitura 
Municipal de Rio Claro. 
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acesso às verdades científicas e o desenvolvimento de uma maneira científica de pensar e agir” (p. 

228).  

 

O ENSINO DE CIÊNCIAS NO CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

Especificamente no Brasil, como indicado nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 

Naturais do Ensino Fundamental (1997), até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB nº4024/61), o ensino de Ciências Naturais ocorria apenas nas duas últimas 

séries do antigo curso ginasial. Foi a partir dessa lei que se “estendeu a obrigatoriedade do ensino da 

disciplina a todas as séries ginasiais” (BRASIL, 1997, p.19). 

Cabe destacar que na época da promulgação da Lei n.4.024/61 o ensino tradicional dominava 

o cenário escolar, mesmo com esforços de renovação para o ensino de Ciências:  

 
[...] Aos professores cabia a transmissão de conhecimentos acumulados pela 
humanidade, por meio de aulas expositivas, e aos alunos, a absorção das 
informações. O conhecimento científico era tomado como neutro e não se punha em 
questão a verdade científica. A qualidade do curso era definida pela quantidade de 
conteúdos trabalhados. O principal recurso de estudo e avaliação era o questionário, 
ao qual os alunos deveriam responder detendo-se nas idéias apresentadas em aula ou 
no livro-texto escolhido pelo professor (BRASIL, 1997, p.19). 
 
 

  A Lei nº4.024/61 teve grande influência do movimento educacional Escola Nova, orientada 

pela necessidade de um currículo que respondesse os avanços científicos, deslocando “o eixo da 

questão pedagógica, dos aspectos puramente lógicos para aspectos psicológicos, valorizando a 

participação ativa do aluno no processo de aprendizagem” (BRASIL, 1997, p. 19). 

 No entanto, apesar dos esforços para que ocorressem mudanças na década de 60, “o ensino de 

Ciências continuou focalizando essencialmente os produtos da atividade científica, possibilitando aos 

estudantes a aquisição de uma visão neutra e objetiva da ciência” (NASCIMENTO, FERNANDES E 

MENDONÇA, 2010, p.229).  

Em 1971 ocorrem modificações na LDB respaldadas pelo projeto nacional do governo militar 

de modernizar e desenvolver o país em um curto espaço de tempo. Pela Lei nº5.692/71 “o ensino de 

Ciências Naturais passou a ter caráter obrigatório nas oito séries do primeiro grau” (BRASIL, 1997, 

p.19), o que denota uma valorização das disciplinas científicas. Porém, ao dar ênfase ao ensino 

profissionalizante, a formação básica acabou por ser prejudicada (KRASILCHIK, 1998). 

 No início da década de 80, em estreita relação com os sistemas político-econômicos, o ensino 

de Ciências no panorama educacional nacional sofreu novas transformações, passando a ser pensado 
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como prática social. O que se firmou ainda mais com o decorrer dos anos, após o fim do regime 

militar, com uma visão educacional voltada à democracia e à liberdade de expressão que contribuiu 

com a possibilidade do direito e participação sociais. Nesse contexto, as propostas para o ensino de 

Ciências, segundo Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010):  

 

[...] passaram a questionar os valores inerentes ao racionalismo subjacente à 
atividade científica e a reconhecer que esta não era uma atividade essencialmente 
objetiva e socialmente neutra. Passou-se a reconhecer que as explicações científicas 
apresentavam-se perpassadas por ideologias, valores e crenças, pois eram 
construídas a partir do pensamento e da ação dos cientistas durante os processos de 
investigação (NASCIMENTO, FERNANDES E MENDONÇA, 2010, p.231).  
 
 

Essas reflexões ocasionaram diversas discussões que solidificaram uma tendência de ensino 

conhecida como “Ciência, Tecnologia e Sociedade” que influencia o ensino de Ciências na educação 

básica até os dias atuais.  

O país chega à década de 90 com a percepção de que seria necessário o repensar do ensino 

para acompanhar o novo contexto, o que contribuiu com reflexões em busca de novos ideais para 

educação. Desta maneira, ocorre a reformulação da LDB, que no ano de 1996 passa a ser LDB 

9394/96 e, mais tarde, a publicação de dois documentos curriculares em consonância com esta 

legislação: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e as Diretrizes Curriculares (DCNs).   

Em relação ao ensino de Ciências, os PCNs dos anos iniciais do Ensino Fundamental trazem 

um volume específico sobre ciências naturais. Nele é indicado o papel do professor como sendo o de: 

 
 

[...] trazer elementos das teorias científicas e outros sistemas explicativos para a sua 
classe sob a forma de perguntas, nomeações, indicações para observação e 
experimentação, leitura de textos e em seu próprio discurso explicativo.  
É nesse processo intrinsecamente dinâmico de busca de informações e confronto de 
idéias que o conhecimento científico se constrói.  
O sujeito que observa, experimenta ou lê põe em ação seus conhecimentos 
anteriores, interpretando as informações a partir de seus próprios referenciais. 
Portanto, se esses momentos se destinam a coletar informações para encaminhar as 
discussões e investigações planejadas, é necessário que se oriente o aluno nessa 
busca, de modo que ele obtenha os dados necessários ao confronto das suposições 
previamente estabelecidas e possa reelaborá-las, tomando como referência a rede de 
idéias instalada pelo professor. (BRASIL, 1997, p.78-9). 
 
 

Para contribuir também com os propósitos da LDB são criadas as DCNs. O art. 9º, inciso IV, 

da LDB assinala ser incumbência da União estabelecendo “[...] em colaboração com os Estados, 

Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a 
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assegurar a formação básica comum”. (BRASIL, 1996, p.10).  Em relação ao ensino de Ciências as 

DCNs indicam no capítulo I que a escola tem que ter o compromisso com o saber, cabendo a ela:  

 
 
II – adotar estratégias para que seja possível, ao longo da Educação Básica, 
desenvolver o letramento emocional, social e ecológico; o conhecimento científico 
pertinente aos diferentes tempos, espaços e sentidos; a compreensão do significado 
das ciências, das letras, das artes, do esporte e do lazer;  
 
III – ensinar a compreender o que é ciência, qual a sua história e a quem ela se 
destina; (BRASIL, 2013, p.40) 
  

  

Diante das profundas transformações sociais e econômicas pelas quais passou o ensino de 

Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental ao longo do tempo, sua composição nas salas de 

aulas atualmente passa a ter vinculação com o cotidiano dos alunos, sendo a ciência conhecida, 

dominada e consumida por eles (PECHULA, 2005). No entanto, cabe destacar que, como afirma 

Pechula (2005), é preciso problematizar a ciência de maneira reflexiva, sendo, para isso, necessário 

um processo de formação sustentado na concepção de “alfabetização científica”. Termo que segundo 

a autora refere-se:  

 

 [...] a forma de ensino das ciências voltada para a conscientização de participação 
do cientista e do consumidor de ciência no processo de conhecimento científico e no 
uso que se faz desse conhecimento. Quem faz a ciência, para que se faz, para quem 
se faz, e o que se faz da ciência, é um problema de todos os cidadãos e para ser de 
domínio de todos os cidadãos (PECHULA, 2005, s/p). 
 
 

Desta maneira, atravessado por várias tensões e desafios, o ensino de Ciências nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental se dá atualmente nas escolas sob respaldo legal, o que implica, por 

parte do governo, a criação de condições adequadas para ser colocado em prática de maneira 

eficiente. Um dos principais incentivos é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), criado pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, que desde então é responsável pela 

execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC). Buscando a melhoria da 

educação básica, ocorre o repasse de verbas para os municípios do país e também existem projetos e 

programas, entre os quais, podem ser destacados como contribuintes diretos para o ensino de 

Ciências: o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) e o Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE).  
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Como consta no portal do PNLD2, este “é o mais antigo dos programas voltados à 

distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino brasileira” (BRASIL, 2017, 

s/p), tendo sido criado em 1929 com o nome de Instituto Nacional do Livro (INL). Com o decorrer 

dos anos em 1971, juntamente com a legislação que tornou obrigatório o ensino nas oito séries do 

primeiro grau, é efetivado o desenvolvimento do Programa do Livro Didático para o Ensino 

Fundamental (Plidef). A partir do Decreto nº 77.107, de 4/2/76, “o governo assume a compra de boa 

parcela dos livros para distribuir a parte das escolas e das unidades federadas”. (BRASIL,2017, s/p). 

No entanto, “à insuficiência de recursos para atender todos os alunos do ensino fundamental da rede 

pública, a grande maioria das escolas municipais é excluída do programa” (BRASIL, 2017, s/p).  

Entre avanços e retrocessos ocorridos na década de 80, juntamente com as modificações no 

panorama educacional, o uso do livro didático caminha no país, e, em 1983 é criada a Fundação de 

Assistência ao Estudante (FAE), que incorpora o Plidef. “Na ocasião, o grupo de trabalho 

encarregado do exame dos problemas relativos aos livros didáticos propõe a participação dos 

professores na escolha dos livros e a ampliação do programa, com a inclusão das demais séries do 

ensino fundamental” (BRASIL, 2017, s/p). Em 1985, com o decreto nº 91.542, o Plidef é substituído 

pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que instaura: 

 
 

 Indicação do livro didático pelos professores; 
 Reutilização do livro, implicando a abolição do livro descartável e o 

aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção, visando 
maior durabilidade e possibilitando a implantação de bancos de livros 
didáticos; 

 Extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e 
comunitárias; 

 Fim da participação financeira dos estados, passando o controle do processo 
decisório para a FAE e garantindo o critério de escolha do livro pelos 
professores (BRASIL, 2017, s/p). 

 
 

No entanto, em 1992 o governo restringe a oferta dos livros devido a questões orçamentarias, 

que só foi restabelecida gradativamente em 1993. E, apenas em 1996 ocorre a universalização da 

distribuição do livro didático de Ciências no Ensino Fundamental. Ano em que também é criado o 

primeiro Guia do Livro Didático para que os professores pudessem escolher a melhor obra para 

utilizarem em seu trabalho pedagógico.  

Desde então, têm sido estabelecidos critérios para a aquisição dos livros e os que apresentam 

erros conceituais, indução a erros, desatualização, preconceito ou discriminação de qualquer tipo são 

                                                           
2Plano Nacional do Livro Didático (PNLD). Disponível em: <http:// http://www.fnde.gov.br/programas/livro-
didatico/livro-didatico-historico> Acesso em: 21 jan. 2017. 
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excluídos do Guia do Livro Didático. Assim, milhões de reais têm sidos investidos na aquisição 

desses livros que passam a circular nas escolas brasileiras.  

Cabe destacar que, como adverte o Guia do Livro didático – Ciências séries/anos iniciais do 

Ensino Fundamental 2007 (sendo publicado em 2006): 

 
 
O livro didático é um suporte de conhecimentos e de métodos para o ensino, e serve 
como orientação para as atividades de produção e reprodução de conhecimento. Mas 
não podemos nos transformar em reféns do livro, imaginando encontrar ali todo o 
saber verdadeiro e a narrativa ideal. Sim, pois o livro é também instrumento de 
transmissão de valores ideológicos e culturais, que pretende garantir o discurso dos 
autores. Em um processo pouco dinâmico como o que se estabelece no sistema 
tradicional de ensino de Ciências, cria-se um círculo vicioso: o professor torna-se 
um reprodutor desses mitos e imagens errôneas e passa, ele também, a acreditar 
neles. O resultado é que, para os alunos, a Ciência ensinada na escola acaba sendo 
chata, pouco útil e muito difícil (BRASIL, 2006, p.13). 
 

 

Por esse entendimento, esse documento apresenta sugestões adicionais ao uso do livro 

didático para o ensino de Ciências, entre as quais indica a revista Ciência Hoje das Crianças (CHC): 

“Não deixe de usar a revista Ciência Hoje das Crianças. Ela é preciosa. Qualquer volume é muito 

bom” (BRASIL, 2006, p.15).  

 

A REVISTA CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS (CHC) NAS ESCOLAS 

 

A distribuição desta revista é feita pelo MEC para todas as escolas do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2006, p.15) e ocorre pelo PNBE Periódicos. Como indicado no site da revista3 “são 

distribuídas as revistas CHC nas escolas desde o ano de 1991” (Instituo Ciência Hoje, 2017, s/p). O 

Ministério da Educação (MEC) criou em 1997 PNBE com o objetivo promover o acesso à cultura e o 

incentivo à leitura pelos alunos e professores por meio da distribuição de obras de literatura, de 

pesquisa e de referência. O atendimento é feito de forma universal e gratuita a todas as escolas 

públicas de educação básica cadastradas no Censo Escolar. 

O programa contempla três ações:  

 
 
 [...] o PNBE Literário, que avalia e distribui as obras literárias, cujos acervos 
literários são compostos por textos em prosa (novelas, contos, crônica, memórias, 
biografias e teatro), em verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), livros de 
imagens e livros de história em quadrinhos; o PNBE Periódicos, que avalia e 
distribui periódicos de conteúdo didático e metodológico para as escolas da 

                                                           
3 Instituto Ciência Hoje <http:// www.cienciahoje.org.br/instituto/historia> Acesso em: 21 jan. 2017. 
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educação infantil, ensino fundamental e médio e o PNBE do Professor, que tem 
por objetivo  apoiar  a prática pedagógica dos professores da educação básica e 
também da Educação de Jovens e Adultos por meio da avaliação e distribuição de 
obras de cunho teórico e metodológico (PORTAL MEC, 2016, s/p. grifo nosso) .  
 
 

A revista é publicada pelo Instituto Ciência Hoje (organização social de interesse público se 

fins lucrativos) que começou a realizar produções em 1982 quando um grupo de cientistas que 

integrava a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) se uniu para criar a revista 

Ciência Hoje, primeira revista do país de divulgação científica que tem como intuito incentivar 

debates sobre a ciência e seu impacto na sociedade. Em 1986 foi criado um encarte da edição de 

número 27 destinado ao público infantil. A ideia foi muito bem aceita, a ponto de em 1990 começar 

a circular como revista independente destinada às crianças (Instituto Ciência Hoje, 2017).  

Desde então, a CHC tem sido produzida e passou “a ser adquirida pelo Ministério da 

Educação e distribuída às escolas públicas de todo o país” (Instituto Ciência Hoje, 2017, s/p). O 

Instituto afirma que: 

 

A receita do sucesso desta publicação inclui a produção de conteúdo por cientistas, o 
trabalho de jornalistas especializados na adequação da linguagem e a qualidade 
gráfica conferida pela arte dos principais ilustradores brasileiros. Por acompanhar e 
transcender os parâmetros curriculares nacionais, a CHC é distribuída pelo 
Ministério da Educação para mais de 60 mil escolas públicas em todo o território 
nacional. Sua tiragem é 330 mil exemplares/mês. São publicadas 11 edições de CHC 
por ano (Instituto Ciência Hoje, 2014, p.1). 
 
 

Dados de 2014 apresentados pelo Instituto possibilitam compreender o forte investimento do 

governo, pois a revista, até esse ano, teve 1.960.000 exemplares distribuídos nas escolas, um número 

bem maior do que os exemplares vendidos entre assinaturas e avulsos que chegou ao total de 

140.000 exemplares. 

O incentivo à circulação da revista em escolas tem se tornado cada vez maior, tanto que, 

segundo o Instituto Ciência Hoje (2014), há parcerias firmadas com diversas prefeituras para oferta 

de curso de formação continuada aos docentes como módulo integrante do Programa Ciência Hoje 

de Apoio à Educação (PCHAE). Programa esse que recebeu no ano 2005 o Prêmio Fundação Banco 

do Brasil de Tecnologia Social que é certificado pela UNESCO, Petrobras e Fundação Banco do 

Brasil, e no ano 2012, o prêmio Objetivos do Milênio Brasil (que reconhece as iniciativas que 

contribuem para o cumprimento dos oito objetivos estabelecidos pela ONU para o desenvolvimento 

sustentável). 
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Em 2012, na Rede Municipal de Ensino de Rio Claro/SP, foi oferecido o curso “Desafios e 

Experiências” na sede da secretaria municipal aos professores de 4º ano do Ensino Fundamental. 

Esta formação se deu em horário de trabalho dos professores, com uma carga total de 30 horas, 

distribuídas entre os seguintes módulos temas: A Informação; Projeto de Trabalho; Dos Centros de 

Interesse aos Projetos de Trabalho; Pesquisa & Experiência; Sistematizando Informações; A 

Comunicação do Conhecimento Aprendido; Painel de Conclusões e Atividades de Estudo de 

Pesquisa. Para as classes dos professores que realizaram o curso, foram recebidos mensalmente um 

exemplar da revista CHC para cada aluno. 

Na ocasião, minha participação no referido curso foi o que possibilitou melhor conhecer a 

revista CHC, ampliando as possibilidades do ensino de Ciências com o apoio da mesma ao longo do 

ano em diversas situações de aprendizagem desenvolvidas com meus alunos. O interesse 

demonstrado pelo grupo aos temas presentes na revista CHC, desenvolvidos por meio de histórias, 

poesias, lendas, jogos, experimentos, quadrinhos, fotos, desenhos, etc., demostrou que as diferentes 

linguagens utilizadas pela revista possibilitam conquistar a atenção dos leitores infantis, pois como 

afirma Chartier: 

 

[...] mais que os livros, são as revistas em quadrinhos e, mais ainda, os jornais ou 
revistinhas infantis que, muitas vezes, são os preferidos. Esses últimos, numerosos 
no mercado, com nível de exigência e qualidade muito variáveis, permitem leituras 
parciais ou seletivas; cada um pode escolher ali, em função de suas competências e 
gostos, a história em quadrinhos ou o assunto que lhe convém. Pode até mesmo 
contentar-se em olhar as fotos e suas legendas sem sentir se fora da leitura. Este tipo 
de empréstimo permite, assim, ampliar consideravelmente o panorama sempre muito 
reduzido que cada um faz da imprensa infantil através de suas vivências pessoais 
(CHARTIER, 1996, p. 66). 

 

A revista que, normalmente, consta com 17 seções e tende a articular os assuntos com o tema 

da capa, aborda diversos componentes do mundo social desde questões científicas do cotidiano 

escolar até questões da atualidade científica, por meio uma abordagem dinâmica escrita de maneira 

lúdica para as crianças.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A possibilidade de contemplar o ensino de Ciências nos anos iniciais tendo a CHC como um 

material complementar vai ao encontro da afirmação de Pechula (2014) de que a divulgação 

científica tem ganhado espaço no ensino. Definida como o trabalho de “comunicar ao público, em 
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linguagem acessível, os fatos e princípios da ciência, dentro de uma filosofia que permita aproveitar 

o fato jornalisticamente relevante como motivação para explicar os princípios científicos, os métodos 

de ação dos cientistas e a evolução das idéias científicas” (REIS, 1964, p. 353), a divulgação 

científica promove a aproximação entre a esfera educacional e a divulgação cientifica, visando uma 

melhor compreensão da Ciência.  

No entanto, é necessário observar que existe “o desafio da construção dos critérios para saber 

melhor selecioná-las e utilizá-las” (PECHULA, 2014, p. 98). Neste sentido é importante indicar que 

as possibilidades de contemplar a alfabetização científica no ensino de ciências dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental tendo a revista Ciência Hoje das Crianças (CHC) foram potencializadas por 

meio de uma formação continuada em que foi material de apoio serviu de base para as minhas 

práticas docentes. 
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Capítulo 31 

PROJETO “NÓS PROPOMOS”: CIDADANIA ATIVA NA ESCOLA DEUZUITA MELO DE 

ALBUQUERQUE EM MARABÁ – PARÁ 

 

Dionel Barbosa Ferreira Júnior1 
Marcus Vinícius Mariano de Souza2 

Evandro Frois de Sousa3 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

Os estudos geográficos são importantes para a formação dos alunos enquanto cidadãos, 

propiciando compreender os diferentes contextos do mundo, sendo relevante relacionar os saberes 

geográficos com a vivência do aluno. Geralmente quando mencionasse a participação do cidadão 

para seu país, logo infere-se a atuação por meio de votações em épocas de eleições, todavia, cabe 

ressaltar que a instituição escolar forma pesquisadores e é necessário um olhar sensível para os 

acontecimentos que envolvem a realidade vivida e percebida dos alunos. Para efetivar-se uma 

aprendizagem geográfica, é fundamental que as temáticas possam fazer sentido, havendo a clareza de 

objetivos por parte dos professores e que o trabalho seja voltado buscando a formação cidadã.  

Com esse intuito surge o “Nós Propomos”, projeto este na qual tem origem portuguesa e 

recentemente expandiu-se para a Espanha e Brasil, atualmente está sendo realizado em parceria com 

mais de 20 instituições de ensino no território brasileiro. Vale ressaltar a assimilação com autores 

que seguem a linha de pesquisa no eixo de ensino, pontuando Cavalcanti (2012), Callai (1999, 2001, 

2003) e Castellar (2014), Bazolli (2016). 

O referido trabalho apresenta-se ser de suma e primordial importância para a compreensão e 

solução dos problemas territoriais no meio urbano como campo de execução de pesquisa o âmbito 

escolar, em especial na EMEF Delzuita Melo de Albuquerque, no núcleo Cidade Nova – Marabá PA. 

                                                           
1Dionel Barbosa Ferreira Júnior: Graduando do Curso de Geografia pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(UNIFESSPA) Unidade Marabá – Bolsista (CNPq) do Programa Minha Casa Minha Vida. E-mail: 
dioneljunior41@gmail.com 
2Marcus Vinícius Mariano de Souza: Doutor em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia (2015), com período 
sanduíche na Universidade de Lisboa, Portugal. Mestre em Geografia (2009) e graduação (licenciatura e bacharelado) 
também pela Universidade Federal de Uberlândia (2006).  Atualmente é professor na Universidade Federal do sul e Sudeste 
do Pará (UNIFESSPA), campus universitário de Marabá. E-MAIL: marcussouza@unifesspa.edu.br 
3Evandro Frois de Sousa: Graduado e Especializado em Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade Federal 
do Tocantins (UFT). Atua na Rede de Ensino Básico no município de Marabá. E-mail: froisgeographia@hotmail.com 
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A obrigatoriedade de respostas e propostas para a solução de problemas no espaço vivido na 

contemporaneidade, fez com que, o Projeto Nós Propomos fosse criado, sabe-se que estes entraves se 

materializam das mais variadas formas, cabe então pensar propostas de solução para estes problemas. 

É neste cenário que o projeto readaptado no Laboratório de Estudos Urbanos (LEURB) da 

universidade federal do sul e sudeste do Pará (Unifesspa) em parceria com a Escola Deuzuita Melo 

de Albuquerque, desenvolve trabalhos de pesquisas com os alunos das turmas 9° ano “C e D”. A 

importância de formar cidadãos críticos, quem opinem e proponham soluções para os problemas 

vivido em seu bairro, faz com que os alunos encontrem determinados problemas de sua realidade e 

instigam os mesmo a encontrarem soluções através de propostas para estes entraves. Segundo 

Cerqueira (2013), no entanto, a urbanização acelerada sem um devido planejamento tem como 

consequência vários problemas de ordem social e ambiental, nas grandes cidades são comuns 

problemas como violência, crescimento desordenado, inchaço das cidades, moradias em lugares 

inadequados, hospitais superlotados, transporte coletivo insuficiente, os diversos tipos de poluição, 

produção de lixo, educação de baixa qualidade, desigualdade social, entre outros.  

O objetivo do projeto é analisar e promover a cidadania territorial, mobilizando alunos para 

identificarem os principais problemas vivenciados por eles no seu dia a dia em seu bairro e 

apresentarem propostas de intervenção na escola ou no bairro onde vivem, objetivando o 

desenvolvimento local sustentável. Ressaltando a identificação dos problemas urbanos no território 

onde vivem a partir de pesquisas e entrevistas feita com moradores e alunos do bairro pesquisado. 

Analisando de que forma esses problemas se materializam no dia a dia do espaço urbano/vivido, e 

como acaba afetando a população de modo prejudicial. Pesquisando e estudar medidas que viabilize 

a interação entre o problema encontrado e uma possível proposta de solução para o mesmo. 

Apresentar e propor medidas de intervenção e solução para os problemas encontrados juntamente a 

escola, bairro e comunidade, afim de, sensibilizar autoridades e órgãos públicos a tomarem medidas 

cabíveis.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  

O projeto obteve como base para a implementação da metodologia seguida e exposta no 

livro: A extensão universitária como indutora a cidadania: a experiência do “nós propomos”, no qual 

aborda e ressalta a importância das Instituições de Ensino Superior em parceria com a sociedade, 

levando os projetos de extensões a fim de aproximar a produção acadêmica com os relatos empíricos 
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que as comunidades podem contribuir, proporcionando uma efetiva participação pelas diversas 

esferas sociais, seja acadêmica ou não. 

No decorrer do projeto fez se necessário a elaboração de questionários a fim de se obter 

informações iniciais, além da elaboração de mapas fazendo o uso do programa Qgis versão 2.18. O 

projeto tem um viés importante na medida em que possibilita um processo inovador e um olhar 

crítico a respeito do espaço em que os alunos se inserem, mudando a percepção da paisagem que se 

tornou comum para muitos moradores. 

 

RESULTADOS 

 

Cavalcanti (2012, p. 28) cita a importância da geografia escolar, quando menciona que essa 

geografia “não se ensina, ela se constrói, ela se realiza”, é por meio dessa concepção que se parte do 

pressuposto de novas metodologias para assimilar o saber geográfico, sobretudo o empírico com o 

conhecimento adquirido em sala de aula. Aprender Geografia é possibilitar que os alunos possam 

desenvolver um olhar espacial que os habilite a compreender e interagir com diferentes espaços, a 

começar pelo espaço próximo, cada espaço possui a sua organização e a partir desse saber o aluno 

cria maneiras de compreender e de como está inserido na participação de sua produção e 

organização. No que se refere a cidadania o ensino geográfico auxilia nas tomadas de decisões, como 

a forma de viver e atuar em um determinado bairro, rua, comunidade, seja na zona rural ou urbana. 

Pensando pelo viés da Geografia cidadã, surge em Portugal na capital Lisboa no ano de 2011 o 

projeto Nós propomos, tendo em sua esfera ampla o intuito de promover a cidadania territorial. O 

resultado inicial foi dos melhores, corroborando na expansão do projeto a fora do país, sendo 

desenvolvido na Espanha e atualmente no Brasil, em mais de 20 instituições brasileiras.  

No Pará três cidades aderiram a participação no projeto, foram Bragança e Altamira, além de 

Marabá recentemente. A última cidade localizada no sudeste paraense encontra-se à 500 quilômetros 

da capital do estado, Belém, e tem como referência em seu ponto de encontro os dois rios, Tocantins 

e Itacaiúnas, ressaltando a rodovia transamazônica que corta o perímetro urbano da cidade, além da 

grande riqueza mineral que a região possui, todavia, não sendo visíveis em investimentos da 

infraestrutura do município.  

 

 

 

 



 

Figura 2- Mapa de localização da EMEF Deuzuita

Fonte: FERREIRA JUNIOR, D.B. 2018

 

É visível que na maioria das cidades se perpetue de forma descontente as críticas referente as 

instituições, na medida em que são feitas políticas públicas de maneira inadequada (DIAS, 2007. 

P.69). A obra “A geografia escolar e a cidade: ensaios sobre o en

cotidiana” cita a valorização da cidade como espaço de manifestação, na medida em que o tempo e a 

vivência fazem desse espaço um lugar de “morada” e “abrigo”. Como afirma Cavalcanti (2012): 

É o lugar onde as pessoas pr
sua privacidade, na convivência com seus amigos e familiares. Esse aspecto afetivo 
da moradia é tão fortemente vivido pelas crianças e jovens que chega a ser fator 
predominante em sua definição de lugar

  

Diante do exposto, através do Nós propomos, os jovens alunos do colégio Deuzuita que em 

grande parte são estigmatizados por morarem em bairros que são considerados “periféricos”, irão 
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Fonte: FERREIRA JUNIOR, D.B. 2018 

É visível que na maioria das cidades se perpetue de forma descontente as críticas referente as 

instituições, na medida em que são feitas políticas públicas de maneira inadequada (DIAS, 2007. 

P.69). A obra “A geografia escolar e a cidade: ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana 

cotidiana” cita a valorização da cidade como espaço de manifestação, na medida em que o tempo e a 

vivência fazem desse espaço um lugar de “morada” e “abrigo”. Como afirma Cavalcanti (2012): 

É o lugar onde as pessoas produzem sua vida cotidiana mais elementar, em casa, em 
sua privacidade, na convivência com seus amigos e familiares. Esse aspecto afetivo 
da moradia é tão fortemente vivido pelas crianças e jovens que chega a ser fator 
predominante em sua definição de lugares em que gostariam de morar. 

Diante do exposto, através do Nós propomos, os jovens alunos do colégio Deuzuita que em 

grande parte são estigmatizados por morarem em bairros que são considerados “periféricos”, irão 
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grande parte são estigmatizados por morarem em bairros que são considerados “periféricos”, irão 



 

adquirir por meio do “Nós propomos” um 

enquanto práticas de cidadania.         

                    Figura - 3 Questionários sendo respondidos pelos alunos.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: FERREIRA JUNIOR, D.B. 2018

 

O questionário, segundo Gil (1999, p.128), possui enquanto definição “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito 

às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, senti

expectativas, situações vivenciadas etc.”. Tendo em vista a importância dos questionários, o primeiro 

contato com os alunos se deu por meio da apresentação dos colaboradores do projeto, solicitando aos 

alunos da turma de 9ª ano “C” e 9ª

pertencente de cada aluno, os problemas urbanos presente e quais expectativas em torno do projeto 

que estava no seu início.  

O espaço urbano é justamente o lugar onde as transformações se dão na 

geralmente motivadas pelos interesses econômicos e políticos ora presentes, neste caso, as 

necessidades sociais, principalmente das populações de baixa renda são colocadas em um plano 

secundário. Após os questionários respondidos pelos al

dados para definir quais os principais problemas urbanos dos bairros dos alunos, os resultados foram 

coletados e logo em seguida apresentados como principais problemáticas: a falta de segurança e 

policiamento, poucos lugares de convívio e diversão.
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Questionários sendo respondidos pelos alunos. 

Fonte: FERREIRA JUNIOR, D.B. 2018 

O questionário, segundo Gil (1999, p.128), possui enquanto definição “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito 

às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, senti

expectativas, situações vivenciadas etc.”. Tendo em vista a importância dos questionários, o primeiro 

contato com os alunos se deu por meio da apresentação dos colaboradores do projeto, solicitando aos 

alunos da turma de 9ª ano “C” e 9ª ano “D” que respondessem questionários referentes ao bairro 

pertencente de cada aluno, os problemas urbanos presente e quais expectativas em torno do projeto 

O espaço urbano é justamente o lugar onde as transformações se dão na 

geralmente motivadas pelos interesses econômicos e políticos ora presentes, neste caso, as 

necessidades sociais, principalmente das populações de baixa renda são colocadas em um plano 

secundário. Após os questionários respondidos pelos alunos, houve uma análise e levantamento de 

dados para definir quais os principais problemas urbanos dos bairros dos alunos, os resultados foram 

coletados e logo em seguida apresentados como principais problemáticas: a falta de segurança e 

os lugares de convívio e diversão.  
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avanço na democracia participativa, além de instigar 

O questionário, segundo Gil (1999, p.128), possui enquanto definição “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito 

às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc.”. Tendo em vista a importância dos questionários, o primeiro 

contato com os alunos se deu por meio da apresentação dos colaboradores do projeto, solicitando aos 

ano “D” que respondessem questionários referentes ao bairro 

pertencente de cada aluno, os problemas urbanos presente e quais expectativas em torno do projeto 

O espaço urbano é justamente o lugar onde as transformações se dão na maior velocidade, 

geralmente motivadas pelos interesses econômicos e políticos ora presentes, neste caso, as 

necessidades sociais, principalmente das populações de baixa renda são colocadas em um plano 
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dados para definir quais os principais problemas urbanos dos bairros dos alunos, os resultados foram 

coletados e logo em seguida apresentados como principais problemáticas: a falta de segurança e 



 

Após a coleta de dados e os gráficos prontos, houve uma aula motivacional (ilustrada na 

terceira figura) com o intuito de apresentar a história inicial do projeto e de que forma eles podem 

participar e quais benefícios podem adquirir no decorrer do “Nós propomos”, não somente para os 

alunos, mas também aos moradores de cada bairro. No mesmo encontro mensal, houve a separação 

dos grupos de acordo com os bairros que os alunos residem, sendo os bairros Laranjeiras, Liberdade

e Bairro da Paz, todos localizados no núcleo cidade nova. Cada turma possui em média 35 alunos e 

cada grupo tem se mostrado participativos nas tomadas de decisões e atendido bem as propostas do 

projeto. 

Cabe ressaltar da importância que o projeto tem para

um projeto não somente de cunho geográfico, mas demonstrando a interdisciplinaridade que o “Nós 

propomos” tende a proporcionar, dessa forma foi realizado uma reunião afim de discutir com os 

demais professores de que forma as suas disciplinas podem se inserir no contexto do projeto, já que 

assuntos como: lixo urbano e educação ambiental podem ser estudados em disciplinas como a 

ciência. Posteriormente, foi solicitado aos alunos que elaborassem inquéritos que para real

seus respectivos bairros, de acordo com a problemática que escolheram para ser trabalhada, 

ressaltando a importância do conhecimento a nível comum, ou seja, um saber empírico.

                                 Figura 3 – Apresentação dos gráficos                                                       
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Após a coleta de dados e os gráficos prontos, houve uma aula motivacional (ilustrada na 

terceira figura) com o intuito de apresentar a história inicial do projeto e de que forma eles podem 

odem adquirir no decorrer do “Nós propomos”, não somente para os 

alunos, mas também aos moradores de cada bairro. No mesmo encontro mensal, houve a separação 

dos grupos de acordo com os bairros que os alunos residem, sendo os bairros Laranjeiras, Liberdade 

e Bairro da Paz, todos localizados no núcleo cidade nova. Cada turma possui em média 35 alunos e 

cada grupo tem se mostrado participativos nas tomadas de decisões e atendido bem as propostas do 

as demais disciplinas, tornando-o assim 

um projeto não somente de cunho geográfico, mas demonstrando a interdisciplinaridade que o “Nós 

propomos” tende a proporcionar, dessa forma foi realizado uma reunião afim de discutir com os 

forma as suas disciplinas podem se inserir no contexto do projeto, já que 

assuntos como: lixo urbano e educação ambiental podem ser estudados em disciplinas como a 

ciência. Posteriormente, foi solicitado aos alunos que elaborassem inquéritos que para realizar em 

seus respectivos bairros, de acordo com a problemática que escolheram para ser trabalhada, 

ressaltando a importância do conhecimento a nível comum, ou seja, um saber empírico. 

Apresentação dos gráficos                                                        

formação cidadã básica também é um dos papéis da Geografia, na qual nos permite a 

-se em pauta desde os 

primeiros anos do século XXI a discussão a respeito das metodologias e práticas a serem seguidas no 
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ensino de geografia, sendo uma das questões discutidas como a “reafirmação do lugar”, como afirma 

Callai (1999, 2001, 2003, p.23):  

  

Reafirmação do lugar como dimensão espacial importante: o lugar é a vida 
cotidiana; o cotidiano é o lugar de desejo; do sentido, contrapondo com a 
necessidade, a ordem distante. O lugar passou a ser visto como referência 
necessária, como escala de análise dos conteúdos de ensino, o ensino de geografia 
passou a ter como objetivo relevante estudar o lugar para compreender o mundo 

  

O trabalho de campo correlacionado ao uso da cartografia, possibilita o desenvolver uma 

ação educativa de maneira mais eficiente, pois trata-se do conhecimento espacial da qual os alunos 

tem domínio, além de demonstrar a acurácia a respeito do lugar de convívio. Segundo Castellar 

(2014 pág 121) em Geografia, a leitura que se faz do entorno dos mapas e das imagens tem a mesma 

finalidade – olhar e ler -, mas a possibilidade de utilizar diferentes linguagens proporciona aos alunos 

meios para comparar o que é do nível de sua imaginação com os fenômenos reais que organizam o 

espaço geográfico.  

 

Figura 4 – A localização das problemáticas através dos Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FERREIRA JUNIOR, D.B. 2018 

 

Os alunos fizeram a ida à campo, utilizando-os como forma de coleta de dados: questionários 

nos quais entrevistaram os moradores dos seus respectivos bairros, registros fotográficos e uso de 
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mapa com intuito de marcarem os pontos de maior precariedade em seus bairros. Após as 

informações adquiridas, os alunos apresentaram à turma, aos professores e colaboradores do projeto 

as suas principais problemáticas e soluções propostas por eles.   

Cabe ressaltar do uso da rede social Facebook como metodologia de aprendizagem na aula de 

Geografia. A tecnologia está inserida em seus diversos âmbitos, inclusive no meio escolar, dessa 

maneira cabe ao professor saber lidar e manusear essa ferramenta, se apropriando assim como a 

maioria dos jovens. Santana (2007, p.06) menciona as relações sociais presente no âmbito virtual, de 

maneira que propicia no compartilhamento de ideias dos usuários que acessam as diversas redes 

sociais. 

É com essa percepção que se ressalta o papel do professor frente a esses processos aliando-se 

à tecnologia em sala de aula, não reproduzindo a “educação bancária” de Paulo Freire. Conforme 

afirma Tonetto (2015, p.95) as inovações metodológicas não devem trazer “tecnificação em aula” e 

sim a pratica comunicativa nesse contexto. Partindo desse princípio é que os alunos relataram e 

compartilharam o andamento do projeto, mencionando os problemas urbanos investigados e 

fotografados, além das suas devidas soluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aluna, 2018. 

Problemáticas trabalhadas pelos alunos após realização de questionários em seus bairros: 
- Proposta de reforma da praça do Bairro Liberdade; 
- Proposta de criação de um espaço para jovens no bairro Liberdade; 
- Proposta de campanha educativa e instalação de lixeiras no bairro Laranjeiras 
- Proposta de melhorias nas condições de iluminação e pavimentação do Bairro da Paz. 

Figura 4 – Compartilhando o projeto na rede social Facebook 
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Fonte: FERREIRA JUNIOR, D.B. 2018 Fonte: FERREIRA JUNIOR, D.B. 2018 

  

O projeto teve como etapa final a apresentação dos trabalhos abordando as problemáticas e 

propostas feitas por eles na “feira do conhecimento” que ocorre todos os anos no colégio Deuzuita 

Melo de Albuquerque. Por meio da feira, eles explanaram as etapas do projeto, abordando a 

metodologia e seus resultados ao público que em grande parte vivem nos bairros e compartilham da 

vivência das problemáticas urbanas. Como forma de suporte para as apresentações, o Leurb 

(laboratório de estudos urbanos) elaborou mapas dos bairros sobre a temática das mazelas presentes 

de acordo com que os alunos puderam pesquisar, sendo apresentadas em banners a quem prestigiou o 

evento, além do uso de maquetes como forma de representação das propostas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONCLUSÃO 

 

 A realização deste trabalho possibilitou o conhecimento e a efetiva “cidadania 

territorial”, ideia presente no projeto mundo a fora, por meio deste pode-se colocar na prática e 

compreender o quão o ensino se torna mais prazeroso e de maneira didática, quando se trabalha a 

realidade a que os alunos se fazem presente. Deve-se fazer presente a concepção de “aluno/professor 

– pesquisador” com o intuito de mudar, ter uma visão crítica e entender como a cidade é composta e 

de que forma os próprios alunos são agentes e não sujeitos do espaço de vivência. É importante 

ressaltar ainda que o projeto fez o uso de diversas metodologias para se obter e instigar os alunos, 

Figura 5 – Apresentação em Banner na feira 
do conhecimento  

Figura 5 – Protótipo de lixeira criada pelos 
alunos 
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como por exemplo o uso da cartografia, que nos permitiu analisar o quão esses jovens conhecem o 

bairro em que vivem e sabem das ausências de investimentos públicos. A escola passa a ser uma 

“gestora urbana de cidadãos” quando alia conhecimento cientifico com o saber geográfico dos 

docentes. 
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Capítulo 32 

QUÍMICA ALIMENTAR EM SALA DE AULA: POSSIBILIDADES E CAMINHOS 

 

Angélica de Brito Sousa1a 
Samuel de Macêdo Rochaa 
Juracir Francisco de Britoa 

 

RESUMO 

A falta de contextualização no ensino de química ainda constitui um dos grandes desafios na busca de bons 
resultados no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o estudo da química alimentar como temática 
para contextualizar e dinamizar o Ensino de Química em sala de aula é um tema de grande relevância, pois 
leva os alunos a compreenderem a importância da química alimentar e sua relação com o cotidiano e o meio 
em que estão inseridos. Para isso, metodologias e estratégias como aula expositiva dialogada, aula 
experimental, análise de rótulos de alimentos e debates em sala de aula foram utilizados. Observou-se que o 
estudo da química alimentar aproximou a ciência da realidade social dos alunos, permitindo a análise 
estrutural e das propriedades das substâncias que compõe os alimentos, mas também mostrando a importância 
da alimentação saudável. A diversificação de metodologias contribuiu para dinamização do processo de 
ensino-aprendizagem, atraindo o interesse, motivação e criando mecanismos para o desenvolvimento de um 
aluno capaz de refletir criticamente para tomada de decisões. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Química Alimentar; Contextualização; Ensino de Química 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Química é uma disciplina da área de Ciências da Natureza que está diretamente associada 

ao cotidiano, participando do desenvolvimento científico, social político e econômico. Nesse 

contexto, o Ensino de Química possui grande importância, visto que é necessário o conhecimento do 

desenvolvimento dessa ciência para compreensão de diversos fenômenos que ocorrem na natureza, 

bem como analisar a sua influência no desenvolvimento tecnológico da sociedade. 

O Ensino de Química tem enfrentado diversos problemas de aceitação por parte dos alunos, 

uma vez que consideram o estudo da química de difícil compreensão. Aliado a isso, o estudo dessa 

ciência tem ficado somente na memorização de fórmulas matemáticas e conceitos, desmotivando os 

alunos a participarem ativamente do processo de ensino-aprendizagem.  Essa visão de ensino é 

tradicionalista e estratégias estão sendo constantemente desenvolvidas para que os alunos obtenham 

uma aprendizagem significativa (BEJARANO; SILVA; WARTHA, 2013; LIBÂNEO, 1994). 

                                                           
1 *E-mail: angelicabritosousa@gmail.com 
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 A contextualização do ensino de química surge como proposta de aproximação da disciplina 

com a realidade social do aluno tendo em vista a formação da visão de que o conhecimento químico 

é de grande importância para a interação dos indivíduos em sociedade, sendo o papel do professor 

essencial no processo de ensino-aprendizagem, visto que ele é o mediador da aprendizagem 

significativa. Dessa forma, ele deve usar instrumentos para que os alunos entendam que a química 

não é uma disciplina independente e seu conhecimento não pode ser abordado como isolado e 

imutável (SCARPATO, 2004). 

O estudo de temáticas que gerem discussões e problematizações em sala de aula são de 

grande relevância no processo de ensino-aprendizagem e dentro desse contexto, a química alimentar 

surge como uma forma de contextualizar o Ensino de Química. Desse modo, o objetivo desse 

trabalho consiste em utilizar a química alimentar como temática para contextualizar e dinamizar o 

Ensino de Química em sala de aula, fazendo com que os alunos compreendam a importância da 

química alimentar e sua relação com o cotidiano e o meio em que estão inseridos.    

   

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO ENSINO DE QUÍMICA  

  

 O Ensino de Química ao longo dos anos tem estado muito associado a transmissão de 

informações e conteúdos em sala de aula, fazendo com que os alunos muitas vezes não sejam críticos 

em relação aquilo que estudam em sala de aula.   

De acordo com Lima e colaboradores (2000) muitos professores trabalham a disciplina de 

Química baseada na memorização de fórmulas e realização de cálculos matemáticos, sendo que essa 

não contextualização do ensino de Química pode estar diretamente associada à rejeição dos alunos 

ao estudo dessa ciência. De acordo com esse autor, a contextualização no ensino dessa disciplina não 

impede a resolução de questões clássica, mas busca o desenvolvimento do conhecimento dessa área. 

O Ensino de Química, deve estar associado diretamente a contextualização, fazendo com que 

o aluno consiga relacionar o que é visto em sala de aula com o meio social ao qual está inserido 

(ANDRADE; SOUZA, 2013). O ator de contextualizar consiste em desenvolver e criar situações em 

que os alunos possam pensar e buscar o conhecimento necessário para resolver determinadas 

situações, além de um recurso em sala de aula, a contextualização pode nortear todo o processo de 

ensino-aprendizagem, visto que o aluno dessa forma passa a ser um participante ativo nesse 

processo. Como afirma Silva (2007):  
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A contextualização se apresenta como um modo de ensinar conceitos das ciências ligados à 
vivência dos alunos, seja ela pensada como recurso pedagógico ou como princípio norteador 
do processo de ensino. A contextualização como princípio norteador caracteriza-se pelas 
relações estabelecidas entre o que o aluno sabe sobre o contexto a ser estudado e os 
conteúdos específicos que servem de explicações e entendimento desse contexto, utilizando-
se da estratégia de conhecer as ideias prévias do aluno sobre o contexto e os conteúdos em 
estudo (SILVA, 2007).  

  

 Dessa forma, a contextualização se torna ferramenta imprescindível em sala de aula, visto que 

cria situações em que os alunos utilizam seus conhecimentos prévios e do cotidiano levando o 

educando a ver diversas situações de forma diferente. É importante destacar que, contextualizar não 

se remete somente a relacionar o ensino com o cotidiano do aluno, vai além disso, é uma ferramenta 

que cria diversas possibilidades de trabalhar o conhecimento em sala de aula.     

 De acordo com Lima (2018), contextualização é:   

 

Uma prática de ensino que, comprometida com uma aprendizagem relevante e significativa, 
considere as necessidades do aluno e as relações que o conteúdo ensinado tem com essas 
necessidades e com outros conteúdos. Dito de outra forma, no ensino, contextualizar é levar 
os alunos a aprenderem um conteúdo, sendo capazes de relacioná-lo às suas necessidades 
(imediatas, atuais e amplas) e a outros conteúdos interligados a este, inclusive por meio das 
necessidades (LIMA, 2018).   

 
  

O ato de contextualizar dessa forma, promove no educando uma aprendizagem significativa, 

em que ele é capaz de discutir, pensar, criticar e argumentar de modo que haja um melhor 

desenvolvimento do conhecimento adquirido em sala de aula com o conhecimento prévio, tornando-

os sujeitos ativos no processo de aprendizagem.       

Aliada a contextualização, a dinamização do ensino de Química surge como uma ferramenta 

promissora para aumentar a eficiência das aulas. A dinamização do ensino possibilita ao professor o 

uso de diferentes metodologias e estratégias de ensino, despertando a motivação e interesse do aluno 

pela ciência, além de permitir a formação de um aluno capaz de observar, refletir criticamente, 

produzir conhecimento e tomar decisões que possa transformar sua realidade social (SCARPATO, 

2004). 

    

2.3 A QUÍMICA ALIMENTAR E O ENSINO DE QUÍMICA  

 

 A ciência dos alimentos é um estudo interdisciplinar que envolve conhecimentos químicos, 

biológicos e microbiológicos. Os alimentos têm sido foco de estudo dos químicos desde o século 

XVIII, no qual utilizava-se essa ciência como ferramenta para melhorar os padrões de saúde da 

sociedade. Desde então, os estudos nessa área têm recebido muita atenção, devido a grandes 
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problemas mundiais como a desnutrição e a obesidade que vem atingindo várias pessoas em diversos 

países (PAZINATO, 2012).  

A química dos alimentos trata sobre o estudo da composição química, propriedades e valor 

energético dos alimentos, além das transformações que o alimento sofre ao longo do processo de 

industrialização. Como afirma Fennema, Damodaran e Parkin (2010):  

 

A química de alimentos está caracteristicamente relacionada à identificação dos 
determinantes moleculares, das propriedades materiais e da reatividade química de matrizes 
alimentares, bem como à aplicação efetiva desse entendimento à melhora de formulações, 
processos e estabilidade dos alimentos. Um de seus objetivos importantes é a determinação 
de relações de causa-efeito e estrutura-funcionalidade entre diferentes classes de 
componentes químicos. Os fatos resultantes do estudo de um alimento ou de um sistema-
modelo podem ser aplicados à compreensão de outros produtos alimentícios (FENNEMA; 
DAMODARAN; PARKIN, 2010). 
 
 

Dessa forma, relacionar o Ensino de Química e a química dos alimentos, proporciona ao 

educando uma visão da ciência mais relacionada, contextualizada e aplicada ao seu meio social, 

levando o aluno a obter conceitos e informações que possam fazer com que ele crie estratégias e 

intervenha na sociedade utilizando esses conhecimentos.      

Dentro da química dos alimentos podem ser estudados diversos nutrientes, sendo que cada 

nutriente apresenta função química e propriedades específicas, sendo importante esse conhecimento 

para que o aluno estabeleça uma relação entre sua alimentação e as principais fontes nutricionais que 

fazem parte daquele alimento (PAZINATO; BRAIBANTE, 2014). Os principais nutrientes são: 

carboidratos, lipídeos, proteínas e vitaminas, sendo que:  

 

Os carboidratos, os lipídeos e as proteínas são conhecidos como nutrientes energéticos, pois 
são os únicos capazes de fornecer energia para o ser humano. As proteínas ainda 
desempenham papel fundamental na síntese de novos tecidos, sendo conhecidas como 
nutrientes construtores. As vitaminas são essenciais para o funcionamento do corpo humano, 
tendo como uma de suas principais funções a regulação metabólica (PALERMO, 2008). 
 
 

Sendo assim, a inter-relação entre ensino e a química alimentar gera conhecimentos além de 

sala de aula, levando o aluno a refletir sobre a sua alimentação, através do conhecimento da 

composição dos alimentos.  

 

3. METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa de caráter qualitativo foi desenvolvida na disciplina de Química, na turma de 3º 

Ano do Ensino Médio, do Centro de Tempo Integral Professor Darcy Araújo, instituição pública 
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localizado na cidade de Teresina, Piauí, no período referente ao 4º Bimestre escolar. Inicialmente, 

realizou-se Aula Expositiva Dialogada, sobre o tema funções orgânicas, além disso, ao longo da 

aula, analisou-se as concepções alternativas dos alunos acerca da química dos alimentos e explicando 

as classes de biomoléculas que compõe os alimentos, através da utilização de vídeos e imagens. Feito 

isto, dividiu-se a turma em grupos para o trabalho dos temas carboidratos, lipídeos, proteínas e 

vitaminas, sendo cada grupo responsável pela análise do rótulo de alimentos. Com o fim dessa 

atividade, os alunos responderam a um questionário composto por 4 perguntas e uma tarefa para os 

alunos realizarem.  

1. Qual a importância do estudo dos alimentos? 

2. Cite os principais componentes presentes nos alimentos escolhidos para análise de rótulos e 

sua quantidade em cada porção. 

3. Qual o significado do termo %VD presente nos rótulos de alimentos?  

4. Você considera sua alimentação saudável. Justifique? 

5. Com base nos estudos sobre alimentos construam uma pirâmide alimentar.  

 

 Depois da análise dos rótulos dos alimentos, realizou-se uma atividade experimental em sala 

de aula, utilizando o artigo “A Procura da Vitamina C” para determinação de forma qualitativa da 

vitamina C presente no comprimido efervescente de vitamina C e em frutas, tais como: limão e 

laranja. Após essa atividade, aplicou-se um segundo questionário com os alunos.  

1. Qual a estrutura química do ácido ascórbico (vitamina C)? 

2. Quais os principais grupos funcionais presentes nessa molécula? 

3. Nesse experimento, ocorre que tipo de fenômeno, físico ou químico? Justifique.  

4. O consumo de vitamina C (da farmácia) deve ser realizado todos os dias?  

 

 Com relação ao estudo sobre carboidratos, lipídeos e proteínas, os alunos foram indagados 

em sala de aula por meio de um questionário, contendo as seguintes questões: 

1. O que é colesterol?  

2. A glicose e a frutose são carboidratos do tipo aldose ou cetose? Justifique.  

3. Vocês conhecem alguma pessoa que seja diabética? 

4. Quais os grupos funcionais presentes nos aminoácidos? 

 

Ao fim dessas atividades, realizou-se a avaliação da aprendizagem de forma diagnóstica, 

observando o relacionamento do conhecimento assimilado com o cotidiano dos alunos. Além disso, a 
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avaliação também se deu através dos Exercícios de Verificação da Aprendizagem e 4° Avaliação 

Bimestral.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os alimentos fazem parte da vida cotidiana do ser humano, desempenhando papel 

fundamental na manutenção da vida. Por meio do estudo dos alimentos, pode-se não só compreender 

a composição química dos alimentos, mas também, despertar a reflexão sobre hábitos alimentares, 

mostrando que a abordagem vai além da fronteira científica e contribui para formação social dos 

alunos. Dessa forma, inicialmente buscou-se expor a importância do estudo dos alimentos, em que se 

observaram como respostas: 

 

Aluno 01- Estudar os alimentos é importante porque comemos eles todos os dias 
 
Aluno 02- Eu acho que devemos estudar os alimentos porque eles possuem funções 
importantes no nosso organismo 
 
Aluno 03 - Os alimentos são importantes para nossa vida 

 

Com base nas respostas dos alunos, pode-se observar que eles consideraram o estudo da 

temática proposta de grande relevância. Isso ocorre porque o estudo dos alimentos promove a 

inserção do cotidiano dos alunos no contexto científico, contribuindo para contextualização do 

ensino de química, e promovendo maior motivação e interesse pelo objeto de estudo. 

A busca de concepções alternativas dos alunos permitiu a avaliação diagnóstica e ação 

docente para criação de mecanismos que promoveram a ação reflexiva, pensamento crítico, quebra 

de concepções alternativas, produção e consolidação de conhecimento. Feito isso, a primeira etapa 

do trabalho conduziu os alunos para uma visão química e social, constituída na análise de rótulos de 

alimentos.  

A análise de rótulos dos alimentos permitiu aos alunos ver que os alimentos são compostos 

pelos macronutrientes (carboidratos, lipídeos e proteínas) e micronutrientes (vitaminas e sais 

minerais). Além disso, cada classe de nutrientes desempenha uma função especifica no organismo e 

possuem estruturas químicas passíveis de reconhecimento. O valor diário (%VD) se mostrou um 

termo desconhecido pela maioria dos alunos, mas que foi esclarecido ao longo da discussão por 

intermédio do professor. Além desse, algumas outras simbologias presentes nos rótulos também 

foram exploradas como o símbolo de produto transgênico, embalagem reciclável, dentre outros. 
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Sabendo as funções e importância de todos os nutrientes, lançou-se a questão: Você considera sua 

alimentação saudável? As respostas podem ser vistas abaixo: 

 

Aluno 04 - Minha alimentação não é boa, há muito que melhorar 
 
Aluno 05 - Tenho uma boa alimentação, não como besteiras, dificilmente como na rua, não 
como frituras, não bebo refrigerantes, considero minha alimentação saudável 
 
Aluno 06 - Não, sempre lancho salgados e refrigerantes, não gosto de frutas e nem verduras  

 

A busca pela conscientização da alimentação saudável gerou uma discussão sobre os 

malefícios que uma alimentação desbalanceada pode trazer. Obesidade, hipertensão, cardiopatias, 

todas essas doenças podem acometer pessoas que trazem consigo maus hábitos alimentares. Dessa 

forma, os alunos foram alertados sobre os perigos da má alimentação. Uma pirâmide alimentar, 

constituída de uma diversidade de alimentos, foi construída pelos alunos para conscientizá-los da 

importância da adequação das refeições, protegendo-os de exageros e deficiências de nutrientes  

Para abordagem experimental dos alimentos, realizou-se o experimento “A procura da 

vitamina C”, onde os alunos puderam aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. A 

realização da aula experimental, além de garantir a aplicação do conteúdo, permitiu-se a realização 

do trabalho em grupo, o que possibilitou a socialização e desenvolvendo do espírito de trabalho em 

equipe. Para esta atividade foram explorados conceitos de oxirredução, visto que a vitamina C se 

constitui um agente fortemente redutor, atuando como agente antioxidante. Nesta prática, o ácido 

ascórbico promove a redução do iodo à iodeto que muda da cor azul para incolor. Assim, quanto 

mais ácido ascórbico a amostra tiver, mais rapidamente o iodo será reduzido e a cor azul será 

convertida a incolor. Quando o ácido ascórbico acabar, o iodo adicionado em excesso complexará 

com estruturas do amido. 

Ao se analisar a estrutura do ácido ascórbico, pode-se identificar os grupos funcionais 

presentes, bem como os tipos de ligações entre carbonos, hibridização dos átomos de carbono e 

átomos susceptíveis a reação de oxirredução. Além disso, explorou-se a determinação do número de 

oxidação das espécies envolvidas na reação para determinação dos agentes redutores e oxidantes na 

formação dos produtos de reação. Observou-se que a vitamina C, comercializada em farmácia possui 

maior teor de ácido ascórbico que o suco de laranja ou limão e então se iniciou uma discussão sobre 

o consumo de ácido ascórbico com o seguinte questionamento: Faz-se necessário o consumo de 

Vitamina C (da farmácia) todos os dias? As respostas podem ser vistas a seguir: 
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Aluno 07 - Sim, acho que quanto mais vitamina, melhor para o organismo                                        
 
Aluno 08 - Não, pois tudo em excesso faz mal 
 
Aluno 09 - Sim, se a vitamina é algo importante para o organismo quanto mais a gente 
consumir, melhor será 
 

 
Com base nas respostas obtidas, discutiu-se sobre a necessidade e armazenamento de 

vitaminas pelo organismo, em que os alunos chegaram a conclusão de que as vitaminas não são 

armazenadas, de forma que o excesso de vitaminas hidrossolúveis, como a Vitamina C, é expelido 

pela urina. Nesse sentido, uma forma natural de obtenção do ácido ascórbico é mais viável. 

De forma geral, a utilização da aula experimental se apresentou como uma metodologia de 

ensino bastante eficiente na abordagem da química alimentar, pois permitiu a realização de uma 

atividade de caráter investigativo, em que os alunos foram considerados sujeitos ativos no processo 

de ensino-aprendizagem, induzidos a formular hipóteses, testar, comprovar, baseados nos aspectos 

teóricos estudados em sala de aula, refletir criticamente e tomar decisões. Além disso, o trabalho em 

grupo favoreceu a integração da turma mostrando o caráter dinamizador da aula experimental. 

   Os carboidratos constituem um dos grupos de biomoléculas mais abundantes. No seu estudo 

explorou-se suas principais funções como fornecimento de energia ao corpo para realização das 

atividades diárias, preservação de proteínas, proteção contra corpos cetônicos e combustível para o 

sistema nervoso central. A grande maioria da turma só conhecia a glicose como carboidrato e, por 

isso apresentou-se outros carboidratos como maltose, frutose, galactose, sacarose, lactose, amido, 

aplicando definições de monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos baseado na quantidade de 

unidades que formam o açúcar. Além disso, a classificação em aldose e cetose foi abordada de 

acordo com o grupo funcional presente na estrutura de cada açúcar. 

A relação dos açúcares com o cotidiano vai além do ponto de vista químico. Eles estão 

presentes em quase todos os momentos da nossa vida e, por isso, relacionou-se também a relação 

entre o consumo exagerado de carboidratos os altos índices de glicemia, podendo representar riscos 

de desenvolvimento de doenças como diabetes. Por isso, perguntou-se quem possuía algum caso de 

diabetes na família ou conhecido. As respostas podem ser vistas a seguir: 

 
Aluno 10 – Sim, minha mão é diabética há muito tempo. Ela toma muitos remédios todos os 
dias e não pode comer nada que tenha açúcar. 
 
Aluno 11 - Na minha família não tem, mas eu conheço muitas pessoas que possuem diabetes. 
Sei que elas não podem comer doces e tal. 
 
Aluno 12 – Minha mãe tem e meu irmão também. Lá em casa tudo é bem controlado até 
comigo mesmo porque dizem que eu posso ter também, então nem eu mesmo posso exagerar 
em açúcar. 
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 Depois desse questionamento, discutiu-se a importância do hormônio insulina na regulação 

dos níveis de glicose no sangue. A baixa produção de insulina ou sua má absorção faz com que uma 

pequena quantidade de glicose seja quebrada e, por isso, ela se acumula no sangue, gerando altas 

taxas de glicemia que podem levar a problemas cardiovasculares, olhos, rins e nervos, além da 

diabetes. Hábitos saudáveis como uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos são formas 

de evitar o diabetes. Nesse sentido, observou-se ainda o caráter integrador dessa atividade que 

promoveu a união de diferentes áreas para produção do conhecimento.     

 Os lipídeos são compostos constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio. No seu estudo, 

apresentou-se a importância dos lipídeos no armazenamento e fornecimento de energia, além do 

transporte de vitaminas lipossolúveis e compostos de baixa solubilidade pelo organismo. As fontes, 

estrutura e funções orgânicas que compõe os lipídeos também foram abordadas. Discutiram-se 

diferenças na estrutura química dos lipídeos que promovem diferentes interações intermoleculares 

responsáveis pela existência dos óleos e gorduras. Além disso, explorou-se que os lipídeos são 

constituídos de triacilgliceróis e, de acordo com a análise dos rótulos, foi visto que os óleos 

apresentam um teor de acidez que é provindo de ácidos graxos presentes no óleo.   

 Discutiu-se que reações químicas, muito comuns na indústria, permitem transformar óleos em 

gorduras, em que muitas vezes pode ocorrer com a formação de produtos trans, que são prejudiciais 

à saúde humana. Discutiu-se ainda uma prática muito comum que consiste na reação de 

saponificação, constituída na reação de óleos ou gorduras com uma base forte (KOH ou NaOH) para 

formação de sabão. O sabão formado possui uma estrutura com partes polar e apolar que permite a 

interação com substâncias polares e apolares para remoção de diversos tipos de resíduos. Além disso, 

essa prática consiste em um meio de subsistência para muitas famílias.     

 Na saúde os níveis de lipídeos estão relacionados aos níveis de colesterol no sangue de modo 

que os lipídeos insaturados atuam na diminuição dos níveis totais de colesterol do sangue. Quando se 

perguntou aos alunos sobre o que é colesterol, as respostas podem ser vistas a seguir: 

Aluno 13 – Já ouvi muito sobre colesterol, mas não sei dizer uma definição para isso 
 
Aluno 14 – Eu acredito que colesterol seja uma doença que está relacionada aos níveis de 
gorduras no nosso organismo. Quando o nível de colesterol aumenta, os níveis de lipídeos 
estão altos 
 
Aluno 15 – Minha mãe tem, eu não sei bem o que é, mas ela sempre vai ao médico e tem que 
fazer exames sempre para verificar as taxas e controlar alimentação  
 

Observou-se que grande parte da turma não conhecia ou tinha concepções distorcidas sobre o 

colesterol. Foi explicado que entender o colesterol é importante porque quando o colesterol é 

produzido em excesso pelo organismo, ele pode se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos, 
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provocando várias doenças como infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral, por exemplo. 

Discutiram-se os tipos de colesterol, importância de manter os níveis que alimentos e hábitos que 

promovem o bom controle dos níveis de colesterol.  

As proteínas constituem o grupo de biomoléculas formadas pela união de aminoácidos. Por 

isso, foram definidos a estrutura básica do aminoácido, explorando os conceitos químicos, bem como 

a ligação de aminoácidos para formação de proteínas. Fontes e funções das proteínas também foram 

exploradas.  Discutiu-se sobre a utilização e variedade de proteínas na suplementação esportiva, onde 

se conheceu os 20 aminoácidos, dentre os essenciais e não-essenciais, responsáveis pela constituição 

de células musculares.  

A influência do estudo da química alimentar na aprendizagem foi analisada através, não 

somente da avaliação diagnóstica, mas também através da evolução das notas. Nesse sentido, o 

Gráfico 01 revela a evolução da turma no período em que a abordagem da química dos alimentos foi 

adotada. 

 

Gráfico 01 – Evolução da turma de 3º Ano com a contextualização e dinamização do ensino de 

química 

 

 

A utilização dos alimentos como proposta de contextualização, integração, 

interdisciplinaridade, diversificação do ensino de química promoveu uma maior participação dos 

alunos nas atividades propostas, refletindo maior interesse já que o objeto de estudo está presente no 

cotidiano dos alunos. Isso se refletiu nas notas referentes ao 4º Bimestre, época em que o trabalho foi 

aplicado, que foi o momento em que, de acordo com o Gráfico 01, a maior parte dos alunos 

obtiveram melhor desempenho, de modo que 75% da turma obteve média superior a 6,0, o que 

comprova a eficácia da contextualização e dinamização do ensino de Química. 
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5. CONCLUSÃO  

 

A contextualização do ensino de química, por meio do estudo dos alimentos, possibilitou a 

aproximação da ciência com a realidade social dos alunos. O estudo da química alimentar permitiu 

analisar diversos aspectos químicos dos carboidratos, lipídeos, proteínas e vitaminas como átomos 

presentes nas moléculas, tipos de ligações entre os carbonos, interações intermoleculares, 

solubilidade de compostos orgânicos, reações redox, dentre outros. Além disso, discutiu-se funções, 

fontes, e importância de manter uma alimentação saudável.      

 A utilização de metodologias diversificadas possibilitou a dinamização do ensino de química 

e a análise de rótulos de alimentos possibilitou o conhecimento da composição dos alimentos, bem 

como conceitos e símbolos representados nas embalagens. A aula experimental permitiu a aplicação 

do conhecimento assimilado, despertando interesse, motivação e ainda contribuindo para realização 

do trabalho em equipe que visa a formação coletiva dos alunos. 
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Capítulo 33 
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RESUMO 
Objetivo: Discutir a importância do intercâmbio comunicacional e atitudinal entre o cuidador 
educacional e o(a) docente em sala de aula, com vistas a se buscar a plena inclusão escolar de 
pessoas com deficiência. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem 
qualiquantitativa, realizado em Caxias-MA. Participaram da pesquisa 65 pessoas, responsáveis pelo 
cuidado direto a estudantes com deficiências/transtornos de aprendizagem matriculados em escolas 
públicas municipais. Foram realizados dois procedimentos: aplicação de um questionário com 
perguntas sociodemográficas e referentes ao trabalho de mediação escolar e, ainda, a realização de 
uma entrevista. Resultados: Houve predominância de sujeitos do sexo feminino, com 38 anos de 
idade ou mais, casados e com ensino superior incompleto. Apurou-se que, das funções 
desempenhadas pelos mediadores escolares nas instituições de ensino, destacam-se o auxílio às 
professoras das salas de aula do regular na adaptação de tarefas para os alunos e acompanhamento 
dos discentes no atendimento às necessidades básicas. Os participantes foram concordantes ao 
reconhecerem a própria relevância no contexto da educação inclusiva, principalmente no que diz 
respeito ao auxílio em atividades escolares e rotinas diárias dos alunos com necessidades 
educacionais especiais. Sobre a relação entre o docente da sala de aula e o cuidador escolar, alguns 
participantes proferiram obstáculos relacionados ao compartilhamento de responsabilidades e falta 
de clareza sobre as competências de cada profissional, enquanto outros evidenciaram que elementos 
como positividade e colaboração permeiam tais relações. Conclusão: A inclusão é um processo 
dinâmico que depende de constantes avaliações, reflexões e discussões das práticas e vivências entre 
todos os envolvidos para que se concretize. Logo, é imprescindível que a relação de parceria entre 
docentes e cuidadores seja efetiva. 
Palavras-chave: Inclusão em Educação; Crianças com Necessidades Educacionais Especiais; 
Cuidador; Docente.  
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INTRODUÇÃO 

 

Dados do Censo Escolar, um importante levantamento estatístico-educacional de âmbito 

nacional realizado, anualmente, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), apontam que em 2015 no que diz respeito à Educação Especial foram realizadas 

44.972 matrículas iniciais na Educação Infantil, 581.223 no Ensino Fundamental, 59.241 no Ensino 

Médio e 59.657 na Educação de Jovens e Adultos, totalizando 745.093 matrículas iniciais de pessoas 

com deficiências nas redes regulares de ensino (INEP, 2015). 

Nesse sentido, verifica-se que a inclusão escolar de crianças/pessoas com algum tipo de 

necessidade especial é fato contemporâneo na educação brasileira, mesmo com a ausência de 

informações precisas quanto ao resultando de tal inserção tanto entre os educadores quanto entre os 

pais e pessoas com deficiência. E, apesar de a ação educacional estar apoiada nas leis e apresentar 

grandes avanços, esse é um processo que apresenta inúmeras dificuldades, sendo um enorme desafio 

a ser superado por todos os envolvidos. 

Araújo e Lima (2011) evidenciam que o processo da inclusão escolar de crianças/pessoas 

com deficiência ainda encontra-se marcado por indefinições sobre a forma como deve acontecer e, 

apesar de muitas escolas se mostrarem receptivas à chegada dessas pessoas, os pais e até mesmo os 

educadores ainda constatam que há o despreparo ou a falta de formação para recebê-las, gerando 

inseguranças. 

Considerando a necessidade de acolher os estudantes com necessidades educacionais 

especiais, é importante mencionar que alguns professores terão dificuldade em contemplar tais 

estudantes, quando também terá que ensinar toda a turma, que às vezes conta com cerca de 30 

alunos, e, inclusive, com idades diversas. Portanto, entra em cena a figura do(a) cuidador(a), mais 

recentemente denominado(a) mediador(a) escolar, o qual conforme Gomes (2014, p. 80-86) 

desenvolve, dentre outras atribuições, atividades nas áreas: 

 

Sociais e comportamentais: ensinar a pessoa a participar, compartilhar e interagir no 
grupo; minimizar a tendência ao isolamento social; intervir nas reações 
comportamentais drásticas diante de mudanças na rotina ou no ambiente escolar; 
estimular a empatia, o vínculo e o prazer ao convívio social; organizar a sequência 
das atividades diárias por meio de informações visuais para reduzir ansiedade; 
auxiliar no desenvolvimento da autonomia, inciativa e compreensão daquilo que está 
fazendo ou do que se precisa fazer [...]. Comunicação e linguagem: estimular o 
apontar e o olhar; incentivar a imitação de movimentos, sons e atividades; traduzir 
ordens verbais em informações visuais; utilizar fotos e explicações para ajudar a 
entender o que irá acontecer; organizar o discurso da pessoa de acordo com o 
contexto; ensinar a perceber a linguagem corporal e as expressões faciais; ensinar 
marcadores para iniciar ou terminar uma conversação[...]. Atividades e brincadeira: 
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estimular o interesse por brinquedos, ensinando a brincar de forma funcional e 
adequada; estimular os jogos do tipo “faz de conta” e a participação de jogos 
competitivos, ensinando a ganhar e perder[...]. Tarefas e conteúdos pedagógicos: 
solicitar, o calendário escolar e o planejamento pedagógico; conhecer o projeto 
pedagógico e a metodologia da escola; pedir ao professor o planejamento semanal 
das atividades e dos conteúdos pedagógicos, para que possa adaptá-los às 
necessidades e possibilidades da pessoa; preparar com antecedência os recursos 
pedagógicos que se fizerem necessários para uma melhor compreensão da pessoa; 
ser capaz de improvisar um recurso para um conteúdo ou tarefa que estiver além da 
possibilidade de compreensão da pessoa; discutir com a equipe pedagógica e 
terapêutica a necessidade de adaptação dos conteúdos pedagógicos; adaptar provas 
em relação ao conteúdo, à formatação ou à quantidade de exercícios, com a 
participação da equipe terapêutica e pedagógica. 

 

Destaca-se que a mediação escolar está contemplada em dispositivo legal, como na Lei nº 

12.764/12 (BRASIL, 2012), referindo que o aprendente autista tem o direito de estudar em escolas 

regulares, tanto na educação básica quanto no ensino profissionalizante e, quando necessário, com o 

apoio de um Mediador Especializado. Desta maneira, o que precisa ser feita é uma avaliação 

criteriosa das habilidades desenvolvidas pelo(a) estudante, aquelas em construção e outras que ainda 

precisam ser aprendidas. 

Outrossim, convém salientar que o(a) mediador(a) escolar ou cuidador(a) deve atuar em 

parceria com a escola com objetivo de compartilhar conhecimento, sendo um ponto de apoio para 

o(a) docente em sala de aula, mas não pode substituí-lo(a), durante as suas ausências ou mesmo na 

sua presença em sala de aula, pois este continua sendo o grande responsável por organizar as ações 

de todos os seus alunos, sejam neurotípicos ou não. O ideal é que os dois sejam parceiros e quando 

for necessário, troquem experiência e montem estratégias que favoreçam o comportamento interativo 

do aluno com necessidades educacionais especiais. 

Portanto, o objetivo deste artigo é discutir a importância do intercâmbio comunicacional e 

atitudinal entre o cuidador educacional e o(a) docente em sala de aula, com vistas a se buscar a plena 

inclusão escolar de pessoas com deficiência.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem qualiquantitativa, realizado em Caxias-

MA. Assim, participaram da pesquisa 65 pessoas, responsáveis pelo cuidado direto a estudantes com 

deficiências/transtornos de aprendizagem matriculados em escolas públicas municipais. Para tanto, 

estes indivíduos, juntamente com outros oito, vivenciaram um Curso de Aperfeiçoamento na área de 

Mediação Escolar, durante o todo o ano de 2018 e, ao serem inquiridos a participarem de uma 

pesquisa, aceitaram prontamente. 
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Desta maneira, foram realizados dois procedimentos: aplicação de um questionário com 

perguntas sociodemográficas e referentes ao trabalho de mediação escolar e, ainda, a realização de 

uma entrevista. Assim, em relação aos dados quantitativos, compôs-se um banco de dados, digitados 

no software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS (versão 24.0 for Windows), 

posteriormente, consolidados por meio das técnicas de estatísticas descritivas (frequências absoluta e 

relativa). Procedeu-se análise e discussão dos achados com base na literatura produzida sobre o tema. 

Relativo às informações qualitativas, após as entrevistas, as respostas foram submetidas à 

Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2011), que tem como propósito a compreensão do 

significado das falas dos sujeitos para além dos limites daquilo que é descrito. Desta maneira, de 

posse do material, procedeu-se a categorização, inferência, descrição e interpretação minuciosa de 

todo o conteúdo. Para tanto, após a leitura compreensiva das respostas/falas, foi feita a exploração 

das mesmas, e, portanto, a análise propriamente dita, e, por fim, elaborou-se uma síntese 

interpretativa por meio de uma redação que proporcionou um diálogo do tema com objetivos, 

questões e pressupostos da pesquisa.  

Ressalta-se também que, para facilitar a compreensão das informações, os dados foram 

fielmente descritos e, ainda, que pelo quantitativo grande de pessoas, selecionaram-se as melhores 

respostas, que mais atenderam ao objeto de pesquisa para serem apresentadas e, quanto a isto, as 

falas serão descritas e identificadas pela letra “M” representando Mediador, seguido de um número 

indicativo da ordem na qual as entrevistas foram aplicadas. 

O projeto de pesquisa foi submetido á Plataforma Brasil e enviado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa com o número de Certificação de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 

62155916.6.0000.5554, tendo sido aprovado sob o Parecer n° 1.837.240. 

 

RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 65 cuidadores escolares, dos quais 57 (87,7%) são do sexo feminino e 

08 (12,3%) do sexo masculino. Em relação à faixa etária, constatou-se que 21 (32,3%) participantes 

possuem 38 anos ou mais, 13 (20%) situam-se na faixa etária de 34 a 37 anos, 11 (16,9%) possuem 

22 a 25 anos e outros 11 (16,9%) possuem 34 a 37 anos. Relativo ao estado civil, 32 (49,2%) 

cuidadores são casados(as) ou em união estável e 29 (44,6%) são solteiros (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Dados Sociodemográficos dos cuidadores escolares participantes do Curso. Caxias-
MA, 2018. 
VARIÁVEIS  N % 
Sexo   
Feminino 57 87,7 
Masculino 8 12,3 
Faixa etária (anos completos)   
18-21 3 4,6 
22-25 11 16,9 
26-29 6 9,2 
30-33 11 16,9 
34-37 13 20,0 
≥ 38 21 32,3 
Estado Civil   
Solteiro(a) 29 44,6 
Casado(a)/União Estável 32 49,2 
Viúvo(a) 4 6,2 
Escolaridade   
Ensino Médio Completo 20 30,7 
Ensino Superior Incompleto 29 44,6 
Ensino Superior Completo 9 13,8 
Pós Graduação Incompleta 2 3,1 
Pós Graduação Completa 3 4,6 
Outra 2 3,1 
Filho(s)   
Sim 47 72,3 
Não 18 27,7 

 Renda Familiar (salário mínimo) 
< 1 25 38,5 
1 – 2 31 47,7 
3 – 4 8 12,3 
≥ 5 1 1,5 
Total 65 100,0 

 
 

Em se tratando do questionamento referente à escolaridade, detectou-se predominância de 

indivíduos com ensino superior incompleto (29 – 44,6%), seguido por 20 (30,7%) cuidadores com 

ensino médio completo. No que tange a filiação, 47 (72,3%) participantes possuem filhos e 18 

(27,7%) relataram não possuir. Em relação à renda familiar, houve predominância dos indivíduos 

que recebem entre 01 a 02 salários mínimos (31 – 47,7%) e dos participantes que ganham menos de 

um salário mínimo (25 – 38,5%). 

Acerca do questionamento relativo às dificuldades do(a) estudante em participar das 

atividades propostas, 44 (67,7%) afirmaram apresentar dificuldades e 21 (32,3%) negaram. Quanto à 

especificação das dificuldades, foram destacadas indicações referentes: à coordenação motora grossa 

e fina/não escrever (20%), à agressividade/resistência para realizar tarefas (16,9%), à comunicação 
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social (15,4%), à hiperatividade (13,8%) e ao entendimento/seguimento das solicitações realizadas 

(13,8%) (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Informações quanto à rotina diária ao lado do(a) estudante acompanhado(a). 
Caxias-MA, 2018. 
VARIÁVEIS  N % 
Dificuldades do(a) estudante em participar das atividades propostas   
Sim 44 67,7 
Não 21 32,3 
Especificação da(s) Dificuldade(s)    
Agressividade/Resistência em realizar tarefas 11 16,9 
Coordenação motora grossa e fina/não escrever 13 20,0 
Comunicação social 10 15,4 
Atenção/Concentração/Hipoatividade 8 12,3 
Hiperatividade 9 13,8 
Aprendizagem de leitura/cálculos 8 12,3 
Socialização/Resistência a barulho 7 10,8 
Entendimento/Seguimento das solicitações realizadas 9 13,8 
Outra(s) 11 16,9 
Não se aplica 21 32,3 
Desenvolvimento de ações para facilitar a participação do(a) 
estudante  

  

Sim 51 78,5 
Não 14 21,5 
Tipos de ações/atividades realizadas   
Jogos/Quebra-cabeças 6 9,2 
Recorte/colagem/Pintura 9 13,8 
Pareamento/Enfiagem/Rosqueamento/Sequenciação 5 7,7 
Adequação de tarefas/atividades 15 23,1 
Leitura individual/grupo 5 7,7 
Reforçadores (positivos e negativos) 7 10,8 
Material concreto/brinquedos 4 6,1 
Outra(s) 9 13,8 
Não se aplica 14 21,5 
Total 65 100,0 

 
 

No que concerne à variável relacionada ao desenvolvimento de ações para facilitar a 

participação do estudante, 51 (78,5%) cuidadores enfatizaram que tais ações são implementadas e 14 

(21,5%) relataram que não. Sobre os tipos de atividades realizadas, foram evidenciados(as): a 

adequação de tarefas/atividades (23,1%), o recorte/colagem/pintura (13,8%), os reforçadores 

positivos e negativos (10,8%) e os jogos/quebra-cabeças (9,2%). 
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Categorização 

 

Categoria 1: Funções/Atribuições desempenhadas na escola 

 

Nessa categoria, buscou-se identificar as funções/atribuições desempenhadas pelos 

mediadores escolares nas instituições de ensino. Constatou-se que os mesmos atuam auxiliando as 

professoras das salas de aula na adaptação de atividades para os educandos, acompanham os 

discentes no atendimento às necessidades básicas (alimentação, ingesta hídrica, higiene e 

locomoção), bem como na realização de atividades, incluindo tarefas escolares (leitura, escrita, 

pinturas), brincadeiras e jogos educativos. Tais concepções podem ser verificadas nos relatos que 

seguem:  

 
Auxilio no cuidado do aluno especial, ajudando-o a compreender o conteúdo da 
melhor forma possível, adaptando o assunto de forma que seja mais fácil possível 
para ele compreender. (M2) 
 
Ajudo a professora da sala de recursos com o atendimento educacional 
especializado. (M5) 
 
Eu dou autonomia a criança que eu cuido, ajudo alguns professores que muitas 
vezes não dão atenção a criança que eu cuido, com isso eles pedem para me ajudar 
eles e na sala de atendimento eu ajudo os professores com as tarefas. (M10) 
 
Além do acompanhamento como mediadora escolar, observo outros alunos. (M17) 
 
Dando suporte a criança, ajudando no que ela precisa, ensinando a brincar, fazer 
atividades em equipe, responder as tarefas. (M9) 

 
Adaptar a tarefa do aluno, auxiliar na hora do lanche e a ida ao banheiro, ajudar na 
hora da tarefa. (M28) 
 
Acompanhamento da criança nas atividades em sala para que ele possa ter uma 
convivência com as outras crianças. (M33) 
 
Desenvolver habilidade que a criança não consegue fazer sozinho (a). Tais como: 
desenvolver a oralidade da criança, coordenação motora, ensinar a criança a 
desenvolver atividade com adaptações, ensinar a criança a conhecer a escola como 
seja cega, etc. (M37) 
 
Acompanhamento ao lanche, atividades, a lúdico, e suas necessidades como beber e 
banheiro. (M 42) 
 
Manter sempre atenção da criança voltada para as ordens e informações dadas pelo 
professor, ajudar em parceria com o professor de sala de aula, durante o recreio, 
mediar a relação da criança com seus pares. (M49) 
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Acompanhar e zelar pela integridade do aluno dentro da escola, ajudar a fazer suas 
atividades e acompanhá-los na realização de algo quando há necessidade. (M52) 
 
Ajudar a criança nas atividades, na locomoção, procuro fazer com que ela 
desenvolva o seu emocional. (M56) 
 
Ajudo nas tarefas escolares da criança, levarao banheiro, ajudar com o lanche e a 
interação social. (M61) 
 
Trabalho com leituras, escrita, pinturas, jogos educativos, conversas e tem o 
memento das brincadeiras para distrair um pouco eles. (M64) 

 

Categoria 2: Importância do(a) Cuidador(a)/Mediador(a) escolar no processo de Inclusão 

educacional 

 

No tocante à importância do(a) cuidador(a)/mediador(a) escolar no processo de inclusão 

educacional, os profissionais citados foram unânimes ao reconhecerem a sua relevância no contexto 

da educação inclusiva, sobretudo no que se refere ao auxílio em atividades escolares e rotinas diárias 

dos alunos com necessidades educacionais especiais, estímulo à autonomia dessas crianças e suporte 

aos docentes. Tais achados podem ser verificados nas seguintes falas: 

 

O mediador auxilia no momento das atividades em sala sendo esse, um papel 
importante, ao ponto que envolve os demais alunos com o deficiente, 
proporcionando maior conforto e encorajando ao aluno. (M1) 
 
O cuidador só vem para somar, ajudando a criança nas suas rotinas diárias e isso 
para inclusão educacional é ótimo. (M15) 
 
É uma pessoa qualificada e apta para favorecer a inclusão escolar, pois é elo, uma 
ponte (professor-aluno), e demais envolvidos na escola, como também a família. 
Tornando capaz o aluno a tornar-se um ser autônomo/capaz de usufruir dos direitos 
em sociedade. (M 21) 
 
É importante para promover a adaptação do estudanteàs outras crianças e ao novo 
ambiente. Para ensiná-la a colocar suas habilidades em prática. (M 28) 
 
O mediador é importante porque tenta buscar a efetivação dos direitos na pessoa 
com deficiência e o seu respeito como qualquer outra pessoa. (M 38) 
 
O papel do mediador é fundamental, pois algumas crianças precisam de cuidados 
constantes e o professor não pode dar conta sozinho de todas as crianças da sala e 
ainda para as especiais. (M 43) 
 
É de grande importância pois ele é um grande suporte tanto para a professora da 
sala, quanto ao aluno com deficiência e também ajuda a cuidar de todas as crianças 
da escola. (M 47) 
 
É importante porque facilita o aprendizado da criança. (M 52) 
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É importante porque o mediador pode atuar como intermédio nas questões sociais e 
de comportamento, nas atividades pedagógicas, nas limitações motoras ou da leitura, 
nos diversos níveis escolares. (M  
55) 
 
O mediador escolar e como se fosse o porta-voz do aluno, ele media a interação 
entre o aluno e professor da sala e com as demais que compõe a escola e até mesmo 
a própria família. (M 58) 
 
É importante para que a criança tenha alguém em que possa confiar servindo de 
apoio moral e pessoal em atividades que o aluno tenha dificuldade. (M62) 

 

Categoria 3: Relação Professor da sala de aula e o Cuidador/Mediador Escolar 

 

Acerca da relação professor da sala de aula e o cuidador/mediador escolar, alguns 

participantes expressaram dificuldades relativas ao compartilhamento de responsabilidades e falta de 

clareza sobre as competências de cada profissional. Em contrapartida, outros sujeitos afirmaram que 

tal relação é permeada por positividade e colaboração. Estas exposições são corroboradas pelas 

interlocuções abaixo: 

 
Percebo que é uma relação boa, porque a professora de ensino regular não 
conseguira dar assistência para todos e em específico para a criança especial. (M 9) 
 
Eu queria que fosse mais tranquila, porque às vezes eu, preciso dar um suporte 
dentro da sala de aula, para que o aluno com alguma deficiência venha aprender e 
compreender melhor os conteúdos passados, mas aí a professora às vezes fica com 
um certo ciúme da minha relação com o aluno. (M 19) 
 
E vejo que o entrosamento do professor com o mediador muita das vezes se torna 
limitado, dificultando no momento de por ser em prática algumas ideias e na 
verdade, o mais difícil mesmo é fazer o professor entender que ele também é 
responsável pelo o aluno especial. (M 24) 
 
Antes eu percebia que não tinha muita aceitação dos professores, mas, com o passar 
do tempo isso foi resolvido, principalmente depois de participar do Curso, pois eu 
me senti mais capacitada. (M 33) 
 
É uma relação não muito fácil, porque existe uma rejeição da professora comigo, eu 
não sei se é porque eu passo muito tempo cuidando da criança ou se é porque ela 
gostaria que eu assumisse mais a sala para ela. (M 42) 
 
Acho a nossa relação muito boa. No início eu tinha muita falta de conhecimento, 
mas agora estou pronta e no momento não tenho nenhum problema com ela e 
inclusive ela até me ajuda. (M 46) 
 
Só não é melhor, porque as vezes eu percebo que ela acha que eu não faço muita 
coisa, pois ela queria que eu ficasse mais tempo em sala de aula. (M 49) 
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É um relacionamento muito bom. Um espaço ótimo de trabalhar, nós construímos 
juntas bons materiais voltados para este aluno e também fazemos um 
acompanhamento conjunto para tornar nosso trabalho um sucesso. (M 51) 
 
Até agora eu não tive nenhuma dificuldade com os professores, pois percebo que 
estão sempre em parceria me ajudando e tirando alguma dúvida. (M 59) 
 
No início foi bem difícil lidar com a professora, porque ela queria que ajudasse a dar 
aula para a turma, mas depois tudo foi dando certo, e depois do Curso que eu 
participei foi só melhorando. (M 61) 

 

 

DISCUSSÕES 

 

Sobre os dados sociodemográficos, os achados do presente estudo evidenciaram 

predominância de sujeitos do sexo feminino, com 38 anos de idade ou mais, casados e com ensino 

superior incompleto. Esses achados se assemelham com os obtidos na pesquisa realizada por 

Tabaquim et al. (2015), na qual 84,6% dos cuidadores eram do gênero feminino, 61,5% possuíam o 

ensino médio e a média de idade dos participantes foi de 42 anos, sendo o máximo 62 anos e o 

mínimo 34 anos. No tocante ao gênero da criança cuidada, constatou-se que predominou o masculino 

(76,92%) e média de idade de 7 anos, sendo a máxima de 12 anos e a mínima de 3 anos. 

Quase 68% dos mediadores escolares relataram que os discentes apresentam dificuldades 

para a realização de atividades propostas, sendo que dentre as dificuldades, houve prevalência de 

obstáculos relativos à coordenação motora grossa e fina, escrita, agressividade, resistência para 

realizar tarefas, comunicação social, hiperatividade e entendimento sobre solicitações realizadas. 

Cunha (2015) explicita que a estimulação constante é primordial para favorecer um adequado 

desenvolvimento do discente com necessidades educativas especiais, tanto para adquirir autonomia, 

realizar atividades e promover socialização. Essas atividades devem impulsionar a coordenação 

motora ampla e fina, esquema corporal, lateralidade, percepção de espaço e de tempo, canais 

sensoriais, comunicação escrita e oral, aumento do vocabulário, linguagem, conceitos matemáticos, 

sequenciação, classificação e pareamento. 

Destaca-se que a implementação destas atividades demanda flexibilização e adequações 

curriculares, com mudanças dos modos de ensino, metodologias e avaliação. Implica também no 

desenvolvimento de trabalhos em grupos na sala de aula e na criação e adequação de estruturas 

físicas que propiciem o ingresso e a movimentação de todos os sujeitos (FRIAS; MENEZES, 2008). 

Segundo Briant e Oliver (2012), para que haja a superação das dificuldades enfrentadas pelas 

crianças com NEE’s faz-se necessária a utilização de estratégias gerais como aulas expositivas, 
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debates e específicas, as quais incluem avaliação dos discentes, adaptação de materiais, tarefas em 

duplas e parceria com o professor da sala de aula regular (BRIANT; OLIVER, 2012). 

Outros dados relevantes identificados nesta averiguação dizem respeito ao desenvolvimento 

de ações para facilitar a participação dos estudantes, sendo prevalente a adequação de tarefas, o 

recorte, a colagem, a pintura e os reforçadores positivos e negativos. 

Todavia, Araujo e Lima (2011) explicitam que ainda persistem entraves para a inclusão da 

criança com NEE’s, prejudicando a efetivação das ações citadas anteriormente, com destaque para: a 

falta de formação dos professores e de preparo das instituições de ensino para lidar com o aluno com 

deficiência, o déficit de materiais e equipamentos adaptados, dificuldade de acesso à escola e a 

exiguidade de transporte adaptado às necessidades físicas das crianças. 

No tocante aos aspectos qualitativos, acerca das funções desempenhadas pelos mediadores 

escolares nas instituições de ensino, apurou-se que são marcantes as atribuições relacionadas ao 

auxílio às professoras das salas de aula do regular na adaptação de tarefas para os alunos, 

acompanhamento dos discentes no atendimento às necessidades básicas e apoio na execução de 

atividades escolares, brincadeiras e jogos educativos. 

A este respeito, Santos, Pereira e Farias (2016) concebem que é de responsabilidade do 

cuidador escolar a tutela temporária do discente com NEE’s, sendo sua atribuição maior zelar pelas 

necessidades pessoais do educando, com vistas a um melhor desempenho nas tarefas escolares. 

Corroborando tal explanação, Poker e Cardoso (2017) indicam que este profissional tem a 

função de assegurar um ambiente acessível ao estudante, conforme as necessidades, visando apoiá-lo 

na realização de tarefas como alimentação, locomoção, higiene, entre outras, garantindo sua 

participação em todos os ambientes de aprendizagem e nas atividades propostas durante a sua 

permanência na instituição de ensino. 

É importante destacar que a disponibilização do cuidador (a) no ambiente escolar representa 

medida primordial, para viabilizar o atendimento às necessidades de cuidados e apoio às atividades 

de vida diária e vida prática dos alunos com limitações funcionais ou deficiências especificas, 

proporcionando, dessa forma, seu ingresso, permanência, aprendizagem e progressão no âmbito 

escolar, direito básico à educação assegurado constitucionalmente (BARBOSA, 2018). 

Consoante Moura e Neto (2012), o cuidador escolar/mediador escolar encontra-se entre o 

aluno e as situações vivenciadas por ele, sobretudo naquelas em que existe dificuldade de 

interpretação do mundo e de ação. Ou seja, o mediador escolar passa todo o horário letivo ao lado do 

estudante, intermediando situações e relações, identificando e ponderando formas de sanar as 

dificuldades, desenvolvendo e adaptando atividades, metodologias e conteúdos, a fim de que o aluno 
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desfrute da melhor maneira possível do ensino ministrado, sempre em parceria com o docente 

regente. 

Para Cunha (2004), o mediador atua no processo de aprendizagem viabilizando a 

interpretação do estímulo ambiental, com ênfase nos aspectos fundamentais, conferindo significância 

à informação recebida, possibilitando que a mesma aprendizagem de regras e princípios sejam 

aplicados às novas aprendizagens, tornando o estímulo ambiental relevante e significativo, 

favorecendo o desenvolvimento. 

Vasconcellos e Dutra (2018) reiteram que o cuidador deve estar sempre próximo do 

estudante, participando desde os momentos que envolvam os conteúdos até nas atividades de 

recreação. O mediador deve atuar estimulando a comunicação e interação social da criança, de modo 

que o aluno com NEE’s tenha iniciativa nas interações e no estabelecimento de diálogos com os 

colegas. 

Portanto, o cuidador pode atuar como intermediário nas questões sociais e de comportamento, 

na comunicação e linguagem, nas atividades e/ou brincadeiras escolares, e nas atividades dirigidas 

e/ou pedagógicas no contexto escolar. Além disso, atua em diferentes ambientes escolares, tais como 

a sala de aula, as dependências da escola, pátio e nos passeios escolares que forem de objetivo social 

e pedagógico. Também pode acompanhar a criança ao banheiro, principalmente se estiver com 

objetivo de desfralde, auxiliando nos hábitos de higiene, promovendo independência e autonomia no 

decorrer da rotina (MOUSINHO et al., 2010). 

Relativo à importância do(a) cuidador(a)/mediador(a) escolar no processo de inclusão 

educacional, os participantes desta investigação foram concordantes ao reconhecerem a própria 

relevância no contexto da educação inclusiva, principalmente no que  diz respeito ao auxílio em 

atividades escolares e rotinas diárias dos alunos com NEE’s especiais, incentivo à autonomia do 

discente e suporte aos professores.  

Nesta perpectiva, Poker e Cardoso (2017) afirmam que a presença do cuidador nas 

instituições de ensino representa um ganho importante para a concretização da oportunidade de 

aprendizagem dos educandos, todavia não assegura que a escola trabalhe sob a ótica da perspectiva 

inclusiva. Ademais, é imprescindível que a atuação do cuidador no âmbito escolar esteja inserida em 

um projeto pedagógico inclusivo, pautado em um trabalho colaborativo e solidário entre professor de 

classe regular, professor da educação especial, gestores, funcionários, alunos e comunidade. 

Outrossim, Mousinho et al. (2010) ratificam que o mediador escolar não deve atuar de modo 

substitutivo ao docente regente, contudo ser apoio para os professores. Sua competência basilar é 

atuar como intermediário perante as situações que envolvem aspectos comportamentais, 
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pedagógicos, sociais, recreativos, de comunicação e de linguagem, objetivando que os estímulos 

sejam perceptíveis e interpretados satisfatoriamente pelos alunos. 

No tocante à relação docente da sala de aula e o cuidador escolar, alguns participantes 

proferiram obstáculos relacionados ao compartilhamento de responsabilidades e falta de clareza 

sobre as competências de cada profissional. Enquanto outros sujeitos evidenciaram que elementos 

como positividade e colaboração permeiam tais relações. 

Sobre essa temática, Santos, Pereira e Farias (2016) consideram a significância do trabalho 

em parceria entre os profissionais atuantes no contexto educacional e reiteram a concepção e 

estruturação do conceito de escola inclusiva enquanto instituto de participação, superando a lógica de 

instituição segregada. 

Vargas e Rodrigues (2018) compartilham com as compreensões dos autores citados 

anteriormente e expressam que o trabalho de mediação escolar pressupõe diálogo, troca e parceria. 

Outrossim, pontuam que o entendimento da impossibilidade de trabalhar isolado revela-se um grande 

passo em direção à inclusão, a qual só se efetiva a partir da atuação de toda a escola e com 

interlocução entre os atores envolvidos, sejam mediadores, gestores e demais colaboradores. 

Ademais, menciona-se que os mediadores escolares ajudam com as atividades e trabalhos de 

adaptação individualizada, a fim de permitir que os docentes ganhem tempo com as demais 

atividades cotidianas (MOUSINHO et al., 2010). Para mais, Cunha (2015) salienta que na realização 

do planejamento e do Plano Educacional Individualizado (PEI) para os alunos é preciso que o 

professor e o mediador elaborem atividades relacionadas à rotina diária dessas crianças, que 

estimulem a classificação, associação e generalização de palavras e conceitos, estimulando sempre a 

comunicação, socialização e a realização das tarefas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa expressaram a relevância do mediador no contexto da 

inclusão, especialmente no que diz respeito ao auxílio em atividades escolares e rotinas diárias dos 

alunos com necessidades educacionais especiais. Sobre a relação professor da sala de aula e o 

cuidador/mediador, alguns sujeitos expressaram dificuldades relativas ao compartilhamento de 

responsabilidades e falta de clareza sobre as competências de cada profissional, enquanto que outros 

afirmaram que tal relação é marcada por positividade e colaboração. 

A inclusão é um processo dinâmico que depende de constantes avaliações, reflexões e 

discussões das práticas e vivências entre todos os envolvidos para que se concretize. Para tal, é 

imprescindível que a relação de parceria entre docentes e cuidadores seja efetiva. 
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Sabe-se que o acesso ao ensino regular é garantido por lei, contudo o caminho para a genuína 

inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais é longo. Nesta perspectiva, enfatiza-se 

a relevância da mediação escolar, a qual é construída na convergência entre uma política de inclusão 

escolar e os recursos disponibilizados pela instituição de ensino respeitando as singularidades de 

cada aluno. 

Um dos próximos desafios também está na regulamentação dessas ações e capacitação 

sistemática e didática dos profissionais, para que possam se desenvolver de uma forma responsável, 

sem correr o risco de cair no descrédito com condutas inadequadas e ações genéricas. 

Finalmente, destaca-se que mais investigações como esta precisam ser desenvolvidas para 

que os discentes com necessidades especiais possam, legitimamente, serem beneficiados. Reitera-se 

que estudos a respeito do assunto necessitam ser publicados, para que fiquem claros os objetivos e 

funções do profissional cuidador. 
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Capítulo 34 

RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

Cleonice Perotoni1 
Andrea da Silva Alves Sócio 2 

Weidi Teobaldo Leite 3 
Clodoaldo Adamczuk4 

 
 

RESUMO 
O presente estudo versa as relações de gênero e sexualidade e suas contribuições para a prática docente no 
Ensino Médio, desmistificando diferenças e preconceitos do tema sexo em sala de aula. Houve um breve 
percurso na História, destacando-se as definições para os termos gênero e sexualidade, ressaltando-se as 
diferenças entre ambos e a identidade de gênero, bem como as regras de comportamento decorrentes desses 
valores. Destaca-se que a escola deve possibilitar o desenvolvimento do pensamento crítico a partir da 
compreensão das diferenças corporais e sexuais que culturalmente se cria na sociedade, que possui papel 
fundamental na desmistificação destas diferenças, além de ser um importante instrumento na construção de 
valores e atitudes que permitam um olhar mais crítico e reflexivo sobre as identidades de gênero e 
sexualidade. A metodologia utilizada para o presente trabalho foi à pesquisa qualitativa, utilizou-se de 
embasamentos teóricos para uma melhor explanação do tema em discussão. A partir do diagnóstico foi 
possível sugerir que a escola/professor incorpore o debate das questões de gênero, realizando leituras críticas 
dos livros didáticos, refletindo a prática escolar na perspectiva de gênero, desenvolvendo trabalhos que 
abordem a sexualidade e homossexualidade ou ainda debatendo os textos sexistas e preconceituosos. 
 
Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Ensino Médio. 
 
ABSTRACT 

The present study deals with the relations of gender and sexuality and their contributions to teaching practice 
in high school, demystifying differences and prejudices of the theme sex in the classroom. There has been a 
brief history course, highlighting the definitions for the terms gender and sexuality, highlighting the 
differences between both and gender identity, as well as the rules of behavior arising from these values. It is 
noteworthy that the school must enable the development of critical thinking from the understanding of body 
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and sexual differences that culturally creates in society, which has a fundamental role in the demystification of 
these differences, and is an important instrument in the construction of values and attitudes. Allow a more 
critical and reflective look at gender identities and sexuality. The methodology used for the present work was 
qualitative research, using theoretical foundations for a better explanation of the topic under discussion. From 
the diagnosis it was possible to suggest that the school / teacher incorporate the debate of gender issues, 
making critical readings of textbooks, reflecting the school practice from a gender perspective, developing 
works that address sexuality and homosexuality or discussing sexist texts. and prejudiced. 

 
Keywords: Gender. Sexuality. High school 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A escola, em sua função social, caracteriza-se como um espaço democrático que deve 

oportunizar a discussão de questões sociais e possibilitar o desenvolvimento do pensamento crítico 

dos alunos que ali frequentam. Para isso, faz-se necessário que os profissionais da educação tragam 

informações e as contextualize, além de contribuir, oferecendo caminhos para que o os alunos 

adquiram novos conhecimentos do referido tema em questão. É também um ambiente de 

sociabilidade entre as crianças, o que acarreta na difusão sociocultural, incluindo as relações de 

gênero e sexualidade. 

A partir da compreensão das diferenças corporais e sexuais, culturalmente cria-se na 

sociedade, ideias e valores do que é ser homem ou mulher. Esta diferenciação denomina-se 

representações de gênero. Desse modo, as questões de gênero encontram-se diretamente relacionada 

à forma como as pessoas concebem os diferentes papéis sociais e comportamentais relacionados aos 

homens e às mulheres, estabelecendo padrões fixos daquilo que é “próprio” para o feminino bem 

como para o masculino, de maneira que reproduza regras como se fosse um comportamento natural 

do ser humano, originando condutas e modos únicos de viver sua natureza sexual. Isso significa que 

as questões de gênero têm ligação direta com a disposição social de valores, desejos e 

comportamentos no que tange à sexualidade. 

Nesse sentido, a escola tem um papel fundamental na desmistificação destas diferenças, 

além de ser um importante instrumento na construção de valores e atitudes, que permitam um olhar 

mais crítico e reflexivo sobre as identidades de gênero, ao invés de ser um lugar de práticas de 

desigualdades e de produção de preconceitos e discriminações. 

Por isso, é necessário perceber como são formadas e legitimadas as diferenças de gênero, 

fazendo com que alunos do Ensino Médio se identifiquem ou diferenciem-se de acordo com as 

características socialmente determinadas, ressaltando o papel e o compromisso da escola para a 

desmistificação das diferenças e preconceitos em relação ao sexo. 
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Nesta perspectiva, pretende-se com este estudo, aprofundar a questão, buscando-se 

contribuir com reflexões pertinentes em relação às práticas educativas e metodológicas referentes à 

formação de uma educação livre de atitudes e pensamentos preconceituosos, ao passo que a escola é 

co-responsável pela compreensão das relações de gênero na sociedade. Logo, temos a pretensão de 

que este trabalho colabore de alguma forma com a prática pedagógica nas escolas, oferecendo 

subsídios para a superação de possíveis entraves na prática docente do Ensino Médio. 

Assim, o objetivo do presente estudo, visa desconstruir algumas ideias de sexo, gênero e 

sexualidade. Para tanto, a organização e estruturação do texto, apresenta-se da seguinte forma: um 

breve percurso na História, destacando-se as definições para os termos gênero e sexualidade, 

ressaltando-se conceitos teóricos básicos, como: as diferenças entre gênero e sexo, identidade de 

gênero e estereótipo, o que nos possibilitou identificar valores atribuídos a homens e mulheres bem 

como as regras de comportamento decorrentes desses valores. 

Para melhor compreensão do assunto, na segunda parte do estudo, analisam-se as relações 

de gênero e sexualidade na escola, visto ser esta uma extensão da sociedade e uma instituição 

“formadora” de opiniões. E, para isso foi necessário também trabalhar com a construção das 

diferenças na escola, especialmente no que se refere aos termos sexualidade e sexismo, procurando 

compreender como eles interferem no cotidiano escolar. 

No último momento, foi analisada a prática docente, descrevendo e interpretando a 

percepção das práticas dos profissionais da educação diante das questões de gênero. Finalizamos 

com as nossas considerações finais acerca do estudo realizado, indicando algumas sugestões para o 

aperfeiçoamento da prática docente no que tange às questões de gênero no espaço escolar. 

Nesta perspectiva, tem-se a pretensão de que este trabalho colabore de alguma forma com a 

prática pedagógica nas escolas, oferecendo subsídios para a superação de possíveis entraves na 

prática docente. 

 

2 GÊNERO E SEXUALIDADE; HISTÓRIA E DEFINIÇÃO 

 
O mundo e o conhecimento que é herdado em seu discurso normativo tinham e têm tudo 

bem definido, como ordem natural, inclusive divina. As reivindicações dos movimentos identitários 

das últimas décadas têm questionado muitas destas certezas, tanto em termos políticos quanto de 

construção do conhecimento na academia.  

Dessa forma, visa-se elencar “desconstruções” de sexo, gênero e sexualidade. Mais do que 

isto, mostrar como as reflexões de gênero não podem estar desconectadas das reflexões da 
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sexualidade, e vice-versa. O processo de construção de identidade sexual e de gênero expressa na 

epígrafe acima revela justamente a insuficiência das categorias indenitárias disponíveis, desestabiliza 

noções fixas e relações naturais entre sexo, gênero e sexualidade. 

As relações de gênero referem-se às relações sociais de poder entre homens e mulheres, em 

que cada um tem seu papel social que é determinado pelas diferenças sexuais. Este tipo de relação 

desigual imposto pela sociedade antes mesmo da criança entrar na escola é comum no espaço 

escolar, que apenas reforça os preconceitos e privilégios de um sexo diante do outro e ajuda na 

construção da identidade sexual das meninas e dos meninos. (LOURO, 1997) 

Segundo Scott (1990), o conceito de gênero que se pretende enfatizar está ligado 

diretamente à história do movimento feminista contemporâneo, um movimento social organizado, 

usualmente remetido ao século XIX e que propõe a igualdade nas relações entre mulheres e homens 

através da mudança de valores, de atitudes e comportamentos humanos. 

O humanismo trouxe diferentes formas de enxergar o ser humano. Segundo Louro (1997), 

as essências passaram a ser mais valorizadas e o ser humano virou objeto de pesquisa na busca pelo 

autoconhecimento. Sexo, gênero e orientação sexual fizeram mais sentido nesse contexto de 

identidade cultural e condição humana. Segundo Scott, (1990), foi só com o movimento de liberdade 

sexual, iniciado no século XX, que as mulheres passaram a ter direitos no próprio corpo, como se 

descobrir física e mentalmente. Novas naturezas passaram a ser discutida, como a homossexualidade, 

a bissexualidade e a transexualidade. E, apesar de existir um movimento pela aceitação, ainda é 

necessário muito debate e esclarecimento. 

 

2.1 Identidade de Gênero, Identidade Sexual 

 

Para melhor compreensão acerca dos termos identidade de gênero e identidade sexual, faz-

se fundamental entendermos inicialmente o que se pensa da identidade. Desta forma, quando se 

refere à identidade pretende-se destacar que esta é de maneira geral um conjunto de aspectos 

individuais que caracteriza o indivíduo, estando diretamente ligada a forma como o ser humano se 

percebe, tanto individual quanto socialmente, podendo esta ser modificada ao longo da vida de 

acordo com as transformações pessoais do ser humano. 

No que tange a identidade de gênero, ela vai além do sexo como marca genital englobando 

o ser masculino e feminino. Para ele a criança aprenderia a ser menino ou menina como aprendia a 

falar. A natureza faria apenas a criação e a sociedade estabeleceria as normas, ou seja, ele inverte o 

sinal sexual, e estampa no corpo de meninos a noção de que “não se nasce homem”. 
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Neste contexto, a formação da identidade pessoal serve como base para a formação de 

uma identidade sexual, visto que se fundamenta na percepção individual do próprio sexo, 

evidenciado no papel de gênero assumido nas relações sexuais como pontua essa identidade opera 

motivada por uma orientação erótica espontânea. Já os papéis sexuais vêm a ser as formas de agir, 

pensar, padrões de comportamento criados e regulados pela sociedade e suas instituições conforme 

Soares (2015). 

Corroborando para o tema, Soares (2015) diz que; 

 
Vale desfazer a confusão entre esses conceitos. O sexo é definido 
biologicamente. Nascemos machos ou fêmeas, de acordo com a informação 
genética levada pelo espermatozóide ao óvulo. Já a sexualidade está 
relacionada às pessoas por quem nos sentimos atraídos. E o gênero está ligado 
a características atribuídas socialmente a cada sexo (SOARES, 2015, s.p). 
 

Observando então que, a identidade de gênero compreende os papéis sexuais, bem como 

tende a defini-los de acordo com o modelo social. Para Louro (1999), é “por meio do aprendizado de 

papéis” que “[...] cada um/a deveria conhecer o que é considerado adequado (inadequado) para um 

homem ou para uma mulher [...]”, o que não levaria em conta as diferentes formas de masculinidade 

e de feminilidade e as “complexas redes de poder” que constituem hierarquias entre os gêneros. 

Assim, o conceito de gênero não pode ser resumido aos papéis que são socialmente atribuídos a 

mulheres e homens. 

Neste viés, verifica-se o pensamento de Soares (2015),  
 

Porque cada um de nós interioriza as estruturas do universo social e 
transforma-as em jeitos de ver o mundo que orientam nossas condutas. 
Diversas instâncias atuam para que essas normas sejam transmitidas dos mais 
velhos aos mais jovens: a família, os grupos de amigos, as religiões - e, claro, 
as escolas. No caso do gênero, a associação com elementos preexistentes, 
como tradições culturais, preceitos religiosos e costumes familiares, vai 
definindo quais elementos pertencem ao universo masculino ou ao feminino. 
Por exemplo: ao provar do fruto proibido e convencer Adão a também comê-
lo, Eva teria mostrado o lado irracional e sentimental da mulher. Por isso, 
sedimentou-se a ideia de que ela deveria estar submissa ao homem - 
naturalmente, um ser racional e cerebral [...]. (SOARES, 2015, s.p) 
 

Deve-se compreender, portanto, o gênero como constituinte das identidades dos sujeitos, 

podendo então assumir várias identidades, como de raça, nacionalidade, etnia, idade, etc. Essas 

identidades não são fixas ou inatas, são construídas e reconstruídas nas relações sociais e de poder. 

Poder que é exercido por diversas instituições presentes na sociedade, moldando essas identidades. 

De acordo com as relações sociais e culturais que são estabelecidas para as crianças desde o 

seu nascimento, elas vão identificando-se em determinado gênero, onde a família, a escola, a igreja e 

as demais instituições sociais vão influenciar nesse processo de construção de uma identidade de 

gênero. 
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Assim, Nunes e Silva (2000) entendem que, a identidade de gênero, pode ser entendida 

como um conjunto de significações causais que explicam o que é ser homem e o que é ser mulher, 

sendo que as primeiras identidades de gênero são observadas em narrações míticas, cosmológicas e 

cosmogônicas no que diz respeito a origem de homens e mulheres, narrativas estas permeadas por 

determinismos de poder e simbologias de diferenciação entre ambos os sexos. 

As identidades de gênero são estabelecidas pela sociedade diferentes valores, padrões de 

comportamento, características ditas como “naturais” ao sexo feminino. Esses estereótipos são 

históricos e culturalmente formados e modificados. Tudo que foge a essas características 

consideradas “ideais” sofre um processo, às vezes oculto, de discriminação. 

Para Goffman (1980), os estereótipos são crenças socialmente compartilhadas a respeito dos 

membros de uma categoria social, que se referem às suposições da homogeneidade grupal e aos 

padrões comuns de comportamento dos indivíduos que pertencem a um mesmo grupo social. 

Ainda para a autora, etimologicamente, o termo estereótipo é formado por duas palavras 

gregas, stereos, que quer dizer rígido, e tupos, que significa traço. Este termo era referente a uma 

placa metálica de características fixas destinada à impressão em série. Os estereótipos podem ser 

caracterizados Goffman (1980) apud Guerra; 

 
Os estereótipos são pressupostos ou rótulos sociais, criados sobre 
características de grupos para moldar padrões sociais. Um estereótipo se refere 
a certo conjunto de características que são vinculadas a todos os membros de 
um determinado grupo social. É, portanto, uma generalização e uma 
simplificação que relaciona atributos gerais a características coletivas como 
idade, raça, sexo, sexualidade, profissão, nacionalidade, região de origem, 
preferências musicais, comportamentos, etc. Os estereótipos funcionam 
também como modelos que pressupõem e impõem padrões sociais esperados 
para um indivíduo vinculado à determinada coletividade. (GOFFMAN (1980) 
apud GUERRA) 
 

 

Dessa forma, entende-se por estereótipo a criação de rótulos, representações conceituais, 

simbólicas e institucionais, do comportamento especifico do homem e da mulher. Os estereótipos são 

identificados por sua irracionalidade, congelando aquelas características que são conjunturais e 

passiveis de serem compreendidos como acidentais, secundários, como se fossem naturais e 

determinantes. 

Então, expressões como “é típico de mulher esse sentimento”, “isto é para homem”, 

revelam o mais genuíno sexismo expresso na mais cabal forma estereotipada.  Existem também 

estereótipos que são reforçados pelo senso comum, constituídos com imagens rotuladas, símbolos 

pejorativos, na maioria das vezes explicitando situações de violência e de desprezo, de forma mais 

intensa na mulher. Estes rótulos que, são culturalmente construídos, perpassam pelo imaginário 
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social e popular enquadrando comportamentos e representando situações como se fossem naturais e 

predeterminadas. 

Viana (1997) ao falar da polarização frequente entre homens e mulheres aponta que, as 

mulheres geralmente simbolizam a reprodução da espécie, isto é, a natureza, enquanto os homens são 

associados ao social. Assim, colocam-se estereótipos de homem agressivo, forte e racional; e de 

mulher dócil, relacional, frágil e afetiva e guiada pelas emoções. 

A escola, na visão de senso comum, ainda detém certa neutralidade, que se sabe que não 

condiz com a realidade, já que é lugar de produção, reprodução e/ou transformação da sociedade. 

Neste sentido, segundo Gomes (1996), que a escola não é um campo neutro onde, após entrarmos, os 

conflitos sociais e raciais permanecem do lado de fora. A escola é um espaço sociocultural onde 

convivem os conflitos e as contradições. E nela se expressa o racismo, a discriminação racial e de 

gênero, que fazem parte da cultura e da estrutura da sociedade brasileira, estão presentes nas relações 

entre educadores e educandos. 

Neste mesmo sentido os conceitos de Gomes (1996), que diz; 

 
Não podemos negar que o número de educadores e educadoras atentos a essas 
questões tem aumentado nos últimos anos, porém a grande maioria ainda 
prefere discutir a escola somente do ponto de vista socioeconômico. Tal 
atitude é reducionista, pois existem outras relações dentro da instituição 
escolar que interferem no processo de escolarização. Os valores que são 
transmitidos aos alunos/as dentro do ambiente escolar não são apenas aqueles 
pertinentes à questão de classe social. São também raciais e de gênero. 
(GOMES, 1996, p. 69). 
 

  

Nesse caminho Louro (1998) afirma que a escola tem se preocupado ao longo da história em 

disciplinar e normalizar os indivíduos, sendo, portanto, um dos principais meios de regulação e 

formação de identidades. 

Tudo se inicia na infância, tendo a família como célula base. Contudo, no seio familiar 

segundo Louro (1997), a família é a primeira responsável pela inculcação dessas características, pela 

bipolarização dos sexos. Aos meninos e meninas são atribuídas brincadeiras, atitudes, roupas, 

carinhos, normas, cuidados, possibilidades e realidades diferentes.  

Já na escola, quando a criança chega à escola, sendo esta a primeira etapa da educação, 

considerada esta Educação Infantil. Nessa etapa, esses padrões não são modificados, o critério para 

divisão dos alunos em grupo é o sexo. Os profissionais da educação têm diferentes expectativas com 

relação às atitudes, experiências, e o desempenho de meninos e meninas na sociedade e na reflexão 

crítica da construção de diferentes estereótipos relacionados ao sexo. 
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No entanto, diversos dados sugerem que esse nível de ensino ainda precisa ser repensado, 

pois há desafios a serem conquistados, principalmente a respeito de sua ampliação, de seu currículo e 

das pesquisas realizadas neste campo. 

Apesar das mudanças sociais alcançadas nos mais diversos segmentos, algumas condições 

culturais e ideológicas de gênero e sexualidade modificaram e outras permanecem em diversos 

ambientes de socialização, isso porque os significados ideológicos são passados de gerações a 

gerações, interferindo nos papéis a serem desempenhados por homens e mulheres e nas 

compreensões de sexualidade. Tais elementos influenciam, sobremaneira, na formação das pessoas, 

desde a Educação Infantil, em diversos espaços, na família, na Igreja e especialmente na escola.  

Braga (2010) salienta que as manifestações de gênero e sexuais são cogitadas na escola e 

por vez, em muitos momentos são trabalhadas de modo impróprios, ao que parece, isso ocorre 

porque os/as professores/as apresentam dificuldade em tratar dessa temática em seu cotidiano. Assim 

destaca uma diferenciação existente entre os termos, sexo e gênero;  

 
A diferença biológica é apenas o ponto de partida para a construção social do 
que é ser homem ou ser mulher, ou melhor, as diferenças anatômicas de se 
nascer macho ou fêmea. Sexo é atributo biológico, enquanto gênero é uma 
construção social e histórica. A noção de gênero, portanto, aponta para a 
dimensão das relações sociais do feminino e do masculino (BRAGA, 2007 
apud BRAGA 2010, p.206).  
 

 

Dessa forma, acredita-se, em aquiescência com o que traz a autora, que sexo não é apenas 

sinônimo de gênero, pois, sexo refere-se às características anatômicas do ser feminino e do 

masculino, enquanto gênero é arquitetado por diferentes culturas e elementos sociais. 

A criança quando inicia o Ensino Fundamental já tem determinados posicionamentos acerca 

de gênero, atributos que são designados a cada sexo, já sabem características “próprias” de seu sexo 

e o que podem esperar do sexo oposto. Dentro do universo escolar, nas atitudes dos profissionais da 

educação, esses atributos vão encontrar reforço e legitimação e o posicionamento das crianças e dos 

adolescentes pode ser observado em atitudes, gestos, brincadeiras, palavras, preferências, dentre 

outras. 

 
2.2 Sexualidade e Conceituação 

 
Desde a infância toques e atividades com o próprio corpo e os corpos de outras pessoas 

proporcionam prazer e ganham uma especificidade erótica crescente, até alcançarem o prazer genital, 

a partir da adolescência. Mas, sexualidade não é apenas sensação física; é, sobretudo, o conjunto de 

significados atribuídos pelo indivíduo às experiências corporais prazerosas  
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Sexualidade é o conjunto de processos sociais que produzem e organizam a expressão do 

desejo e o gozo dos prazeres corporais, orientados a sujeitos do sexo oposto, do mesmo sexo, de 

ambos os sexos, ou a si mesmo. Este vem a ser também um conceito cultural que diz respeito à 

forma como cada ser vivencia e significa o sexo. 

A respeito da sexualidade destaca-se a seguinte opinião Musskopf (2008); 

 
Refere-se ao dado sexual, que se define pelas práticas erótico-sexuais nas 
quais as pessoas se envolvem, bem como pelo desejo e atração que leva a sua 
expressão (ou não) através de determinadas práticas. Esse dado também é 
chamado por alguns/as de “orientação sexual”, e comumente classifica as 
pessoas em “heterossexuais”, “homossexuais” e “bissexuais”.(MUSSKOPF, 
2008, s.p) 
 

 

O sexo pode ser entendido segundo Nunes; Silva (2000), como “[...] marca biológica, a 

caracterização genital e natural, constituída a partir da aquisição evolutiva da espécie humana como 

animal [...]”.  

Nesse sentido, o sexo genético, ou seja, designado por cromossomos (XY) para homens e 

(XX) para as mulheres, detendo hormônios e a genitália (pênis para homens e vagina para mulheres) 

inerentes a cada sexo, não são os fatores únicos que determinam o termo sexualidade, já que papéis 

sócios sexuais advindos de valores culturais também caracterizam e moldam cada sexo. 

Torna-se fundamental, então, compreender a sexualidade levando em consideração não 

somente fatores naturais, já que estes somente têm sentido se relevarmos os processos inconscientes 

e as formas culturais como argumenta Louro (2007) sobre a obra “História da sexualidade” escrita 

por Foucault (1997). A autora destaca que somente foi possível escrever esta obra por ele entender a 

sexualidade como uma “invenção social”, isto é, esta se constitui com base em discursos do sexo que 

regula, normaliza e produz “verdades”. 

A sexualidade é considerada, neste contexto, como um “fato social” no sentido de condutas, 

como origem da identidade além de ser um campo a ser explorado cientificamente. É deste ponto de 

vista, em que as relações de gênero têm fundamentação em categorizações impregnadas na ordem 

social, que se permite relacionar não só a posição das mulheres, de maneira subordinada, mas 

também a relação entre sexualidade e poder. 

À medida que se observa o comportamento diferenciado dos alunos dos “primeiros ciclos”, 

veem-se inúmeras situações que dizem respeito à questão dos gêneros. No primeiro ciclo, geralmente 

há o agrupamento de forma espontânea das crianças por sexo, sendo mais difícil o relacionamento 

entre meninos e meninas neste estágio. Esse movimento pode e deve ser respeitado, desde que não 

implique a desvalorização do outro. Trata-se de um movimento que está relacionado com a 
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construção da identidade de cada criança, que é primeiramente preciso se afirmar como menino ou 

como menina a partir de semelhanças e afinidades de interesse da idade e do sexo. 

No período da puberdade ocorre maior entrosamento e atração entre meninos e meninas; 

essa aproximação se dá através de conflitos, medo e por vezes agressões de intensidades distintas. Na 

maioria dos casos, o professor é chamado para intervir nesses conflitos, ao mesmo tempo em que 

pode propor situações de trabalho em conjunto, como estratégia de facilitação das relações entre 

meninos e meninas. Para os conteúdos deste bloco as articulações privilegiadas são com as áreas de 

História, Educação Física e todas as situações de convívio escolar (BRASIL, 1998, p. 317.). 

Podem-se trabalhar as relações de gênero em qualquer situação do convívio escolar. Elas 

estão presentes de forma nítida nas relações entre os alunos e nas brincadeiras diretamente 

relacionadas à sexualidade. Estão presentes também nas demais brincadeiras, no modo de realizar as 

tarefas escolares, na organização do material de estudo, enfim, nos comportamentos diferenciados de 

meninos e meninas. 

Portanto, os profissionais atentos a essas situações podem intervir de modo a combater as 

discriminações e questionar os estereótipos associados ao gênero, nesse contexto pode trabalhar em 

sala de aula o respeito ao outro e às diferenças individuais. 

 
 
3. REALAÇÃO DE GÊNERO E SEXUALIDADE NO ENSINO MÉDIO 

 
O processo de educação sexual ocorre durante toda a vida do indivíduo, desde o seu 

nascimento e dele fazem parte todas as pessoas que convivem com a criança. Por isso a discussão de 

sexualidade precisa e deve ser encaminhada como parte da vida. 

Um dos objetivos da educação sexual na escola consiste em disponibilizar professores com 

um preparo adequado para desempenhar de forma significativa seu papel, ajudando os alunos a 

superarem suas dúvidas, ansiedades, angústias, pois a criança chega na escola com várias indagações 

em relação à sexualidade. 

Pensamentos acima são de Junior (2012), que traz ainda a seguinte opinião: 

 
Educação sexual não significa apenas passar informações sobre sexo. O 
trabalho a ser realizado pela escola de educação infantil deve encaminhar para 
uma intervenção no sentido de modificar posturas, desmistificar tabus e 
reformular conhecimentos e valores trazidos pelas crianças e adultos que 
interagem neste espaço. Os pequenos costumam andar pelados, tocar e 
acariciar colegas. Nenhuma dessas ações deve ser repreendida. (JUNIOR, 
2012, s.p) 
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Tanto criança e adolescente são seres social cujo processo de desenvolvimento depende do 

contexto sócio histórico em que vive. Segundo Louro (1997) a escola é um dos locais em que 

manifestam relações diversas, apresentando questões recorrentes quanto à formação do sujeito e seu 

lugar na sociedade. Talvez uma das mais marcantes, do ponto de vista das relações entre os seres 

humanos seja a questão de gênero. Assim, a escola é um dos primeiros lugares em que se depara com 

as diferenças, inclusive as de gênero. Meninos e meninas disputam/dividem espaços, 

reproduzem/superam valores, entram em conflitos. 

Dessa forma, entendem-se a relevância de se trabalhar as diferenças sexistas no espaço 

escolar. Como observa Louro (1997), a escola é um dos lugares onde se delimita espaços, serve-se de 

símbolos e códigos, afirma o que cada um pode, ou não fazer. Dessa maneira, ao mesmo tempo, ela 

agrega, separa e institui normas, valores e crenças. 

Assim, pode-se pensar como a escola pode contribuir na construção dos gêneros e das 

diferenças quando esta institui gestos, condutas e posturas apropriadas a cada um. Através de um 

longo aprendizado cada um vai sendo colocado em seu lugar: menino/menina; aluno/aluna; 

professor/professora, entre outras tantas posições de sujeito. 

No âmbito escolar destaca-se a seguinte opinião de Soares (2015); 

 
A instituição deve ser um ambiente em que todos os alunos se sintam 
acolhidos. Para que isso aconteça, é importante que a sexualidade seja 
discutida constantemente, mostrando que não há uma única maneira possível 
de explorá-la. Também é preciso apoiar alunos que busquem os educadores 
para discutir sua sexualidade. Nas regras de convivência e nas ações concretas 
de gestores e professores, deve estar claro que situações de homofobia e 
piadinhas não são toleráveis. (SOARES, 2015, s.p) 
 

 

A escola e professores lidam com as relações de gênero no seu cotidiano, mas na maioria 

das vezes não percebe suas influências na constituição das subjetividades nas crianças que quase 

sempre são identificadas (de acordo com o gênero) como meninos e meninas. Um exemplo dessa 

evidência ocorre dentro da sala de aula quando o docente conta quantos meninos e quantas meninas 

têm na sala e depois pergunta o total.  

Nesse sentido, é possível observar que as relações de gênero tem sido alvo de ensinamento 

dos adultos em relação às crianças, no qual definem o que pode e o que não pode ser feito pelas 

crianças na vivência de sua sexualidade. 

Sendo assim, a sexualidade é algo definido pelos adultos em que não se permite que a 

criança fale, pense ou sinta tudo o que ela deseja, mas determina o modo de meninos e meninas 

tratarem com a sexualidade. Para tanto, é importante explicitar que a criança elabora suas próprias 

respostas e teorias para estas questões sexuais. 
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O papel do docente é fundamental no processo de construção do conhecimento, ao atuar 

como um profissional a quem compete conduzir o processo de reflexão que possibilitará ao aluno 

autonomia para eleger seus valores, tomar posições e ampliar seu universo de conhecimentos, o 

professor deve ter discernimento para não transmitir seus valores, suas crenças e suas opiniões como 

sendo verdades absolutas ou princípios a serem seguidos. Nesse sentido, Nunes e Silva (2000) dizem 

que o docente precisa constantemente “[...] fazer a crítica dos papéis tradicionais e de suas 

convicções ideológicas”. 

A cultura, segundo Guimarães (2010) o conhecimento, a educação que as crianças recebem 

no âmbito familiar são elementos que acompanham o trabalho do educador e possibilitam a criação 

de determinadas expectativas em relação aos alunos. Porém, o (a) docente deverá evitar a criação de 

estereótipos dentro da sala de aula que definem as meninas como comportadas, delicadas, sensíveis, 

vaidosas, elegantes, frágeis em contraposição os meninos serão autoritários, esportivos, viris, 

agressivos. 

Desse modo, ainda de acordo com Guimarães (2010), na escola o controle dos corpos 

infantis passa pela negociação de seus saberes sobre a sexualidade, pela prioridade que os 

conhecimentos cognitivos, afetivos e motores adquirem na organização do planejamento, pela 

divisão do sexo e da idade, pela contenção da expressão da sexualidade, considerada exclusivamente 

de domínio privado. Por isso, sentimentos de vergonha e embaraço são ligados à sexualidade por 

meio das diferentes estratégias de disciplina dos corpos, constrangendo a manifestação de 

comportamentos considerados inadequados ao espaço da escola. 

Continuando no mesmo sentido de pensamentos, Soares (2015), destacar o seguinte; 

 
Questionar desde a Educação Infantil as normas e os padrões associados a 
cada um dos gêneros é um passo inicial. A definição do que é roupa de menina 
e o que é roupa de menino também é feita por convenções que variam de 
acordo com a cultura e o local. Assim, não há porque proibir que um menino 
vista saia, se ela fizer parte do uniforme definido pela instituição. Se o uso 
causar comoção na escola, a situação pode ser utilizada para debater como se 
construíram as regras que diferenciam homens e mulheres (SOARES, 2015, 
s.p). 
 

 

A partir disso, é possível observar que no espaço social em que vivemos, o ser feminino ou 

masculino são conceitos construídos historicamente, no qual envolvem valores, tradições e regras 

específicas de cada sociedade. Desse modo, cada sociedade possui o seu próprio modelo ideal de 

homem e mulher. Assim, entende-se que a escola é um reflexo de nossa sociedade, que é fortemente 

marcada pelo machismo, pelo preconceito com as identidades de gênero, pelo controle de um gênero 

diante do outro e pelos estereótipos sexuais.  
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Referente a isto Louro (1997) pontua que a escola não é apenas um espaço para a 

transmissão de conhecimentos possuindo também a responsabilidade de fabricar sujeitos no sentido 

de colaborar com construção de identidades étnicas, de classe e (o)u de gênero, presume-se então que 

a escola não somente reproduz modelos sociais, mas também os produz contribuindo para a 

manutenção da sociedade tal qual a que vivemos hoje. Enfim, a nossa sociedade foi construída com 

base nas diferenças e principalmente numa perspectiva sexista. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A escola é uma importante instância social de transformação da sociedade, assim não pode 

deixar de assumir sua responsabilidade acerca da construção das identidades de gênero.  

É papel da escola, assumir um posicionamento acerca da formação dessas identidades, 

principalmente no intuito de desmistificar essa diferenciação, problematizando se essas 

características ditas “naturais” são realmente inatas ou sociais e historicamente construídos. Ao 

tomar uma postura neutra, ela acaba contribuindo para o aumento da bipolarização entre homens e 

mulheres, o que é visível quando se percebe como meninos e meninas se identificam e diferenciam-

se do sexo oposto. 

Portanto, é necessário que o docente tenha formação específica para tratar sexualidade com 

crianças na escola. Além disso, deve se mostrar acessível, não emitindo suas concepções pessoais 

para os alunos, possibilitando a estes o desenvolvimento de atitudes coerentes com os valores que 

eles próprios elegeram como seus. 

É importante salientar que a escola como transmissora e produtora do saber social tem uma 

grande importância na construção da cidadania, pois esta é fundamental na mudança da concepção a 

respeito da igualdade entre os sexos e determinante na forma como os conteúdos sociais serão 

absorvidos pela criança, que por sua vez representa a renovação da sociedade. 

Logo, é necessário que a escola contribua para a superação de preconceitos e desigualdades 

por meio da implementação de ideias e valores que não reforcem a concepção de um mundo 

masculino superior ao feminino, mas que estabeleça condições de igualdade para ambos os sexos. 

Para isso, a escola e professor precisa incorporar o debate das questões de gênero, fazer leituras 

críticas dos livros didáticos, refletirem a prática escolar na perspectiva de gênero (como por 

exemplo, eliminar as divisões por gênero, facilitar a interação de ambos os sexos na hora do recreio), 

desenvolver trabalhos que abordem a sexualidade e homossexualidade, debater os textos sexistas e 

preconceituosos. 
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Enfim, a escola pode contribuir muito para que aconteça uma mudança na concepção de 

gênero, possibilitando a construção de novas relações entre homens e mulheres pautados em 

princípios de igualdade e justiça, culminando assim no desenvolvimento de uma cultura democrática 

e participativa. 
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Capítulo 35 

SE LÍNGUA É PODER, ENSINAR LÍNGUA CONSISTE EM QUÊ? 

 

Eduardo Henriques (UFPE) 

 

RESUMO  

A relação entre língua e poder, bem como os exercícios de autoridade empreendidos através da linguagem, 
não são novidade nos debates orquestrados seja pelos estudos linguísticos seja pela Filosofia, pela 
Antropologia, pela Sociologia, pelas Ciências Políticas, pela Educação ou mesmo pela História. A partir desse 
pressuposto consensual no cenário científico global, o presente documento arvorar-se-á na discussão 
concernente às práticas de ensinança cuja base ideológica e o teor social, cultural, político e dominador da 
Língua Portuguesa detêm centralidade na observação e na apreensão da linguagem como agência de poder 
sobre si e sobre outrem, erigindo e ressignificando o que ordinariamente se toma como realidade. Para tanto, 
far-se-á uso da primaz finalidade da educação sistemática brasileira: intuir uma formação para a cidadania, a 
qual encontra na aula de português acesso a práticas de letramento orientadas à autonomia reflexiva, crítica e 
responsável nos diversos eventos linguageiros da vida cotidiana. Dialogando com expoentes do Círculo de 
Bakhtin (1929; 1952/53; 1979), dos estudos da Linguística Aplicada tanto Indisciplinar, Moita Lopes (2006) e 
Fabrício (2006; 2008), quanto Crítica, Pennycock (2006; 2001) e Hooks (1994), e da Educação, notadamente 
os apontamentos de Freire (1996), expor-se-ão imbricamentos e indissociabilidades do ato de ensinar uma 
língua com as relações culturais da mesma, contemplando-se seu traçado histórico e as dinâmicas sociais 
pertinentes, as quais revelam e desvelam efetivos sentidos e sentimentos, cruciais semânticas do saber 
linguístico advindas do universo extralinguístico, mas abraçado à língua em função do uso humano que dela é 
urdido. Tendo em vista uma Educação avessa e subversiva às quaisquer formas de dominação, almeja-se, com 
efeito, prestar solidariedade para com exercícios docentes críticos e disruptivos, ao passo em que se pretende 
encorajar o abandono de falaciosas pedagogias neutras que escravizam estudantes às estruturas de poder e 
opressão linguisticamente operantes nas relações humanas.  
 

Palavras-chave: Língua e Poder; Educação Crítica; Linguística Aplicada Indisciplinar Crítica; Paulo 
Freire.     

 

Introdução 

 

Em atenção ao momento presente da história da educação nacional, quando se verificam 

múltiplos disparates a açoitar a reputação, a legitimidade e a importância do ensino público gratuito e 

universal a todos os brasileiros, faz-se mister reafirmar os valores que perpassam e corporificam o 

engenho escolar, com especial destaque à finalidade da escolarização e ao amparo constitucional 

para a promoção e a garantia da mesma. 

A fim de ofertar contextualização ao cenário ora exposto, cabe, e não sem embrulhos ao 

estômago, trazer à baila o projeto de depreciação da figura do professor Paulo Freire, o qual possui 

mais de 40 títulos de Doutor Honoris Causa, outorgados por renomadas universidades mundo afora, 
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como Genebra (1979), Massachussetts (1990), Madri (1991) e Boston (1991), e sendo estudado e 

aplicado em mais de 20 centros de formação de professores no exterior, além das diversas cátedras 

em todo o país1. À revelia da dignidade somada à importância acadêmica do pai da Pedagogia Crítica 

brasileira, o partido do atual presidente da República, o PSL, através da deputada federal Caroline de 

Toni (SC), protocolou pedido de revogação do título de Patrono da Educação Nacional que fora 

agraciado a Paulo Freire em 2012. O congressista de mesmo partido Heitor Freire (CE) repetiu o ato, 

havendo justificado seu gesto por entender que Paulo Freire instituiu um "método marxista crítico" 

no qual o aluno "quebra a posição superior do mestre, insurgindo-se contra aquele que detém o 

conhecimento", por isso, deve-se evitar "a celebração daqueles que incentivam à balbúrdia e à 

insubordinação" (ORTEGA, 2019).  

Por sua vez, a deputada Caroline de Toni (PSL-SC) esclareceu que sua proposta contra Paulo 

Freire é embasada no fato de que ele "pouco se dedicou a analisar e oferecer caminhos aos docentes 

sobre recursos da ciência pedagógica", bem como "discutiu formação política e relegou a segundo 

plano os verdadeiros desafios da educação" (ORTEGA 2019). Contudo, a partir da leitura dos mais 

de 20 títulos2 escritos por Freire para apresentar e defender a sua Pedagogia Crítica, tem-se como 

notório saber que a sua perspectiva de Educação é baseada em uma relação horizontal entre 

educadores e educandos, construindo por meio de trocas os saberes e as experiências necessárias à 

cidadania autônoma. Noutros termos, Freire defendia uma escola democrática alicerçada em uma 

perspectiva humanizada do ensino que refuta a imagem do aprendiz como tábula rasa e advoga em 

favor das vivências pregressas do alunado como ponto de partida e lugar de reflexão, criticidade e 

construção de conhecimentos e pontos de vista.  

Sobre a pedagogia freireana, Chiarella et all (2015, p. 419) assevera que essa se baseia “na 

indissociabilidade dos contextos e das histórias de vida na formação de sujeitos, que ocorre por meio 

do diálogo e da relação entre alunos e professores”, de modo que fundamenta uma Educação 

Libertadora dos moldes depositários da dita Pedagogia Tradicional, pois essa última concebe o 

professor como aquele que detém consigo todos os conhecimentos ditos legítimos, ao passo em que 

o alunado consiste em uma tábula rasa na qual se despejam informações. E mais, a presente relação 

professor-aluno se inscreve na desigualdade hierárquica quanto ao poder e à autonomia, já que o 

professor detém ação, sendo quem ensina e toma o aluno como um receptáculo assujeitado, passivo e 

ingênuo, enquanto as práticas de ensino e de aprendizagem ocorrem tendo os seus contextos 

desvalorizados, de modo que as experiências que constituem os sujeitos envolvidos e a própria ação 

                                                           
1 Para mais dados sobre o exposto, consultar o Projeto Memória no seguinte endereço: 
<http://www.projetomemoria.art.br/PauloFreire/biografia/09_biografia_homenagens.html>  
2 Para acesso a essa bibliografia escrita por Paulo Freire, acessar o seguinte endereço: 
https://educacaointegral.org.br/reportagens/guia-definitivo-da-bibliografia-de-paulo-freire/.  
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educadora são secundarizadas, quando não sumariamente desprezadas, ganhando relevo, com isso, 

uma  espécie de ação educativa essensializada como forma de opressão e subjugação do alunado 

(CHIARELLA ET ALL, 2015). A essa ensinança opressora, e por que não colonizadora, Freire deu o 

nome de Educação Bancária.  

Ainda face ao prelado freireano, o vigente ministro da Educação (o 2º em 8 meses) afirmou 

que “Se o Paulo Freire fosse tão bom, ia ter mais um país usando o método dele”, revelando um 

completo desconhecimento acerca do tema e de sua amplitude epistemológica, prática e de aplicação, 

pois, em oposição ao dito pelo Sr. Weintraub, a perspectiva educacional de Paulo Freire “é aplicada e 

estudada em países com educação de alto nível, como a Finlândia, que tem um centro especializado 

para discutir as obras do educador. Existindo centros semelhantes na África do Sul, Áustria, 

Alemanha, Holanda, Suíça, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá” (ILHÉU, 2019). 

Some-se a isso o fato de que, em 2016, Elliott Green, professor especialista em estudos sobre 

desenvolvimento e aprendizagem da London School of Economics, realizou uma pesquisa de 

amplitude global que conclui ser o livro Pedagogia do Oprimido não apenas um dos mais célebres 

publicados pela Patrono da Educação brasileira, mas também o terceiro mais citado no mundo em 

trabalhos na área de humanidades (ILHÉU, 2019).  

Entretanto, qual a razão para que o atual governo eleja Paulo Freire como um inimigo e 

instaure uma caça às bruxas a toda a sua obra, tal qual fizera Hitler aos humanistas e filósofos 

durante o Terceiro Reich? Ora, o ponto nevrálgico da questão consiste na Pedagogia Crítica 

Freireana ter como foco a promoção da autonomia do sujeito. Isso implica em fazer o educando 

perceber as relações de poder, de ideologia, de colonização e de dominação existentes na sociedade, 

e, para tanto, empreende uma educação problematizadora com o intuito de “estimular a consciência 

crítica da realidade e a postura ativa de alunos e professores no processo ensino-aprendizagem, de 

forma que não haja uma negação ou desvalorização do mundo que os influencia” (CHIARELLA ET 

ALL, 2015).  

Justamente por essa práxis educadora que lança luzes à realidade social, a pedagogia de 

Freire incomoda àqueles que fazem uso do estamento social para construir privilégios através do 

subjugo e da precarização da vida de terceiros. Ou seja, no momento em que a Educação assume o 

compromisso de dar ciência a todos de seu lugar no mundo, de que esse lugar é culturalmente 

inscrito, de que o que cada pessoa tem reflete um ordenamento social, econômico, político, 

ideológico e, portanto, cultural, há um natural enfrentamento das opressões e das assimetrias que 

açoitam a dignidade humana e cidadã dos brasileiros.  

Nesses termos, o que claramente está sendo combatido pelo governo em voga não é 

verdadeiramente a figura de Paulo Freire, mas efetivamente o que promove a curto, médio e longo 
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prazo a prática educadora por ele inspirada, na qual “a educação é encarada como um ato político, e 

as relações estabelecidas entre alunos e professores devem ser embasadas em interações de respeito 

entre sujeitos e cidadãos, de modo a construir conhecimento crítico e centrado na busca pela 

autonomia” (CHIARELLA ET ALL, 2015, p.419).  

Assim sendo, já que “não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base 

ideológica. A questão é: sua base ideológica é inclusive ou excludente?”, como questionara Paulo 

Freire (2011), frente à postura do governo, o que se almeja para os brasileiros com uma tal educação 

que quer aleijar de si práticas que visam instrumentalizar o emancipar dos sujeitos educandos da 

condição de tábula rasa para a de construtores do próprio saber, de passivos para agentes ativos de 

suas vidas e do mundo que lhes cerca, de alienados para politizados, de acríticos para cientes e 

conscientes da realidade? Esse governo age pela inclusão ou pela opressão? Pelo todo ou por alguns? 

Por todo o horizonte descortinado, doravante, perquirir-se-á e desvelar-se-ão as 

correspondências entre os usos da língua como práticas de poder em atenção ao ensino da língua 

portuguesa como língua materna na escola básica nacional, contrastando os efeitos da Pedagogia 

Crítica Freireana com a Pedagogia Tradicional, essa dita como Neutra e isonômica, no sentido de 

verificar como ambas atuam (ou não) na oferta da cidadania expressa como fim educacional pela 

Constituição Federal de 1988.  

 

A neutralidade do discurso como recurso de alienação e opressão 

 

No limiar do século XX, o filósofo russo Mikhail Bakhtin (1990) assinalou a totalidade das 

produções discursivas como fruto, afetamento e (re)produção de ideologias, da mesma forma que as 

ações humanas como originárias de um engenho linguístico que opera sobre o sujeito, sobre a 

sociedade e sobre o meio cultural em sua completude. Consoante esse prisma, verifica-se a chancela 

do caráter ideológico de tudo aquilo que os sujeitos realizam ao longo de suas vidas, haja vista que 

são motivadas tal qual incentivam atitudes terceiras em diálogo com os ideais que as corporificam e 

subjazem.  

Ou seja, de pronto, explicita-se que tanto o discurso da neutralidade quanto o Paradigma da 

Neutralidade, que se diz embasar tal posicionamento imparcial, consistem em falácias, proposições 

mentirosas, discursos cuja intenção é ludibriar a população brasileira. Isso em virtude de a ideologia 

ser indissociável à consciência, à cognição e à sociedade, estando enraizada na inteireza da produção 

intelectual humana, independentemente do posicionamento ou mesmo da questão tematizada 

(BAKHTIN, 1990). Assim, ao se defender uma posição discursiva e atitudinal isenta, na realidade, o 
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que se assume não tem nada a ver com equanimidade ou apartidarismo, mas sim com um vestir do 

cinismo para coadunar com axiologias assimétricas delineadoras de privilégios para uns (poucos) em 

detrimento da opressão de outros (muitos).  

Seguindo uma tecitura histórica, recuperar-se-ão os estudos filosóficos da Antiguidade 

Clássica, quando se dá à luz ao Paradigma da Neutralidade, o qual era evocado em alusão ao ofício 

da Justiça enquanto uma essência igualitária, destra e isonômica em seu sentido filosófico, mas 

sabidamente perpassada pelas verdades e pontos de vista dos seus operadores. Não obstante a isso, os 

gregos acreditavam que para alguém ser efetivamente justo, haveria de passar a vida inteira buscando 

pôr diante de si as lentes da imparcialidade antes de se posicionar diante da vida e dos atos das 

pessoas. Saliente-se que se tratava de uma busca, um intento, um exercício cuja tradução pode ser 

livremente dada como uma tentativa de se pôr no lugar do outro para, assim, poder vir a entender 

suas posições, já que neutro em plenitude não havia possibilidade de ninguém vir a ser.  

Imprimindo um deslocamento temporal até a contemporaneidade, tem-se em Foucault (2008) 

o destaque para os discursos, compreendendo neles inclusive – e não apenas – quaisquer gestos, 

posicionamentos, tomadas de decisão, deliberação e/ou isenções, como advindos de dialógicas 

urdiduras de significados múltiplos a transpassar os sujeitos a partir dos afetamentos que as 

experiências vividas lhes causam.  Esmiuçando a explanação foucaultiana, salta às vistas a troca de 

figurinhas do francês com Bakhtin (1990), posto que ambos frisam que seja oposta à veridicidade 

toda presumida postura (discursiva) neutra. E, pondo às claras, o que os aproxima nesse caso 

consiste na certeza de que não existe manifestação alguma do ser humano não vinculada aos juízos 

de valor, às crenças, à moral, à ética, aos objetivos, aos pontos de vista, aos ideais e às avaliações de 

seus autores – sempre em diálogo com autorias outras, do plano da cultura.  

Ainda em combate à inverdade na defesa de um discurso neutro, o polonês Chaïm Perelman 

(1996) sustenta que mesmo quando determinados discursos parecem indicar um não engajamento, 

um não assumir de lados, em verdade apenas falseiam tal condição, pois já no anuir de um pleito, 

toma-se por cabal haver um posto e um oposto em disputa, sendo uma tomada de partido ou uma não 

intervenção atitudes de suporte a um ou outro posicionamento. Trocando em miúdos, o que o autor 

sinaliza é que um sujeito ao se dizer neutro assume uma estratégia de enganação no intuito de tirar de 

seus ombros qualquer responsabilidade alusiva à posição que assumiu (PERELMAN, 1996). 

Entretanto, que fique claro, esconder o lado que assente não configura neutralidade, apenas covardia.  

Consoante as assertivas de Bakhtin (1990), Foucault (2008) e Perelman (1996), o professor 

Faraco (2003) afiança a retórica da neutralidade como sendo uma urdidura axiológica a qual é em si 

mesma uma posição, um ponto de vista. Com isso, tão logo estilhaçada a serenidade do discurso 

neutro e desvelada a violência de sua sórdida e cínica defesa de posição através de urdiduras 
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dissimuladas, recupera-se o questionamento de Paulo Freire (2011) se tais posicionamentos são 

inclusivos e libertadores ou excludentes e opressores. O fato é que neutros não são, sim posições 

anuentes e covardias.    

 

O poder da língua e o poder na língua 

 

“Ao negarem a mim a condição de educador, por ser demasiado político, eram tão políticos 

quanto eu. Certamente, contudo, numa posição contrária à minha. Neutros é que nem eram nem 

poderiam ser”, afirmava Paulo Freire (1992, p.9), em seu livro Pedagogia da Esperança. Com esse 

dizer, explicita as relações políticas que embasam as posições assumidas e empreendidas por todo ser 

humano no fazer cotidiano, por estarem presentes como lentes a traduzir o mundo, mundo este 

construído também politicamente e segundo ferramentas discursivas que põem concepções e 

objetivos políticos em prática, erigindo com isso a realidade social em sua mais heterogênea 

concepção.  

Faz-se imprescindível, portanto, e como eterno ponto de partida, que se compreenda a língua 

enquanto plano tanto imaterial quanto material de existência ideológica, haja vista que é na abstração 

que a ideologia em si reside, mas nas ações concretas do ontem, do hoje e dos intentos do vir a ser 

ela se concretiza. Por esse entendimento, emerge como verdade situada que “a língua é uma 

produção social, com uma presença individual nessa produção social. É precisamente por isso que a 

linguagem é corpo ideológico. Não é possível pensar em linguagem sem ideologia e poder” 

(FREIRE, 2005, p.16). Ora, então, cabe bem ler que essa presença individual alude aos engenhos 

humanos em suas ações concretas diárias, contudo nocionando estarem mesmo essas ações 

individuais perpassadas por uma autoria coletiva, advinda de um entrecruzamento tanto dissensual 

quanto consensual, pacífico e conflituoso de vozes e pontos de vista que atravessam os sujeitos a 

urdirem suas visões de mundo em irrefreável diálogo. Nesse estágio, evidenciam-se as convergências 

entre a perspectiva freireana e a proposição de Bakhtin (1990) para a língua, seus usos e significados 

como grandes teias dialógicas que costuram ao mesmo tempo que são costuradas pela cultura. 

Avançando na discussão, a ideia de que o fio da língua, o fio da ideologia e o fio do poder 

trançam a realidade já entrelaçados ganha relevo, ou, mais evidente que isso, poder-se-ia, por fim, 

advogar que se trata, todo o tempo, de um mesmo fio pelo qual se costura a organização (e a 

ordenação) social. Sobre isso, na perspectiva do Círculo de Bakhtin, figura iminentemente 

protagonista o lugar da linguagem, no qual as formas ideológicas se revelam, corporificam e agem 

sobre a sociedade, materialmente, como sendo morada da ideologia conforme fenômeno e realidade 
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social, consoante práticas de interação que produzem, que fabricam o mundo (VOLOSHINOV, 

1999).  

Nesses termos, revozeando Voloshinov (1999, p.47), não existe vacina que torne imune aos 

contágios ideológicos nenhum ser humano. Logo, desde o momento em que se estabelece contato 

com a cultura – e isso se dá desde a gestação, passando pelo nascimento (inclusive o modo pelo qual 

o parto é realizado), tais quais todos os contatos e sentidos que são produzidos pelas experiências do 

recém-nascido e durante sua vida inteira – as pessoas estão imersas em ideologias, sendo 

atravessadas por elas, agindo por meio delas e corporificando-as cotidianamente, seja na reprodução 

dessa ideologia seja na ressignificação e atuação de si sobre o aparato ideológico com o qual se entra 

em contato.  

Como construto, “a palavra dita, expressa, enunciada, constitui-se como produto ideológico, 

resultado de um processo de interação na realidade viva” (STELLA, 2016, p.178), assim a palavra 

viva põe vida às proposições ideológicas e aos valores sociais dialogicamente constituídos e 

constituintes dos sujeitos, sendo, portanto, a forma material das estruturas sociais estabelecidas. 

Nesses termos, cada palavra tem consigo a neutralidade de isoladamente não significar nada, 

ocorrendo inócua em si mesma, mas tencionada pelo uso contextualizado, assume significados 

ideológicos os mais variados em função da própria ocorrência não mais como vocábulo e sim projeto 

de texto. Enquanto enunciado, por fim, a palavra, nunca é neutra, o discurso nunca é neutro, o dizer 

nunca é neutro, nem mesmo o silêncio, o não-dizer é uma forma de dizer, já que nada contesta – 

permitindo continuidades (VOLOSHINOV, 1999). 

Tal qual Stella (2016) faz um estudo dos vários significados do vocábulo “saúde” a partir dos 

seus contextos de uso, comprovando que todo significado é depreendido da situação interacional 

situada, do enunciado concreto em si, estando, com isso, materalizando os sentidos ideológicos que 

erigem a interlocução, haja vista que erigem inclusive os interactantes – da mesma forma que por 

eles são erigidos; toda palavra é igualmente uma e a mesma a cada ocorrência. Nessa direção, 

Rajagopalan (2016, p.71) defende que cada palavra, cada nome, cada discurso opera identificações 

sobre o seu objeto do dizer, estando essas identificações produzidas conforme as lentes ideológicas 

pelas quais o sujeito imprime sobre outrem sua identificação desejada, a qual é inalienavelmente 

valorativa e posiciona o objeto do dizer em um lugar social específico.  

Ora, por si só o termo “doutrinador” não tem qualquer valor positivo ou negativo. Agora, em 

se buscando aplicações para a palavra, ver-se-ão contextos que podem ser do gosto ou do desgosto 

do leitor. Por exemplo, todo padre, ao pregar sua crença, é um doutrinador; todo político, ao expor 

suas propostas e quereres em detrimento dos opositores, é um doutrinador; todo palestrante que vem 

a expor uma tese ou perspectiva com fins de convencimento e adesão de sua audiência é um 
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doutrinador. Contudo, nos últimos meses, o governo do PSL, do Presidente da República aos seus 

ministros e bancada aliada, vem usando o termo “doutrinador” para se referir aos professores 

brasileiros, destacadamente os das universidades públicas federais, aproximando o termo” 

doutrinador” de significados próximos à “subversão”, “insubordinação” e “falta de patriotismo”. 

Querendo lançar aos professores qualquer representação identitária que os aparte de significados 

como “educadores”, “mediadores” e “orientadores”, o governo instaura uma cruzada para 

deslegitimar o lugar social dos docentes e ressignficá-los ao ponto de os pôr em desprestígio perante 

à sociedade, revestindo tudo o que essa classe representa, assim como os discursos que enuncia de 

valorações depreciativas.  

Noutros termos, o que se vê é que a simples evocação da palavra “doutrinador” diz muito 

pouco. Todavia, o contexto de evocação, ou seja, a enunciação e, obviamente, o enunciado concreto 

dão o tom da palavra, atribuem sentidos ideológicos que operam a carga semântica que ela ostenta 

em seu contexto de uso. À luz de Rajagopalan (2016), pôs-se sobre a palavra a identidade que serve 

ao propósito de a enunciar num dado tempo e espaço determinados. Identidade essa posta por quem 

possui local de fala para o fazer, poder consigo, posição social que confira proeminência, valor de 

verdade e legitimidade ao seu dizer em detrimento de palavras outras proferidas por outrem.  

Quando a Educação se tornou inimiga da nação brasileira? E quem fez dos professores o 

pesadelo que assombra os sonhos do Estado? Ora, ambas as respostam encontram fundamento em 

um limiar comum: uma educação crítica se caracteriza, antes de tudo, por ser e por colimar acessos 

ao seu público educando aos bens da cultura letrada, suas origens, engendramentos e culminâncias, 

tal qual munir o alunado das ferramentas demandadas por um exercício reflexivo, crítico, 

responsável e autônomo da cidadania. Assente no explicitado, pensar um ato de educar crítico 

vocacionado em uma aprendizagem igualmente crítica em que ambos tenham por culminância 

agências transformativas sobre o social em prol da coletividade, destacadamente os menos assistidos 

e marginalizados, acarreta em assumir posturas insubordinadas que desafiam o status quo e desafiam 

o privilégio dos que se regozijam da opressão que exercem e esbanjam o negado aos oprimidos.  

Entendida essa arquitetura das sociedades contemporâneas forjadas sob a égide da “lei da 

selva”, quando aquele com maior poder bélico coloniza a outrem, vem à baila o propósito de uma 

perspectiva decolonial de ensinança, a qual soma consigo as lentes de uma Educação que agrupa o 

pós-colonialismo, a transgressividade, a indisciplinaridade, a criticidade no letramento e na 

pedagogia, a contra-hegemonicidade, ou seja, quaisquer práticas não colonizadoras do educando. Tal 

feito ocorre explicitando ainda que toda ação de cultura é colonizadora, por isso demanda o maior 

grau de transparência e honestidade nos empreendimentos educacionais sobre elas próprias, seus 

intentos, suas consequências e usos posteriores.  
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Na mesma direção, dialogando com Janks (2000), Scott (1999), Foucault (1980) e Fanon 

(1961; 2008), Pennycook (2012; 2006; 2001) assevera a obrigação de o professorado – bem como a 

sociedade – compreender as inter-relações entre dominação, essa manifestada pela linguagem 

enquanto instrumento de exercício e reprodução de estruturas de poder, acesso, estando aqui 

incluídos os gêneros, as esferas, os domínios e usos da língua em que os exercícios de poder se 

engenham e legitimam, diversidade, vozeando o Paradigma da Diferença e o reconhecimento das 

diferenças no ser e no viver, e planejamento, enquanto inventividade e agenciamento.  

Com isso, emerge a engenharia social em que vivemos, sobre a qual a perspectiva crítica de 

educação linguística busca lançar luzes, alicerçada no Domínio (os efeitos de poder operados pela 

língua), Disparidade (a verticalização das relações socias, impressas e expressas pela língua, entre os 

detentores do poder e os subjugados a ele),  Diferença (a normativização e a normalização versus as 

variações de uso da língua como formas legítimas ou não de produção de discursos por meio da 

validação ou não das formas de produção de sentido), e Desejo (o modo com a língua produz 

identidades e, através delas, agenciamentos que opera ou negam chancelam modos, produções, 

leituras e interpretações discursivas), a fim de que o estudante tenha clareza dessas particularidades 

da comunicação (PENNYCOOCK, 2016, p. 70-71). 

Tendo em vista iluminar as coxias tanto quanto ao palco, urdido o presente caminho, expor-

se-á, didaticamente, sem reduzir a densidade teórica, questões simples em que se percebe o poder 

que a língua possui e como dela hegemonias fazem uso para marcar e manter o seu local em 

detrimento de outros grupos sociais de menor poder, portanto, menor prestígio e legitimidade sociais.  

Consoante Monteiro (2015), a língua ostenta a materialização do que há de melhor e pior em uma 

cultura, por isso, analisando a mesma, identificar-se-ão querelas das mais variadas naturezas, como 

preconceitos, abjeções, negações, apagamentos e violências de demasiados cunhos. Para 

exemplificar o dito, o citado autor defende que na língua “uma das mais recorrentes ferramentas de 

opressão racista passa pela negação da legitimidade cultural e simbólica do outro”, sendo marcadora 

de opressões e mesmo de validações, já que os usos da língua distinguem lugares de fala e posições 

sociais, tendo por base "a intenção babélica da língua única e universal”, da norma, do padrão, do 

beletrismo e da erudição como instrumento social de marginalização dos não dominadores dessa dita 

língua correta (MONTEIRO, 20015, s/p). 

Paralelo a isso, Bagno (2014) traz à tona que “como todo preconceito, o linguístico é a 

manifestação, de fato, de um preconceito social, porque o que está em jogo não é a língua que a 

pessoa fala, mas a própria pessoa como ser social”, logo, os usos feitos da língua e o que é através 

dela operado (tudo!), estão diretamente ligados à sintaxe social que mantém cada coisa em seu lugar 

– inclusive opressores como opressores e oprimidos como oprimidos.  
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Sob a apresentada conjuntura, a língua evidencia, através de acessos e negações, explicitações 

e apagamentos, vozeamentos e silenciamentos, legitimações e depreciações, chancelas e proibições, 

enaltecimentos e escarnecimentos não apenas posições da língua sobre a língua, mas apreciações de 

pessoas sobre pessoas, operadas linguisticamente, produtos e produtoras de ideologias, 

materializadas pelo ideológico. Todavia, frise-se, com efeito, as expressas ações maquinam-se por 

um engenho alicerçado em estruturas de poder que visam resguardar esse poder para quem já o 

detém - inviabilizando questionamentos que ponham em risco tamanho privilégio, mesmo que 

signifique coletivizar dignidade e qualidade de vida.  

 

Considerações Finais: uma escola covarde ensina o quê?  

 

Há de se clarificar que o presente documento assume para si a perspectiva de Paulo Freire 

(1997, p. 74-75) quando o professor defende que “quando falo em educação, falo em intervenção”. 

Partindo dessa exterioridade, assume-se, portanto, que “a escola não apenas reproduz, mas também 

contradiz a reprodução. Como professores educadores nós temos que estar engajados num palco de 

luta permanente” (FREIRE, 1997, p. 75).  

A partir desse limiar, fixa-se como de primaz intuito da agência educadora um fazer que tome 

como responsabilidade a melhoria das condições de vida dos estudantes em três instâncias temporais: 

o horizonte presente, o horizonte próximo e o horizonte longínquo. Por isso, ao passo em que 

trabalha a engenharia curricular nas práticas de ensinaça do cotidiano educacional, cabe ao docente 

vincular esse currículo às demandas e às realidades presentificadas na escola por meio de sua própria 

comunidade escolar.  

Acerca do exposto, evidencie-se, efetivamente, que a dita vinculação não é uma novidade, 

mas já está presente nos documentos oficiais há décadas, e o proposto por Paulo Freire não destoa 

nesse item, mas o inspira. Prova disso está nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 

2002, p.04) ao asseverarem o intento das políticas educacionais em instituir “um currículo que tenha 

vínculos com os diversos contextos de vida dos alunos”, o qual tenha como foco não no acúmulo de 

informações, mas sim no desenvolvimento de competências e conhecimentos para a vida autônoma, 

cidadã e produtiva – estando esse igual texto presente nas Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio - OCEM (BRASIL, 2006, p.11). Também está presente na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996), a qual traz em seu Artigo 26 a necessidade de se 

adequar a aprendizagem curricular às características, realidades e necessidades regionais e locais, 

tomando por base as demandas culturais e econômicas da clientela de cada escola.   
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Poder-se-iam somar a esse rol de documentos oficiais que legitimam a aplicação 

contextualizada de práticas de letramentos que se construam com base nas realidades, nas vivências e 

nos saberes da comunidade escolar, rechaçando qualquer prepotência com relação a um saber 

unicamente detido pela figura docente ou por uma relação verticalizada entre os agentes 

educacionais, muito outros. Como exemplo, tem-se o Plano Nacional de Educação - PNE (BRASIL, 

2010a), o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE (BRASIL, 2010b) e a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017). 

Entretanto, experiências de ensino e de aprendizagem que destoam do preconizado por Paulo 

Freire e, por conseguinte, do expressamente assinalado nos documentos que fundamentam a 

Educação em nível nacional, concorrem para uma escolarização que muito pouco significa para o 

desenvolvimento dos seus alunos enquanto sujeitos sociais e culturais, cidadãos autônomos e agentes 

econômicos. Se a escola não fomenta o pensamento crítico, o intervencionismo, a mudança social, o 

empreendedorismo ético e sustentável, a solidariedade e a defesa do bem-comum segundo uma 

práxis que renegue quaisquer proposições alienantes, o que significa essa escolarização? 

Primeiramente, uma Educação que não se institui como crítica não é Educação, sendo, 

portanto, uma experiência de adestramento cultural, pelo qual se operam as normalizações e 

homogeneizações engendradas pela normativização do corpo social a serviço do aparato ideológico 

dominante. Sob essas condições, a escola se faz tão somente uma fábrica de operários que edificam 

um projeto social cuja finalidade é beneficiar os patrocinadores de tal engenharia, deixando à 

margem do gozo das benesses dessa urdidura todos aqueles que não participam de sua orquestração, 

ainda que tenham sido e permaneçam orquestrados e subservientes àqueles outros.   

Trocando em miúdos, aqui se clarifica a natureza de uma escola acrítica - e entenda-se uma 

escola que se diz acrítica - nada mais é do que uma essência perversa que autoriza e, ainda mais, 

opera a marginalização, a exclusão, o apagamento e a exploração das pessoas. Saliente-se, ainda, 

que, quase sempre, o capataz vem da mesma ninhada do açoitado. Logo, estruturas de verticalização 

social, culminadas e oriundas da relação opressor/oprimido, estabelecessem-se graças ao pacto feito 

com aqueles oprimidos que terão algum ínfimo benefício ao aceitar judiar da vida, das perspectivas, 

das possibilidades, dos objetivos e dos sonhos dos seus próprios semelhantes. Quando a escola não 

se posiciona contra, naturalmente ela opera a favor desse cenário.  

Afixado a posição ora defendida, conclama-se aos professores uma reflexão concernente ao 

indefensável em sala de aula: apagamentos. Isso em função de o cinismo pedagógico prejudicar tanto 

ou mais do que o desprezo institucional pela ação pedagógica, haja vista que quando a escola fecha 

os olhos para as demandas sociais ela ignora o fato de no Brasil 40% dos novos casos de HIV 

ocorrerem em jovens entre 15 e 24 anos (SILVA  et all, 2015, p.5), ou de que aproximadamente 70% 
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dos casos de estupro violarem crianças e adolescentes  (IPEA, 2017), ou que 24,1% dos casos de 

exploração sexual infantil serem praticados pelos pais das vítimas e outros 32% serem agredidos por 

pessoas do convívio cotidiano (BBC BRASIL, 2017).  

Então, quando uma escola se recusa a ministrar a Educação Sexual, ela não apenas contraria o 

estipulado nos documentos oficiais, a exemplo dos temas transversais Saúde e Orientação Sexual 

delineados nos PCN, como também contribui para a manutenção da vulnerabilidade dos jovens 

brasileiros às agressões de natureza sexual graças à omissão, a uma prevenção que foi 

deliberadamente negada. Ou seja, a escola, seus gestores e professores, principalmente, contribuem 

para o cenário de violência, estupro, contaminação, traumas e mortes vigente no país. Eis o preço e a 

responsabilidade de uma educação omissa.  

Em novembro de 2018, uma criança de apenas 11 anos "denunciou o próprio padrasto por 

maus tratos e abuso sexual. A vítima conseguiu contar sobre o que vinha passando a uma professora, 

após assistir a uma palestra sobre violência sexual na escola pública onde estuda” (G1, 2018). Graças 

ao compromisso da escola para como seu alunado, promovendo ações de educação para a 

sexualidade, a saúde, a segurança e o bem-estar, a vítima expôs o caso e foi levada à Delegacia de 

Proteção à Criança e ao Adolescente – DPCA, onde a menina relatou os vários abusos sexuais 

sofridos, sendo submetida a exame de corpo de delito que confirmou prática de violação sexual pelo 

padrasto, que foi preso (G1, 2018).  

Some-se a isso que 1 de cada 5 crianças nascidas em 2016 são filhas de adolescentes 

brasileiras, segundo a Folha de São Paulo (2016), revelando que os jovens estão se iniciando na 

sexualidade às cegas, sem domínio de métodos contraceptivos, sem uma Educação Sexual que os 

prepare para as práticas do sexo, os cuidados e as consequências, as modalidades, as consequências e 

as responsabilidades que permeiam a vida sexual. E a escola está diretamente ligada a isso, inclusive 

por cerca de 76% das mães brasileiras entre 10 aos 17 anos largarem os estudos e 58% dessas garotas 

nem estudarem e nem trabalharem, adensando os custos básicos de sobrevivência de suas famílias, 

além de ficarem severamente desqualificadas para o mundo do trabalho e a vida autônoma na idade 

adulta (FOLHA DE SÃO PAULO, 2016).   

Com isso, percebe-se a articulação nefasta entre a ausência de Educação Sexual nas escolas 

com questões ligadas à violência sexual, ao aumento das DST, a ausência de planejamento familiar, 

ao fomento à pobreza, à carência de profissionalização e, frise-se, à evasão escolar. Essa última, 

consoante dados do O Globo (2017), atingem 41% dos jovens brasileiros em idade regular de 

escolarização, tendo como principais causas as condições socioeconômicas em que vivem. Logo, por 

mais que avancem as políticas públicas em combate ao abandono escolar, enquanto não figurar uma 
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efetiva educação alicerçada nas necessidades latentes da comunidade escolar, tudo não passará de 

medidas paliativas mantenedoras dos fracassos ordinariamente apontados na educação básica.  

Por isso, palmas aos educadores que não se omitem ou acovardam diante das urgências 

sociais de seu alunado e processam em sala de aula uma educação direcionada à intervenção social. 

Palmas aos educadores que abordam o tráfico, o consumo e a repressão às drogas à luz da lei em sala 

de aula, inclusive destacando a subjetividade presente na legislação, como a diferença entre usuário e 

traficante (quase sempre estabelecida pela cor, classe social, endereço e laços parentais da pessoa 

abordada portando substância ilícita); que afasta sua crença da sala de aula, a qual é laico como o 

Estado brasileiro, para falar de religiões e inclui as matrizes africanas, indígenas, árabes, celtas e os 

impactos culturais da pluralidade religiosa no Brasil (inclusive as práticas de violência por parte de 

cristãos contra não cristãos de culto católico ou protestante/evangélico, notadamente contra religiões 

africanas, em um misto de intolerância religiosa com racismo); que contemplam as realidades do 

mundo para além de suas crenças pessoais, dando voz e vez às identidades, às questões de raça, 

gênero, sexualidade, religião, etnia... ou seja, às pessoas, às formas de ser e de viver.  

 Portanto, se “educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante”, conforme Paulo 

Freire (1980), que não signifiquemos nossas ações por meio de omissões permissivas que respaldam 

violências, subjugo, opressão e explorações. Uma educação crítica contesta tudo aquilo o que nega às 

pessoas acesso, usufruto e gozo aos bens da cultura letrada, à cidadania, à democracia, às liberdades 

fundamentais e à felicidade, e ser educador é assumir para si a responsabilidade de ofertar ao alunado 

uma Educação nesses moldes.   
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Capítulo 36 
 

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA): DIFICULDADES, ESTRATÉGIAS 
E CAPACITAÇÕES NA PERCEPÇÃO DE DOCENTES DO ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO  
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Marcus Vinicius da Rocha Santos da Silva2 
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Maria Camila da Silva4 

 

RESUMO 
 

Introdução: O atendimento educacional especializado (AEE) foi criado para dar suporte aos alunos 
com Necessidades Educacionais Especiais, com vistas a facilitar o acesso ao currículo. Objetivo: 
Identificar o perfil sociodemográfico e ocupacional de professores atuantes no atendimento 
educacional especializado, bem como averiguar o conhecimento dos mesmos acerca das 
dificuldades, estratégias e importância das capacitações no processo de educação inclusiva de 
discentes com TEA. Metodologia: Trata-se de um estudo avaliativo, exploratório com abordagem 
qualitativa e quantitativa. Utilizou-se como campo de pesquisa as salas de atendimento educacional 
especializado (AEE) de dez escolas da rede pública municipal situadas na zona urbana de Caxias-
MA que apresentaram o maior quantitativo de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo 
matriculadas. A coleta de dados ocorreu no período de setembro a outubro de 2018 mediante a 
aplicação de um questionário aos professores que continha perguntas abertas e fechadas. 
Resultados: Relativo aos aspectos sociodemográficos e ocupacionais, houve predominância de 
docentes do sexo feminino, na faixa etária entre 24 a 53 anos, solteiras e casadas, com ensino 
superior completo e especialização, atuação na área há 01 a 06 anos, perfazendo uma carga horária 
semanal de 20 horas ou 36 a 40 horas. Sobre as dificuldades apresentadas pelas docentes, foram 
mencionados obstáculos relativos a problemas familiares, ao quadro clínico dos discentes com TEA, 
aos recursos limitados e as fragilidades no aperfeiçoamento. No tocante às estratégias, predominaram 
nos relatos o uso de linguagem objetiva, exploração de recursos visuais, realização de atividades 
lúdicas e o agir com tranquilidade e paciência. Quanto às concepções das docentes acerca da 
importância das capacitações, os profissionais foram unânimes ao afirmar a necessidade de busca por 
aprimoramentos. Conclusão: Para que as escolas promovam inicialmente o desenvolvimento e, 
depois, a aprendizagem é crucial que elas disponham de uma prática pedagógica alicerçada em 
transformações de caráter estrutural e metodológico. 
 
Palavras-chave: Inclusão em Educação; Crianças com Necessidades Educacionais Especiais; 
Transtorno do Espectro do Autismo.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Ministério da Educação – MEC, com base nos marcos legais políticos e pedagógicos da 

educação inclusiva, atua para assegurar o direito de todos à educação regular. Desse modo, pessoas 

com deficiências, limitações ou singularidades de quaisquer naturezas, tem garantidos o acesso e 

permanência às salas de aula regulares. Portanto, as escolas, sem exceção, precisam se readequar a 

essa realidade (SILVA; SILVA FILHO, 2015). Nesse ínterim, de acordo com a lei nº 12.764, que 

institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do 

Autismo (TEA), a pessoa nessa condição, passa a ter os mesmos direitos de pessoas com deficiência 

(BRASIL, 2012). 

Contudo, a inclusão escolar no Brasil ainda é um assunto bastante delicado. São inúmeras 

discussões que perpassam pela legislação, pelas teorias e práticas, além de muitos debates e 

perspectivas que giram em torno do processo de incluir alunos com necessidades especiais no 

sistema educacional regular (TOGASHI; WALTER, 2016). Quando se trata de indivíduos com TEA, 

o processo de inclusão escolar tende a ser ainda mais delicado. Os comprometimentos característicos 

dos quadros de TEA podem acarretar prejuízos no sucesso do aluno na sala de aula regular, caso não 

haja um direcionamento eficaz (GOMES; MENDES, 2010).  

Nessa perspectiva, o TEA pode ser compreendido como um transtorno do desenvolvimento 

manifestado por deficiência na comunicação verbal e não verbal, usada para interação social; 

ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível 

de desenvolvimento; padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 

manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos 

sensoriais incomuns;  excessivas aderências a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; 

interesses restritos e fixos.  Em geral os sintomas devem estar presentes no início da infância, mas 

podem não se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o limite de suas 

capacidades (APA, 2014; KHOURY et al., 2014). 

Com vistas a atender a diversidade de necessidade educacional, em conformidade com o 

Ministério da Educação, em 2008, foi estabelecida a Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva, documento orientador para estados e municípios organizarem 

suas ações no sentido de transformarem seus sistemas educacionais em sistemas inclusivos 

(BRASIL, 2008). 

 Assim, o Atendimento Educacional Especializado (AEE), regulamentado pelo Decreto Nº. 

6.571, de 2008, é um suporte para as ações supracitadas. O AEE pode ser compreendido como um 

conjunto de atividades, recursos pedagógicos e de acessibilidade, organizados institucionalmente e 
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prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular. 

Outrossim, inclui instrumentos necessários à eliminação de barreiras que possam tornar-se entraves 

no processo de inclusão escolar de pessoas com necessidades educacionais especiais 

(FIGUEIREDO, 2010; BRASIL, 2014; FÁVERO; PANTOJA; MANTOAN, 2007).  

O AEE foi criado para dar suporte aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(NEE’S), com vistas a facilitar o acesso ao currículo. De acordo com essas diretrizes, embora suas 

atividades se diferenciem das realizadas em salas de aula de ensino comum, deve integrar o projeto 

político pedagógico – PPP da escola, envolver a participação da família e ser realizado em 

articulação com as demais políticas públicas (BRASIL, 2011; BRASIL, 2016). 

Diante do exposto, menciona-se que este artigo objetiva identificar o perfil sociodemográfico 

e ocupacional de professores atuantes no atendimento educacional especializado, bem como 

averiguar o conhecimento dos mesmos acerca das dificuldades, estratégias e importância das 

capacitações no processo de educação inclusiva de discentes com TEA. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo avaliativo, exploratório com abordagem qualitativa e quantitativa. O 

cenário desta investigação é o município de Caxias-MA, de área de 5.150.647 km², situado na região 

leste do estado do Maranhão, a 374 quilômetros da capital São Luís, e a 70 quilômetros da capital 

piauiense, Teresina. Apresenta uma população aproximada de 155.129 habitantes (IBGE, 2016). 

Para tanto, utilizou-se como campo de pesquisa as salas de atendimento educacional 

especializado (AEE) de dez escolas da rede pública municipal situadas na zona urbana de Caxias-

MA que apresentaram o maior quantitativo de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo 

matriculadas. Enfatiza-se que foram convidados a participar dessa pesquisa os professores atuantes 

nas salas de AEE das escolas supracitadas. 

Os critérios de inclusão foram: professores atuantes nas salas de AEE das instituições de 

ensino mencionadas anteriormente e que aceitaram de livre e espontânea vontade participar da 

pesquisa. Foram excluídos os docentes que não estiveram em consonância com pelo menos um dos 

itens supracitados.  

A coleta de dados ocorreu no período de setembro a outubro de 2018 mediante a aplicação de 

um questionário aos professores que continha perguntas abertas e fechadas, as quais versaram sobre 

o conhecimento dos mesmos sobre o processo de inclusão escolar e aspectos gerais relativos ao 

Transtorno do Espectro Autista. 
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Quanto aos dados qualitativos, de posse das respostas às perguntas abertas, as respostas 

foram submetidas à Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2011), que tem como propósito a 

compreensão do significado das falas dos sujeitos para além dos limites daquilo que é descrito. 

Dentre as técnicas de Análise de Conteúdo, optou-se pela Análise Temática, que busca os núcleos de 

sentido, os quais constituem a comunicação e cuja expressão revela algo de importante para o objeto 

estudado. Assim, de posse do material oriundo das entrevistas, procedeu-se a categorização, 

inferência, descrição e interpretação minuciosa de todo o conteúdo. 

No que tange aos dados quantitativos, foram digitados no software Statistical Package for the 

Social Sciences – SPSS (versão 20.0 for Windows), sendo, posteriormente, consolidados por meio 

das técnicas de estatísticas descritivas (frequências absoluta e relativa). 

O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, e, em seguida, direcionado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com o Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética de n° 81655817.4.0000.5554 e nº de parecer 2.534.726. Reitera-se que os 

pesquisadores comprometeram-se com as normas preconizadas pela Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde 466/12 e suas complementares. 

 

RESULTADOS  

 

DADOS QUANTITATIVOS 

 

Participaram do estudo 08 professores atuantes no atendimento educacional especializado, 

todos (100%) do sexo feminino. Em relação à faixa etária, constatou-se que 02 (25%) situam-se entre 

24 a 29 anos e 02 (25%) possuem de 48 a 53 anos. Relativo ao estado civil, 04 (50%) participantes 

estão solteiras e 04 (50%) são casadas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico de professores atuantes no Atendimento Educacional Especializado 
da rede pública municipal. Caxias-MA, 2018. 

VARIÁVEIS N % 
Sexo     
Masculino 00 0,0 
Feminino 08 100,0 
Faixa etária   
18-23 anos 01 12,5 
24-29 anos 02 25,0 
30-35 anos 01 12,5 
36-41 anos 01 12,5 
42-47 anos 01 12,5 
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48-53 anos 02 25,0 
≥54 anos 00 0,0 
Estado civil    
Solteiro (a) 04 50,0 
Casado (a) 04 50,0 
União estável 00 0,0 
Separado (a) /Divorciado (a) 00 0,0 
Viúvo (a) 00 0,0 
Outros 00 0,0 
TOTAL 08 100,0 
Fonte: Pesquisa direta (2018). 

Em se tratando do questionamento referente à formação detectou-se que 08 (100%) cursaram 

ensino superior. No que concerne à formação complementar, notou-se que a grande maioria, ou seja, 

06 professoras (75%) possuem especialização. No que diz respeito ao tempo de conclusão do curso, 

06 (75%) participantes encerraram a graduação há um período de 04 a 06 anos (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Perfil ocupacional de professores atuantes no Atendimento Educacional Especializado da 

rede pública municipal. Caxias-MA, 2018. 

VARIÁVEIS N % 
Formação     
Ensino Médio 00 0,0 
Ensino Superior 08 100,0 
Formação complementar   
Especialização 06 75,0 
Mestrado 00 0,0 
Nenhuma 00 0,0 
Outros Cursos 01 12,5 
Não respondeu 01 12,5 
Tempo de conclusão do curso   
1-3 anos 01 12,5 
4-6 anos 06 75,0 
7-9 anos 00 0,0 
10-12 anos 01 12,5 
13-15 anos 00 0,0 
≥16 anos 00 0,0 
Tempo de atuação profissional   
1-3 anos 03 37,5 
4-6 anos 02 25,0 
7-9 anos 01 12,5 
10-12 anos 00 0,0 
13-15 anos 00 0,0 
≥16 anos 02 25,0 
Carga horária semanal   
Menor ou igual a 20 03 37,5 
21-25 02 25,0 
26-30 00 0,0 
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31-35 00 0,0 
36-40 03 37,5 
41-46 00 0,0 
Maior ou igual a 47 00 0,0 
TOTAL 08 100,0 
Fonte: Pesquisa direta (2018). 

  

Quanto ao tempo de atuação profissional, constatou-se que 03 (37,5%) atuam há um período 

entre 1 a 3 anos, 02 (25%) há um período de 04 a 06 anos, outras 02 (25%) há um período igual ou 

superior a 16 anos e 1 (12,5%) atuam profissionalmente há um período entre 7 a 9 anos. Em relação 

à carga horária semanal de trabalho, 37,5% das participantes perfaz 20 horas semanais ou menos, 

outras 37,5% cumprem de 36 a 40 horas semanais e 02 (25%) referem atuar profissionalmente de 21 

a 25 horas semanais (Tabela 2). 

 

DADOS QUALITATIVOS 

 

CONHECIMENTO DAS PROFESSORAS SOBRE AS DIFICULDADES NO AEE 

Nessa categoria, buscou-se identificar o conhecimento que os sujeitos possuem acerca das 

dificuldades vivenciadas no contexto do AEE. Constatou-se que as docentes consideram a 

desestrutura familiar, as características manifestadas pelas crianças com TEA, o déficit de recursos e 

o número baixo de capacitações como entraves para que o AEE seja aperfeiçoado. Tais concepções 

podem ser verificadas nos relatos que seguem:  

 

“A família desestruturada.” (Professor 1) 
 
“apoio familiar e de profissionais da equipe multiprofissional, falta de recurso”. 
(Professor 2) 
 
“A relação que se tem com família e a frequência desses alunos”. (Professor 4) 
 
“fazer eles se concentrarem, realizar algumas atividades.” (Professor 5) 
 
“A falta de concentração, contato visual.” (Professor 6) 
 
“Agressividade”. (Professor 7) 
 
“Falta de aperfeiçoamento; (curso de preparação)”. ( Professor 8) 
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ESTRATÉGIAS USADAS PELOS PROFESSORES DO AEE  

 

No tocante às estratégias usadas pelos professores de AEE, predominaram nos relatos o uso 

de linguagem objetiva, exploração de recursos visuais, realização de atividades lúdicas e o agir com 

tranquilidade e paciência. Essas considerações são percebidas por meio das seguintes falas: 

 

“Utilizar linguagem objetiva, explorar as habilidades (visão, audição) adaptar 
avaliações, trabalhar com rotinas e gravuras, pequenas tarefas”  (Professor 2) 
 
“Brincadeiras ludicas, imagens.” (Professor 5) 
 
“Paciência, tranquilidade.” (Professor 7) 

 

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DO AEE 

 

Acerca da capacitação dos educadores da rede de ensino do AEE, foram tecidas as seguintes 

considerações: 

 

“É importante ter esse conhecimento, pois só assim esse profissional conseguirá 
trabalhar as possíveis dificuldades do aluno com TEA.” (Professor 1) 
 
“Sim, nunca é suficiente sempre temos que está se capacitando, se aperfeiçoando.” 
(Professor 2) 
 
Sim, já recebi várias capacitações mesmo assim não considero suficientes, o TEA 
está em busca de  entendimentos, descobertas, aprimoramentos, estudos, que 
sempre estou  em busca de aprofundar-me. (Professor 3). 

 
“Não. Acho que seria importante visto o quanto o autismo tem aumentado.” 
(Professor 5) 
 
“Sim, devido ao número de alunos terem aumentado, todos precisam procurar 
formação p/ que este aluno não sinta assustado.” (Professor 8) 

 

DISCUSSÃO 

 

Quanto aos dados quantitativos, relativo aos aspectos sociodemográficos e ocupacionais, 

houve predominância de docentes do sexo feminino, na faixa etária entre 24 a 53 anos, solteiras e 

casadas, com ensino superior completo e especialização, atuação na área há 01 a 06 anos, perfazendo 

uma carga horária semanal de 20 horas ou 36 a 40 horas. 
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Os dados supracitados assemelham-se aos obtidos em outra pesquisa, na qual participaram 51 

professores de escolas regulares e especiais, que tinham crianças e/ou adolescentes com diagnóstico 

psiquiátrico incluído no Espectro do Autismo, dentre seus alunos. Dos 51 professores que 

responderam ao questionário 49 eram do gênero feminino. A idade dos professores variou de 20 a 60 

anos e a maioria tinha formação em pedagogia (PIMENTEL; FERNANDES, 2014). 

Outra investigação corrobora os achados deste estudo, tendo em vista que na mesma 

participaram 12 professoras da rede municipal de ensino atuantes em salas de recursos 

multifuncionais de um município do sudoeste Baiano. Tais docentes apresentaram uma média de 

idade de 44,17 anos (DP = 6,06) sendo todos do sexo feminino. Do total, 11 professoras atuavam na 

área de educação especial há 5,96 anos em média (DP=4,73) e no AEE 3,04 anos em média 

(DP=0,45) (FERREIRA; COSTA, 2016). 

Sobre as dificuldades apresentadas pelas docentes atuantes no AEE, foram mencionados 

obstáculos relativos a problemas familiares, ao quadro clínico dos discentes com TEA, aos recursos 

limitados e as fragilidades no aperfeiçoamento. 

A este respeito, salienta-se que o ensino da criança com TEA exige colaborações holísticas. 

Bezerra (2014) pontua que a inclusão é um processo coletivo e destaca a atuação do núcleo familiar 

para a aprendizagem desse aluno, de modo a proporcionar autonomia para esse indivíduo. Ainda 

mais, faz-se necessário evidenciar que muitos profissionais não estão preparados para lidar com essa 

demanda por ser um processo gradativo e lento, muitos subestimam a capacidade da criança e 

negligenciam esse processo, dificultando o desenvolvimento do menor no âmbito escolar, social e 

familiar. 

Além disso, Pelin (2013) explicita que os docentes demonstram ter dificuldades frente às 

práticas novas e desafiadoras, pois o próprio sistema não os prepara para o novo, deixando-os, 

muitas vezes, inseguros diante da inclusão. Enfatiza ainda que os educadores precisam ser flexíveis e 

abertos às inovações educacionais, buscando uma formação continuada em parcerias com as redes de 

ensino, que têm o dever de dispor de capacitação aos profissionais, qualificando-os para as novas 

propostas educacionais. 

            Acerca das estratégias pedagógicas, os docentes realizaram relatos condizentes com a 

literatura científica. Vale ressaltar que o ensino para crianças com necessidades especiais, muitas 

vezes, desconsidera as singularidades, uma vez que os professores não incluem esses alunos na 

rotina pedagógica, bem como, há uma diferença até na maneira de tratá-los (BEZERRA, 2014).  

Convém salientar que apesar dos alunos com TEA apresentarem dificuldades na assimilação 

de conteúdo, o aprendizado deles não é impossível e demanda um programa educacional 

individualizado e competência profissional com apoio de uma equipe multidisciplinar.  
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Nesta perspectiva, Ferreira, Lima e Garcia (2015) expressam a importância do trabalho em 

equipe (professores do ensino comum e professores de Educação Especial), de forma colaborativa, 

no sentido de planejar atividades e estratégias condizentes com as necessidades específicas de cada 

discente, buscando de forma efetiva, contribuir para o seu processo de ensino e aprendizagem. 

Outrossim, o docente precisa saber elaborar estratégias de inclusão deste aluno nos bancos escolares, 

bem como conhecer as principais formas de atendimento personalizado disponibilizadas no sistema 

escolar. 

Para Fernandes e Silva (2016), existem várias estratégias que podem ser utilizadas pelos 

professores, uma delas que poderá ajudar é a utilização de recursos de apoio visual confeccionados 

pela escola, já que devem ser criados, com base no seu cotidiano, junto ao aluno, para serem 

associados, ao se dirigir a ele, a fim de comunicar-lhe sobre o que é esperado dele, o que acontecerá 

em seguida na rotina escolar e para oferecer-lhe o atendimento às suas necessidades ou a 

oportunidade de fazer escolhas, entre outros materiais didáticos que podem ser explorados no 

ambiente escolar.  

Quanto às concepções das docentes acerca da importância das capacitações, os profissionais 

foram unânimes ao afirmar a necessidade de busca por aprimoramentos, haja vista que o Transtorno 

do Espectro do Autismo é complexo e muitas pesquisas acerca do assunto necessitam ser realizadas. 

Para que a educação inclusiva ocorra é necessário haver prática pedagógica adequada e 

organização escolar. Portanto, é imprescindível a formação continuada dos professores, pois esse 

profissional é o responsável por proporcionar conhecimentos e estimular a maturação cognitiva, 

influenciando diretamente no desenvolvimento do aluno (PAPIM, SANCHES, 2013). 

Papim e Sanches (2013) enfatizam que muitos docentes apresentam dificuldades para lidar 

com as características do transtorno e precisam estar fundamentados em uma linha de pensamento 

(currículo pedagógico), que norteie sua prática pedagógica para realizar o ensino estruturado com 

vistas a oferecer ao aluno a possibilidade de desenvolvimento. Nesta perspectiva, para suprimento 

dessa condição, faz-se necessário orientar o professor dentro de uma perspectiva psicoeducacional 

adequada aos aspectos do transtorno. 

Pesquisa desenvolvida por Pimentel e Fernandes (2014) evidenciou que os professores se 

consideram despreparados e necessitam de ajuda para estruturação de práticas de ensino e de 

adequações curriculares, a fim de melhorar o desenvolvimento de linguagem, a interação social e 

aumentar a participação dos discentes com TEA em atividades escolares (PIMENTEL; 

FERNANDES, 2014). 

Consoante Fernandes e Silva (2016), os docentes, sejam especialistas ou não em Atendimento 

Educacional Especializado, devem demonstrar amor, dedicação, paciência, falar baixo e utilizar 
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recursos visuais para que os alunos com TEA possam entender o conteúdo. Também, devem incluir 

os discentes em jogos, brincadeiras e atividades, serem claros e objetivos, utilizar vocabulário de 

fácil entendimento, conhecer as áreas de interesse do aluno, dividir as tarefas propostas em etapas, 

auxiliar o aluno sempre que necessário, comunicar-se por meio de figuras, promover sua autonomia, 

criar um painel de rotinas, entre outras ações que contribuem significativamente para o 

desenvolvimento do aluno com TEA dentro e fora da sala de aula.  

Estudiosos afirmam que os profissionais e as escolas carecem de discussões e análise sobre as 

novas possibilidades de ensinar, considerando as novas perspectivas da educação, centradas no 

aluno, com um cunho interacionista. Os docentes precisam compreender que as diferenças devem ser 

consideradas como outra maneira de expressão. Necessitam atualizar-se, capacitar-se em 

conhecimento, avanços didáticos e pedagógicos que retratem a temática (FERREIRA; LIMA; 

GARCIA, 2015). 

Corroborando as exposições anteriores, Schmidt et al. (2016) pontuam que a educação de 

crianças com autismo ainda apresenta limitações, uma vez que há uma parcela reduzida de 

profissionais qualificados para lidar com essa demanda. Ademais, os referidos autores concebem que 

é necessária a formação contínua dos profissionais, bem como destacam a importância do suporte 

institucional e multidisciplinar.  

 

CONCLUSÃO 

 

A inclusão de crianças com TEA em salas de aulas regulares prevista em lei assegura ao 

aluno o direito do acesso ao ensino. Para que as escolas promovam inicialmente o desenvolvimento 

e, depois, a aprendizagem é crucial que elas disponham de uma prática pedagógica alicerçada em 

transformações de caráter estrutural e metodológico, privilegiando um currículo que se adeque 

também às necessidades da criança com Transtorno do Espectro Autista. 

Mais investigações como esta precisam ser desenvolvidas. Estudos a respeito do assunto 

necessitam ser publicados, para que a população brasileira possa se instruir e compreender melhor o 

significado da educação inclusiva e para que os discentes com necessidades especiais possam, 

legitimamente, serem beneficiados. 

Ademais, dada a relevância do permanente aprimoramento dos professores, é pertinente que 

haja outras pesquisas relacionadas ao assunto e momentos em que esses profissionais possam 

estudar, refletir, discutir e compartilhar ideias e estratégias pedagógicas relativas ao TEA, assim 

como sobre o processo de inclusão escolar de alunos com TEA na rede regular de ensino. 
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Capítulo 37 

USAR O DINHEIRO COM CONSCIÊNCIA PODE GARANTIR O SEU FUTURO   
USING MONEY WITH CONSCIOUSNESS CAN GUARANTEE YOUR FUTURE 

 

D’Angelles Sousa de Oliveira1 
Vanessa Goulart Sant Ana Scarausi2 

 

 

RESUMO 

A expansão do crédito a partir de 2014 foi uma das principais ferramentas que viabilizaram o aumento de 
consumo das famílias. Esse processo fomentou os investimentos e as massas salariais, mas não conteve o 
endividamento das famílias, por conseguinte. O objetivo desse estudo é propor a ideia de que pessoas que se 
planejam e usam o dinheiro de forma consciente no seu período ativo, conseguem planejar e executar ações 
que vão proporcionar-lhes estabilidade. Apesar de fazermos parte de uma sociedade capitalista, não somos 
previamente educados nem falamos acerca das pessoas terem conhecimentos financeiros básicos para terem 
uma melhor qualidade de vida. Esse artigo trará informações que sustentam a teoria de que: a educação 
financeira, mesmo conhecida de forma primária, pode definir uma melhor qualidade de vida de uma pessoa, 
podendo ter reflexos sociais abrangentes, a partir do momento em que a economia pessoal, multiplicada 
positiva ou negativamente, reflete nos índices econômicos sociais. Este propósito será conseguido a partir de 
pesquisa bibliográfica. O estudo demonstrou a importância do planejamento financeiro individual, que 
refletirá na economia nacional e a importância em oferecer educação financeira para a população a fim de 
prepará-los melhor para o futuro, seja a curto ou longo prazo.  
Palavras-chave: educação financeira, planejamento, investimento, gráfico de objetivos.  

 

ABSTRACT  

The credit expansion from 2014 was one of the main tools that enabled the increase in household 
consumption. This process encouraged investment and the wage masses, but did not contain the 
indebtedness of the families, therefore. The purpose of this study is to propose the idea that people 
who plan and use money consciously in their active period can plan and execute actions that will 
provide them with stability. Although we are part of a capitalist society, we are not previously 
educated or talked about people having basic financial knowledge to have a better quality of life. 
This article will provide information that supports the theory that: financial education, even known in 
a primary way, can define a better quality of life of a person, and can have broad social reflexes, 
once the personal economy, multiplied positively or negatively, reflects in the social economic 
indexes. This purpose will be achieved through bibliographic research. The study demonstrated the 
importance of individual financial planning, which will reflect on the national economy and the 
importance of providing financial education to the population in order to prepare them better for the 
future, whether in the short or long term. 
Keywords: financial education, planning, investment, goal graph. 
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Introdução  

 

Dinheiro na mão é vendaval  

É vendaval!  

Na vida de um sonhador  

De um sonhador!  

(Pecado Capital, 

 Paulinho da Viola) 

 

Na sociedade atual, o foco principal é o consumo. Os indivíduos são incentivados a adquirir 

bens, mas não há uma proposta comum em conscientizar e analisar o comportamento financeiro 

dessas mesmas pessoas. O capitalismo não perdoa. A organização financeira torna-se fator 

primordial, pois dependemos dos recursos adquiridos para suprir necessidades básicas e supérfluas 

no cotidiano. Identificar como gasta o dinheiro, administrar as contas e fazer planejamentos futuros, 

é uma ação necessária. 

O orçamento consciente e organizado possibilita a escolha entre o que e como vai gastar, 

redução de consumo desnecessário e administração de prejuízos.  

A finalidade do dinheiro é trocá-lo por alguma coisa. Contudo, ao comprar, não há apenas a 

situação de troca. Trata-se de uma escolha que envolve uma série de decisões, pois ao comprar algo, 

deixa-se de comprar outra coisa que poderia ser mais útil e o dinheiro aplicado ser melhor utilizado.  

Tratando se de investir para garantir o futuro, podemos cogitar um futuro próximo ou um 

futuro distante.  

Ter uma reserva de dinheiro para o próximo mês é um investimento consciente para o futuro 

próximo, assim como fazer uma poupança ou investir em uma previdência privada é uma escolha 

para um futuro um pouco mais distante. Mas ambas são fruto de consciência pessoal e educação 

financeira.  
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Conhecimento financeiro pode ajudar a garantir o futuro 

 

 A educação é a premissa de todos os comportamentos sociais. No caso do dinheiro não 

poderia ser diferente. A partir do momento em que não se discute a educação financeira em salas de 

aula e nichos familiares, ela passa a ser objeto de desconhecimento social, cessando possibilidades 

que poderiam conferir aos cidadãos mais tranquilidade ao decorrer da vida. 

 Atitudes básicas como: reduzir o consumo para menos do que o ganho e liberar mensalmente 

uma verba para investimentos, não comprar por impulso e adquirir bens de consumo duradouros, são 

fatores que interferem diretamente no planejamento financeiro do indivíduo. Casa própria ou carro 

zero? Ir ao shopping ou poupar o dinheiro para um mês mais apertado? Esses são dilemas que 

deveriam fazer parte do dia a dia da maioria dos cidadãos brasileiros.  

 

 Aristóteles afirmou: “a pessoa que tende para o excesso e é vulgar excede-se, como 
já dissemos, por gastar além do que seria razoável. Agindo assim, ela gasta demais e 
demonstra um exibicionismo de mau gosto em ocasiões pouco importantes [...]. E 
tudo isso ela faz não por motivo nobilitante, mas para exibir sua riqueza, e por pensar 
que é admirada em consequência dessa maneira de agir; ademais, onde deve gastar 
muito ela gasta pouco, e onde deve gastar pouco gasta muito” (Ética a Nicômaco, in 
“Os Pensadores”, São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 180), 

 

 A educação financeira já era sinalizada pelos teóricos de antigamente, comprovando a 

necessidade em se pensar e falar sobre o assunto e a sua influência direta na vida das pessoas, 

incluindo a sensação de alegria e contentamento, que está diretamente vinculada ao aspecto 

financeiro.  

 Há também uma influência sob a ótica financeira mundial. As economias sugerem uma 

mudança gradativa que vem se desdobrando durante os últimos tempos: a correlação entre economia 

governamental e economia pessoal. Segundo Alfredo Meneghetti: 

 
  “As economias apresentam um conjunto amplo de variáveis, indicadores esses que 
se alinham os países segundo referências como a capacidade de produção de 
mercados e serviços, o atendimento das necessidades básicas, os investimentos em 
áreas estratégicas como educação, saúde, bem-estar, entre outras, e desenham um 
quadro com sinais de evolução e de exigência, proposta de avanços na qualidade de 
vida de seus residentes. “ MENEGHETTI NETO, Alfredo et al. Educação financeira; 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2014.  
 

Há um desafio significativo quando se fala em educar financeiramente as pessoas. O conceito 

base de que esse tema é significativo apenas para profissionais da área de ciências exatas, traz falta 

de confiança acerca dos riscos financeiros e oportunidades e de negócios. Faltam-lhes também 
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informações sobre lugares que possam ir para receber ajuda. No Brasil existem iniciativas vinculadas 

ao governo que fornecem esse tipo de serviço, mas falta conhecimento por parte do cidadão comum 

que precisa desse tipo de orientação e conseguir um bem-estar financeiro.  

 

Como melhorar a cultura financeira 

 

 A partir do momento em que o indivíduo se predispõe a outros valores e amplia sua cartela de 

conhecimentos, constrói um processo de mudança, com resultado em um novo comportamento e 

aprendizado.  

 A educação financeira deve partir da realidade do aluno. Um processo educacional terá mais 

sucesso a partir do momento em que há uma análise real das necessidades de quem aprende.  

Do ponto de vista da educação financeira, há várias realidades no Brasil. Habitamos um país 

com desigualdades sociais alarmantes em que exemplos de educação financeira prática devem ser 

ponderados de acordo com a realidade social da comunidade que está recebendo essas informações.  

A escola pode gerar essa onda de transformações a partir do momento em que os alunos 

aprendem e repassam para os seus familiares, desde cedo. Ter uma disciplina financeira mais 

adequada a sua realidade, podendo mudar para melhor as condições financeiras. 

 

Para Gadotti : "A educação é obra transformadora, criadora. Ora, para criar é 
necessário mudar, perturbar, modificar a ordem existente . Fazer progredir alguém 
significa modificá-lo. Por isso, a educação é um ato de desobediência e de desordem. 
Desordem em relação a uma ordem dada, uma pré-ordem" (OCDE, 2005). 

 

 A educação é fator de desenvolvimento social em todos os aspectos. Deve ser marcante para 

gerar mudança no indivíduo e causar uma melhoria individual e comunitária.  

 

A educação financeira eficaz 

 

 A pesquisa de orçamento familiar, feita pelo IBGE, constata que as famílias brasileiras não 

estão tendo folgas orçamentárias para poupar. As despesas envolvem a maior parte da renda mensal 

e o impostos, taxas e juros ajudam a deixar a conta-poupança parada.  

 A informação gera uma qualidade melhor ao cidadão, pelo fato dele saber lidar com as 

ocasiões da vida e do cotidiano. 

 Um dos primeiros e mais comuns erros cometidos pelos brasileiros é: não poupar para 

comprar. Soa tentador ir á loja e imediatamente adquirir aquele bem de consumo desejado há algum 
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tempo, ou algum lançamento que faz com que o cliente desenvolva um meio de adquiri-lo, mesmo 

que não tenha condições para o mesmo. 

 Apenas com a taxa de juros, o cidadão já poderia economizar de forma significativa. Por 

exemplo:  

 
“Para comprar um bem de R$ 4,5 mil, seria necessário economizar, mensalmente R$ 350,00 
durante um ano, escolhendo um fundo que desse rendimento de 1,2% ao mês. Por outro lado, 
caso fôssemos comprar a prazo, uma bem de 4,5 mil, pagaríamos cerca de R$ 606,00 
mensalmente, durante um ano, arcando com uma provável taxa de 4% ao mês. Caso a nossa 
escolha fosse economizar antes para depois comprar, a economia seria de R$ 2,7 mil,”  
MENEGHETTI NETO, Alfredo et al. Educação financeira; Porto Alegre: EDIPUCRS, 2014. 
 

 Outro erro que permeia as decisões de compra são as despesas com pequenos custos que 

somam um valor significativo quando somamos as ocorrências. A ideia de ter um livro caixa para as 

despesas da casa é importante para auxiliar a forma como vemos as despesas. Entender o motivo de 

o dinheiro não estar sendo suficiente, ou procurar algum meio de reduzir despesas supérfluas para 

gerar um caixa reserva para eventualidades ou futuros investimentos.  

 E uma ação simples, mas que pode culminar em uma melhor relação familiar, do ponto de 

vista emocional. Onde não há “sustos” com faturas de cartões de crédito, por exemplo, pois a cada 

compra, o registro será feito para que todos possam acompanhar em que situação a renda familiar se 

encontra naquele momento.  

 Há também os facilitadores de consumo. Comprar apenas por que está em oferta ou está 

barato é uma cilada comum onde pessoas acham que estão lucrando, mas estão apenas adquirindo 

um bem que não terá uma boa utilização. A sensação de contentamento pela compra será efêmera, 

pois a pessoa não estava realmente precisando daquilo e o desejo em adquirir outro produto surgirá 

em breve, causando um desequilíbrio financeiro.  

 

Educação financeira no Brasil 

 

No período de 2007 para 2014, o endividamento das famílias brasileiras saltou de 25% para 

45% (IBGE). Os dados refletem uma necessidade para a educação financeira no Brasil.  Conceitos 

básicos de finanças, a contextualização prática, consciência de resultados em situações de compras 

desnecessárias e decisões não planejadas, podem impactar diretamente, não só no presente, mas no 

futuro dos indivíduos.  
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Há relação de gastos junto a questões emocionais, falta de conhecimento matemático e 

planejamento.  O objetivo deste estudo foi falar sobre como a educação financeira é importante, a 

ponto de garantir um melhor futuro para os indivíduos da sociedade.  

Gastando o dinheiro de forma consciente, o indivíduo gera possibilidades de investir e 

adquirir bens que irão proporcionar-lhe uma vida com mais estabilidade e tranquilidade. Tanto no dia 

a dia quanto no futuro.  

A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (2005) diz que:  

 

[...] o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão 
em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação 
e orientação, possam desenvolver os valores e as competências necessários para se tornarem 
mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer 
escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o 
seu bem estar. Assim, podem contribuir de modo mais consistente para a formação de 
indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro (OCDE, 2005, p.13). 

 

A educação financeira vai ajudar o indivíduo a fazer escolhas inteligentes e sensatas acerca 

do que pode estar dentro de um plano de ações para o presente e para o futuro, visando, por exemplo, 

a aposentadoria e aquisição de bens com alto investimento (casa própria, por exemplo).  

Em 1942, com a mudança de moeda no Brasil, houve um descompasso em relação a 

confiança dos brasileiros nos órgãos de administração e na confiança financeira do país. 

Estudos apontam que esse fator pode ter influenciado na administração financeira da nação, 

por conta de altos índices de inflação e instabilidade de preço. Eu um período não tão longo, os 

indivíduos tiveram que lidar com situações de extrema instabilidade, onde a única opção era comprar 

à vista. E alguns anos depois, houve um aparente crescimento da carta de crédito, facilitando o 

consumo a todas as camadas da população, que por não ter lidado com esse benefício antes e não ter 

acesso à conceitos básicos de educação financeira, não soube gerenciar os investimentos e acabou se 

endividando. 

Em 2010, criou-se, a partir do Decreto Federal n. 7.397/2010 (BRASIL, 2010), a Estratégia 

Nacional de Educação Financeira (ENEF), uma iniciativa governamental a fim de implementar a 

Educação Financeira no Brasil, visto que, como já tratado antes nesse artigo, a educação e a 

prospecção financeira individual influencia diretamente na economia social. Se há um equilíbrio 

financeiro estável entre estado e cidadão, o crescimento é possível.  

Os hábitos, que são processos de formação vinculados a atividades cotidianas, são resultado 

de influências que o indivíduo obteve desde criança. Essas influências poderão direcionar as atitudes 
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e os parâmetros de comportamento quando falamos em dinheiro, comportamento e investimentos 

financeiros pessoais. 

Dessa forma, faz-se necessário desenvolver a educação financeira de forma sólida e integral, 

sendo aplicada em situações diferentes, respeitando a realidade da criança, mas mostrando que, se 

houver planejamento, disciplina e esforço, a educação pode levá-la a outras possibilidades.  

 

O passo para garantir o futuro: investir 

 

Há um sentimento otimista no tocante a aposentadoria, por parte dos brasileiros. Apesar das 

novas propostas governamentais acerca do futuro da previdência social, há uma relativa confiança 

dos assalariados na tranquilidade da aposentadoria.  

Mesmo em situações de crise no atual governo, não há uma simetria entre o desejo de 

aposentadoria tranquila e o planejamento para que a mesma se concretize. Ao mesmo tempo em que 

há uma insegurança com o governo e o sistema de previdência, há um sossego em não se programar 

para garantir o futuro.  

Diante das possibilidades recentes de crédito, as pessoas não conseguem discernir entre 

necessidade e a possibilidade de realizar compras e acabam adquirindo bens supérfluos que irão 

comprometer grande porcentagem de suas rendas e não vão ter um retorno proporcional ao dinheiro 

investido.  

Realizar investimentos é a possibilidade de ascender financeiramente, visto que a meta, ao se 

investir, é gerar crescimento a partir de algo menor. É multiplicar o dinheiro com base no uso dele 

mesmo.  

 

Um investimento financeiro está relacionado com a privação do consumo ou do prazer 
presente com o objetivo de construir algo com maior valor para aproveitamento futuro 
(BERNSTEIN; DAMODARAN, 2000). 

 

É preciso ter consciência de que um investimento financeiro parte da premissa de abstenções 

presentes para recolher um bem maior no futuro. Uma privação de consumos imediatos deve ser 

feita, para capitalizar esse primeiro impulso. Ao projetar um investimento, é preciso estabelecer 

metas, analisar o mercado e estimar prazos e valores dos ganhos futuros.  

Tratando-se de sociedade, investimentos que provém de decisões assertivas podem melhorar 

consideravelmente a vida de idosos, facilitando o período de aposentadoria, viabilizando outras 

fontes de renda sem demasiados esforços.  
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Hoje, há uma dura realidade de idosos que dependem exclusivamente da previdência social. 

Principalmente em momentos como o deste ano de 2018, onde novas regras são propostas e podem 

afetar diretamente a qualidade de vida e as opções dessas pessoas, a informação acerca de novos 

processos e como tudo isso vai realmente funcionar, é fundamental. 

 

A previdência pública no Brasil, representada pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), apresenta baixo retorno do investimento realizado ao longo dos anos, 
além de baixa qualidade de gestão dos fundos, tornando a previdência privada uma 
considerável opção de investimento (HALFELD, 2007) 

 

Fica claro que depender de auxílio governamental não é uma opção cativante, porém as 

pessoas que não tem consciência de como funciona esse sistema de aposentadoria publica, passam a 

serem reféns de informações avulsas e descompassadas. Não há esclarecimento sem educação. Fica, 

mais uma vez claro, que a educação financeira é de extrema importância para os indivíduos da 

sociedade, principalmente àqueles que tem poucos recursos e se tornam dependentes de auxílios 

governamentais para sobreviver.  

Um primeiro aspecto a ser abordado no tocante a investimento é o controle doméstico de 

despesas. O orçamento precisa ser equilibrado para que os gastos sejam menores do que a renda 

total. A poupança é uma boa aliada ao investidor! O dinheiro mensal vai gerar lucro, mesmo estando 

parado.  

O planejamento deve ser feito de acordo com as necessidades pessoais do indivíduo, após a 

análise de possibilidades e objetivos. As ações devem ser focadas no objetivo principal. Seja ele a 

curto ou longo prazo.  

Segundo Luquet (2000), os investimentos pessoais podem ser direcionados por diversos 

motivos, sendo que os mais comuns são: i) a possibilidade de tornar-se economicamente 

independente; ii) evitar o estresse financeiro gerado pela pouca quantidade de recursos financeiros 

disponíveis; iii) a aquisição de bens materiais; e, iv) gerar capital para custear estudos. 

O ato de planejar e aplicar uma determinada quantidade de dinheiro é caracterizado como 

investimento. Se não houver uma rentabilidade, ou seja, um aumento desse valor, investido em 

algum plano de negócios, será caracterizado apenas como uma poupança. 

Há o lado positivo e o negativo, quando falamos em investir. Como todos os tipos de 

negócio, existem os riscos. Esses são mais perigosos aos que não tem outras opções de renda. Se o 

indivíduo tem determinada quantia e precisa investi-la para gerar renda para seu sustento, essa opção 

deve ser muito bem avaliada, pois caso perca o dinheiro investido, não terá outra opção. Investir 
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inclui arriscar-se. Riscos inerentes á falta de experiência, vontade de obter grandes lucros em pouco 

espaço de tempo e imediatismos, podem colocar tudo a perder, fazendo do investimento, um péssimo 

negócio.  

O cenário político e econômico brasileiro passa por um período de constantes mudanças. É 

com grande velocidade que as transformações vêm ocorrendo, fruto de ordem política nacional e 

também fortes influências mercantis internacionais. Diante das reviravoltas, o mercado otimista vem 

se fortalecendo, mas é perigoso caracterizarmos o mercado de forma geral quando falamos de 

investimentos pessoais e segmentados. Há uma forte onda de investimentos em pequenos negócios, 

visto o índice de desemprego do último ano no Brasil. O número de pessoas fora do mercado de 

trabalho diminuiu, mas graças a criatividade e espírito empreendedor com poucos recursos. 

Bolo no pote, brownie, brigadeiro, bom bom, açaí. Os vendedores informais estão lotando as 

ruas e dão depoimentos de sucesso. Conseguem levar uma renda extra para casa ou até mesmo 

sustentar suas famílias com os pequenos empreendimentos, fruto da crise financeira no Brasil.  

A diferença entre esses empreendedores da crise e os cidadãos que poupam para investir em 

seus negócios é a tranquilidade e a oportunidade em fazer uma proposta sem tantos riscos, como foi 

falado acima. A pessoa que vende brigadeiro em uma quadra comercial, pode se deparar com uma 

concorrência que não havia antes. Se mais outras duas pessoas forem vender brigadeiros na mesma 

quadra, seu lucro cairá, e essa pessoa terá que desenvolver um plano para melhorar seu produto, 

fazer um diferencial, ou procurar outro lugar na cidade com menos concorrentes.  

Todos os investidores, sejam eles micro ou macro, terão que lidar com crises. Por isso que é 

substancial ter um plano, uma meta e traçar possíveis desvios, possíveis gastos extras para que não 

haja uma grande quebra no plano de negócios. 

A falta de estudo e preparação técnica pode ser um grande erro para quem deseja investir. 

Diferente das pessoas que investem por nçao terem outra opção no momento da crise, quem se 

prepara e programa seu futuro negócio, estará mais preparado para lidar com possíveis situações-

problema. Projetar o dinheiro em mercados de pouca rentabilidade e que são desconhecidos por parte 

do investidos, podem fadar ao fracasso o projeto, pela falta de interesse em capacitar-se antes de 

começar a colocá-lo em prática.  

 

Considerações Finais 

Nesse artigo foi proposta e argumentada a premissa de que usar o dinheiro com consciência 

pode garantir um futuro melhor para as pessoas. A partir do conceito da educação financeira como 

meio possível de esclarecer as pessoas acerca das suas responsabilidades e possibilidades, 
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conceituou-se a falta de conhecimento, por parte da população, acerca de fatores fundamentais para 

uma boa qualidade de vida presente e reservas para situações futuras, como a velhice, por exemplo.  

Outro ponto importante abordado foi o fator investimento como uma forte possibilidade em 

fazer com que pessoas que tem um pequeno valor orçamentário disponível (proveniente do equilíbrio 

de renda) multipliquem esse valor, fazendo investimentos seguros após análises e estudos pertinentes 

àquela área a ser investida.  

Conclui-se que a informação é chave do sucesso. Infelizmente ela não chega a todas as 

pessoas na nossa sociedade. Principalmente àquelas que mais necessitam. Compreender como 

funciona o sistema previdenciário, saber em qual área há espaço para investimento, conhecer os 

riscos e as vantagens é primordial para o sucesso do investimento.  

Para o Brasil, o maior investimento que deve ser feito é o da educação, para que todos tenham 

acesso à informação, e cresçam individualmente, com uma boa qualidade de vida, orçamento 

equilibrado, projetos e investimentos seguros, fomentando uma economia nacional respeitável, 

baseada na integridade e bem-estar de seus cidadãos.  
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