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APRESENTAÇÃO

A importância da Educação vai além da transmissão de conhecimento teórico
das disciplinas curriculares, ela contribui para a formação cidadã dos estudantes e
promove a transformação do meio social para o bem comum.
A Escola, como principal instituição da educação formal, é um ambiente social
no qual as crianças vivenciam suas primeiras relações com seus semelhantes e
aprendem a conviver em sociedade.
A Educação é uma das dimensões essenciais na evolução do ser humano, pois
em cada conquista rumo à civilização, faz-se presente junto a esta, a necessidade de
transmissão aos semelhantes. Assim, pode-se dizer que a educação nasce como
meio de garantir às outras pessoas àquilo que um determinado grupo aprendeu.
Desta forma, esta publicação tem como um dos objetivos, garantir a reunião e
visibilidade destes conteúdos científicos por meio de um canal de comunicação
preferível de muitos leitores.
Este e-book conta com trabalhos científicos de diferentes áreas da Educação,
contabilizando contribuições de diversos autores. É possível verificar a utilização de
muitas metodologias de pesquisa aplicadas, assim como uma variedade de objetos
de estudo.
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A EXPERIÊNCIA DO ENSINO REMOTO NA FORMAÇÃO DOCENTE:
ESTÁGIO SUPERVISIONADO APLICADO NA ESCOLA MUNICIPAL
JOSÉ BENJAMIN

Danielly Cabral de Oliveira Melo
Professora de musicalização, graduada em Música (Licenciatura) pela UERN e pósgraduanda em Música com ênfase em Educação Musical pela UNYLEYA,
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Resumo
O presente trabalho foi desenvolvido no intuito de partilhar a prática docente
desempenhada no estágio pelos estagiários Danielly Melo e Valter Menezes,
discentes do curso de Licenciatura em Música da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte. O referido estágio foi realizado em uma escola de ensino básico na
cidade de Mossoró/RN nas turmas dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I e, em
virtude da realidade pandêmica ocasionada pela COVID-19, seguindo os protocolos
de biossegurança vigentes e prezando pelo distanciamento social, as atividades
ocorreram em formato remoto. Tendo em vista a maioria das crianças beneficiadas
pelo estágio não possuírem um aparelho celular ou computador próprios e precisarem
recorrer aos dos pais, boa parte das atividades ocorreram em modo assíncrono como
forma de tornar possível o processo de ensino. Com relação ao aparato metodológico
empregado no presente trabalho, o relato de experiência mostra ser o mais adequado,
com a análise qualitativa das atividades empregadas e registro das noções aprendidas
pelos estagiários bem como suas críticas, além de se valer de uma breve abordagem
quantitativa através da coleta de dados quanto ao perfil das crianças atendidas e do
local de estágio. A relevância desse relato mostra-se evidente quando partimos para
refletir sobre o quão revigorante e salutar é compartilhar na sociedade científica essas
adaptações metodológicas das aulas realizadas no estágio supervisionado, munidas
de apetrechos tecnológicos virtuais, o que possibilitou o aperfeiçoamento dos
graduandos mesmo com as adversidades ocasionadas pela pandemia.
Palavras-chave: Estágio. Ensino remoto. Música. Ensino Fundamental.
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Abstract
This paper was developed in order to share the teaching practice performed in the
internship by the interns Danielly Melo and Valter Menezes, students of the course of
Music Degree at the State University of Rio Grande do Norte. The internship was
conducted in a basic education school in the city of Mossoró/RN in classes of 1st and
2nd years of elementary school and, due to the pandemic reality caused by COVID19, following the biosafety protocols in force and respecting the social distance, the
activities occurred in remote format. Since most of the children who benefited from the
internship did not have their own cell phones or computers and had to use their
parents', most of the activities occurred in asynchronous mode as a way to make the
teaching process possible. Regarding the methodological apparatus used in this work,
the experience report is the most adequate, with a qualitative analysis of the activities
used and a record of the notions learned by the trainees as well as their criticisms,
besides making use of a brief quantitative approach through data collection regarding
the profile of the children attended and the internship site. The relevance of this report
is evident when we reflect on how invigorating and salutary it is to share in the scientific
society these methodological adaptations of the classes carried out in the supervised
internship, equipped with virtual technological devices, which enabled the
improvement of the students even with the adversities caused by the pandemic.
Keywords: Internship. Remote teaching. Music. Elementary School.
Resumen
Este trabajo se desarrolló con el fin de compartir la práctica docente realizada en la
pasantía por los pasantes Danielly Melo y Valter Menezes, estudiantes del curso de
Licenciatura en Música de la Universidad Estatal de Rio Grande do Norte. Esta
pasantía fue realizada en una escuela de educación básica de la ciudad de
Mossoró/RN en clases de 1º y 2º año de primaria y, debido a la realidad pandémica
causada por el COVID-19, siguiendo los protocolos de bioseguridad vigentes y
respetando la distancia social, las actividades ocurrieron en formato remoto. Teniendo
en cuenta que la mayoría de los niños beneficiados por las prácticas no tienen
teléfonos móviles ni ordenadores propios y tienen que recurrir a los de sus padres, la
mayoría de las actividades se desarrollaron en modo asíncrono como forma de hacer
posible el proceso de enseñanza. En cuanto al aparato metodológico utilizado en este
trabajo, el informe de la experiencia se muestra como el más adecuado, con un
análisis cualitativo de las actividades utilizadas y el registro de las nociones aprendidas
por los pasantes, así como sus críticas, además de hacer uso de un breve enfoque
cuantitativo a través de la recogida de datos sobre el perfil de los niños atendidos y el
lugar de las prácticas. La relevancia de este informe es evidente cuando reflexionamos
sobre lo estimulante y saludable que es compartir en la sociedad científica estas
adaptaciones metodológicas de las clases impartidas en las prácticas tuteladas,
dotadas de dispositivos tecnológicos virtuales, que permitieron el perfeccionamiento
de los alumnos incluso con las adversidades provocadas por la pandemia.
Palabras clave: Prácticas. Enseñanza a distancia. La música. Escuela.
Résumé
Ce document a été élaboré dans le but de partager la pratique d'enseignement réalisée
dans le cadre du stage par les stagiaires Danielly Melo et Valter Menezes, étudiants
du cours de licence en musique à l'Université d'État de Rio Grande do Norte. Ce stage
a été réalisé dans une école d'éducation de base de la ville de Mossoró/RN dans des
classes de 1ère et 2ème années d'école primaire et, en raison de la réalité pandémique
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causée par le COVID-19, suivant les protocoles de biosécurité en vigueur et respectant
la distance sociale, les activités se sont déroulées en format à distance. Étant donné
que la plupart des enfants bénéficiaires du stage ne disposent pas de leur propre
téléphone portable ou ordinateur et doivent recourir à celui de leurs parents, la plupart
des activités se sont déroulées en mode asynchrone afin de rendre le processus
d'enseignement possible. En ce qui concerne l'appareil méthodologique utilisé dans
ce travail, le rapport d'expérience s'avère être le plus approprié, avec une analyse
qualitative des activités utilisées et l'enregistrement des notions apprises par les
stagiaires ainsi que leurs critiques, en plus de l'utilisation d'une brève approche
quantitative par la collecte de données concernant le profil des enfants assistés et le
lieu de stage. La pertinence de ce rapport est évidente lorsque l'on réfléchit à quel
point il est vivifiant et salutaire de partager dans la société scientifique ces adaptations
méthodologiques des cours dispensés dans le cadre du stage supervisé, équipé de
dispositifs technologiques virtuels, qui ont permis l'amélioration des étudiants même
avec les adversités causées par la pandémie.
Mots clés: Stage. Enseignement à distance. Musique. École élémentaire.

INTRODUÇÃO
A prática docente no processo de formação do licenciando em música, ou em
qualquer área, possui extrema importância para a construção do conhecimento. A
vivência dessa prática docente é o momento que saímos da teoria, das ideias, e
começamos a concretizar o papel de professor. Esse papel requer um olhar cuidadoso
sobre o aluno (turma) e o processo de aprendizagem, solicita que o docente seja
sensível às necessidades didático-pedagógicas de como se trabalhar com uma turma
no contexto da educação básica ou até em outros espaços e contextos em que irá se
deparar durante sua profissão. Vale salientar o quanto a licenciatura é importante para
a formação de qualquer pessoa que volte sua profissão ao ensino pois com ela
obtemos conhecimento teórico e até momentos práticos para entendermos sobre a
construção pedagógica, didática e afins para a atuação como docente.
Segundo a Barin e Ramos (2019), “Os licenciandos que estão na graduação
tem uma expectativa muito grande quanto a sua formação para prática docente, na
maioria das vezes pensa-se que na graduação há disciplinas que vão ensinar um
modelo ou uma fórmula para “saber dar aula”. Entretanto não existe um método que
funcionará com todas as turmas e alunos. Cada turma, cada experiência em novos
espaços é um universo novo e diferente, tudo isso é algo que somente na prática
conseguiremos perceber, entender e aprender.
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Desde o ano de 2020 todo o mundo sofreu grandes mudanças em virtude da
pandemia do vírus SARS-CoV-2 que provocou a doença COVID-19 e tal doença se
espalhou por todos os continentes de forma rápida, trazendo, infelizmente, muitos
óbitos, levando todos a entrarem em quarentena e ficarem isolados em suas casas.
Um processo de adaptação no dia a dia de todas as pessoas, no trabalho, na saúde,
no lazer, em diversos aspectos, em especial destaco na educação a qual estamos
inseridos enquanto estudantes de licenciatura e professores.
Segundo diz ARRUDA (2020, pág. 258-259):

“O isolamento social promoveu transformações econômicas severas
imediatas, com a parada obrigatória de inúmeros setores, modificou nossa
relação com a arte, devido à ausência do compartilhamento presencial de
experiências de fruição e, no caso da educação, promove desconstruções
sob a forma como o ensino e a aprendizagem são vistos socialmente. (...) O
novo coronavírus torna a escola um dos espaços mais temidos pelo risco da
transmissão, pois a sua multiplicidade e heterogeneidade cria vínculos entre
aqueles que são menos propensos aos sintomas graves da doença (jovens)
a todos os demais que podem ser até mortalmente propensos. Crianças e
jovens entram em contato diário com adultos de diferentes grupos familiares:
professores, profissionais da educação, pais e mães, avós e avôs, parentes
de maneira geral. Podemos afirmar que professores e estudantes se tornam
os principais vetores de transmissão da Covid-19, diante disso as políticas
mundiais de retorno às atividades coletivas têm deixado as escolas em último
plano, conforme dados da ONU e UNESCO (2020).”

A partir de todos esses processos de mudanças o ensino básico após uma
parada nas suas atividades buscou formas de retornar e o meio possível que se
configurou foi o que se chamou de Ensino Remoto Emergencial. Em seu artigo "O
Ensino Remoto Emergencial e a Educação à Distância" Behar afirma:

“Podemos, portanto, dizer que o Ensino Remoto Emergencial (ERE) é uma
modalidade de ensino que pressupõe o distanciamento geográfico de
professores e alunos e foi adotada de forma temporária nos diferentes níveis
de ensino por instituições educacionais do mundo inteiro para que as
atividades escolares não sejam interrompidas.” (BEHAR, 2020)

Como consequência da adoção do Ensino Remoto Emergencial (ERE), a
UERN, buscando respeitar a situação, adaptou-se ao ensino remoto por meio de
plataformas digitais desde o ano de 2020, utilizando recursos como o Google sala de
aula, Google Meet, Gmail e outros. Na mesma forma consequentemente também
aconteceu para o componente curricular Estágio Supervisionado III regido pela Profª.
14
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Me. Flávia Maiara Lima Fagundes, que nos orientou como deveríamos atuar em meio
a pandemia de forma segura e eficaz. O estágio teve como objetivo principal
proporcionar ao docente em processo de formação a vivência com a prática docente
no contexto do ensino de música em educação infantil ou ensino fundamental I.
Nossa prática de estágio se deu majoritariamente com aulas assíncronas o que
se deve ao fato de as aulas síncronas contemplarem uma parte muito pequena das
crianças que dependem de seus pais para ter acesso aos aparelhos e as mídias
necessárias. Então, decidimos junto com a supervisora do estágio realizar as aulas
de forma assíncrona para possibilitar a todos a participação e o aprendizado musical.
A escolha dos conteúdos, assim como a sequência didática foi feita por nós
Danielly Cabral de Oliveira Melo e Valter Carlos de Menezes. Na construção optamos
por abordar conteúdos musicais entrelaçando-os com uma temática de “animais que
vivem na floresta” e denominamos a sequência de “Um passeio pela floresta”.
Acreditamos que a música pode e deve ser trabalhada em conjunto com outras áreas
do conhecimento. Como afirma ANDRADE (2012) "introduzir conteúdos através da
música [...] torna o aprendizado de qualquer área de conhecimento ainda mais fácil
de ser absolvido." BRITO (2003 p.54) diz que "O educador poderá trabalhar a música
[...] tornando o ensino mais agradável (...) trabalhar a música nas áreas da educação
[...] facilitará a aprendizagem [...]". Então, entendemos que da mesma forma que se
faz uso de músicas para ensinar outras matérias, nós enquanto professores da
disciplina de Música podemos introduzir conteúdos próprios do universo musical nos
utilizando de assuntos de outras disciplinas que fazem parte do cotidiano escolar das
crianças. Entretanto faz-se necessário lembrar que todo o planejamento pedagógico
construído para esse estágio teve de ser adaptado, buscado novas formas de se
realizar desde as aulas, bem como as atividades e toda metodologia.
Segundo Barros, Moreiras e Henriques (2020, pág. 352), “nem mesmo os
professores que já adotavam ambientes online nas suas práticas, imaginava que seria
necessária uma mudança tão rápida e emergencial, de forma quase obrigatória,
devido à expansão do COVID 19.” Todas essas mudanças também provocaram
alguns problemas como local para realizar o estágio e, devido ao processo de
adaptação na pandemia, as escolas estiveram por um certo período sem
funcionamento, retornando apenas em abril de 2021 de forma remota.
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No decorrer desse trabalho ficará clara a importância da experiência do estágio
para nós, professores em formação, e do quanto a inserção das crianças no mundo
sonoro faz diferença na vida e no desenvolvimento delas. Falaremos mais
detalhadamente sobre a elaboração dos planos de aula, os objetivos, conteúdos
trabalhados, e alguns dos resultados preliminares obtidos durante e após a conclusão
do estágio docente, tudo isso tendo sido adaptado para o ensino remoto emergencial.

METODOLOGIA
Um ano depois do início do isolamento social e da situação pandêmica na qual
ainda nos encontramos, no nosso contexto enquanto discentes da licenciatura em
música da UERN estávamos com as aulas e atividades acadêmicas também
suspensas em virtude da pandemia. Entretanto, depois de alguns meses, retornamos
com o semestre letivo 2020.2 adotando a forma de ensino remoto emergencial.
Enquanto isso a educação básica de rede pública ainda permaneceu de um pouco
mais de tempo suspensa, diferentemente das escolas particulares a qual se
organizaram e buscaram retornar às aulas de modo presencial a partir de estratégias
e possibilidades para manter a saúde em primeiro lugar, levando-se em consideração
o número alto de pessoas infectadas, leitos dos hospitais lotados e o elevado número
de óbitos. Só com o retorno das aulas na rede pública em modelo remoto foi que
escolhemos o local de estágio e demos início.
Segundo Arroyo (2000, p. 89), “A educação musical contemporânea demanda
a construção de novas práticas que deem conta da diversidade de experiências
musicais que as pessoas estão vivenciando na sociedade atual.” A frase que Arroyo
expressa é bem colocada ainda para esse ano de 2021 onde a educação e a música
são vivenciadas de uma nova maneira. Agora de forma online aprendemos,
apreciamos, assistimos a práticas musicais por meio desse mundo virtual devido a
atual realidade da pandemia. É um novo momento em que os professores acabam
por, além de todo planejamento que já acontecia presencialmente, terem de aprender
a gravar vídeos, editar e habituar-se a todo um processo tecnológico para a
construção de materiais audiovisuais como forma de auxiliar o processo do ensino as
crianças e jovens na rede de ensino básico. Para nós não foi diferente, já que na
atualidade todos os espaços de ensino recorram ao ensino remoto. Tivemos que nos
reinventar a partir dessa nova realidade. Para construirmos todo o planejamento
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desse estágio tivemos que nos preparar em três aspectos, o contexto e local, a faixa
etária e as tecnologias para conseguir desenvolver o plano de ensino de forma bem
elaborada.
O local onde o estágio foi desenvolvido foi a Escola Municipal José Benjamim
que está localizada na rua Bodoca 214 - Inocoop - Alto de São Manoel, Mossoró –
RN. Uma característica específica sobre o aspecto social e localização é que é um
setor periférico, que, junto de diálogos com a professora de música/artes da escola
nos fez ter uma ideia melhor da realidade que a escola trabalha. A escola funciona no
turno matutino e vespertino, sendo de manhã das 07h às 11h30min e à tarde 13h às
17h30min. Dentro desses turnos escolares todas as turmas do ensino fundamental I
e II estavam situadas.
As turmas nas quais atuamos eram constituídas da seguinte forma: 1º ano A, a
turma possui um total de 15 alunos(as), sendo 7 meninas e 8 meninos; 1º ano B, total
de 16 alunos(as) sendo 8 meninas e 8 meninos; 2º ano único, 25 alunos sendo 15
meninas e 10 meninos. O estágio foi realizado sob a supervisão da professora de
Artes da escola, Míssola Arezza Bezerra da Costa Lorena, que nos deixou à vontade
para decidir acerca dos conteúdos e da metodologia das aulas. Tendo percepção da
idade dos alunos a partir do ano escolar que estão, adaptamos toda nossa linguagem
e proposta pedagógica para ser condizente com a idade e nível. A partir disso
buscamos um tema que as crianças já dominassem para tornar o mais simples
possível o contato com os assuntos referentes ao universo sonoro e musical.
Nos baseamos nos conceitos de assimilação e acomodação de Piaget. Em seu
livro "Teorias de Aprendizagem", Moreira (1999) traz no capítulo 6, "A teoria do
desenvolvimento cognitivo de Piaget", uma reflexão acerca desses conceitos. A partir
das palavras do autor, inspiradas nos escritos de Piaget, é possível afirmar que o ser
humano sempre pode aprender algo novo e encaixar essa informação no que ele
denominou de esquemas cognitivos. Os esquemas, são como "arquivos" na nossa
mente que guardam os conhecimentos que temos acerca de assuntos variados.
Quando adquirimos um novo conhecimento nós podemos armazená-lo em um
esquema pré-existente ou abrir um novo "arquivo" para uma informação totalmente
nova com a qual ainda não tínhamos tido contato. Assim como, podemos mudar um
esquema que já existia para acomodar tal informação. Daí, o termo acomodação. A
assimilação acontece quando acrescentamos uma informação a um esquema já
17
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conhecido por nós. Foi exatamente o que fizemos com relação ao conteúdo
trabalhado com as crianças. Pois entendemos que elas já eram bastante
familiarizadas com a temática dos animais que vivem na floresta e assim pudemos
explorar os sons emitidos por eles, contar histórias, trabalhar elementos musicais
como ritmo, intensidade e duração, o conceito de paisagem sonora e onomatopeia
com os sons da água do rio, ou do vento batendo nas folhas das árvores, pois
sabíamos que elas assimilariam com conhecimentos prévios adquiridos em outras
disciplinas e com o conhecimento de mundo.
Pensando ainda na realidade de acordo com o contexto no qual estávamos
inseridos construímos as aulas de forma expositiva, dialogada e prática, acreditamos
que seria a forma mais interessante e dinâmica de realizar a aula, ainda mais no
modelo remoto. A aula iniciava com um canção de boas-vindas ou boa tarde contando
com a participação de todos os alunos e alunas em seguida fazíamos todos usarem a
criatividade e imaginação contando histórias e criando cenários imaginários, logo
apresentávamos imagens e videoclipes para contribuir com todo o processo para
ambientar o momento e junto cantávamos canções sobre a floresta e os animais que
nela habita, após a apreciação repetíamos a canção só que dessa vez acrescentando
elementos musicais, parâmetros e outros, como pulso, altura, timbre e outros por meio
de brincadeiras e jogos que construíamos alinhados as canções de cada aula.
As aulas eram planejadas para serem síncronas, entretanto nem todas as
crianças possuíam algum dispositivo para poder participar da aula no horário que era
programado, sendo assim mudamos para aulas assíncronas e começou mais um
desafio nesse processo que é adaptar a aula em pouco tempo para que não fique tão
extensa e cansativa para os alunos, além de ter que aprender a fazer gravações,
edições de vídeo, de áudio, entre outros programas e softwares diversos utilizados
para gravar a aula. Entre os programas, aplicativos e softwares que utilizamos destaco
o Inshot para editar os vídeos e áudios que pode ser instalado no celular, Wondshare
Filmora X que é para computadores e tem um custo para utilizar e o Canva onde
construíamos as mídias e artes gráficas necessárias para utilizar na aula.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apesar do estágio ter sido idealizado para ocorrer em encontros síncronos com
as turmas, nos quais seria proposta uma atividade para ser realizada em casa e sua
devolutiva, apenas a primeira aula foi realizada de forma síncrona pela plataforma
Google Meet, devido a baixa participação das crianças. Nessa primeira aula, iniciamos
com uma música de acolhida para que cada criança se apresentasse, falando o nome
e logo após apresentamos o tema por meio de uma conversa acerca dos animais da
floresta, o que eles comem, que som eles fazem, como se locomovem etc. e cada um
deles respondeu nossas perguntas fazendo a conversa fluir naturalmente. A partir daí,
fizemos uma contação da história "O Jacarezinho Egoísta" e depois um passeio pela
floresta, no qual, por meio de uma narrativa íamos guiando-os pela floresta.
No meio do passeio vivenciamos muitas aventuras, subindo em uma árvore,
atravessando um matagal, nadando até a outra margem de um rio e até fugindo de
um gamba que estava em uma caverna escura. Fizemos uso dos conceitos de
paisagem sonora de Schafer e onomatopeia. Schafer em seu livro "O ouvido
pensante" (1991) ele nos adverte que antes de aprender música precisamos "limpar"
nossos ouvidos, a fim de que sejamos capazes de ouvir e perceber todos os sons que
estão ao nosso redor. Precisamos estar sensíveis aos muitos sons que existem no
silêncio. A partir disso, exploramos o conceito de Paisagem Sonora convidando as
crianças a imaginarem os sons da floresta na atividade "Um passeio pela floresta”.
Com esse jogo do passeio também trabalhamos o pulso, batendo com as mãos nas
coxas, a criatividade e a curiosidade dos pequenos. Eles se envolveram na brincadeira
e foram muito participativos. O único problema que enfrentamos foi a dificuldade de
executar sons ao mesmo tempo através da plataforma online utilizada, pois muitas
vezes nossas vozes e palmas se desencontravam, o que tornava difícil compreender
o que estava sendo dito e manter o ritmo do pulso.
As demais aulas foram realizadas de forma assíncrona. Diante disso nos
encontramos com mais dilemas para solucionar: Gravar separadamente? Como
editar? Como atrair as crianças com esse modelo de videoaula? Por fim, decidimos
gravar de forma separada e juntar os vídeos na edição, até a fim de nos manter
seguros com relação a pandemia. Fizemos partes faladas, cantadas e tocadas e
utilizamos videoclipes atrativos e bastante envolventes e que tratavam dos temas
escolhidos para as aulas. Garantindo assim diversão e aprendizado para as
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turminhas. Outra dificuldade foi encontrar condições adequadas para a gravação,
muitas vezes, tínhamos que gravar em dias e horários inconvenientes, repetindo
diversas vezes e passar horas para obter um resultado satisfatório.
Sempre dávamos início aos vídeos com uma canção de boas-vindas para as
turmas e finalizávamos com uma canção de despedida. Algo que nos incomodou foi
que não estávamos em contato com as crianças, então a gente cantava para elas
tentando imaginá-las assistindo aquela aula e realmente se sentindo acolhida e
convidada a ver a aula inteira. O distanciamento já é uma mudança para o ensino
remoto com aulas síncronas, porém as aulas sendo assíncronas causa um
distanciamento maior e dificulta perceber diversos aspectos e coisas que poderiam
ser melhoradas, enfatizadas etc.
Na segunda aula, as crianças apreciaram o vídeo clipe "Rei da floresta" da
Turminha Paraíso e logo após desenvolvemos uma atividade de movimentos e
percussão corporal executados juntamente com a música do vídeo e no momento
anterior a despedida nós explicamos uma atividade que elaboramos. Com base no
vídeo assistido as crianças teriam que procurar os nomes dos animais vistos em um
caça-palavras. Então, no outro dia os responsáveis pelas crianças nos enviavam as
respostas, bem como vídeos dos pequenos executando as atividades da aula.
Na terceira aula, as crianças conheceram a família das aves. Apresentamos
algumas aves que vivem na floresta, como: a coruja, o papagaio, a calopsita, o tucano
e a arara azul, e o som que elas fazem. Logo depois as crianças assistiram ao clipe
"Aves" do canal do YouTube "Bubu e as corujinhas" e como atividades tiveram que
escrever em uma folha o nome de todas as aves que apareciam no vídeo.
Na quarta, e última aula, revisamos os assuntos das aulas passadas,
conversando sobre os animais e tudo que havíamos aprendido, a fim de obtermos um
bom resultado, lembrando os assuntos trabalhados nas aulas, fixando o
conhecimento. Depois, conhecemos um instrumento alternativo inspirado nas
castanholas, chamado "jacanhola”, por se tratar de castanholas em formato de jacaré.
Nós cantamos a música "O jacaré" da professora Sarah do Vale e tocamos "as
jacanholas".

Para

esses

momentos

propusemos

que

as

crianças

nos

acompanhassem abrindo e fechando as mãos imitando a boca do jacaré. Para
finalizar e seguir para a despedida, fizemos o passeio pela floresta que havíamos feito

20

Entendendo a Educação: Desafios Atuais, Docência e Tecnologias

na primeira aula, porém dessa vez com recurso de imagem esse por cima assim nossa
voz guiando as crianças pelo passeio.
Tendo em vista que o tempo atual nos obrigou a aprender sobre o ensino
remoto de forma abrupta, conseguimos cumprir a proposta do estágio com êxito.
Levando em consideração que foi necessário adaptar o nosso planejamento inicial
para tornar possível a participação de todas as crianças e as dificuldades enfrentadas
com conexão de internet, lugar para gravar etc. obtivemos bons resultados e
conseguimos proporcionar aprendizado, diversão e um mergulho no mundo sonoro e
musical para os alunos.

CONCLUSÕES
Aprender brincando é não só possível, mas também bastante significativo para
as crianças. Nossos alunos que há pouco saíram da Educação Infantil e se encontram
na série inicial do Ensino Fundamental, precisam dessa continuidade no modo de
ensino-aprendizagem através da brincadeira e dos jogos, como bem relata a BNCC:
Ao ingressar no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os alunos vivenciam a
transição de uma orientação curricular estruturada por campos de
experiências da Educação Infantil, em que as interações, os jogos e as
brincadeiras norteiam o processo de aprendizagem e desenvolvimento, para
uma organização curricular estruturada por áreas de conhecimento e
componentes curriculares. (BNCC, 2018, p.197)

De igual modo, acreditamos que a educação não precisa ser rígida para ser
considerada séria e eficaz. Paulo Freire reflete acerca disso em seu livro "A educação
na cidade".
Sonhamos com uma escola que, sendo séria, jamais vive sisuda. A seriedade
não precisa ser pesada. Quanto mais leve é a seriedade, mais eficaz e
convincente é ela. Sonhamos com uma escola que, porque é séria, se
dedique ao ensino de forma não só competente, mas dedicada ao ensino e
que seja uma escola geradora de alegria. O que há de sério, até de penoso,
de trabalhoso, nos processos de ensinar e aprender, de conhecer, é não
transformar este “que fazer” em algo triste. Pelo contrário, a alegria de ensinar
e aprender deve acompanhar professores e alunos em suas buscas
constantes. Precisamos é remover os obstáculos que dificultam que a alegria
tome conta de nós e não aceitar que ensinar e aprender são práticas
necessariamente enfadonhas e tristes. É por isso que eu falava de que o
reparo das escolas, urgentemente feito, já será a forma de10 mudar um pouco
a cara da escola do ponto de vista também de sua alma (FREIRE. P; 2000,
p.37)

Assim, ao concluir esse trabalho esperamos ter tido êxito em compartilhar esta
rica experiência como professores de música em uma escola pública de forma remota.
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As dificuldades que enfrentamos e o distanciamento experimentado por tal modelo de
educação não nos impediu e proporcionar momentos de muito aprendizado e acima
de tudo prazerosos, no sentido de utilizarmos uma linguagem e uma abordagem
próprias do universo infantil e que permite os conteúdos serem assimilados de
maneira fluida pelas crianças. Como bem falou Freire, uma escola não precisa ser
rígida para ter um ensino eficiente e ser considerada séria. O mais importante é
proporcionar conhecimento e momentos que vão perdurar nas memórias dos alunos
e contribuirão para a completa formação do ser desses indivíduos em formação que
certamente se tornarão pessoas inteligentes e com senso crítico aguçado.
Quanto a nós, discentes, concluímos essa experiência com mais bagagem e
artifícios para utilizarmos em nossa jornada enquanto educadores e um pouco mais
experientes. Porém, com a certeza de que em cada sala de aula que adentrarmos
iremos nos deparar com novos desafios e que nunca vamos parar de estudar,
aprender e nos reinventar em nossas práticas.
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Resumo
O artigo propõe uma reflexão crítica do ensino da geografia escolar neste início de
século. Reflete sobre o processo didático-pedagógico no âmbito do domínio dos
objetos, das técnicas e da informação. Da mesma forma, levanta questões sobre o
ensinar e para que ensinar Geografia. Entendemos que a prática da geografia na
escola está recheada de hábitos ancestrais e, esses continuam a distorcer a realidade
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construída historicamente distanciando os homens de uma apropriação do espaço nos
moldes de uma cidadania efetiva. Esta pratica foi observada durante o período de
aula ministrado na Escola Estadual Agenor Ferreira Leão situada no bairro Tijucal em
Cuiabá para os alunos do 6° ano A e B. Em que os conteúdos da disciplina de
geografia busca entender a espacialidade e temporalidade visto que os mesmo são
proporcionam aos alunos um maior interesse pela geografia, uma curiosidade pelo
desconhecido.
Palavras-chave: Ensino de geografia; Processo didático-pedagógico; Cidadania.

THE RELATIONSHIP OF DIDACTIC-PEDAGOGICAL GEOGRAPHY IN THE
SCHOOL ENVIRONMENT
Abstract
The article proposes a critical reflection on the teaching of school geography at the
beginning of this century. It reflects on the didactic-pedagogical process in the domain
of objects, techniques and information. Likewise, it raises questions about teaching
and why to teach geography. We understand that the practice of geography at school
is full of ancestral habits and these continue to distort the historically constructed
reality, distancing men from an appropriation of space in the molds of effective
citizenship. This practice was observed during the class period taught at the State
School Agenor Ferreira Leão located in the Tijucal neighborhood in Cuiabá for 6th
grade students A and B. even they provide students with a greater interest in
geography, a curiosity for the unknown.
Keywords: Teaching geography; Didactic-pedagogical process; Citizenship.

1. INTRODUÇÃO

A tradicional postura da geografia e do professor, que consideram como
importante, no processo educativo “os dados, as informações, o elenco de
curiosidades, os conhecimentos gerais, as localizações, enfim, o conteúdo acessório”
como lembra-nos Brabant (1989, p.18-19).
A lógica funcionalista desvela o pragmatismo que a sociedade ocidental vem
mantendo e reforçando no dia-a-dia do fazer profissional da rede pública e privada de
ensino, pois essa prioriza, como meta educacional, às políticas educacionais “préestabelecidas” em detrimento do currículo real, advindo do cotidiano escolar em seus
mais variados aspectos e sua sistematização (SILVA, 2002).
A cultura dominante não está apenas entranhada na forma e no conteúdo do
conhecimento expressos claramente, isto se refere às normas, aos valores, as
atitudes que são incutidas e solicitadas no âmbito educativo que se estabelecem na
vida cotidiana, dentro da escola e na sala de aula.
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Os autores nos incitam, em suas obras, a reflexão da prática pela pedagogia
da transformação e não à manutenção e o ajustamento da sociedade a lógica
funcionalista, sintetizando assim, que o poder a serviço da dominação nunca é total
que segundo Mello (1988), Férnandez-Enguita (1989), Gramsci (1968) e Marx (1984)
elaboraram críticas contundentes à dominação cultural.
Se considerarmos o bom senso, os intelectuais costumam ser definidos como
intelectuais, ou seja, pessoas que têm ou deveriam ter superinteligência. Já para
Gramsci (1982), a definição de intelectual é completamente diferente desse
entendimento.
Para ele, os intelectuais não são pessoas com superinteligência, mas sim
pessoas que têm a responsabilidade de gerar conhecimento e/ou esclarecimento,
aconselhamento e introdução como função social na sociedade.
O autor também destacou que, entre as várias formas do próprio processo
histórico de formação das diversas categorias de conhecimento,
Ao longo do texto, observamos que o processo de invasão cultural se tornou
inerente à cultura humana, pois o fato de os grupos se mostrarem aos outros e
dominá-los tornou-se um hábito.
Todas as etnias, em diferentes épocas e em diferentes lugares, promoveram
ou sofreram invasões culturais de alguma forma, isso é diferente da influência e
ninguém está imune.
Voltando ao que disse antes, mas desta vez de forma mais objetiva, a
diferença entre influência e invasão está no contato entre duas ou mais culturas, de
forma pacífica e recriadora (influência) ou unilateral e opressora (invasão).
Nem mesmo a ingenuidade dos que têm plena convicção do caráter
desinteressado de sua prática educativa elimina essa dimensão política. Numa
palavra, o político constitui o próprio ser do ato educativo, enquanto ato humano e,
com tal, inserido na luta concreta dos homens (FREIRE, 1997).
De acordo com Freire (1994, p. 35) “resta-nos, agora, que nos apropriemos
dessa tarefa para que possamos vivenciar a coerência entre o nosso discurso e a
nossa prática”.
Nesse contexto, o professor deverá ter a capacidade de articular a dimensão
política do seu trabalho com a dimensão técnica e, ainda a mediação entre essas duas
por uma terceira, a dimensão ética, fundamental para a concretização de uma ação
competente (MELLO, 1988).
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Essa estratégia surgiu dentro da didática de salas de aulas e os programas
de formação mais atualizados estão fundamentalmente apoiados nesse tipo de
intervenção.
Do ponto de vista cognitivo, não há como aceitar a ideia de um menino que,
salvo em vida vegetativa, é “incapaz de aprender” ou “que não faz nada”.
A postura que articula educação e ensino foi reforçada pelos debates
promovidos pelo MEC desde 1995, culminando com a proposta de Reforma Curricular
expressa nos Parâmetros e Referenciais Curriculares (1997 e 1998), que desafiam os
educadores a diminuir a distância entre conhecimento e cidadania.
Na prática, isso implica que, ao tradicional compromisso de ensinar
conteúdos, o projeto pedagógico tem que assumir como meta a construção de
princípios, atitudes, normas e valores, aspectos imprescindíveis da humanização do
sujeito e do compromisso político do educador (COLL, 1999).
O conhecimento, tendo em vista objetivos que certamente superam o
aprendizado de conteúdos para alcançar o desenvolvimento das capacidades mentais
e a autonomia de julgamento (COLELLO, 1999).
A revisão das raízes academicistas da escola depende, segundo Coll (1999),
de uma verdadeira revolução conceitual e metodológica capaz de integrar educação
e ensino, desenvolvimento e aprendizagem.

3. METODOLOGIA

As intervenções necessárias usando os procedimentos envolvidos na
construção textual, como o planejamento e a revisão.
Com base na atividade feita pelo grupo, ele promove uma discussão sobre as
condições proporcionadas para realizá-la, a maneira como foi feito o planejamento, as
intervenções do coordenador e o motivo de elas terem sido usadas e levanta hipóteses
sobre como ensinar determinado conteúdo.
No fim, os professores devem ser capazes de planejar um plano de aula ou
uma sequência didática para os alunos dentro da perspectiva estudada.
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Por fim, essa ferramenta também pode ser usada tendo como base o
planejamento de projetos didáticos e institucionais, sequências didáticas, planos de
aula, rotina, portfólios dos alunos e até o projeto pedagógico – documentos que, ao
serem elaborados em parceria entre professores e formadores, possibilitam a
tematização em tempo real.
Para analisar essas questões, a pesquisa incluirá um estudo bibliográfico que
revelará de forma mais clara como o ensino de geografia é aplicado aos jovens e
adultos de hoje.
Segundo a pesquisa bibliográfica de Gil (2002, p. 44), “desenvolvida com base
em materiais já preparados, principalmente livros e artigos científicos”.
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica é permitir aos pesquisadores
cobrir uma gama mais ampla de fenômenos do que a pesquisa direta. Essa vantagem
torna-se especialmente importante quando o problema de pesquisa requer dados
amplamente distribuídos no espaço (GIL, 2002, p. 45).
“A base teórica da pesquisa qualitativa prevalece sobre a consciência do
sujeito, entendendo a realidade econômica como construção do desenvolvimento”.
(TRIVIÑOS, 1995).

4.RESULTADO

A despeito da adversidade do quadro, é possível uma leitura positiva da
situação: quando não enfocada pela “ótica dos elementos faltantes”, o quadro de
desajustamento pode ser visto como uma reação à situação vivida, na denominação
de Luzuriaga, “inteligência contra si mesmo”.
A despeito do baixo rendimento escolar (indubitavelmente prejudicial), a
atitude do menino é, no contexto de seus referenciais escolares (cicatrizes de
fracasso, incompreensão e dor), uma sábia alternativa de autopreservação.
Na reversão do quadro de descompensação, a inteligência do garoto, sua
capacidade de reagir e o ímpeto de autodefesa seriam importantes trunfos e decisivos
aliados. Mas estariam seus professores disponíveis a enxergar méritos no contexto
do insucesso?
Para o desempenho de suas funções, a escola precisa ter como foco o ensino
e a aprendizagem, orientando os alunos a aprender a aprender, a aprender a pensar,
a aprender a estabelecer sua própria linguagem e comunicação e a usar a informação
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e o conhecimento para viver. Um mundo em constante mudança. Por isso, a formação
e atuação dos educadores devem apontar para um novo paradigma educacional.
As novas tecnologias de mídia são mais do que um simples suporte. Eles
interferem nas conexões sociais e na forma como adquirem conhecimento, criando
culturas e novos modelos sociais. Esta nova sociedade é fundamentalmente diferente
da sociedade industrial anterior. Baseia-se na produção e consumo em massa dos
mesmos produtos. É caracterizada pela rápida mudança do universo da informação,
sendo que o ser humano necessita de se atualizar constantemente para se manter
atualizado.

5.CONCLUSÃO

Evidentemente, entre o discurso pedagógico ou o sucesso de algumas
experiências escolares e a efetiva concretização de novas posturas no sistema
educacional, há uma considerável distância, compreendida, entre outros fatores, pelo
despreparo do professor e pela ineficiência dos projetos ou políticas de formação
docente.
Operando a partir de parâmetros elitistas, etnocêntricos e didaticamente
inflexíveis, a prática pedagógica leva ao fracasso porque não está preparada para
lidar com a pluralidade de contextos.
No âmbito de um mesmo país, cidade, bairro e escola, sob a falsa ideia de
que “somos todos iguais, falamos a mesma língua, vivemos as mesmas experiências
didáticas e, portanto, podemos aprender da mesma forma”, ficam diluídos os
confrontos das microculturas no processo de ajustamento e aprendizagem, o que
torna mais difícil a compreensão do fracasso escolar
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo conhecer as políticas públicas e as
propostas curriculares da capoeira em aulas de educação física escolar nos anos
finais do ensino fundamental. O marco metodológico, se deu a partir de revisão
bibliográfica, que tem como principais fontes de informação, legislações que regem a
educação básica: CF, PCNs e BNCC, além, do estudo de pesquisas realizadas no
contexto da capoeira. No qual ficou perceptível, que, enquanto conteúdo programático
da educação física, a capoeira, pode ser explorada, também, por diferentes áreas do
conhecimento e no modo interdisciplinar, esta dialogará com várias temáticas,
contribuindo para a desconstrução de inúmeros conceitos errôneos e fortalecimento
de sua prática. Mas, infelizmente para muitos professores, ainda não ocorre de
maneira incisiva ou ainda, mesmo desfrutando da oportunidade de estudar mais
afundo a capoeira, muitos não materializam o saber no campo de trabalho. Portanto,
espera-se que a práxis pedagógica sejam cada vez mais coerentes com as teorias,
pois o papel do professor de educação física é ofertar aos educandos experiências e
conhecimentos da cultura corporal do movimento com qualidade. Podendo-se almejar,
políticas públicas e um currículo emancipatório e inclusivo, na qual, a capoeira não
seja redimensionada apenas numa determinada etapa de ensino, mas, que esta seja
integralizada em todas as fases de aprendizagem.
Palavras-chave: Capoeira; Educação Física Escolar; Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO

O Brasil é um pais miscigenado, pois o seu processo histórico é marcado pela
migração de diferentes povos, como os portugueses, alemães, africanos, italianos,
dentre outros, além dos que aqui já habitavam: os índios.
Com isto, as culturas foram sendo enraizadas e dando origem e
complementando, elementos comuns de convivência humana, como o idiomas, as
vestimentas, as relações de trabalho e produção, a religião e etc.
Dentre as manifestações da cultura corporal, que emerge destes povos, eis que
surge a Capoeira, símbolo de resistência de forte influência afrodescendente e
indígena, que é rica de história, cultura e corporeidade.
Na educação física escolar, a capoeira é um importante instrumento de ensino,
pois em seu contexto afro-brasileiro, esta, proporciona benefícios que contemplam as
questões psicomotoras, sociais, afetivas, histórico-culturais, cognitivas, dentre outras.
E, também por pertencer, ao processo histórico brasileiro e baiano, a capoeira
precisa se fazer presente nas instituições de ensino, para o fortalecimento desta
cultura corporal e para melhor compreensão sobre esta na comunidade escolar.
Tanto é que, esta é citada na legislação que rege a educação básica brasileira,
como conteúdo a ser trabalhado, neste pressuposto, a educação física apresenta-se
como uma área de conhecimento que viabilizará a mediação de saberes sobre a
capoeira.
Ressaltando que, o trabalho com esta temática pode ser ainda mais valorizado
com a participação de outras disciplinas curriculares, sob diferentes olhares para esta
e abarcando outros discursos, outros pontos de vista, que desenvolverá uma reflexão
mais ampla para tal atividade.
A capoeira, foi a temática escolhida para ser apreciada neste artigo, pois no
ensino fundamental (anos finais), os alunos precisam conhecer no campo da
educação física as práticas de lutas nacionais:
A unidade temática Lutas focaliza as disputas corporais, nas quais os
participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas
para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um
determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas
ao corpo do adversário. Dessa forma, além das lutas presentes no
contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras
(capoeira, huka-huka, luta marajoara etc.) (BRASIL, 2018, p. 218).
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Haja vista que, este é um tema que viabiliza estudos, experiências e pesquisas
que vão de encontro a processo de construção da identidade de muitos alunos da
sociedade brasileira e especialmente baiana, representando assim:
[...] um elemento de valorização de nossa ancestralidade africana,
como uma manifestação popular voltada para a leitura e compreensão
da realidade com possibilidades de transformá-la (NORONHA; PINTO,
2004, p. 125).

Diante disto, este estudo teve como objetivo conhecer as políticas públicas e
as propostas curriculares da capoeira em aulas de educação física escolar nos anos
finais do ensino fundamental.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Este é um estudo de revisão bibliográfica, que tem como principais fontes de
informação, legislações que regem a educação básica: CF, PCNs e BNCC. Além, do
estudo de pesquisas realizadas no contexto da capoeira.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nos anos finais do ensino fundamental, os alunos passam a ter contato com
uma nova dinâmica de aulas e com conteúdos científicos mais complexos, para que
neste processo de formação, os alunos desenvolvam ainda mais a maturidade e a
criticidade.
Na educação física, não é diferente, pois os conteúdos mais rebuscados e
aprofundados, influenciará positivamente na fomentação de novos olhares para a
cultura corporal do movimento.
No ensejo, destaca-se a capoeira, que enquanto componente da unidade
temática de lutas, no que diz respeito às lutas nacionais, no 6º e no 7º ano proporá o
estudo de conceitos epistemológicos da cultura afro-brasileira e de uma corporeidade
nobre quando aos movimentos e a musicalidade que reconta a história do povo
brasileiro e baiano, visto que:
[...] a Capoeira pode e deve vir a ser inserida na escola ajudando no
desenvolvimento do aluno, adaptando ao mesmo o desenvolvimento
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integral e o resgate da cultura do seu povo, a sua capacidade criadora,
integração entre os alunos, concentração, regras do próprio jogo junto
com disciplina e fazer uma interdisciplinaridade resgatando a nossa
própria história. Seguindo essa linha de raciocínio a capoeira é um
excelente conteúdo para ser trabalhado nas aulas de Educação Física
(DE SOUZA; SILVA, 2019, p. 154).

Ou seja, contribuições que são essenciais para a comunidade escolar e que irá
desencadear novos posicionamentos sociais, dentro e fora da escola, pois a capoeira
está presente em muitos momentos e em diferentes espaços.
Outro aspecto a lançar é a anuência com a LEI 10639, que torna obrigatório o
ensino da História e cultura Afro-brasileira na educação básica (BRASIL, 2003), marco
legal de grande representatividade para a sociedade tupiniquim.
Educar em prol da cidadania, exige seriedade, compromisso, perseverança e o
envolvimento de todos que compõe uma sociedade, seguindo um viés de uma rede
participativa e colaborativa, com o objetivo coletivo em comum de ensinar e aprender
para a vida.
No âmbito educacional, isso também não pode ser diferente, em que o que se
espera é o cumprimento das políticas públicas e do currículo da educação básica, que
conduzam o ensino e a aprendizagem na perspectiva social, cultural, tecnológica,
inclusiva, histórica, dentre outras concepções que fazem parte da era contemporânea.
Neste arcabouço, a capoeira com sua extensa bagagem histórica que marca a
origem do povo brasileiro e baiano, ainda não tem sido contemplada de forma
satisfatória nos espaços escolares.
O que espera-se deste conteúdo, é que ele esteja presente nas práxis
escolares, nas diferentes etapas de ensino, como meio de discursos e práticas que
viabilizem a aproximação e o conhecimento mais profundo sobre esta atividade
cultural.
Cabendo à Educação Física, alguns aspectos a serem mediados, como a
origem da capoeira, a autonomia na roda, a cooperação e a participação social, os
diferentes significados socioculturais, a projeção da roda de capoeira no cotidiano, a
interação com outras disciplinas, o aspecto motor, entre outros (DE SOUZA; DE
OLIVEIRA, 2001).
Com isto, percebendo que a capoeira não deve ser vista, comente, como uma
atividade técnica, de estética e recreativa, pois a intenção desta em estar inserida nas
escolas, não é reproduzir o movimento pelo movimento, mas compreender todo o
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contexto envolto da capoeira.
Devido a isto, o professor de educação física precisa estar muito bem
preparado e consciente de sua prática profissional, assumindo assim o seu papel de
educador para a diversidade encontrada nos espaços escolares, estando atento para
as diferentes manifestações do corpo em movimento.
Haja vista que, a auto declaração da população negra no Brasil, está em
expansão, atualmente esta nação, após a África, é o território que mais possui
afrodescendentes no mundo, com cerca de 54% da população que autodeclaram-se
negras (IBGE, 2020).
Embora, esta estimativa seja expressiva, questões como o racismo no Brasil
ainda não foi erradicada, o que aumenta as desigualdades e intolerância que há muito
tempo marcam as relações sociais.
Enquanto país democrático, o que se tem buscado no Brasil é a luta por
igualdade e por justiça social, em busca do rompimento das estruturas discriminatórias
enraizadas nos indivíduos e grupos sociais, assim:
[...] em termos de orientação das políticas públicas implementadas
pelo Estado brasileiro, por suas instituições e seus agentes, inclusive
a educação, a escola e o ensino da história, a determinação é no
sentido de adotar as ações afirmativas como meio para buscar a
desejada igualdade (SILVA; TOBIAS, 2016, p. 192).

A partir disto, certifica-se que a escola pode contribuir expressivamente com a
concepção de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária, pois esta consiste em
ensinar e aprender diferentes conceitos que se dão nas relações interpessoais no
espaço escolar, que transcenderá para fora dela.
Neste sentido, a educação física deve estar organizada e coerente com os
parâmetros e diretrizes que indicam diferentes dimensões no mundo do trabalho, entre
estes, constam-se a formação global dos educandos a partir dos:
[...] conhecimentos construídos devem possibilitar a análise crítica dos
valores sociais, tais como os padrões de beleza e saúde, que se
tornaram dominantes na sociedade, seu papel como instrumento de
exclusão e discriminação social e a atuação dos meios de
comunicação em produzi-los, transmiti-los e impô-los; uma discussão
sobre a ética do esporte profissional, sobre a discriminação sexual e
racial que existe nele, entre outras coisas, pode favorecer a
consideração da estética do ponto de vista do bem-estar, as posturas
não-consumistas, não-preconceituosas, não-discriminatórias e a
consciência dos valores coerentes com a ética democrática (BRASIL,
1997, p. 25).
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Eis que o professor, junto à comunidade escolar, possui diferentes instrumentos
pedagógicos de ensino, que corroboram com os estudos, análises e reflexões
individuais e coletivas no ceio educacional, onde a capoeira adentra este universo de
mediação das aprendizagens.
A

capoeira

é

uma

manifestação

regional

da

Bahia,

criada

pelos

afrodescendentes no Brasil, que pode ser considerada como jogo, dança, arte,
folclore, esporte, educação, lazer, filosofia de vida e luta (CAMPOS, 2001).
Além das pesquisas que comprovam esta teoria, existe o reconhecimento do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pela Organização das Nações
Unidas, que reconhecem a capoeira como Patrimônio Cultural Imaterial da
Humanidade, um dos símbolos brasileiros mais reconhecidos no cenário internacional
(IPHAN, 2014).
O que consagra a capoeira como brasileira, sendo um marco justo para com a
capoeira que tanto sofreu ataques do governo desta nação, que precisou modificar
sua estrutura nata para permanecer viva na cultura dos brasileiros até os dias de hoje.
Mesmo que, ainda precisa ser mais valorada nos dias atuais, que por vir da população
marginalizada historicamente, esta, ainda encontra dificuldade de expansão.
A capoeira era vista como uma arma poderosa utilizada pelos negros
escravizados, que a praticavam nas fazendas, nas matas e nas vias públicas com
bastante cautela, exemplo disto era codificação do berimbau, que ao mesmo tempo
que ditava o ritmo da roda, também anunciava em toque de cavalaria a chegada dos
senhores feudais.
Notando a representatividade da capoeira para os negros e amedrontados com
a potencialidade que esta possui, o governo em 1890, no antigo Código Penal da
República, considerou fora da lei, quem ousasse praticar a capoeira em vias públicas,
punindo quem a praticasse (FONTOURA; DE AZEVEDO, 2002).
Por diversos motivos, mais que um símbolo cultural, a capoeira é símbolo de
luta e resistência, teve todos as atrocidades possíveis para ser extinguida, mas,
manteve-se presente nos quilombos, campos de refúgio e de fuga, que muito
significaram para a sobrevivência da vida humana e desta atividade corporal.
Anos depois, no período do ex Presidente da República Getúlio Vargas, a
capoeira passa do crime a legalização, em que ao ser apresentada por Mestre Bimba,
o líder federativo passou a reconhecer a capoeira como esporte nacional e autorizar
a sua prática (MELLO, 2002).
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Todavia, modificar a opinião em massa, não ocorre de um dia para do outro, e
atualmente a capoeira ainda é discriminada, o que implica mais estudos e
aproximação da sociedade com esta.
Assim, a escola é um espaço ideal para esta socialização, por ser obrigatória
desde os 4 anos de idade e ofertada em instituições públicas e privadas, em outras
palavras, crianças e adolescentes tem o direito de frequentar a escola (BRASIL, 1988).
Enquanto, conteúdo, esta temática pode ser conduzida por diferentes
disciplinas e no modo interdisciplinar, esta dialogará com várias temáticas,
contribuindo para a desconstrução de inúmeros conceitos errôneos e fortalecimento
de sua prática:
Existe um esforço hoje em dia, em muitos espaços educativos, em
enaltecer as características educativas da capoeira, fato que vem
ocorrendo também com o samba. Destacamos, sobretudo, a
capacidade dessas manifestações permitirem a inserção social de
jovens excluídos e marginalizados. Ao priorizar uma intervenção
pedagógica com base na educação não-formal e na cultura popular
junto às camadas menos favorecidas da população, prioriza-se
também o caráter humanizante, enfatizando a abordagem do lúdico,
da corporeidade, da sensibilidade, da criatividade e da expressão
como elementos fundamentais dessa intervenção (ABIB, 2006, p. 59).

Neste escopo, o foco das aprendizagens não é simplesmente para enaltecer a
prática da capoeira em momentos festivos e de demonstração, mas, analisar as
entranhas e ir afundo em todos os aspectos pedagógicos que esta pode proporcionar
aos educandos.
Por isso, as relações entre educação e capoeira podem ser estreitadas a partir
de intervenções e interlocuções por seus atores e colaboradores, uma vez que diante
dos marcos legais, já se tem um direcionamento a ser seguido.
Por quanto, este estreitamento pode ser advindo também da educação física,
disciplina curricular, que tem fortes relações com a capoeira, a partir da percepção do
princípio de um movimento dialético de apropriações desta prática popular (SILVA,
2001), assim:
Desejamos que a prática da capoeira torne-se cada vez mais inclusiva,
proporcionando, aos seus participantes, a beleza da (re)criação
cultural e instigando a busca pelo conhecimento das raízes que
constituíram a formação original de um povo que se identifica por
certos traços, mas se funde aos demais povos na luta por um mundo
mais digno de se viver. Faz-se necessária a busca pela essência da
capoeira em uma de suas funções primordiais, senão a mais
importante, que é a da resistência. Resistir é preciso e de forma
imediata para não corrermos o risco de ver esta manifestação perder40
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se na roda viva do consumo, pois queremos vê-la, isto sim, na viva
roda da criação humana (SILVA, 2001, p. 143).

Isto pois, é preciso atentar para como a massificação cultural tem direcionado
os olhares para a capoeira, em que na sala de aula esta ressalva, permitirá um estudo
engajado na soberania que o povo tem sobre politiza-se e conhecer-se.
Neste atributos, não tem por que, especialmente nas escolas públicas, não
trabalhar com o conteúdo de capoeira, de modo que esta não é uma prática que exige
muitos recursos materiais, o que mais espera-se, está relacionado ao recurso
humano, que é onde entra o conhecimento científico a partir da formação docente, em
que:
[...] é de muita importância que os Professores de Educação Física
tenham um conhecimento sobre história afro-brasileira, e da Capoeira
como parte importante dessa história, devendo esse conhecimento ser
adquirido durante sua formação acadêmica, através de conteúdo
obrigatório ou cursos de extensão universitária (DE PAULA,
BEZERRA, 2014, p. 14).

O que infelizmente para muitos professores, ainda não ocorre de maneira
incisiva ou ainda, mesmo desfrutando da oportunidade de estudar mais afundo a
capoeira, muitos não materializam o saber no campo de trabalho:
Por outro lado, pode-se considerar que, nas IES brasileiras, podem
construir a identidade profissional na rotina de trabalho. Quando
construídas numa perspectiva investigativa, reflexiva e autocritica, tais
profissionais estarão sempre numa busca incessante de ressignificar
as práticas docentes que promovam a compreensão do ensino com
uma realidade social que exige que o professor esteja num processo
ininterrupto formação e, até mesmo, de autoafirmação (ARAÚJO,
2021, p. 37).

A expectativa é que esta realidade seja minimizada com o passar dos tempos,
pois ao deparar com o vasto leque de aprendizagens e formas de trabalhar, os
conteúdos envoltos da capoeira sejam ressignificados e reestruturados na práxis
docente:
Na dimensão conceitual podemos dizer que é a forma do
professor promover ao aluno o conhecimento de si mesmo, suas
possibilidades de movimentos e limitações, bem como as
características dos movimentos relacionados à capoeira, as
formas de se realizar tais movimentos, as modalidades que
existem e as regras à serem cumpridas. Na dimensão
procedimental o ensino da Capoeira deverá ser transmitido com
todos os componentes relacionados à sua cultura, história e
evolução. O aluno vivenciará os movimentos em sua totalidade,
melhorando seu desempenho e desenvolvimento motor (DE
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PAULA; BEZERRA, 2014, p.4).
Diante do apresentado, pode-se considerar duas importantes dimensões do
ensino da capoeira, valorizando cada aspecto da prática corporal, ao mesmo tempo
que potencializará as individualidades dos alunos agraciados por esta ferramenta de
ensino e aprendizagem.
Outrossim, herda-se da ancestralidade peculiaridades distintas, que são
compartilhadas por gerações, elencando mestres que fizeram/fazem parte destas
interlocuções e interações com a capoeira, como João Pequeno, João Grande, Curió,
Gigante Caiçara, Ezequiel, Ferreirinha, Pastinha, Bimba, entre tantos outros
(CAMPOS, 2001).
Os dois últimos citados, ganham destaque quanto a representação de rodas de
capoeira específicas, sendo elas a Capoeira de Angola (mestre Pastinha) e Capoeira
Regional (mestre Bimba). O primeiro estilo, é descrito resumidamente da seguinte
forma:
Os movimentos na Capoeira Angola são realizados inicialmente de
forma lenta e no final mais acelerados, todos eles partem do
movimento básico que é a ginga. Durante um jogo realizam-se
movimentos como: ginga, meia-lua, rabo de arraia, martelo de chão,
chapa, tesoura, rasteira, aú, chamadas, entre outros. A teatralidade é
uma característica da Capoeira Angola, onde seus participantes,
usando da malícia, encenam golpes procurando levar o oponente a
uma situação que facilmente é atingido (CORREA; DORNELES, 2008
p. 2).

Já a segunda, segundo Campos (2009), surge da preocupação do Mestre
Bomba em perpetuar a capoeira, pois o que se via nas ruas era o lado folclorizado e
comercial, que modificava a essência da capoeira, transmitindo muitas vezes ao
público como forma de mímica ou até mesmo demonstração de dança, atribuindo-se
assim características como: “exame de admissão, sequência de ensino de Mestre
Bimba, sequência da cintura desprezada, batizado, roda, esquenta-banho, formatura,
jogo de iúna, curso de especialização e toques de berimbau” (CAMPOS, 2009, p. 53).
Contudo, reafirma através de cada estilo de jogar a capoeira, a importância da
comunidade escolar estar ciente do significado plural que abarca a capoeira, de
pensar a prática sob as diferentes manifestações do povo brasileiro, ficando atentos
também, quanto as demonstrações deturpadas e preconceituosos que ainda assolam
a prática.
Enfim, um povo livre de pensamento e crítica, é um povo capaz de pensar e
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incluir, de contribuir e não recriminar, de cultivar a diversidade e semear a prática
cidadã e democrática, por uma sociedade mais justa e livre.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo, permitiu o aprofundamento de conhecimentos científicos em
relação ao conteúdo de Capoeira, que é um patrimônio imaterial brasileiro que tem
um grande potencial em colaborar para a formação dos alunos e da comunidade
escolar que circunda-os.
Valorizando assim, a cultura corporal afro-brasileira, bem como a Educação
Física, viabilizando uma educação multicultural e inclusiva, cumprindo com aspectos
legais das políticas públicas e do currículo da educação básica.
Haja vista que, mesmo diante das dificuldades em colocar em prática,
propostas de ensino como esta, que em muitos casos ainda é visto como inovadora,
depende de um bom planejamento, de conhecimento e de diálogo com todos que
estão envoltos da comunidade escolar, para o êxito da proposta.
Portanto, espera-se que a práxis pedagógica sejam cada vez mais coerentes
com as teorias, pois o papel do professor de educação física é ofertar aos educandos
experiências e conhecimentos da cultura corporal do movimento com qualidade.
Podendo-se almejar, políticas públicas e um currículo emancipatório e inclusivo, na
qual, a capoeira não seja redimensionada apenas numa determinada etapa de ensino,
mas, que esta seja integralizada em todas as fases de aprendizagem.
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Resumo: As discussões apresentadas neste estudo são parte da pesquisa
desenvolvida no âmbito do mestrado. Todavia, o presente artigo tem como principal
objetivo discutir acerca da formação continuada de professores frente aos princípios
da pedagogia Waldorf. Para o desenvolvimento deste estudo foi realizado uma
pesquisa de abordagem qualitativa. Quanto aos objetivos, uma pesquisa exploratória
e quanto aos procedimentos, uma pesquisa bibliográfica. Para isso utilizou-se
enquanto referencial teórico: Santos, Romanelli, Steiner, Lanz, entre outros autores,
para discutir acerca dos princípios da Pedagogia e da Antroposofia. Assim, o presente
estudo busca apresentar as características desses professores, buscando por
saberes que justifiquem a necessidade da formação continuada para esses docentes.
Para isso, será necessário elaborar um levantamento dos cursos de formação, pósgraduação, fundamentação e qualificação em pedagogia Waldorf no Brasil.
Palavras-chave: Antroposofia; formação de professores; perfil docente.
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Abstract: The discussions presented in this study are part of the research developed
within the scope of the master's degree. However, the main objective of this article is
to discuss about the continuing education of teachers against the principles of Waldorf
pedagogy. For the development of this study, a qualitative approach was carried out.
As for the objectives, an exploratory research and as for the procedures, a
bibliographic research. For this, Santos, Romanelli, Steiner, Lanz, among other
authors, were used as a theoretical reference to discuss the principles of Pedagogy
and Anthroposophy. Thus, the present study seeks to present the characteristics of
these teachers, looking for knowledge that justify the need for continuing education for
these teachers. For this, it will be necessary to prepare a survey of training,
postgraduate, foundation and qualification courses in Waldorf pedagogy in Brazil.
Keywords: Theory, Nietzsche, Rousseau, Kant.

1. Introdução

Este estudo teve por princípio discutir a formação continuada de professores
frente os princípios da pedagogia Waldorf. Sendo assim, tornou-se necessário
estabelecer relações entre os fundamentos antroposóficos com a necessidade da
formação continuada. Desse modo, a pesquisa teve como propósito elaborar um
levantamento dos cursos que oferecem esse tipo de formação em âmbito nacional.
Nesse sentido, é possível compreender as características dos professores que
atuam no âmbito dessas escolas. Para isso, será utilizado o texto de Donald Schön,
na intenção de discorrer acerca do perfil destes professores enquanto profissionais
reflexivos. Diante dessa proposta, é importante considerar que os cursos de formação
de professores Waldorf tem se responsabilizado pelo aprimoramento desses
docentes.
Nessa perspectiva, compreende-se que a questão metodológica é de
fundamental importância para os resultados da pesquisa. Por isso, a necessidade em
definir os tipos de pesquisa realizadas no decorrer deste artigo. Para isso, foi realizado
uma pesquisa de abordagem qualitativa. Quanto aos objetivos foi feita uma pesquisa
exploratória e quanto aos procedimentos, uma pesquisa bibliográfica.
Para Marconi e Lakatos (2007), a pesquisa qualitativa se preocupa em analisar
e interpretar aspectos mais profundos. Quanto aos estudos exploratórios, Gil (1999)
aponta que têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com
vistas a torná-lo mais claro. Quanto a pesquisa bibliográfica, Marconi e Lakatos (2007)
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afirmam que tem a finalidade de colocar o pesquisador em contato direto com tudo o
que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto.
Todavia, o artigo encontra-se organizado em três subtítulos, o primeiro discute
a pedagogia steineriana enquanto método de ensino, o segundo aponta as
características dos professores que atuam no âmbito dessas escolas e o terceiro
discute a formação de professores diante um levantamento dos cursos de pedagogia
Waldorf no Brasil. Por fim, as considerações e as referências bibliográficas utilizadas
para sustentar este estudo.

2. Pedagogia Waldorf enquanto método de ensino

Criada por Rudolf Steiner há 99 anos, a pedagogia Waldorf manifesta uma
preocupação com o desenvolvimento dos alunos, suas diferenças e a ênfase em
descobrir suas capacidades, respeitando cada etapa do desenvolvimento. Santos
(2015) afirma que a proposta pedagógica destas instituições busca um
desenvolvimento harmônico e sadio do ponto de vista físico, anímico e espiritual. Para
a autora, a principal característica da Pedagogia é o seu embasamento no
desenvolvimento do ser humano, introduzida por Steiner, orientada a partir de
elementos

antropológicos,

pedagógicos,

curriculares

e

administrativos

fundamentados na antroposofia.
Lanz (2016) afirma que a antroposofia busca respostas às necessidades do ser
humano com base científica, cultural, artística e religiosa para se viver na prática. A
mesma pode ser caracterizada como um método de conhecimento da natureza do ser
humano e do universo, que amplia o conhecimento obtido pelo método científico
convencional e que pode ser aplicado a praticamente todas as áreas da vida humana.
De acordo com Romanelli (2015), a antroposofia surgiu como uma forma de observar
e entender o mundo e o homem.
Compreende-se que essa cosmovisão busca responder às perguntas mais
profundas do homem por meio da razão, porém sem negar os anseios espirituais. Por
outro lado, possibilita novas perspectivas ao ser humano na ampliação de suas
faculdades mentais, elevando sua percepção e seu pensar.
Nesse sentido, Abreu e Sâmara (1999, p.23) descrevem que na “antroposofia
o desenvolvimento humano é setenial, ou seja, cada fase possui características
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próprias que se modificam, metamorfoseiam, aproximadamente a cada sete anos,
quando o homem passa a ter uma percepção nova de si e do mundo”.
Desse modo, a pedagogia Walforf faz uma distinção bem clara entre os
primeiros três setênios. Como lembra Bottene (2011), o primeiro é vinculado com o
querer e dura até a troca dos dentes, período entre os 0 aos 7 anos. O segundo é
vinculado com sentir e dura até puberdade, período entre os 7 aos 14 anos. O terceiro
é vinculado com o pensar e dura até a maturidade sexual, período entre os 14 até os
21 anos. Todavia, não se pode compreender o querer, o sentir e o pensar de modo
separado, pois estão sempre juntos. No entanto, em cada faixa etária existe a ênfase
de desenvolvimento de um sobre o outro.
Compreendendo os princípios dessa Pedagogia enquanto método de ensino
torna-se importante compreender as características dos professores que atuam no
âmbito dessas escolas. Para isso será utilizado o texto de Donald Schön na intenção
de discorrer acerca dos professores enquanto profissionais reflexivos. A partir disso
pretende-se estabelecer relações com a prática docente destes professores, uma vez
que, os princípios desta Pedagogia estão centrados na relação professor-aluno.

3. Características dos professores que atuam nas escolas Waldorf
A partir do texto “Formar professores como profissionais reflexivos” de Donald
Schön é possível notar parte das características que qualificam um docente. O autor
aponta que todos os professores devem refletir sua prática pedagógica, com vista ao
desenvolvimento do aluno. Isso é possível por meio da reflexão-na-ação. No entanto,
existe um conflito entre esse tipo de reflexão com o saber escolar, um tipo de
conhecimento que se supõe que os professores possuem e transmitem aos alunos.
Nesse sentido, Shön (1992) afirma que o professor reflexivo desenvolve uma
teoria quanto ao processo de reflexão-na-ação: primeiro, ele permite ser surpreendido
pelo que o aluno faz; segundo, pensa sobre aquilo em que o aluno disse ou fez e
procura compreender a razão por que foi surpreendido; terceiro, reformula o problema
suscitado pela situação; e quarto, efetua uma experiência para testar a sua nova
hipótese. Essa teoria é o percurso para a prática de reflexão na ação.
O fato da reflexão integrar o perfil docente, nos leva a observar o currículo dos
cursos de formação para professor, uma vez que, os mesmos devem propiciar aos
docentes o desenvolvimento dessa capacidade. Para Steiner (2008), a reflexão é o
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processo de autoeducação, sem o qual o professor não pode educar. Todavia, é uma
das características que marcam o bom professor, cuja função vai além do ato de
ensinar.
Lanz (2016) aponta que integra o perfil docente, o amor como base do
comportamento social, na relação com os alunos; o conhecimento do universo, da
sociedade e do ser humano à luz da antroposofia como base da Pedagogia; a prática
permanente de atividades artísticas, cultivadas pela escola, com vistas ao
desenvolvimento da sensibilidade, imaginação, fantasia e criatividade para conceber
cada aula como uma obra de arte, por meio do estudo continuado das demais áreas
de conhecimento.
Assim, o professor precisa repensar sua prática, organizar seus conteúdos e
buscar uma sequência de ensino capaz de contribuir para o aprendizado. Nesse caso,
o “bom” professor seria o que procura se adequar à realidade do estudante. É aquele
docente que compreende e aprende com o aluno. Nesse viés, a escola Waldorf tem
trabalhado de modo a garantir a participação do professor no processo de elaboração
da proposta pedagógica da escola, a fim de garantir um relacionamento saudável e
harmonioso entre professor-aluno.
Steiner (2003, p.158) formula no livro Arte da Educação I, virtudes que o
professor deveria buscar. Ele diz a quem pretende ser professor “compenetra-te com
capacidade de fantasia, tem coragem em relação à verdade, aguça teu sentimento
para a responsabilidade anímica”. No Arte da Educação III, Steiner (1999) fala sobre
três princípios para o professor: o primeiro, que o professor seja uma pessoa de
iniciativa em grandes e em pequenas abrangências; o segundo, que o professor deve
ser uma pessoa com interesse por tudo o que pertença ao mundo e ao ser humano;
e o terceiro, que o professor deve ser uma pessoa que nunca pactue, em seu íntimo,
com qualquer inverdade. Desse modo pode-se analisar o trabalho do professor e a
identidade desse profissional de diversas perspectivas.
Nesse sentido, Lanz (2016) afirma que a relação professor-aluno é o cerne da
pedagogia Waldorf. Sendo assim, esta relação deve ser íntima e profunda, pois a
criança necessita ter como modelo uma autoridade confiável, capaz de transmitir
conhecimento com amor. De modo que, a atuação de um professor na sala de aula,
se dá através da criação de um ambiente acolhedor em que as ações de ensino
aconteçam na tranquilidade e harmonia que ocorrem no âmbito familiar. Vale
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ressaltar, que a principal meta da escola, deve ser a de desenvolver seres humanos
capazes de, por eles próprios, dar sentido e direção às suas vidas.
Para isso, é preciso que os professores estejam preparados para assumir suas
responsabilidades. De modo que, se torna necessário a qualificação desses docentes
por meio de cursos de formação continuada. Nesta perspectiva é preciso saber como
as instituições Waldorf tem se responsabilizado pela formação desses professores.

4. Formação de professores: um levantamento dos cursos de pedagogia
Waldorf no Brasil

Nos cursos de formação de professores quase não é feita referência à proposta
Waldorf, nem mesmo nos cursos de Pedagogia tradicional. Como experiência, no
mestrado e no estágio no curso de Licenciatura em Pedagogia, nota-se que alguns
professores alegam não ter conhecimento dos fundamentos dessa proposta.
Entretanto, muito se questiona acerca da formação inicial e continuada desses
professores.
De acordo com Santos (2015), para atuar como professor em uma escola que
adota a “arte de educar” de Steiner, é necessário possuir além da licenciatura, um
curso de fundamentação na pedagogia Waldorf. Contudo, a formação de todo
professor se completa dentro da sala de aula, no exercício diário da sua missão.
Quanto aos cursos de formação, em São Paulo, a Escola Waldorf Rudolf
Steiner foi reconhecida e habilita o professor de classe em nível de magistério. Sendo
que este ano, começou com a autorização do Ministério da Educação e Cultura (MEC)
o funcionamento do curo de Licenciatura em Pedagogia, que inclui em sua matriz
curricular a metodologia da escola Waldorf, essa formação passará para uma nova
fase, na qual os professores poderão ampliar sua atuação em outras escolas.
Contudo, Santos (2015) afirma que, a maioria dos cursos de formação na proposta
steineriana no Brasil, não são reconhecidos pelo MEC, o que dificulta a inserção social
da proposta em outros espaços e também o diálogo com outras propostas e visões
de mundo.
Vale ressaltar que, desde o surgimento da escola Waldorf na Alemanha tem-se
a necessidade de cursos pedagógicos com vista a formar professores para atuar nos
princípios da Antroposofia. De acordo com Santos (2015), a inauguração da primeira
escola Waldorf foi precedida por um curso pedagógico ministrado por Rudolf Steiner
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durante três semanas para os primeiros professores da escola e personalidades que
desejavam atuar na escola de Stuttgart.
Carlgren e Klingborg (2006, p. 22) afirmam que naquela época Steiner “treinava
os professores para verem em cada criança uma pergunta, um enigma divino, que o
educador deveria resolver através da arte da educação exercida com amor, até o
jovem encontrar-se a si mesmo”. Esse curso teve três etapas e trata-se de
conferências ministradas por Steiner, transcritas nos três volumes da Coleção A Arte
de Educar, e pode ser considerado o primeiro curso de formação para professores
Waldorf.
De acordo com Santos (2015), o primeiro seminário que discutia os princípios
da antroposofia no Brasil surgiu a partir da necessidade de renovação do corpo
docente da Escola Waldorf Rudolf Steiner, localizada em São Paulo - SP. O seminário
foi fundado pelo casal Rudolf e Mariane Lanz, fundadores da escola. Assim, em 1970,
foi criado o Seminário Pedagógico. O curso trata do desenvolvimento do ser humano
e sua integração no mundo, tanto nas aulas práticas quanto nas teóricas. Sua
fundamentação conceitual está baseada na Antroposofia.
A partir de pesquisas realizadas junto a Escola Waldorf Rudolf Steiner, Santos
(2015) aponta que em 1998, o Seminário foi oficializado como curso normal do Centro
de Formação de Professores de nível técnico médio profissionalizante. De modo que,
possibilitava ao formando lecionar em classes das 1º a 5º ano do ensino fundamental
em qualquer escola do Sistema Nacional de Ensino.
Todavia, professores atuantes ou não em escolas Waldorf, mães e pais de
alunos e profissionais de diversas profissões procuram o seminário ou outros cursos
de formação por interesse a assuntos relacionados à Pedagogia e seus fundamentos
antroposóficos.
De acordo com a Federação das Escolas Waldorf no Brasil (FEWB) e a
Sociedade Antroposófica (SAB), existem os seguintes centros que oferecem cursos
de formação, qualificação, pós-graduação e fundamentação em pedagogia Waldorf.
ESPECIFICAÇÃO DO CURSO
Centro de Formação de Professores Waldorf de São Paulo
Centro de Formação Waldorf Clarice Lispector
Centro de Formação de Profesores Waldorf
Coordenação do Fórum das Formações
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Curso Livre de Fundamentação em Pedagogia Waldorf de Belo Horizonte
Curso Livre de Fundamentação em Pedagogia Waldorf de Botucatu
Curso Livre de Fundamentação em Pedagogia Waldorf de Campinas
Curso Livre de Fundamentação em Pedagogia Waldorf de Curitiba
Curso Livre de Fundamentação em Pedagogia Waldorf de Florianópolis
Curso Livre de Fundamentação em Pedagogia Waldorf de Jaguariuna
Cursos de Aprofundamento das Ciências na Escola Waldorf
Curso de Formação Waldorf de Fortaleza
Curso de Formação Waldorf de Nova Friburgo
Curso de Formação Waldorf do Rio Grande do Sul
Curso de Formação Waldorf de Recife
Curso de Fundamentação de Professores Waldorf de Bauru
Curso de Formação de Professores Waldorf para Educação Infantil de Ribeirão
Preto
Curso Regional de Pedagogia Waldorf
Curso de Pedagogia Waldorf Gaia
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Pedagogia Waldorf Aracaju
Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Pedagogia Waldorf Cuiabá
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Pedagogia da Arte da Paz São Paulo Educação Infantil
Seminário Waldorf de Brasília
Seminário de Formação de Professores em Pedagogia Waldorf do Rio de Janeiro
Fonte: Elaborado pelas autoras (2018).

A estrutura dos seminários e dos cursos de formação pode variar. Geralmente
os cursos duram de um a três anos. Os conteúdos são ministrados por aulas, com
módulos, em que há parte teórica e parte artística. Alguns cursos têm aulas durante a
semana e outros buscam fazer as atividades nos finais de semana e nos meses de
janeiro e julho, as atividades ocorrem em semanas concentradas. Há cursos que
realizam as atividades em quatro semanas concentradas (Janeiro, Semana da
Páscoa, Julho e Outubro), geralmente durante três anos.
De acordo com o site da Sociedade Antroposófica (SAB), do ponto de vista
curricular, a maioria dos cursos é semelhante. O estágio é requerido em praticamente
todos os cursos e deve ser realizado tanto em escolas públicas (200h) quanto em
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escolas Waldorf (100h). Sua carga horária é maior que os demais cursos de formação.
Todavia, os cursos são pagos e os valores das mensalidades variam. Os alunos
podem requerer bolsas ao Fundo de bolsas (FUB).
Além dos cursos de formação, Lanz (2016) afirma que existem em vários
países congressos nacionais e internacionais realizados anualmente com professores
Waldorf, com intenção de proporcionar troca de ideias e experiências. No entanto, o
autor reafirma a importância dos seminários e cursos de formação, embora não seja
o motivo de nenhuma pessoa se tornar um professor dessa Pedagogia.
Ninguém se torne professor Waldorf só pelo fato de ter frequentado um
desses cursos, o ensino que ali se ministra constitui um preparo valiosíssimo,
pois familiariza o participante com os princípios da Antroposofia, com a
metodologia e didática da Pedagogia Waldorf e com todos os problemas
inerentes à sua realização prática. Além disso, os participantes recebem um
intenso treino artístico e artesanal, sendo chamados a fazer estágios e
realizar trabalhos práticos (LANZ, 2016, p. 200).

A proposta pedagógica steineriana desenvolve seu currículo a partir do
desenvolvimento do ser humano e toma como base a Antroposofia, ela requer uma
formação específica e isso implica em uma nova postura para o profissional. Pois,
muitas vezes o professor aprende junto com os alunos. Isso indica que o professor
nunca está formado, ele se faz professor e educador a cada vivência na escola de
sala de aula.

6. Considerações

A pesquisa teve como propósito discutir acerca da formação continuada de
professores frente aos princípios da pedagogia Waldorf. Para isso foi necessário
refletir a Pedagogia enquanto método de ensino e as características dos professores
que atuam no âmbito dessas escolas. Assim, pode-se perceber que a principal meta
dessas escolas é conduzir os alunos da educação à autoeducação.
A pedagogia steineriana entende que o direito de educar a outros baseia-se na
autoeducação, premissa que os docentes dessas escolas respeitam e tentam cumprir
em todo o seu agir. A partir do levantamento dos cursos de formação, pós-graduação,
fundamentação e qualificação em pedagogia Waldorf fica evidente que o currículo dos
cursos de formação tem se responsabilizado pelo aprimoramento docente.
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Desse modo, a proposta steineriana prepara seu currículo visando o
desenvolvimento do ser humano e toma como base a antroposofia, que requer uma
formação específica e isso implica em uma nova postura para o profissional. O
professor aprende junto com os alunos indicando que o professor nunca está formado,
ele se faz professor e educador a cada vivência em escola de sala de aula.
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Resumo: O Brasil vive uma nova relação com a educação como nunca antes vista,
percebe - se que o país superou suas expectativas em relação ao desenvolvimento
das metas educacionais, impulsionados pela cobrança dos órgãos internacionais
como a UNESCO1 - que visa em todo mundo adequar a qualidade educacional
aplicadas nos países em desenvolvimento. Neste sentido, estas mudanças irão
significar ao educando uma nova relação com a forma de aprender. Neste sentido a
Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação –
PNE, abre o leque para que em regime de cooperação entre municípios, estados e
distrito federal cumpram suas metas de adequação do plano, fazendo valer as 20
metas da qualidade da educação para o próximo milênio. Nesta vertente caminha o
desejo daqueles que fazem a educação todos os dias, buscarem desenvolver a
qualidade discutida e planejada para o país. Segundo relata o Documento Final da
Conferência Nacional de Educação, a Conferência Nacional da Educação (CONAE),
realizada no período de 28 de março a 1º de abril de 2010, em Brasília-DF, constituiuse num acontecimento ímpar na história das políticas públicas do setor educacional
no Brasil e contou com intensa participação da sociedade civil, de agentes públicos,
entidades de classe, estudantes, profissionais da educação e pais/mães de
1

Organização das Nações Unidas para a Educação, a ciência e a cultura, no Brasil é um escritório nacional da
região da América Latina. Seu principal objetivo é auxiliar a formulação e operacionalização de políticas públicas
que estejam em sintonia com as estratégias acordadas entre os Estados Membros da UNESCO. A atuação da
UNESCO ocorre prioritariamente por intermédio de projetos governamentais de cooperação técnica, mas ocorre
também em parceria com outros setores da sociedade civil, na medida em que seus propósitos venham a contribuir
para as políticas públicas de desenvolvimento humano.
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estudantes. Percebe que existe todo um contexto a ser analisado, neste caso o
produto – leis que estão em adequação, que propõem melhorias na qualidade da
educação – e como produto final a educação ofertada nas escolas. Neste sentido,
subentende - se que a educação deve ser primazia dentre as esferas educacionais,
trabalhando conceitos básicos da vida em sociedade, proporcionando discussão que
enriqueçam o conhecimento dos alunos fazendo com que a sociedade viva num meio
onde se possam discutir suas necessidades através do diálogo. Neste sentido busca
– se além de trabalhar conteúdos básicos conseguir acima de tudo, resgatar a
participação dos alunos no contexto “escola”, que não se perca o foco de transmitir os
conteúdos através das disciplinas, mas também que se fortaleça os vínculos
alunos/escola que estão deixando de existir, que a escola possa receber alunos
preparados pelos pais no reconhecimento do papel, qual a importância da escola na
sua vida e que a escola seja idealizada para a comunidade, onde o conselho tutelar
não possa ser somente um órgão imbuído em cobrar deveres e sim garantir os diretos
da criança e do adolescente na escola.
Palavras-chave: Indisciplina. Direito. Deveres. Conselho Tutelar.
Abstract: Brazil is experiencing a new relationship with education as never seen
before, it is clear that the country has exceeded its expectations in relation to the
development of educational goals, driven by the demand of international bodies such
as UNESCO - which aims to adapt the educational quality applied in developing
countries. In this sense, these changes will mean to the student a new relationship with
the way of learning. In this sense, Law No. 13,005, of June 25, 2014, which approves
the National Education Plan - PNE, opens the way for the cooperation between
municipalities, states and the federal district to fulfill their plan adequacy goals, making
the 20 goals of quality in education for the next millennium will apply. In this aspect,
walks the desire of those who take education every day, to seek to develop the quality
discussed and planned for the country. According to the Final Document of the National
Education Conference, the National Education Conference (CONAE), held from March
28 to April 1, 2010, in Brasília-DF, it was a unique event in the history of public policies
in the education sector in Brazil and had intense participation from civil society, public
agents, public entities. class, students, education professionals and parents of
students. Realizes that there is a whole context to be analyzed, in this case the product
– laws that are being adapted, which propose improvements in the quality of education
– and as a final product, the education offered in schools. In this sense, it is understood
that education should take precedence among educational spheres, working on basic
concepts of life in society, providing discussion that enrich students' knowledge,
making society live in an environment where their needs can be discussed through
dialogue . In this sense, in addition to working on basic content, it seeks above all to
rescue the participation of students in the "school" context, not to lose the focus of
transmitting the content across disciplines, but also to strengthen the student/school
bonds that are ceasing to exist, that the school can receive students prepared by their
parents in the recognition of their role, what is the importance of the school in their life
and that the school is idealized for the community, where the tutelary council cannot
be just a body imbued in demanding duties, but guaranteeing the rights of children and
adolescents at school.
Keywords: Indiscipline. Right. Duties. Guardianship Council.
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INTRODUÇÃO
Ao abordar a indisciplina, deve - se atentar a todas as situações que a cercam.
Especialmente quando tratando - se deste assunto no contexto escolar. Os
educadores vivem uma nova realidade dentro das salas de aulas, conflitos de
natureza familiar e comportamentais passam a fazer parte das salas de aulas,
desestruturando o ambiente de ensino afetando especialmente o profissional
educador.
Segundo, FACHINETTO2 (2003, pg. 2) a indisciplina expressa – se:
No liminar deste novo século, quando muitos avanços são comemorados pela
comunidade cientifica, com o desenvolvimento de novas e surpreendentes
tecnologias nas mais diversas áreas do conhecimento, muitas delas
incorporadas na seara educacional; quando se constata o crescimento
significativo e progressivo da oferta e do acesso ao ensino em todos os níveis,
principalmente no ensino fundamental; quando não se discute mais a
prioridade e acerto do investimento público – e até privado – em educação,
que cada vez é mais frequente e vultuoso, constata-se que a escola está
vivenciando uma profunda crise de identidade, pois seu processo pedagógico
não consegue responder e enfrentar a crescente onda de violência gerada no
seio da sociedade e reproduzida na escola, até então um espaço imune a tais
influências, bem se vê perplexa e atônita com a interferência de outros
agentes sociais na sua dinâmica diária, fazendo com que não tenha mais
clareza de suas atribuições.
Em muitas situações, seja preciso voltar o olhar ao cotidiano em que a criança
vive, sabemos que hoje por conta dos desarranjos familiares, os casamentos
não mais representam indissolúveis. Por conta disto os maiores prejudicados
são os filhos, que convive com as mais diversas situações de agressões
especialmente as verbais e físicas, entre as duas pessoas que lhes são de
estrema confiança.

Afirma ainda FACHINETTO3 (2003, pg. 3), destas transformações, quem sabe
a família foi a que mais sofreu os seus impactos. Primeiro, alterou-se a forma de sua
organização interna, deixando de ser exclusivamente patriarcal – como o único
responsável pela sua manutenção - e, por consequência, arbitrária e verticalizada –
de cima para baixo -, para se constituir - nos mais diversos arranjos familiares, onde
é crescente o número de famílias mantidas apenas pelas mulheres e, mesmo
naquelas ainda com formatação tradicional – pai – mãe - filhos -, está cada vez mais
presente a horizontalidade das relações, papeis e da responsabilidade pela mantença
da família.
O número cada vez menor de filhos, o afastamento e envolvimento cada vez
maior dos pais com o trabalho, a falta de tempo para o convívio qualificado com a
família, sem contar com os agravos decorrentes do consumo de álcool e outras
2
3

FACHINETTO (2003, pg. 2).
Idem (2003, pg. 3).
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drogas, faz com que a família passasse a conviver com uma ambivalência intrínseca
de, por um certo ponto de vista, ao mesmo tempo que se tornou mais democrática e
solidária, também passou a estar mais vulnerável às dificuldades de relacionamento
entre seus membros. Com isso, via de regra, as famílias passaram a delegar certas
atividades/atribuições à escola4·, no afã de encontrar asilo para as suas próprias
dificuldades.
A sensação de perca representa entre as crianças uma das responsáveis pelos
bloqueios, quando se refere a aprendizagem dos conteúdos em sala de aula. Como
seres humanos, sabe - se que as respostas a este sentimento, nunca são iguais para
todos, enquanto uns se retraem, outros se revelam verdadeiros rebeldes que não
conhecem a sua própria causa.
Ao buscar aprofundar o tema gerador, tendo em vista que a criança e
adolescente está em forte discussão na mídia televisionada nos grandes centros,
também não deixa de ser a preocupação da escola e órgãos de proteção no Município
de Rio Crespo.
Após discussões dentre os órgãos de proteção, insurge a necessidade de um
estudo que apontassem caminhos para reverter em longo prazo a indisciplina escolar,
evitando assim, situações assemelhas as da realidade das outras regiões, primando
para que esta problemática não passe a fazer parte dos demais municípios
interioranos dos estados brasileiros.
Neste sentido, buscou – se através de pesquisas bibliográficas produzirem um
instrumento de pesquisa que servisse como base referencial para formulação de
futuras ferramentas legais e interventoras, ecoando somadas as inúmeras vitórias e
conquistadas realizadas pelas leis ao longo de décadas.
E podendo num futuro bem próximo servir como instrumento de reflexão e
resposta à pergunta: qual papel não está sendo desempenhado como de direito?

4

Segundo Raymond Beach, citado por Elcio Resmini Meneses em sua primorosa monografia: As Instituições e
a Eficácia dos Limites aos Adolescentes: ‘Na origem da História, a família estava encarregada de ensinar tudo.
Ela formava, modelava, dirigia as mãos, o pensamento e a alma dos filhos. À medida que a civilização foi
complicando as engrenagens da sociedade e que a família foi falindo nos seus deveres interiores para transportar
para o exterior, foi necessário que ela libertasse do trabalhar da educação. Hoje, confia-se demasiadamente às
escolas não só a formação intelectual, mas também a preparação manual e o ensino moral da juventude. Essas
escolas, mau grado todos os esforços, nada mais podem ser do que substitutos imperfeitos, em primeiro lugar
porque não dispõe dos meios que a família possui para agir sobre a criança, depois porque de uma maneira ou de
outra são obrigadas a edificar sobre fundamentos já postos pela família. É a ação das famílias que determina em
larga escala o que as escolas propriamente ditas são capazes de realizar em benefício das crianças e da juventude
(BEACH, Raymundo. Nós e Nossos Filhos, 4ª ed. São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 221p)
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Ao tratar deste tema, o principal objetivo fora o de como a indisciplina interfere
em amplo sentido na vida da criança e adolescente na escola, em face desta vertente
está o papel da gestão escolar, que prioritariamente presta o suporte necessário ao
professor em sala de aula e o mais importante, o que a família está fazendo para sanar
tal comportamento.
Segundo NAVES5 (2011, pg.7), muito se tem falado acerca da violência escolar
e da situação difícil pela qual passa a escola. Os educadores e a comunidade
enfrentam todos os dias a dura realidade de perceber que a escola – o espaço do
conhecimento e da fraternidade de antes – caminha para se transformar numa grande
praça de guerra, afirma ainda NAVES6 (2011, pg.7), a mídia apresenta com fartura os
tristes acontecimentos envolvendo professores, alunos e comunidade escolar. A
atividade docente, antes comparada com atividade singular que se aproximava do
sacerdócio, passa a ser uma atividade perigosa, uma profissão de risco. A Igreja e a
Escola perderam status de sagrado e se deixaram abater pelas duras realidades do
profano.
O problema é verdadeiro e concreto, é amplo e se complica a cada dia. Logo,
por conta desta realidade, devem os formuladores de política pública educacional
buscar entender as hipóteses do problema e propor ações concretas visando
solucioná-lo ou atenuá-lo.
Pretende - se ainda, elucidar o que é função e atribuição do conselho tutelar
para a rede municipal de ensino do Município de Rio Crespo, Estado de Rondônia. E
neste sentido, o órgão em destaque observa uma crescente demanda de
atendimentos nas escolas, ocasionadas pela indisciplina dos alunos.
Segundo MEDEIROS7 (2014), apud Ferreira (1996, p. 595), partilhamos do
pensamento de quando diz que o termo indisciplina refere – se ao “procedimento, ato
ou dito contrário à indisciplina, desobediência, desordens, rebelião. Sendo
indisciplinado é aquele que se insurge contra a indisciplina”. Esta definição pode ser
interpretada de diversas formas. É possível entender que disciplinável é aquela que
deixa submeter, a que se sujeita de modo passivo, aos conjuntos de normas
estabelecidas por outrem e relacionadas com as necessidades extremas a este; já o
indisciplinado não acata e não se submete nem tão pouco se incomoda, provocando

5

NAVES, 2011, pg. 7.
Idem, 2011, pg, 7.
7
MEDEIROS, 2014, pg. 14.
6
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rupturas e questionamentos, afirma MEDEIROS (2014) apud ESTRELA (2002), não
há conflitos de vozes interagindo com os professores e sim procurar sempre estar
tirando a atenção do professor para reclama – lo e sendo assim os alunos vão se
desinteressando da aula da mesma, por causa desses discentes indisciplinados.
Assim a indisciplina tende a ser definida pela negação, inovação ou, ainda pela
desordem proveniente da quebra de regras estabelecidas afirma MEDEIROS (2014)
apud em seus estudos Rego (1996, p. 48); afirma que:
A indisciplina é muito difundida no meio educacional e compreendida como
manifestada por um indivíduo ou um grupo, com um comportamento
inadequado em sinal de rebeldia desacato, trazida na falta de educação ou
de respeito pelas autoridades na bagunça ou agitação dos comportamentos.

Fica evidente que a escola sozinha não tem possibilidades de atenuar as
dificuldades se não tratar primeiramente suas deficiências seja de cunho
administrativo, pessoal e gerencial.
Afirma MEDEIROS (2014), apud REGO (1996, P.85), a disciplina pode ser vista
como “obediência cega a um conjunto de prescrições, principalmente com prérequisito para o bom aproveitamento do que é oferecido na escola”. Observa – se que
nesta perspectiva, qualquer manifestação de inquietação, discordância, conversa
questionamento ou desatenção e por parte dos alunos é entendida como indisciplina,
já que se busca a paciência e a docilidades das crianças de tal forma que nada as
possa distrair dos exercícios passados pelo professor.
Contudo, o presente estudo visa priorizar o contexto onde os alunos estão
inseridos, especialmente os matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental
“Vaneide de Oliveira”, que concentra o maior número de atendimento pelos
conselheiros tutelares. O primeiro Capítulo estará buscando na legislação os
mecanismos legais, e como as crianças e adolescentes eram visto no Brasil, o que
avançou ao longo das décadas e em que resultou esta luta pelas garantias de direitos,
o fim da educação no campo e o direito ao transporte escolar.
No segundo será tratada sobre o conselho tutelar, sua criação, atuação,
atribuições frente a indisciplina dentro da escola e em sala de aula.
Assim do terceiro Capítulo será especifico ao abordar a indisciplina como
também o papel de cada agente: escola, professores e a disciplina dos pais quanto
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ao comportamento dos filhos na sala de aula, e que medidas a escola tem tomado
para amenizar tal situação.

1 A HISTORIA DA INFANCIA NO BRASIL.
Ao tratar da breve contextualização da criança no Brasil, tendo como ponto de
partida o Período Colonial, que revela situações em que as crianças viviam, e quais
ações foram desenvolvidas para atende – las, dentre o período histórico e político da
nação até os primórdios.
Pode - se observar, que ocorreu evolução das Políticas de Atendimento à
Criança e ao Adolescente, o reconhecimento dos seus direitos, bem como, dos
deveres do Estado, da família e da sociedade, deixando estes de serem considerados
apenas sujeitos à mercê da boa vontade alheia ou da penalidade para assumirem o
lugar de sujeitos em desenvolvimento dotados de direitos.
Segundo MUCHINSKI; LIMA8, (pg.5) cabe ressaltar que nos séculos XIII a XVII,
devido a comparações com as imagens da sagrada família, a criança representava o
anjo e o menino Jesus, era considerado um ser puro. Porém, com toda essa pureza
ela era colocada em famílias desconhecidas a fim de serem educadas - aqui
chamadas de aprendizes – sem vínculo sentimental com a família bem como era entre
todos os familiares que viviam em comunidade nos casarões conhecidos como Casa
Grande9.
A história da criança brasileira passa por várias fases e denominações ao longo
do tempo, sendo chamadas por crias, raparigas, órfãos, etc., perpetuando a total
ignorância de um tempo que não se reconhecia a criança nesta etapa da sua vida
para aquela época.
No Brasil, segundo MUCHINSKI; LIMA, (pg.6) apud, SANTOS (2007), as
crianças negras trazidas de Portugal, onde já eram escravizadas, aos 3 anos já
executavam pequenas tarefas domésticas e aos 7 passavam para a idade adulta
ingressando no trabalho produtivo sendo que, boa parte da população livre e branca
viviam em condições precárias, nas ruas e na miséria onde eram conhecidos por

8

MUCHINSKI; LIMA. O Conselho Tutelar: Uma Análise Histórica. Disponível em:
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario8/_files/JA3NWCZ.doc
9
Casa-Grande, Segundo o dicionário Aurélio (2004, p. 217): na colônia e no império, casa senhorial brasileira,
de engenho de açúcar ou fazenda; Casa de proprietário de engenho ou fazenda.
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“enjeitados”. No século XVIII, as crianças que eram abandonadas nas ruas morriam
de frio, fome e chegavam a serem comidas por animais.
Assim as crianças eram consideradas “adultos em miniatura”, capazes de
responder, por seus atos falhos também e receber a punição pelo ato cometido, e
ainda estando prontas para o trabalho como qualquer outro adulto, e não existia forma
de compreensão para as crianças a não ser educá-las na mais profunda estupidez.
Contudo, a prática do abandono de crianças era comum no período, tanto no
Brasil como em outros países, por questões financeiras eram abandonadas para
serem mais bem alimentadas e cuidadas por famílias que supostamente pudesse
oferecer melhor condição para a sua vida.
Segundo, MUCHINSKI; LIMA10, a escola até aqui mencionada era privilégio da
elite e as crianças pobres eram consideradas sem possibilidades, eram
marginalizadas e chamadas de menores11. Mesmo as escolas ditas públicas excluíam
esses menores inclusive pela não vacinação, que era uma das regras para o ingresso
nas instituições de ensino, porém também não tinham acesso ao serviço de saúde já
que não era conveniente, pois a escola tomaria muito tempo de trabalho destes
jovens, afirma MUCHINSKI; LIMA12 apud Santos (2007), os adolescentes eram os
escravos preferidos devido aos baixos custos de produção. As adolescentes negras
eram abusadas sexualmente pelos seus senhores. Os menores escravos sofriam os
mais cruéis castigos, bem como os adultos, afirma ainda MUCHINSKI; LIMA13 apud
Santos (2007) percebemos que foi devido a pressões da Inglaterra, por interesses
econômicos e de expansão do mercado, que o Estado brasileiro foi gradativamente
reduzindo o sistema escravista, com o cancelamento do tráfico negreiro (1835 a
1850), lei do ventre livre (1871), e a escravidão ia tomando novos rumos.
O texto da lei, aprovado em 28 de setembro daquele ano, declarava, em seu
artigo primeiro, livres os filhos da mulher escrava, determinando que ficassem
em poder e sob autoridade dos senhores de suas mães, os quais seriam
obrigados a cria-los e trata-los até a idade de oito anos completos. Chegando
a essa idade, o senhor teria a opção de continuar a utilizar-se dos serviços
do menor até que este completasse 21 anos ou entregá-lo ao Estado,
recebendo uma indenização no valor de 600$000, pagos em títulos de renda
10

Idem (2007, pg. 6)
Jovem ou menor: Os jornais denominam de maneira diferente adolescentes infratores de acordo com a
territorialidade e a condição social. Essa é uma das conclusões da pesquisa feita pela professora de Análise do
Discurso da Universidade Federal Fluminense Maria Claudia Maia. Durante cinco meses, a professora selecionou
reportagens dos jornais O Globo e Jornal do Brasil. A pesquisa resultou no artigo A produção do discurso
jornalístico sobre o adolescente em conflito com a lei: jovem ou menor? O artigo foi publicado no volume 28 do
periódico Cadernos de Letras da UFF.
12
Idem (2007,pg.7)
13
Idem (2007,pg.7)
11
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com juro anual de 6%, os quais se considerariam extintos num prazo de 30
anos. O senhor tinha o prazo de 30 dias para comunicar sua opção pelo
resgate; caso não fizesse, ficaria subentendido que preferia aproveitar-se do
trabalho do menor. (MUCHINSKI; LIMA apud LIMA; VENÂNCIO14, 2007, p.
230).

Todavia não havia nenhum órgão específico para tratar das questões inerentes
as crianças no período do Brasil Colônia, ficando a cargo de cada município a
responsabilidade de criar instituições, que por sua vez, não tinha como prioridade
cuidar das crianças, atendendo as necessidades básicas.
Nesta vertente, o mundo via a criança com grande descaso, muitas eram
abandonadas as portas das igrejas, das casas das famílias, e diversos locais podendo
apenas contar com a sorte de serem logo socorridas, desde cedo lutavam pela
sobrevivência suportando o frio, a fome e a fome dos animais.
Através do Papa Inocêncio III na Idade Média fora criado na Europa, mais
precisamente na Itália a Roda dos Expostos15, que tinha como objetivo, dar sigilo
àqueles que queriam dar seus filhos a outras pessoas, as crianças eram postas em
uma roda que ficavam nas instituições que eram administradas pelos dirigentes das
igrejas como principal ação de caridade visando a priori o batismo das crianças,
tornando – se uma realidade em muitos países.
Para MUCHINSKI; LIMA16, (pg.5), a fim de camuflar essa realidade, foram
criadas as “rodas dos expostos”, onde as crianças brancas, filhas de mães pobres
solteiras, prostitutas ou de homens casados, eram lá inseridas anonimamente para
que a mãe pudesse voltar respeitosamente à sociedade enquanto as crianças eram
educadas por membros da Igreja, onde o objetivo era transformá-las em mão de obra
barata.

14

LIMA, Lana Lage da G; VENÂNCIO, Renato Pinto. O abandono de crianças negras no Rio de Janeiro. In:
DEL PRIORE, Mary. (Org.). História da Criança no Brasil. 4º ed. São Paulo: Contexto, 1996.
Roda dos Expostos: “O nome roda se refere a um artefato de madeira fixado ao muro ou janela do hospital, no
qual era depositada a criança, sendo que ao girar o artefato a criança era conduzida para dentro das dependências
do mesmo, sem que a identidade de quem ali colocasse o bebê fosse revelada. A roda dos expostos, que teve
origem na Itália durante a Idade Média, aparece a partir do trabalho de uma Irmandade de Caridade e da
preocupação com o grande número de bebês encontrados mortos. Tal Irmandade organizou em um hospital em
Roma um sistema de proteção à criança exposta ou abandonada. As primeiras iniciativas de atendimento à criança
abandonada no Brasil se deram, seguindo a tradição portuguesa, instalando-se a roda dos expostos nas Santas
Casas de Misericórdia. Em princípio três: Salvador (1726), Rio de Janeiro (1738), Recife (1789) e ainda em São
Paulo (1825), já no início do império. Outras rodas menores foram surgindo em outras cidades após este período.”
(Jussara Gallindo, [20--], não paginado)
16
Idem (pg.5)
15
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No Brasil, a roda dos excluídos foi introduzida no império português no século
XVIII, sendo instaladas em Salvador, no Rio de Janeiro e em Recife, dentre 1726 –
1789.
Portanto a Roda dos Expostos não era suficiente para sanar o problema do
abandono de crianças no país, ou diminuir a mortalidade infantil, já que muitas
crianças morriam devido às más condições de higiene a que eram expostas, no século
XIX, uma campanha para a extinção das Rodas dos Expostos, que no Brasil fora
iniciada por médicos higienistas e apoiadas depois pelos juristas que começavam a
se preocupar com a delinquência evidente.
Neste sentido era evidente a necessidade da criação de meios mais eficientes
que resultassem e tivessem o efeito positivo, assim, nasce às instituições de proteção
entre aos abandonados: a Casa Pia e Seminário de São Joaquim em 1799 17, o Asilo
da Infância Desvalida em 188218, dando origem a um novo procedimento, nascendo
então o assistencialismo em todo o país.
Segundo MATTA19 (1996, pg. 21) a Cidade de Salvador fora constituída como
metrópole colonial, praça comercial e sede do governo geral da colônia, Salvador era
centro administrativo e burocrático do Império Português na América. A cidade
portuária, cresceu também como centro de apoio financeiro e material as culturas de
exportação do Brasil, tais como cana – de - açúcar e fumo. No século XVIII já se havia
tomado importante praça comercial. Desde 1723 tinha uma Mesa do Bem Comum dos
Homens de Negócios, fórum de debates e decisões de âmbito comercial. Então o
comercio era mais intenso em Salvador do que em qualquer outra cidade do reino,
inclusive Lisboa. A cidade também desenvolvia atividades comerciais com o

17

O catarinense Joaquim Francisco do Livramento tomou-se muito conhecido na Bahia, pelo vulto de sua obra.
Muito cedo havia entrado para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito 1782). Em seguida,
requereu admissão na Ordem a de São Francisco e alcançou do provincial a faculdade de andar de hábito
descoberto, isto é sem capuz. Passou a ser conhecido então como Irmão Joaquim. Estudioso, desde muito jovem,
da doutrina cristã e franciscana, dedicou toda a sua vida a andar pelo Brasil, exercitando a caridade para com os
necessitados, comportamento muito valorizado em sua época.
18
O decreto n. 439, de 31 de maio de 1890, determinou que a Casa de São José e o Asilo de Meninos Desvalidos
eram instituições públicas de assistência à infância desvalida na Capital Federal, sendo destinadas a receber, manter
e educar menores desvalidos do sexo masculino a partir de 6 até 21 anos (art. 1º). Tais instituições seriam
complementares, cabendo à Casa de São José abrigar os menores de 6 a 12 anos e, ao asilo, os dessa idade até os
14 anos (art. 4º). Por esse decreto foi criado também um Conselho Econômico dos Estabelecimentos de Assistência
à Infância Desvalida para administrar ambas as instituições. Ainda em 1890, o decreto n. 658, de 12 de agosto,
deu um novo regulamento ao asilo ratificando as disposições do decreto n. 439, de 31 de maio. Esse regulamento
determinava que ali deviam ser recebidos os menores desvalidos do sexo masculino de 12 a 14 anos de idade,
sendo-lhes ministrado o ensino literário, artístico e profissional.
19
MATTA, ALFREDO EURICO RODRIGUES. Casa Pia Colégio de Órfãos de São Joaquim De recolhido a
assalariado. Salvador, 1996.
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Recôncavo e o Sertão, estendendo suas trilhas comerciais a Minas e ao Piauí,
Salvador era um exemplo de metrópole colonial e comercial, sua principal atividade,
era sem dúvida, a exportação de bens de consumo produzidos no Recôncavo para o
exterior, sendo importante também como deposito de bens vindos de Lisboa para
serem revendidos no Brasil.
Podia - se diferenciar duas categorias sociais bem distintas, uma formada por
senhores, produtores e grandes comerciantes, e outra por elementos servis e
escravos, afirma MATTA20, que (1996, pg. 33), Henrique Fontes, seu biografo, o Irmão
Joaquim Francisco do Livramento, estava de passagem por Salvador, com destino a
Portugal, comoveu-se com o estado de abandono em que viviam pobres e meninos
de rua. Obteve um atestado assinado pelo Juiz – de - fora, por vereadores e pelo
procurador do Senado da Câmara, datado em 16 de março de 1796, informando que
"o número de miseráveis e infelizes que perambulavam pelas ruas da cidade era
superior ao dos que, por caridade, poderiam ser recolhidos no hospital da Santa
Casa". O mesmo documento afirmava que "era grande a quantidade de meninos
órfãos e desvalidos que vagavam pelas ruas a mendigar, sem nenhuma educação,
sendo todos dignos da consideração da Rainha". Terminava falando da necessidade
de estabelecer-se "um hospital público e um seminário para os inocentes" em
Salvador. Com esse atestado em mãos, o Irmão Joaquim requereu à Rainha D. Maria
I autorização para construir o hospital e o seminário de órfãos. Não obteve de imediato
a autorização desejada. Nem encontrou qualquer notícia referente ao pedido, quando
voltou à Bahia em 1798. Porém, no dia 10 de maio desse ano, recebeu um apoio
concreto: o casal Teodoro Gonçalves da Silva e Ana de Souza Queirós e Silva fez a
primeira doação, visando a recuperar o antigo noviciado dos Jesuítas para a
construção de um seminário destinado a crianças e órfãs. Ainda em maio o Cônego
Salvador Pires de Carvalho e Albuquerque e mais quarenta e seis pessoas assinaram
uma petição dirigida à Rainha solicitando-lhe que atendesse ao pedido do Irmão
Joaquim.
Durante a longa transição do feudalismo para o capitalismo, houve mudanças
de ordem social e econômica que segundo MUCHINSKI; LIMA, apud Pereira e Gioia
(2006, p. 173) não foi uma transição harmoniosa pois, tanto nas cidades quanto nos
campos houveram conflitos e muita violência na luta pela tomada de poder. Essa

20

MATTA (1996, pg. 33).
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transição deu-se durante os séculos XV, XVI e XVII, com tempo e variações diferentes,
sendo que em alguns países a transição foi gradativa e mais lenta que em outros,
fornecendo o que o capitalismo precisava para surgir.
No findar do século XIX, deu – se início o desenvolvimento industrial, inúmeras
famílias brasileiras, espanholas e italianas migraram para as grandes cidades na
busca por melhores condições de vida, causando o crescimento tumultuado das
cidades refletindo diretamente na condição de vida das famílias, que por sua vez
controlavam e acompanhavam o crescimento das crianças que, adicionados a
ausência das políticas sociais eficazes, que com a rapidez que o termo “criança”
desaparece nasce o termo “menores”.
Segundo, MELLO (2009), nessa perspectiva, a promulgação do Código do
Império do Brasil de 1830, restrito ao sistema penal, referiu a criança infratora como
menores criminosos. Nesta regulação, foram incluídas as pessoas até a faixa de 21
anos incompletos, classificando a prática do ato de acordo com o critério de idade,
sendo imputada responsabilidade aos maiores de 14 anos, e aos menores de 14 anos
quando cometido o ato com discernimento. A avaliação do discernimento era realizada
pela autoridade judiciária, que aplicava medidas coercitivas, objetivando a
responsabilização do “menor”.
Além do mais, a situação econômica do país contribuiu para o crescimento da
miséria que ocasionou num crescente número de crianças abandonadas culminando
em elevados índices de contravenção pelos “menores”, isso, levou a vários setores
da sociedade a intervir de forma organizada e eficaz.
O aumento da imigração fez com que o mercado de trabalho recebesse novos
trabalhadores todos os dias, as crianças vinham acompanhados de seus familiares,
elas eram forçadas a trabalhar como escravas, realizando atividades destinadas aos
adultos em condições severas de trabalho, baixos salários e péssimas condições
higiene.
Para MUCHINSKI; LIMA21 (pg.10), apud, Redim (1998) afirma que a questão
do atendimento à criança no Brasil, não é uma preocupação com ela e sim uma
questão de “segurança nacional”, afirma MUCHINSKI; LIMA,22 (pg.10) é nesta
perspectiva que criam - se as leis da Infância e da Juventude, num primeiro momento
na Europa, sede do desenvolvimento industrial e consequente preocupação com o
21
22

Idem, (1998, pg.10)
Idem, (2008, pg.10)
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acúmulo de capital pela exploração da mão-de-obra, e em seguida nos países que
adotavam o sistema Europeu em nome do desenvolvimento e da modernização, como
o Brasil.
Neste sentido, a legislação criada em defesa dos direitos da criança e dos
adolescentes garantiram para esse período o ensino obrigatório instituído em 1854, a
lei do Ventre Livre de 1871 e o Código de Menores, ambos tiveram peso significativo
para que se reconhecesse que as leis em prol da Criança e do Adolescente.
Segundo FERREIRA23 (2008, pg. 13), num passado não muito remoto, as
políticas voltadas para as crianças e adolescentes tinham um caráter centralizador e
assistencialista, que negavam a sua condição de cidadãos e assim eram aceitas pela
sociedade e referendadas pelas legislações que tratavam do assunto, afirma
FERREIRA24 (2008, pg.13), com o processo de abertura política no final dos anos
1970 e da descentralização do pais nos anos 80, iniciou – se um debate para a
elaboração da nova Constituição, afirma ainda FERREIRA (2008, pg.13). Nesta
oportunidade, entidades como a frente Nacional em defesa dos Direitos da Crianças
e Adolescentes, a Pastoral do Menor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e a Comissão Nacional
Criança Constituinte se destacaram e fizeram consignar na Constituição de 1998 uma
nova concepção legal e política em favor das crianças e adolescentes, a qual pode
ser resumida no artigo 227.
Todavia foram instrumentos fundamentais de suma importância para a
compreensão do surgimento do Conselho Tutelar, fruto do Estatuto da Criança e do
Adolescente instituído em 13 de julho de 1990 e que teve como base a Convenção
dos Direitos da Criança e do Adolescente.
2 O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR – OS DIREITOS E DEVERES
Sabemos que a luta pela garantia dos direitos da criança e dos adolescentes,
nasceu do forte movimento ao combate da exploração da mão de obra infantil, as
conquistas foram árduas e envolveram o interesse de toda uma sociedade

23

FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Professor. Reflexos na sua
formação e atuação. São Paulo.Cortez.2008, pg. 13.
24
Idem (2008, pg.13).
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preocupada, com o que fazer com a infância que gritava por socorro em busca do seu
pleno desenvolvimento.
Para RAMOS (2012), em benefício de crianças e adolescentes ocorreram
movimentos internacionais como a Convenção para Repressão do Tráfico de
mulheres e crianças em Genebra no ano de 1921, o Protocolo de Emenda no Brasil
aconteceu em 1955 através do Decreto 37.165. A Declaração de Genebra de 1924 foi
a primeira a mencionar os direitos da criança, o que também preconizou a Declaração
Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas de 1959. A
Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica
do ano 1969 em seu artigo 19 reafirma os Direitos, o Protocolo de San Salvador o qual
reproduziu este texto no art.19 ratificou esta singular plataforma, afirma RAMOS, que
até a Convenção Internacional dos Direitos Humanos em (1989), todas as legislações
de menores inspiravam-se nos princípios da doutrina da situação irregular, que
continha como traço específico e essencial a classificação da infância em categorias,
subdividindo-as em crianças, adolescentes e menores, sendo esse último grupo
considerado como excluído de escolas, da família e saúde. Devido ao adendo da
Convenção, as legislações latino-americanas, basearam-se na proteção integral da
infância, não havendo distinção entre menores, crianças e adolescentes, pois todos
passaram a ser passíveis de direitos e deveres.
Contudo não obstava criar as legislações e sim reconhecer a nível
internacional, que criança era prioridade em qualquer parte que se encontrasse uma
criança independente de raça, credo ou cor, afirma ainda, RAMOS que em 20 de
novembro de 1989, a ONU institui a Convenção sobre os Direitos da Criança, que
trouxe o maior número de ratificações, servindo de alicerce aos atuais parâmetros
direitos de crianças e adolescentes.
Neste sentido o Brasil reproduziu o feito e firmou através do Decreto
Presidencial de n.° 99.710, datado de 24 de setembro de 1990, momento em que no
mesmo ano em Nova Iorque, deu-se o Encontro Mundial de Cúpula pela Criança, na
sede das Nações Unidas, onde 71 países assumiram o compromisso no combate a:
desnutrição, analfabetismo, erradicar doenças, melhorar a saúde de crianças e
mulheres e, consolidando a Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, o
Desenvolvimento e a Proteção da criança nos anos 90.
O Estatuto da Criança e Adolescente apresenta reflexos na atuação do
professor e deve ser contemplado na sua formação, em face:
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a) Dos temas tratados:
– capítulo especifico destinado ao direito a educação;
- como a educação se efetiva; as regras quanto ao direito e
deveres das crianças e dos adolescentes;
- direito à liberdade, ao respeito e á dignidade;
- responsabilidade penal e administrativa dos professores e
diretores das escolas; a proteção judicial do direito a educação;
- o ato infracional;
– indisciplina e Conselho Tutelar, entre outros temas.
b)

Da concepção do professor como

intelectual crítico e reflexivo, com ciência do caráter político de sua
atuação, que deve girar em torno de conceitos como cidadania e
do conhecimento a ser adquirido, que deve ser o mais amplo
possível;
c)

Da questão da cidadania que é apresentada

como um dos objetivos da educação e que deve resultar na
efetividade dos direitos civis, sociais e políticos das crianças e dos
adolescentes e no cumprimento de suas obrigações. Trata – se da
atuação do professor como agente de mudança da sociedade.
(FERREIRA, 2008, pg. 110)
A política social no Brasil estava arraigada nos princípios
assistencialista das igrejas, desde o Brasil Colônia a igreja católica, assumiu este
papel, cuidando dos pobres miseráveis, pedintes, moradores de rua e as crianças.
A política assistencial nacional cogitava a instalação de um espaço
público que pudesse atender as necessidades dos menores na Cidade do Rio de
Janeiro, e em meados de 1927, ao institui – lo, logo surgiria à necessidade de
reformulação devido à ampla necessidade de amparo e reconhecimento, assim vários
foram os feitos e leis que representavam o atendimento a crianças e adolescentes no
período de 1927 – 1990 sendo:
 Em meados de 1927, o primeiro Código para
Menores fora instituído pelo então Juiz de menores Melo
Matos;
 No ano de 1942, nasceu o SAM - Serviço de
Assistência ao Menor tendo vínculo com o Ministério da Justiça
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nos moldes do sistema penitenciário voltado a menor idade;
 Surgimento dos movimentos sociais entre
1945 e 1964, que visavam manter e ampliar os direitos já
alcançados;
 No ano de 1967, sob a forte ditadura durante
o período de governo militar, foi criada a n° Lei nº 4.513 de
1/12/64, que instituiu a FUNABEM - Fundação Nacional do
Bem Estar do Menor com o objetivo direto a assistência à
infância na internação dos abandonados, carentes e infratores
como foco principal;
 Criação da Lei nº Lei 6697 de 10/10/79, que
criou Código de Menores, de 1979;
 A promulgação da Carta Magna de 1988,
conhecida como: Constituição Cidadã, representou o avanço
para os movimentos sociais da infância no Brasil, propiciou a
organização dos grupos em torno do tema da infância era
basicamente de dois tipos: os menoristas e os estatutistas;
 Carta

Magna

Brasileira

impondo

aos

governantes à responsabilidade de assumirem compromissos
públicos com a causa dos Direitos da Infância e da Juventude;
 Na Assembleia Constituinte a organização de
um grupo de comprometido com o tema criança e do
adolescente, cujo resultado concretizou-se no artigo 227, que
estabeleceu o conteúdo e enfoque próprios da Doutrina de
Proteção Integral da Organização das Nações Unidas;
 O Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) nasce em 13 de julho de 1990, regulando o artigo 227
da Constituição Federal.
Para GARCIA (2009, pg. 20), mais do que garantia de direitos, o ECA,
garante também espaço de discussão e reavaliação da legislação:
Em relação à política de atendimento o Estatuto da Criança e do
Adolescente define, no seu artigo 86, que a “política de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente farse - á através de um conjunto articulado de ações
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governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios”.
Como afirma GARCIA (2009) apud Silveira:
Ao prever a criação dos Conselhos de Direitos, o ECA dispõe sobre a
construção de relações democráticas quanto às decisões e gerenciamento das
políticas, na qual torna-se necessária a parceria, politicamente instituída, entre Estado
e sociedade.
Trata-se de uma relação de negociação fundada em compromissos e numa
agenda pública acordada entre ambos:











Define também como diretrizes da política de atendimento:
Municipalização do atendimento;
Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança
e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos
os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de
organizações representativas, segundo leis federais, estaduais e municipais;
Criação e manutenção de programas específicos, observada a
descentralização político-administrativa;
Manutenção de fundos nacionais, estaduais e municipais vinculados aos
respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente;
Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público,
Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em
um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a
adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional;
Mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos
diversos segmentos da sociedade (ECA, art. 88);
Na esfera dos métodos e processos, o ECA introduziu o trabalho
socioeducativo, substituindo as práticas assistencialistas e correcional repressivas por um ditame de trabalho socioeducativo emancipador, baseado
na noção de cidadania e no respeito á sua condição de sujeitos de direitos,
pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, com prioridade absoluta.

Percebe-se que para se chegar ao estágio de garantir os direitos, passou – se
muitos anos de buscas, idealizadas por segmentos de atendimentos que possuíam
como única e exclusiva intenção, fazer valer a voz dos que não podiam sozinhos se
defender, contudo os direitos das crianças e adolescente são firmados na Constituição
Federal no seu Art. 6º e 203° garantindo:
Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.
Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por
objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice;

75

Entendendo a Educação: Desafios Atuais, Docência e Tecnologias

II - o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a
lei. (BRASIL, 1988).

Contudo, garante o amplo atendimento as crianças e adolescentes que
recebem prioridade absoluta nas vertentes de sua vivencia inclusive o ceio familiar
evidenciado pelo Art, n° 222 é dado à principal incumbência de zelar e prezar estes
direitos estendendo este direito a sociedade e estado a seguir:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1999)

Neste sentido vale ressaltar a importância do negligenciar, omitir, impedir por
parte de quaisquer destes segmentos, infligir os artigos estabelecidos no Estatuto da
Criança e do Adolescente, e sim primar para que estes direitos sejam cumpridos, pois
somos sabedores que não seria necessário cobrar, vez que estamos tratando de
direitos garantidos em legislação federal, cabendo ela em quaisquer dos municípios
brasileiros sem a necessidade de adequações a realidade local, conforme especifica
o Art. 131º do ECA:
O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente, definidos nesta Lei.

Contudo, o conselheiro tutelar nada mais é, que o guardião mediador deste
direito e sua arma é o ECA, garantindo e possibilitando encaminhamentos e
solicitando serviços que garantam as crianças seu pleno desenvolvimento.
Assim a criação do conselho tutelar emerge com o intuito da proteção aos
menores de 18 anos tendo suas atribuições previstas Art. 136 do ECA:
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos Arts. 98 e
105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;
II - atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas
previstas no Art. 129, I a VII;
III - promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto:
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requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social,
previdência, trabalho e segurança;
representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento
injustificado de suas deliberações;
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as
previstas no Art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;
VII - expedir notificações;
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente
quando necessário;
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta
orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança
e do adolescente;
X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos
direitos previstos no Art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal;
XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou
suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de
manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural (redação
dada pela Lei nº 12.010, de 2009).
Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar
entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará o fato ao
Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal
entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a
promoção social da família (incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) (ECA, 1990).
Neste sentido o conselheiro tem sua função exclusiva, pois sua rotina é
cercada por atendimentos e denúncias, onde os direitos de crianças e
adolescentes estão sendo negligenciado, isso requer o acompanhamento
dos por parte dos conselheiros.

Segundo SILVA apud SANTOS (2007, p. 224), nesse sentido, uma parcela
significativa da população brasileira está submetida às diversas formas de violência.
Tal situação compõe o autorretrato do país, que viola constantemente os direitos,
principalmente das pessoas – homens, mulheres, idosos, crianças e adolescentes –
oriundas das classes de baixo poder aquisitivo e as impele a viver em uma realidade
marcada pelas desigualdades social e econômica que tornam a existência humana
insustentável.
No Brasil as legislações estão em constantes mudanças e adequações,
especialmente a protetiva, vimos que o cenário brasileiro muda constantemente e as
leis não são suficientes, em face de como a sociedade as interpreta.
A evolução tecnológica influencia no comportamento da sociedade, novos
hábitos, novas formas de acesso a informação, somados a ausência dos adultos, as
crianças sofrem a influência devido a assumirem responsabilidades dos adultos
tornando - as crianças adultas, ocasionando na perda de valores trazendo reflexos
negativos dentro das escolas especialmente nas salas de aula.
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Neste sentido ao menor sinal de situação conflito, o setor de orientação deve
ser comunicado, passando a rever pontos significativos da problemática.
Como expressão de ampliação do alcance do orientador educacional na
escola é possível situar o desenvolvimento de um projeto de desenvolvimento
moral (PIAGET, 1932/1994) e ético. A operacionalização de um projeto de tal
envergadura implica ações organizadas, como a realização de assembléias
escolares para tratar das questões éticas e morais na escola e a discussão
de um código ético para a escola.
Tal projeto consiste em propor a discussão de questões éticas e morais na
escola, de forma interdisciplinar, ou seja, mobilizando conteúdos em todas as
disciplinas, em todas as turmas e relacionando os diversos saberes.
Esse projeto, segundo Leibig e Ramos (2007) e Araújo (2004 e 2002a),
implica a compreensão de que todos têm direito a participar da elaboração e
execução das normas escolares, especialmente aquelas relativas à
moralidade, que estão prementes no cotidiano escolar, que incidem no
controle à violência, que implicam na representação que os sujeitos têm de si
e de seu grupo, que envolvem os sentimentos de vergonha e
constrangimento em ser submetido às sanções e às normas.(LIMA;
NASCIMENTO; SOUZA; SANTOS, 2014, pg. 98),

2.1 A ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NAS ESCOLAS.
A escola sozinha não possui forças para atenuar a complexidade das
demandas que pairam sobre ela, mesmo por que os pais esquecem - se da tarefa de
acompanhar a vida escolar de seus filhos, que apresentam comportamentos
contrários as regras escolares, depois de exauridas todas as possibilidades possíveis
de sanar o fato internamente, o Conselho Tutelar é acionado e passa a assumir o
acompanhamento com a família.

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

25
26

Para FERREIRA25 (2008, pg. 92), é exatamente nesse contexto de
diversificação, em que o conhecimento a ser adquirido deve ser o mais amplo
possível, que o Estatuto da Criança e do Adolescente ganha especial
atenção, afirma inda FERREIRA26 (2008, pg. 92), trata – se de uma lei que
marcou profundamente a relação professor, aluno e a administração, uma
vez que, entre outros temas:
regulamentou a situação do aluno, com seus direitos e deveres – cidadania
infanto-juvenil;
estabeleceu diretriz para a questão educacional da criança e do adolescente,
pois foi a primeira lei promulgada após a Constituição Federal de 1998 que
tratou da educação de crianças e adolescente;
firmou princípios e valores fundamentais, como os previstos na declaração
na Declaração dos Direitos Homens (direito ao respeito, liberdade e
dignidade);
estabeleceu obrigações aos professores e contemplou consequências
administrativas e penais em caso de ausência de sua atuação;
deu garantia jurídica para a consecução do direito a educação;
tratou da inclusão educacional em todos os sentidos (do aluno portador de
deficiência, do combate a evasão escolar etc);
criou órgãos para atuar em parceria com a escola e o professor (conselho
tutelar).

Idem, (2008, pg.92)
Idem, (2008, pg.92).

78

Entendendo a Educação: Desafios Atuais, Docência e Tecnologias

Neste sentido Escola e Conselho Tutelar atuam em regime de parceria, fazendo
cumprir o estabelecido na Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências:
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os
recursos escolares;
III - elevados níveis de repetência.

Assim, a atuação como conselheiro tutelar requer além um trabalho isolado na
luta e a proteção dos direitos da criança e adolescente, a realização de trabalhos em
parceria com demais órgãos existente na comunidade, propondo uma diversidade de
palestras voltadas a prevenção - muito embora vivamos num mundo tecnológico ainda
possuem crianças por uma série de fatores, desprovidas de acesso aos meios de
informação e internet – como os Centros de Referência da Assistência Social – CRAS;
Centro de Referência Especializado da Assistência Social- CREAS; Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; Ministério Público – MP; Conselhos e órgãos
Municipais dentre outros.

3 O PAPEL DA ESCOLA FRENTE À INDISCIPLINA NA ESCOLA.

Muito se tem falado a respeito da indisciplina escolar, pouco se tem conseguido
construir, este é um comportamento da sociedade com reflexos bem vivos dentro dos
lares brasileiros.
A indisciplina é um problema que se manifesta em quase todas as escolas
públicas e particulares em maior ou menor grau e, que incomoda a maioria
dos educadores. Esse problema se manifesta por agressões físicas e verbais,
humilhação, ausência de limites, atitudes incivilizadas, etc, afirma FERREIRA
(2008), tudo isso compromete de forma significativa no rendimento geral da
escola e na forma como a escola passa a ser vista e avaliada pela sociedade
em relação com o papel que ela presta a esta sociedade. Conforme o grau
de disciplina ou indisciplina que impera na escola ela, pode ser avaliada como
uma "boa" escola ou "ruim" para que os pais possam confiar que seus filhos
estudem nela. ( (FERREIRA, 2008)

Neste paradigma a escola deve ter na sua estrutura, um quadro composto de
todos os profissionais capacitados e formação específica, para atuarem na sua
função, hoje a indisciplina é uma realidade vivida tanto nas escolas públicas como
particulares de nosso país.
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Segundo LIMA; NASCIMENTO; SOUZA; SANTOS (2014, pg. 95), as
atribuições competentes ao bom desempenho do setor, devem ser pautadas nas
legislações, obedecendo as demais legislações:

A Portaria Nº. 0436/10-GAB/SEDUC, de 19 de março de 2010, da Secretaria
de Educação do Estado de Rondônia (RONDÔNIA, 2010), em consonância
com a Lei Complementar nº 420/08 do Estado de Rondônia, estabelece as
competências/atribuições do orientador educacional, do supervisor
educacional e do psicólogo educacional, nas escolas da rede estadual,
esclarecendo que estas competências/atribuições estão de acordo com a
visão e realidade do Estado de Rondônia.

Observa – se que a rede estadual, possuem uma estrutura ampla para atender
a escolas, diferentemente das escolas municipais, que vivem apenas dos repasses
federais e custeio municipal e das APPs, mas este fator não deve implicar na
qualidade do ambiente escolar ofertado aos alunos, para se aplicar regras e normas
é necessário somente gerenciamento de questões administrativas, para isto é preciso
assumir e vestir o papel a quem for de direito.
Estamos vivendo no século da informação, onde qualquer pessoa possui
acesso a informações, não justifica vivermos como nos tempos arcaicos ou mesmo
atribuir funções a outras pessoas, ou apenas justificar a falta do profissional
qualificado, assim se eximindo, justificando o porquê disso ou daquilo, o papel do
gestor além do delegar é entender todo o processo e fazer com que ele aconteça.

Em linhas gerais, essas competências envolvem: elaboração de documentos
relacionados ao processo educativo escolar; implantação e desenvolvimento
do Serviço de Orientação Escolar - SOE, inclusive divulgação de seus
projetos e resultados; estimular a participação de todos os atores escolares
no processo educativo; identificar, junto com o psicólogo e os professores, o
perfil dos estudantes, anotá-lo em suas fichas e a partir disso realizar
intervenções; cooperar com os demais gestores e técnicos no
acompanhamento do processo educacional; avaliar, junto com os psicólogos,
as dificuldades de aprendizagem dos estudantes e propor intervenções e/ou
encaminhamentos para outras instituições; desenvolver ações voltadas à
educação profissional em conjunto com o psicólogo escolar; coordenar os
trabalhos relacionados à escolha dos estudantes representantes e do
professor conselheiro, orientando quando aos seus papéis; planejar,
executar, coordenar e registrar o conselho de classe, tomando as medidas
cabíveis após o mesmo.( LIMA; NASCIMENTO; SOUZA; SANTOS, 2014, pg.
96):

Portanto não obstando nenhum dos setores, para que não ocorra o retrocesso
no gerenciamento das atividades escolares. A escola deve ter claro, os direitos e
deveres da escola e dos alunos regimentados, e repassados aos alunos no início e
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meio do ano, como também ter instituído o Projeto Político Pedagógico 27 ferramenta
imprescindível, construída pela comunidade escolar, fazendo com que cada servidor
saiba exatamente o seu papel.
Devo reprimi-la para que a escola possa combater efetivamente o problema
da indisciplina escolar? Para isso é necessário que tenha mecanismos legais
para que isso aconteça, o primeiro passo é a escola ter o seu Regimento
Escolar28, que deve ser o balizador de todas as atividades da escola, quer
sejam eles educativas, administras ou pedagógicas, afirma ainda, que o
regimento escolar deve nascer de um amplo debate...Professores, diretores,
equipe pedagógica, funcionários, alunos e principalmente os pais dos alunos
ou responsáveis por eles, pois devemos ter em mente que eles têm direito
não apenas a tomar conhecimento do processo pedagógico da escola, mas
participar ativamente...devem ser definidos os mecanismos que serão
adotados para lida com os autores de atos de indisciplina...deve-se atentar
ao fato de que ele deve estar em consonância com a Constituição Federal,
como o Estatuto da Criança e Adolescente e ainda a Lei de Diretrizes e bases
da Educação.(MEDEIROS, 2014)

Observa – se que, o papel da gestão deve ser o referencial, pois parte da
direção escolar, o gerenciamento, e imediata solução para quaisquer problemas seja
ele de ordem administrativa, pedagógica ou escolar.
Todavia somos sabedores que para cada localidade, existem peculiaridades
que necessitam serem discutidas com o corpo da escola.
Contudo FERREIRA (2008) pontua como a indisciplina ocorre dentro da
escola:

A primeira - tem a ver com a falta de autodisciplina, que é quando o
aluno não consegue organizar a tarefa;

A segunda pode ser associada à desobediência. Acontece quando eu
mando o aluno fazer algo e ele não faz. Eu deixo de ter autoridade porque
ele não seguiu minhas ordens, mas não fui desrespeitado. O estudante pode
desenvolver dizendo algo como "senhor me desculpe, mas eu não vou fazer
a lição". É uma questão política, tem a ver com a legitimidade do posto de
27

É um documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola,
expressando as exigências legais do sistema educacional, bem como as necessidades, propósitos e expectativas da
comunidade escolar. Revela os modos de pensar e agir dos atores que participam da sua elaboração, expressa a
cultura da escola e, ao mesmo tempo, contribui para transformá-la.
28
O regimento escolar é um conjunto de regras que definem a organização administrativa, didática, pedagógica,
disciplinar da instituição, estabelecendo normas que deverão ser seguidas para na sua elaboração, como, por
exemplo, os direitos e deveres de todos que convivem no ambiente. Define os objetivos da escola, os níveis de
ensino que oferece e como ela opera. Dividindo as responsabilidades e atribuições de cada pessoa, evitando assim,
que o gestor concentre todas as ordens, todo o trabalho em suas mãos, determinando o que cada um deve fazer e
como deve fazer.
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direção;

A terceira indisciplina o desrespeito, essa, sim, é uma questão moral.
Se eu estou lecionando e o aluno se levanta e vai embora como se eu não
existisse, fui desobedecido como autoridade e desrespeitado como pessoa,
independente do fato de ser ou não professor.

Para MEDEIROS (2014, pg. 15), a disciplina é fonte ampla de discussão dentro
das escolas:
A questão da indisciplina na sala de aula é uma das questões mais
preocupantes na educação brasileira e, de uns tempos para cá tem se
transformado em um dos temas mais combatido e discutido desse universo
escolar.

Nesta vertente seria impossível nestes tempos tecnológicos, alguma
instituição escolar, não possuir as ferramentas necessárias para o bom
desenvolvimento das ações escolares. Caso se confirme, a ausência do regimento e
outros, deve – se considerar como o mais grave descaso, visto que na ausência de
regras claras, o peso a indisciplina recaem sobre os professores na sala de aula.
Todavia utilizar o Regimento Escolar como instrumento de atuação
contra a indisciplina será o único meio de estabelecer um diálogo justo entre alunos,
pais, professores e escola pública, não devendo permitir que se perpetuem ações
contrárias ao da função escola, assumindo todas as responsabilidades impostas a
outros membros que fazem parte deste ambiente escolar.
Ao assumir esta postura a direção está avançando para a melhoria de
qualidade do ensino e da consideravelmente dos professores evitando o desestímulo
em virtude de não conseguir desenvolver suas atividades na sala de aula.
Segundo LIMA; NASCIMENTO; SOUZA; SANTOS (2014, pg. 99)
apud PEDRO-SILVA (2005, pg. 65) leva à reflexão alguns pontos necessários à
mudança de paradigma, ao afirmar que não adianta ficar culpando um ou outro ator
escolar pela indisciplina na escola, sejam os próprios estudantes, sejam os familiares,
sejam os professores ou outros. Para tanto, é necessário desenvolver parcerias na
construção de uma consciência moral sobre a participação de cada sujeito na escola,
no bem público, nas relações interpessoais, oferecendo “[...] elementos que o levem
a problematizar tal situação e a construir novos conhecimentos, como o de que a
escola é um bem de todos.”
Certamente, possibilitando a cobrança destas responsabilidades, seja
ela de quem for de direito, quando se parte para a questão responsabilidade dos pais,
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muitos não estão interessados a deixar suas funções para perder tempo ouvindo
reclamações de seus filhos na escola.

3.1 O PROFESSOR: A INDISCIPLINA INTERROMPE A APRENDIZAGEM.

O tema indisciplina sempre vem à tona em todas as reuniões escolares, o
rendimento das aulas, o desgaste do professor, está dentre os motivos
constantemente abordados pelos docentes, além da falta de compromisso dos alunos
em se ocupar com suas atividades em sala e o mais importante a sua aprendizagem.
Segundo, MEDEIROS (2014), apud Aquino (1996, p.43) afirma que “suposta
educação de antigamente as relações escolares eram permeadas por medo, coação
e até mesmo uma subserviência”. Esse contexto é mencionado sobre as práticas de
ensino e como eram realizadas as características dos mesmos na educação.
A situação torna – se ainda mais complicada quando estes alunos são alunos
usuários do transporte escolar, sentem – se livres a se comportar dentro das salas
como se comportam dentro de ônibus. A contratação de monitores escolares não
ajudou no combate a indisciplina no ônibus, ajudam a não permitir que eles se
levantem, evitando assim que o motorista pare para corrigir a indisciplina.
A Cidade de Rio Crespo29 possui 3.316 habitantes, e há cerca de 12 anos, as
escolas rurais foram extintas por determinação do MEC, as ditadas escolas
multigraduadas com atendimentos da 4 séries iniciais, fecharam suas portas, e assim
a clientela escolar em 100%, se deslocam para a Sede do Município.
A priori parecia uma tarefa fácil, mas as mudanças dos tempos, até mesmo as
rotas do transporte escolar fazem com que se intensifique no período vespertino
grande parte deste alunado, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vaneide de
Oliveira.
Destarte, um dos fatores que engrossam o número de alunos indisciplinados é
a imigração, são constantes a chegada e saída de famílias que veem para trabalhos
temporários e em fazendas. Estes alunos já veem com histórico de escolas que

29

Surgiu do NUAR Cafelândia, integrante do Projeto de Colonização Mal. Deodoro/Incra. Recebeu este nome
em homenagem ao rio Preto do Crespo. É importante polo agrícola e pecuário. Elevado à categoria de município
com a denominação de Rio Crespo, pela Lei Estadual n.º 376, de 13-02-1992, desmembrado de Ariquemes.
Sede no atual distrito de Rio Crespo. Constituído do distrito sede, instalado em 01-01-1993.
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sofrem, devido se localizarem em bairros com grande índice de violência, pobreza e
demais mazelas entronizadas na sociedade.
Segundo o censo escolar realizado pelo INEP no ano de 2014, os números de
alunos matriculados no Município de Rio Crespo fora de 459 alunos no total, assim
distribuídos:
-

Alunos da Educação Infantil: 86;

-

Alunos do Ensino Fundamental Séries Iniciais (1°-

3°): 267;
-

Alunos do Ensino Fundamental Séries Finais (5° -

9°): 106.
A instituição conta com professores com formação de nível superior e desde
2012 possuem plano de carreira.
A escola possui estrutura mínima de funcionamento, necessitando de espaços
físicos para desenvolvimento de atividades lúdicas e pedagógicas para ambos os
horários.
Segundo FERREIRA (2008, pg. 103), neste sentido, vale lembrar Pimenta
(2000, pg. 23):
A educação enquanto prática social é realizada por todas as instituições da
sociedade. Enquanto processo sistemático e intencional, ocorre em algumas, dentre
as quais se destaca a escola. A educação escolar, por sua vez, está assentada
fundamentalmente no trabalho dos professores e dos alunos, cuja finalidade é
contribuir com o processo de humanização de ambos pelo trabalho coletivo e
interdisciplinar destes com o conhecimento, numa perspectiva de inserção social
crítica e transformadora, afirma FERREIRA (2008, pg. 103), tendo a escola esse
papel, e sendo os professores os executores do mandamento legal, podem – se fazer
as seguintes indagações:
a)

Os professores estão preparados para essa tarefa?

b)

O Sistema atual permite afirmar que os professores

preparam seus alunos para exercerem a cidadania?
c)

Transmitem exemplos de cidadania?

d)

A escola é uma “escola cidadã”?

e)

Os professores podem contribuir para mudar a

sociedade em que vivemos? afirma ainda FERREIRA (2008, pg.
103), vale registrar que tais questões centram – se no papel dos
84

Entendendo a Educação: Desafios Atuais, Docência e Tecnologias

professor, mas podiam também se dirige àqueles que controlam
os destinos da política educacional no Brasil, bem como a família,
corresponsável e cúmplice na missão educadora.
Busca dentro da estrutura administrativa, propor o pleno desenvolvimento dos
educados e um bom ambiente de trabalho.
Contudo, a indisciplina escolar entre os alunos do período vespertino é motivo
de preocupação por parte da direção, isto acontece devido a concentração de alunos
em função das rotas do transporte escolar. Após licitação pública as rotas não podem
ser alteradas apenas acrescentadas, assim a malha viária do município é composta
de seis principais linhas.
Segundo MEDEIROS (2014, pg.34), portanto, podemos observar nos dias
atuais que diversos aluno não respeitam seus professores e isso acarreta no seu
processo de ensino – aprendizagem. Os professores e gestores tem dificuldades em
estabelecer limites em sala de aula e não sabem defender os direitos da criança e do
bem como lidar com esses tipos de comportamentos, levando em conta que a
sociedade defende os direitos da criança e do adolescente, mas nem sempre conhece
os deveres porque não foram construídos no coletivo.
Portanto os alunos são residentes na área rural, possuem acesso à energia
elétrica, televisores, aparelhos celulares, vivem uma rotina como se fosse a da cidade.
Julgamos que os principais responsáveis pela escola, professores, gestores,
funcionários e a família, não estão sabendo cumprir o seu papel no que
integram a formação completa do alunado. A escola e família exercem papéis
distintos no processo educativo. Evidencia – se uma confusão de papéis. “A
principal função da família é a transmissão de valores morais às crianças. Já
à escola cabe a missão de recriar e sistematizar o conhecimento histórico,
social, moral.” (MEDEIROS, 2014, pg. 34 apud, AQUINO, 1998, pg. 81),

Percebe – se também que alguns dos alunos são desestimulados, não gostam
de escrever, copiar atividade do quadro é uma tarefa muito complicada. Passam a
impressão que já chegam cansados, alguns relatam que trabalham na roça ou na lida
com o gado antes de virem para a escola.
O setor pedagógico está em fase de implantação, como também a orientação
escolar, sendo possível contar apenas com supervisor 20 horas, vice-diretor e diretor,
percebe – se que os instrumentos legais também estão em construção.
Doravante, as questões inerentes a indisciplina dos alunos, são entregues
através de relatórios para a direção que se encarrega de convidar os pais a visitarem
a escola.
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3.2 A DICIPLINA DOS PAIS NÃO CHEGAM ATÉ A ESCOLA, MAS A INDISCIPLINA
ULTRAPASSAM OS PORTÕES INVADINDO O ESPAÇO DAS SALAS DE AULAS.

Desde a colonização do Brasil, vimos no período da história, compreendido
pelos séculos XVI e XVII, a “família” não tinha o mesmo significado que ao qual
conferimos aos dias de hoje. A família era tida como ponto de relacionamento social
e afetivo, a célula mãe da sociedade e “família nuclear”, na construção social
contemporânea.
Segundo BRAUN (2009, pg. 96), Kaslow apud (SZYMZNSKI, 2002, PG. 10), a
matricialidade do passado é incorporada pelas famílias dos novos tempos onde
nascem várias possibilidades de ajuntamentos de pessoas com diferentes vínculos,
definidos como grupo famílias nos tempos atuais:
-

Família nuclear, incluindo duas gerações, com filhos

biológicos;
-

Famílias

extensas,

incluindo

três

ou

quatro

gerações;
-

Famílias adotivas temporárias;

-

Famílias adotivas, que podem ser bi-raciais ou

multiculturais;
-

Casais;

-

Famílias monoparentais, chefiadas por pai e mãe;

-

Casais homossexuais com ou sem crianças;

-

Famílias reconstituídas depois do divórcio;

-

Várias pessoas vivendo juntas, sem laços legais,

mas com forte compromisso mútuo.
Neste sentido, no passado não muito distante, não eram comuns nas salas de
aulas, existirem o percentual de alunos que não conviviam com suas famílias de
origem.
Em função dos divórcios, as avós e avós engrossam o número de netos criados
por eles. As escolas vivem tempos novos e difíceis, pois nem todos possuem
entendimento necessário para acompanhar o desenvolvimento escolar e percebe - se
que os avos não cobram de netos como deveriam fazê-lo especialmente a realização
das atividades escolares.
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Assim o trabalho em sala de aula passa a exigir mais do professor,
necessitando realizar além do período normal de aula inserir o mesmo nos reforços
escolares.
Pode – se entender que, tudo o que seja excesso passa a ter grandes chances
de fracassar. Na escola os docentes percebem que existem pais com perfis
diferenciados:
-

pais de alunos com excesso de zelo; pais que

acreditam de olhos fechados que seus filhos e que jamais
fazem aquilo que o professor diz;
-

pais que nunca veem na escola para tratar do

interesse do filho, e ao mesmo saber do rendimento escolar de
seus filhos;
-

pais que não ajudam seus filhos com as atividades

escolares em casa, não procuram observar nos cadernos para
conhecer as atividades;
-

Outros não possuem condições de ajudar seus

filhos, devido às condições que a vida lhes proporcionou, pois
não sabem ler e escrever, contudo não conseguem ajudar seus
filhos. Assim vivem num mundo desregradas não importando –
se

com

cuidados

básicos

de

higiene,

não

zelando

adequadamente da higiene pessoal de seus filhos.
As instituições familiares vivenciam histórias e circunstâncias sociais diversas
e, por razões sociais e políticas, diferem do meio em que estão inseridas, as famílias
brasileiras de camadas pobres, vêm sendo cada vez pressionadas pela política
econômica do governo.
Conforme retrata o art. 226 da Constituição Federal de 1988, “a família base da
sociedade, tem especial proteção do Estado”. Subtende – se que o Estado tem o dever
de garantir condições mínimas de renda, emprego, segurança e serviços de
qualidade, para que a sustentação e emancipação das famílias tenham uma
efetivação sustentável.
No entanto com o novo panorama no cenário nacional na formulação da Política
Nacional da Assistência Social – LOAS, e amplo o desenvolvimento de programas as
famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, podem contar com o
acompanhamento de profissionais como assistentes sócias e psicólogos.
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Esses profissionais estão distantes da realidade diária destas famílias, onde
através dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e Centros
Referenciados Especializados da Assistência Social - CREAS, os mesmos podem
receber atendimentos e encaminhamento, desde que tenham o perfil para adentrarem
nos programas.
Cabe aos estados e municípios estarem atentos a toda legislação necessária,
pois o CRAS como o CREAS, possui equipe necessária para a realização de projetos
em parceria com as políticas em prol dos direitos da criança e do adolescente. O papel
do assistente social é imprescindível para o devido reconhecimento dos direitos das
famílias que devem por sua vez, serem criteriosos quanto a sua atuação devendo
sempre observar o código de ética para sua classe.
Segundo o Código de Ética (1993), o Assistente Social deve exercer princípios
fundamentais como o:
• Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas
políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos
indivíduos sociais;
• Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do
autoritarismo;
• Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de
toda a sociedade, com vistas á garantia dos direitos civis sociais e políticos
das classes trabalhadoras;
• Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da
participação política e da riqueza socialmente produzida;
• Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e
políticas sociais, bem como sua gestão democrática;
• Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o
respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e
à discussão das diferenças;
• Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o
constante aprimoramento intelectual;
• Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de
uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e
gênero;
• Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que
partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores;
• Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional;
• Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por
questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade,
opção sexual, idade e condição física.

Neste sentido o papel do setor de orientação educacional é imprescindível para
que projetos, com esta metodologia envolvam a todos os profissionais das mais
diversas áreas, possibilitando a realização de palestras, projetos de cunhos
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preventivos, campanhas de voltadas a área da saúde e demais áreas, estabelecendo
vínculos entre os segmentos da escola e comunidade.

Para que o estabelecimento de ensino possa ampliar a participação dos pais,
ou mesmo implementar projetos específicos de escola para pais, é
necessário que toda a equipe escolar esteja inteirada dos projetos. É
imprescindível atenção, dialogo e participação efetiva da comunidade escolar
porque cada situação é única; os casos não são tratados da mesma maneira,
com o mesmo olhar; são várias as particularidades e os interesses
circulantes. (Segundo LIMA; NASCIMENTO; SOUZA; SANTOS, 2009, pg.
12),

Nessa perspectiva e com a colaboração de todos os envolvidos, o orientador
educacional contribui no redimensionamento do cotidiano escolar e no combate à
indisciplina na escola.
Sabe – se que a globalização e o desenvolvimento tecnológico, a ausência de
oferta de cursos técnicos somente nos grandes centros, impedem os jovens de
buscarem outras alternativas, cidades reconhecidas como de pequeno porte I, abaixo
de 5.000 habitantes, sofrem a influência do desemprego e sofre com forças externas,
como a drogalização, que estão roubando dos jovens os sonhos de futuro promissor.
As escolas devem se constituir espaços onde a cultura e as experiências dos
alunos e dos professores (seus modo de sentir e ver o mundo, seus sonhos,
desejos, valores e necessidades) sejam os pontos basilares para a efetivação
de uma educação que concretize um projeto de emancipação dos indivíduos.
Sob o prisma constitucional, a educação, enquanto direito basilar de crianças
e adolescentes, objetiva propiciar a formação necessária ao desenvolvimento
das aptidões, das potencialidades e da personalidade do educando, visando
o pleno desenvolvimento de sua pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (WILLEMAM; POLICANI;
RIBEIRO; FERNANDES, pg. 5519)

A influência da TV na vida das famílias tem levado ao desenvolvimento de
comportamentos no modo de como se expressar e suas vestimentas, a escola sofre
esta influência que domina os espaços escolares, a família por sua vez se esqueceram
dos princípios morais que devem ser inseridos na educação, assim a escola passa a
ser palco de disputas que ocasionam na prática do “bullying”, brigas e rivalidades.

As regras escolares não podem ficar à mercê do subjetivismo e
discricionariedade do corpo diretivo da escola, que somente as aciona
quando alguém, geralmente o educando, as viola e, a partir daí, são tomadas
as providências regimentais previstas (se previstas). Pelo contrário, além de
permitir a participação na sua elaboração, as normas devem fazer parte do
cotidiano da comunidade escolar, para que sejam conhecidas e – como tais
respeitadas –, bem como aplicadas a todos os atores que dela se afastarem,
de forma transparente, verdadeira e justa. (FACHINETTO 2013, pg. 12)
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A postura da escola frente a indisciplina deve ser clara, a ausência nas reuniões
escolares dos pais, impedem o professor que passa a não contar com o auxílio dos
mesmos em casa.
Todavia, deve - se levar em conta o meio em que estes pais vivem e de como
foram educados, pois muitos não aceitam a indisciplina de seus filhos e são claros em
afirmar que os filhos serão corrigidos.
Percebe – se que a educação no ceio familiar do passado era a base de
castigos físicos e felizmente, expurgados na educação de crianças, na maioria dos
países civilizados.
Corrigir batendo, em todas as situações, é uma forma de maus tratos, bater no
filho significa covardia, abuso de força física, falta de controle de si mesmo,
reconhecimento de falência diante do comportamento da criança, atestado de
fracasso como educador e é crime, passível de prisão, assim não justifica espancar
para educar.
A criança que apanha vive a humilhação, a impotência e alimenta mágoa e
rancor, isso interfere para toda sua vida, a tristeza humana leva a tomar decisões
precipitadas na faze adulta. Nas legislações vigentes em prol das políticas públicas
que atuam na área social. Grandes foram os avanços na área educacional e social do
país.
Observa – se que os mecanismos de fiscalização, hora não sabem o que está
fazendo, hora não possuem capacidade de compreender e interpretar a legislação, a
pasmaceira incrustada na democracia impede que se cobre, além do que forças
externas de natureza política impedem que o desenvolvimento venha a fazer parte
dos sistemas.
A sociedade necessita assumir o seu papel frente ao cumprimento das
diretrizes estabelecidas em detrimento de uma boa saúde, educação, social etc, pois
nos dias atuais é inimaginável como fora árdua buscar a garantia de direito, e hoje a
sociedade acomodou – se, parou no tempo.
Nas escolas o professor prepara os alunos ao desenvolvimento e a cidadania,
conquistada através da promulgação da Constituição de 1988, exatos 27 anos num
passado não muito distante, e hoje se vivem como se não o tivesse feito, atuar,
participar, omitir e não se importar com os direitos especialmente das crianças e
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adolescentes é não valorizar o próprio direito de ser livre, de valorizar um país livre de
guerra, direitos iguais e pleno exercício da cidadania.
Contudo, está na hora de todos os entes assumirem seus papeis em busca da
qualidade de vida, a humanização dos serviços e atendimentos, o capitalismos oprime
a sociedade, mas quem move o capitalismo é a sociedade.
Pontuamos que para se educar é preciso, lápis e papel, o respeito pelo
indivíduo criança significa conhecer as suas fazes de desenvolvimento, especialmente
o da aprendizagem, é preciso reconhecer que as crianças são aprendizes pequenos
e evoluem à medida que são preparados.
Quanto à responsabilidade dos pais e responsáveis em
relação aos filhos ou pupilos em idade escolar, estabeleceu o
estatuto:
a)

O direito de ter ciência do processo pedagógico;

b)

Participar da definição das propostas educacionais

– parágrafo único do artigo 53;
c)

a obrigatoriedade de matricular o filho na escola –

artigo 55.(FERREIRA, 2008, pg. 57)
Destarte, num futuro bem próximo espera – se que a escola possa servir como
referência na história de vida do educando, e que as escolas sejam preparadas para
romper as difíceis etapas que cercam o ensino-aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos numa sociedade consumista, somos motivados desde muito cedo a
adquirir, por força de trabalho nossos próprios bens, devemos isso a história da
Colonização Brasileira, a classe operária através da sua força de trabalho aumentava
as riquezas dos nobres da nossa história.
A luta de classes pelo desenvolvimento de uma cultura letrada levou décadas
para chegar à alfabetização, muitas foram às dificuldades em busca de vislumbrar um
vida digna de reconhecimentos da força que movia o país.
Dentro deste patamar a escola era sonhos para poucos, mas devido à própria
força, algo deveria ser feito pelos pobres miseráveis, para conter sua fúria pelo
reconhecimento.
Assim a pergunta que paira no ar. Ao lutar para conquistar nossos direitos e
assim o fazer, depois de ganho, porque não sabemos lidar com ele?
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Em função disto as leis que reconhecem nossos direitos em várias áreas de
atendimentos destinados aos cidadãos brasileiros.
Contudo, lutamos por educação, saúde, assistência social, direitos idosos, piso
salarial de classes, moradia, quando reivindicações mesmo na morosidade, chegaram
a se tornaram em realidade.
Mas, infelizmente não é o que parece, a população necessita de um ensino
moral, reaprender a educar os filhos, crianças não são aparelhos tecnológicos ou bens
de consumo, na história podemos observar no passado que as mães cuidavam da
educação dos filhos, bastando aos pais corrigir pequenas falhas na interpretação dos
filhos.
A escola sente o peso desta despreocupação pela educação de seus filhos,
devemos atribuir este comportamento a alguns fatores: a economia do país não
favorece as camadas mais pobres; os filhos não são mais cuidados por suas mães,
passam o dia com outras crianças em creche, e muitas delas têm como refeição o que
lhes são servidas como merenda, às mães passaram a ser arrime de família e
somente vê os filhos a noite quando vão dormir e pôr fim a escola cuida da educação
moral e transmite o conhecimento, para que as crianças se reconheçam como
cidadãos.
Em contramão a este paradigma está a escola, já a beira de colapso, a
indisciplina toma conta das salas de aulas e a violência passou a ser vivida
especialmente nos grandes centros. Mesmo com o amparo legal não está se
conseguindo diminuir estes episódios.
Observa – se que existe um despreparo em conduzir situações que produza a
eficácia. Não existe preparo pessoal em produzir e propiciar ações de combate e de
cunho preventivo espera – se a situação chegar a fase crítica para tentar solucionar.
As famílias precisam de ajuda tanto quanto seus próprios filhos, estão perdidos, pois
não acompanham a evolução destes novos tempos
Percebe – se que os jovens abandonam cedo os estudos com desculpas de
que estudar não leva ninguém pra lugar nenhum, infelizmente esses dados
estatísticos engrossam todos os anos os percentuais educacionais de evasão escolar
no Brasil.
Restando apenas as perguntas que não querem calar. Até que ponto a escola
está sendo atrativa para que os alunos sejam indisciplinados nas salas de aulas? O
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que ocasiona tanto desinteresse, o currículo? A metodologia? A falta de tecnologia?
Projetos?
Cabe

a

própria

escola

reavaliar

conceitos,

pois

não

se

imputa

responsabilidades, as demandas dos Conselheiros Tutelares ultrapassam suas
atribuições, tendo em vista que se, alguma engrenagem não funcione bem, a
tendência seja sobrecarregar outras áreas.
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RESUMO
Este artigo traz reflexões sobre as práticas e adaptações pedagógicas musicais
realizadas a partir do Programa Institucional de Iniciação à Docência, PIBID
Artes/Música, no período de atuação docente no primeiro bimestre do ano letivo de
2021, nas turmas de 7º e 9º anos de uma escola estadual. Com a realidade inesperada
do ensino remoto, percebeu-se a necessidade de adaptação às ferramentas utilizadas
nas aulas de música no contexto da educação básica. Desse modo, objetivou-se
relatar e refletir sobre os desafios e as estratégias decorrentes do ensino remoto
emergencial, relacionados à formação docente através da experiência do PIBID.
Nessa perspectiva, buscou-se construir nosso fazer musical na sala de aula tomando
por base as práticas pedagógicas musicais de Fagundes e Neto (2016) e Schafer
(1991), além de outros pesquisadores e pedagogos da educação musical que
desenvolveram trabalhos com diferentes abordagens metodológicas que enfatizam o
processo de estimulação da criação e da criatividade nas aulas. Foi possível perceber
os desafios diante dessa nova realidade e buscou-se estratégias que, mesmo
limitadas quanto à utilização de alguns materiais didáticos, pudessem garantir uma
participação mais ativa dos alunos nas aulas de música, na tentativa de efetivar a
aprendizagem musical neste contexto, conscientes de que a educação musical é um
direito humano.
Palavras-chave: Práticas pedagógicas musicais. PIBID. Educação Musical.
Educação Básica.
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ABSTRACT
This article brings reflections on the musical pedagogical practices and adaptations
carried out from the Institutional Program for Teaching Initiation, PIBID Arts/Music,
during the first two months of 2021 school year, in the 7th and 9th grade classes of a
public school. With the unexpected reality of remote learning, the need for adaptation
to the tools used in music classes in the context of basic education was perceived.
Thus, the objective was to report and reflect on the challenges and strategies arising
from emergency remote teaching, related to teacher training through the experience of
PIBID. From this perspective, we sought to build our musical practice in the classroom
based on the musical pedagogical practices of Fagundes & Neto (2016) and Schafer
(1991), in addition to other researchers and music education pedagogues who
developed works with different methodological approaches that emphasize the
process of stimulating production and creativity in the classroom. It was possible to
perceive the challenges facing this new reality and strategies were sought that, even
though limited in the use of some teaching materials, could guarantee a more active
participation of students in music classes, in an attempt to outcome musical learning
in this context, being aware that music education is a human right.
Keywords: Music pedagogical practices. PIBID. Music education. Basic education.

O FAZER MUSICAL EM TEMPOS DE PANDEMIA

O objetivo do presente trabalho é compartilhar as adequações e experiências
pedagógicas musicais e suas práticas através do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN), subprojeto de Arte/Música. O trabalho desenvolvido no PIBID é uma
orientação de reconhecimento aos futuros docentes do curso de Licenciatura em
Música na UERN durante o seu processo de formação acadêmica. Desse modo, este
artigo parte do relato de experiências das aulas remotas e do auxílio no processo de
elaboração dos planos de aulas, bem como da contribuição dessas aulas na disciplina
de Artes, desenvolvidas pelos bolsistas no primeiro bimestre do ano letivo de 2021,
nas turmas de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental da Escola Estadual 30 de
Setembro, situada na cidade de Mossoró/RN.
A princípio, apesar de a Lei nº 11.769/2008 estabelecer o ensino da música
como

conteúdo

obrigatório

nas

escolas

de

educação

básica,

ainda

há

questionamentos sobre a importância desse ensino no currículo escolar dos alunos.
Para Brito (2010, p. 91-92),
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O fazer musical é um modo de resistência, de reinvenção (questões caras ao
humano, mas ainda pouco valorizadas no espaço escolar) que, ao mesmo
tempo, fortalece ao estar junto, o pertencimento a um grupo, a uma cultura.
O viver (e conviver) na escola - espaço de trocas, de vivências e construção
de saberes, de ampliação da consciência - deve, obviamente, abarcar todas
as dimensões que nos constituem, incluindo a dimensão estética.

Pensando nisso, os planejamentos das aulas foram direcionados para a área
da música, uma vez que tal conteúdo só é inserido no âmbito da disciplina de artes,
pois ainda não existe um parâmetro curricular pedagógico que inclui a música como
disciplina exclusiva no contexto da educação básica.
Dessarte, conforme a Lei no 13.278/2016, o ensino da disciplina de Artes
abrange as áreas de artes visuais, dança, música e teatro nos currículos dos diversos
níveis da educação básica (BRASIL, 2016). Essa lei, que alterou a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB — Lei no 9.394/1996), estabeleceu o prazo de
cinco anos para que os sistemas de ensino promovessem a formação de professores
para implantar esses componentes curriculares.
Dessa maneira, o objetivo principal das aulas de Arte era proporcionar aos
alunos conhecimentos gerais sobre as diferentes áreas de conhecimento, utilizando a
música como ponto de partida para trabalhar diferentes conteúdos a partir das
temáticas previamente planejadas.
Assim, os planejamentos ocorriam de forma coletiva e colaborativa,
amplamente discutida pelos coordenadores, professor supervisor, bolsistas e
voluntários do PIBID Artes/Música. As sugestões de temáticas para os planos de aula
eram levadas pelos pibidianos e professor supervisor nas reuniões que aconteciam
semanalmente com todos os envolvidos no projeto, e a partir das discussões
levantadas, os coordenadores orientavam dando sugestões e dicas de atividades e
utilização de diferentes ferramentas, na tentativa de ampliar as possibilidades
didáticas e metodológicas para as aulas.
Devido à impossibilidade de contato físico direto com as pessoas, causada
pelo isolamento social para evitar a propagação do vírus que ocasionou a pandemia
da COVID-19, foi necessário repensar as práticas pedagógicas musicais no contexto
do ensino remoto. Assim, a partir da necessidade da implementação do ensino remoto
emergencial, surgiram alguns desafios quanto ao ensino e à aprendizagem na
educação básica. Um deles, percebido por nós do PIBID, foi que a falta de contato
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presencial com os alunos acabou afetando e dificultando a participação nas aulas da
disciplina de Artes. Desse modo, foi necessária uma adaptação e reinvenção de
algumas ferramentas metodológicas que poderiam ser utilizadas presencialmente,
com o objetivo de buscar estratégias para melhorar e estimular a interação dos alunos
no fazer musical em sala de aula remota.
Partindo dessas reflexões iniciais, percebeu-se a importância da realização
de aulas mais atrativas, que promovessem a autonomia dos alunos em sala e que
pudessem estimular a criatividade de todos os estudantes nas aulas de Artes. Assim,
os planos de aulas foram elaborados partindo de temas previamente debatidos, com
a utilização de vídeos, plataformas digitais e até slides de forma mais lúdica e que
pudesse chamar mais atenção. Experimentou-se usar também algumas atividades
práticas baseadas no pensamento pedagógico musical de Schafer (1991) e Fagundes
e Neto (2016) para estimular a imaginação dos estudantes na sala de aula, no
pensamento de que, assim, as aulas não ficariam apenas com o professor explicando
o conteúdo oralmente durante todo o momento síncrono, e que, de alguma forma,
esse momento de aprendizagem pudesse ser transformado em algo mais ativo,
interativo e dinâmico.
Nesse ínterim, este trabalho vai trazer relatos de como buscou-se encontrar
maneiras de colaborar com a mudança das circunstâncias descritas acima, a partir
das aulas com procedimentos baseados na prática da criatividade, com o propósito
de estimular a autonomia e a participação mais ativa dos alunos nas aulas de Artes.

O POTENCIAL DA CRIATIVIDADE

O nosso cérebro é um dos órgãos mais complexos do corpo humano,
encarregado por nossas emoções, sentimentos, raciocínios e a nossa criatividade,
que é essencial para o ser humano. A criatividade perpassa a autoexpressão, visto
que esta se relaciona com o desenvolvimento pessoal do indivíduo.
Vale evidenciar que, assim como a criatividade se manifesta de diversas
maneiras nos indivíduos, ela também pode ser ainda mais desenvolvida e aprimorada,
visto que alguns possuem uma maior facilidade e outros precisarão de esforço para
exercitá-la. Nesse sentido, Alkmim (2021) cita Robinson (2019), que enfatiza:
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As crianças arriscam, improvisam, não têm medo de errar. Não que errar seja
sinal de criatividade, mas está claro que não se pode inovar se não se está
disposto a errar, e nós adultos penalizamos o erro, o estigmatizamos na escola
e na educação; e é dessa forma que as crianças se afastam de sua capacidade
criadora. (ROBINSON, 2019 apud ALKMIM, 2021, p. 10)

Com o passar dos tempos, a criatividade foi sendo relacionada mais às artes,
como na música, no teatro, na fotografia, na dança e na literatura, que são elementos
totalmente dependentes da criatividade e que exigem tais estímulos enquanto fazeres.
É bastante recorrente assimilar a criatividade como uso exclusivo da arte, de
compreendê-la apenas como um aspecto de expressão artística, porém, ela
ultrapassa essa perspectiva e deve ser praticada por diversas áreas profissionais,
como esclarece Schafer (2011, p. 11): “É preciso investir no desenvolvimento da
imaginação, da capacidade criativa de cada um, pois o mundo está carente de
sutilezas, delicadeza, poesia e música".

BRINCANDO E APRENDENDO

O trabalho trata de experiências vividas no PIBID. Destarte, a forma deste
estudo é qualitativa por permitir materiais que possibilitem observações futuras, sendo
que a pesquisa bibliográfica e a coleta e análise dos dados se deram através da leitura
de autores e das vivências nos momentos síncronos.
Algumas metodologias que foram empregadas partiram de jogos, brincadeiras
e alguns métodos utilizados por Schafer (1991), como trabalhar a partitura não
convencional transcrevendo os sons em desenhos, análise e identificação dos sons
que o ambiente produzia – se eram sons graves, agudos, altos e baixos –, observar o
silêncio, paisagem sonora, perceber os diversos timbres existentes e adivinhar a
música através da melodia. Cada uma dessas experiências feitas por Murray Schafer
precisou ser adaptada para as aulas remotas, para, com isso, tentar facilitar a
aprendizagem e participação dos alunos.
Enquanto licenciandos e bolsistas do PIBID, o professor supervisor da
disciplina de Artes da Escola Estadual 30 de Setembro, da cidade de Mossoró-RN, foi
auxiliado na construção dos planos e ministração das aulas dos 7° e 9° anos, que
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aconteciam nos turnos matutino e vespertino. Dentre essas possibilidades, foram
utilizadas metodologias que nos permitissem observar e aproximar os estudantes das
diversas artes existentes.
Inicialmente, pensou-se no planejamento dessas aulas voltado para a música,
e que envolvesse outras artes e temáticas, visto que os discentes não têm aula de
música e, grande parte deles, não possuem conhecimentos sobre os elementos
básicos dessa arte. Por isso, buscamos aplicar atividades criativas que
contemplassem jogos, brincadeiras e desafios, cujo objetivo era fazer com que os
estudantes ficassem à vontade e participassem ativamente das aulas, aprendendo de
uma forma mais descontraída.

Os professores, aos poucos, estão buscando informações e enriquecendo
suas experiências para entender o brincar e como utilizá-lo para auxiliar na
construção do aprendizado da criança. Quem trabalha na educação de
crianças deve saber que podemos sempre desenvolver a motricidade, a
atenção e a imaginação de uma criança brincando com ela. O lúdico é
parceiro do professor. (MALUF, 2003, p. 29)

Os relatos no próximo tópico são práticas vivenciadas pelos estagiários do
PIBID sobre os encontros síncronos e alguns desafios enfrentados durante esse
período pandêmico de ensino emergencial.

A PRÁTICA DOCENTE EM MÚSICA

A nossa atuação no PIBID na escola supracitada contempla as turmas de 6°,
7° e 9° anos, nos turnos matutino e vespertino. Os pibidianos se dividiram em grupos
de três a quatro integrantes para ajudar o professor supervisor no planejamento e
auxílio das aulas. A seguir, serão relatadas as atividades realizadas nas turmas dos
7° e 9° anos, executadas de forma virtual e remota em razão do acometimento da
Pandemia do COVID-19 (SARS-CoV-2). Com essa modalidade emergente,
adquirimos novas condutas para as aulas. Dessa forma, os termos de aulas síncronas
e assíncronas ganharam visibilidade e passaram a ser usados, utilizando síncronos
para os encontros que acontecem simultaneamente com todos em uma sala virtual e
os momentos assíncronos para as atividades que não ocorrem concomitantemente.
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No planejamento da disciplina de Artes do 7° ano, construído para 8 semanas
de aulas durante o primeiro bimestre, pensou-se, juntamente com o professor
supervisor, coordenadores e os demais integrantes do PIBID, em apresentar aos
estudantes o contexto da arte de rua, com o objetivo de estimular o respeito à cultura
urbana enquanto manifestação social e cultural, assim como a criatividade e a
apreciação da arte musical e visual.
Para um primeiro contato virtual online, planejamos contextualizar sobre as
artes de ruas: a aula seria transformada em uma roda de conversa para explicar sobre
a pichação, o grafite, os cartazes, as estátuas vivas, artistas circenses nos faróis e
para questionar aos estudantes se eles conseguiam identificar em suas ruas e bairros
algo parecido com essas artes.
Dando continuidade ao nosso primeiro encontro virtual, a temática da aula foi
o grafite, e esse conteúdo foi dividido em dois momentos síncronos. Na primeira aula
abordou-se a história do grafite, no sentido de representatividade cultural, de força e
das mensagens passadas através dessas pinturas. Foram expostas também as
diferenças entre as artes de rua, a pichação e o grafite. Os alunos, em um primeiro
instante, ficaram mais recuados, provavelmente pela forma em que estavam iniciando
aquele ano escolar, ou seja, de uma forma online e sem contato presencial com os
seus demais colegas. Porém, com todas as dificuldades postas naquele primeiro
momento, demos seguimento à aula junto com o professor supervisor.
Para a aula da semana seguinte, buscou-se, a partir das reuniões com todos
os integrantes do PIBID, uma forma de melhorar o encontro virtual de modo que os
estudantes participassem ativamente das aulas, visto que o momento anterior não foi
tão produtivo como desejado.
Pensando, então, em uma aula mais diferente e cativante, utilizamos uma
ferramenta virtual que foi indicada por um dos coordenadores do PIBID, que
possibilitou aos estudantes viajarem e conhecerem algumas artes de grafite de uma
forma remota. Foi apresentado na aula o espaço virtual do Museu de Arte de Rua de
São Paulo (MAR), em que os alunos seriam capazes de conhecer e passear pelas
diversas pinturas espalhadas em vários lugares da maior metrópole da América
Latina, e fomos surpreendidos com a participação e interação positiva dos alunos
nessa aula.
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Apesar do momento pandêmico que o mundo está enfrentando, e que
precisamos ficar em nossas casas, a tecnologia virtual tornou-se ferramenta essencial
e cuja utilização se intensificou bastante neste momento, tornando-a hoje metodologia
indispensável na educação. No caso da experiência relatada neste artigo, um museu
que fica distante, localizado em outro estado, e que a maioria dos alunos não poderia
visitar agora é acessível com apenas um clique em dispositivos digitais,
proporcionando amplo conhecimento aos estudantes.

Figura 1- Captura de tela da aula síncrona sobre o grafite e suas origens

Fonte: https://www.mar360.art.br/

Diante dos objetivos para as aulas nas turmas dos 9° anos, de início os
planejamentos foram pensados de forma a apresentar a música e seus elementos
básicos, em razão de a maioria dos alunos não terem esses conhecimentos e eles
serem de suma importância. Alguns conteúdos desenvolvidos durante o primeiro
bimestre do ano letivo foram a música e o meio ambiente, parâmetros do som e
paisagem sonora.
No decorrer das aulas, percebeu-se certa resistência dos discentes ao ligarem
seus microfones e câmeras, até mesmo para responder no chat da sala virtual. Em
consequência disso, foram preparadas aulas mais lúdicas, que tivessem brincadeiras
e desafios para quebrar esse muro construído através do ensino remoto.
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Em uma das aulas sobre os parâmetros do som duração e timbre, recorreu-se
a um dos métodos utilizados por Schafer (1991). Nesse planejamento, antes da aula,
pedimos para os alunos gravarem o som das chaves que eles tinham em casa e nos
enviassem através do aplicativo WhatsApp. Iniciando a aula, falamos sobre o que era
duração, a todo tempo interagindo com os alunos para saber a opinião deles sobre o
assunto, se já tinham ouvido falar sobre o conteúdo ou o que imaginavam que seria,
e poucos deles interagiram. Foi dado um exemplo do parâmetro de duração com uma
música que produzia sons longos e curtos e pedimos para que eles registrassem em
uma folha, através de desenhos, a forma como eles entendiam aqueles sons e se
conseguiram identificar se os sons eram longos ou curtos. Um dos alunos foi bastante
participativo: abriu sua câmera, ligou o microfone e nos mostrou como ele descreveu
os sons que ouviu. Os demais estudantes, que não quiseram aparecer em vídeo e
ligar seu áudio, escreveram no chat da sala virtual. O professor supervisor também
deu exemplos de sons longos e curtos utilizando instrumentos como o trompete e o
tambor, para que os alunos compreendessem melhor como funciona esse parâmetro
em uma prática instrumental.
Após a conclusão das atividades sobre o conteúdo de duração, deu-se
continuidade com o último parâmetro, e foi falado a respeito do timbre, explicando, em
seguida, a sua definição e dando exemplos diferenciando os timbres de vozes que
existiam entre os professores presentes na aula, com diferentes tocados em acordes
no teclado e com melodias utilizando a flauta doce. Em seguida, foi feita uma
brincadeira com os alunos tocando violão, kazoo, piano e flauta doce, alternadamente,
para que eles adivinhassem qual era o som produzido pelos instrumentos, e os
estudantes que responderam acertaram a diferença. Seguidamente, foi feita uma
prática, com um vídeo, feito pelo grupo da pesquisa, com a gravação dos sons das
chaves de todos os estudantes e professores. Eles tentariam acertar qual era o seu
chaveiro e qual era o chaveiro de seus colegas e docentes. Dois alunos, ao ouvir os
sons, já conseguiram distinguir e acertar qual eram suas chaves. Essa foi uma das
aulas em que houve uma ótima participação dos alunos, em relação às aulas
anteriores. Conseguimos, inclusive, fazer com que alguns deles abrissem suas
câmeras para registrarmos o momento de encerramento da aula com uma captura de
tela.
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Figura 2 - Captura de tela da aula síncrona sobre os parâmetros de duração e timbre

Fonte: próprias autoras

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência - PIBID, com o
subprojeto Artes/Música da UERN, campus central, no curso de Licenciatura em
Música, vem colaborando na formação de futuros professores de música e na
formação contínua dos docentes de escolas da rede pública.
O intuito do subprojeto do PIBID Artes/Música é possibilitar aos discentes do
curso de Licenciatura em Música uma ponte entre a universidade e o ensino em
escolas públicas, para que esses estudantes possam dar início à docência e, com
isso, compreender, junto com as experiências profissionais dos professores
supervisores, a importância da educação musical na educação básica. O programa
tem o objetivo de contribuir com a formação desses discentes e proporcionar
momentos de reflexão, planejamento e ações pedagógicas, e neste contexto
pandêmico, condicionou a busca por novas estratégias no ensino e para a
aprendizagem musical da sala de aula da educação básica.
Vale salientar que este trabalho não objetivou trazer respostas e soluções
prontas para o ensino de música neste contexto, mas, sim, identificar os desafios
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encontrados na sala de aula remota e compartilhar algumas estratégias e adaptações
pedagógicas no fazer musical dos alunos. Foi possível perceber que as aulas remotas
são bastante cansativas pelo fato da necessidade de permanência em frente a algum
dispositivo online, e ainda deve-se considerar que muitos alunos não têm um lugar
adequado para assistir e participar das aulas remotas. Ao se deparar com essas
situações, chegamos à conclusão de que se déssemos continuidade ao modelo
tradicional da sala de aula, em que o professor fala e o aluno escuta, a figura do
professor ensina e o estudante aprende, o processo de ensino e aprendizagem
musical poderia tornar-se ainda mais fragilizado.
No decorrer das aulas remotas, percebeu-se o quanto seria desafiador não ter
as ferramentas necessárias para trabalhar com a modalidade do ensino emergencial,
tendo em vista que no formato presencial seria possível levar o material pedagógico,
instrumentos e equipamentos necessários para as aulas de Música. Assim, foi
necessária uma adequação a essa nova realidade, aderindo a diferentes ferramentas
tecnológicas, como, por exemplo, programas de edições de vídeo, que, até então, não
faziam parte da rotina pedagógica. Em contrapartida, esperou-se dos alunos maior
autonomia e foi estimulada uma maior interação no ambiente remoto. Percebendo a
pouca participação dos alunos inicialmente, a solução foi adaptar as metodologias das
aulas para promover ludicidade aos conteúdos ministrados, com o intuito de melhorar
a interação dos estudantes nos encontros online. Muito embora as circunstâncias
atuais de perdas, distanciamento social e muitas atividades online fossem de
desestímulo e exaustão, cada obstáculo enfrentado e vencido nos motivou a persistir
na busca por um bom desenvolvimento das atividades nas aulas remotas. Para
Fagundes e Neto (2016, p. 317),

Como educadores musicais que atuam com o ensino de música na Educação
Básica, não podemos permitir que o trabalho pedagógico com o ensino de
música seja esporádico e superficial. Precisamos, sim, fortalecer o nosso
compromisso com a Educação Básica, realizando estudos que discutam
nossa prática pedagógica nas escolas, e que possam descrever realidades,
além de propor alternativas para este contexto educativo, mesmo havendo
reais desafios para a educação musical [...]

Assim, mesmo diante de tantos desafios, deve-se sempre buscar melhorias e
adaptações no contexto de ensino e aprendizagem musical, bem como não medir
esforços para compreender e atender às demandas dos estudantes diante de suas
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realidades. Como educadoras musicais, devemos cada vez mais firmar nosso
compromisso com a área de conhecimento da música, e dar continuidade à luta pela
garantia de uma educação musical efetiva e emancipatória na educação básica,
promovendo práticas pedagógicas transformadas e transformadoras condizentes com
a realidade de cada contexto.
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RESUMO
Este artigo trata-se das dificuldades que os estudantes têm de escrever na norma
padrão ou então culta da língua portuguesa, porque usam em seu cotidiano a língua
coloquial. Eles não estão muito habituados com esta língua formal, e estas
dificuldades é uma consequência de diversos fatores que podem às influenciar como:
a cultura, histórica ou social, que se constituem de variações linguísticas. Apresentar
para esses estudantes as variações linguísticas é fundamental para que possam
compreender as alterações e que tenham condições de poder reescrever a fala
passando ela de língua coloquial para uma língua culta. A pesquisa apresenta cinco
livros didáticos de diferentes séries, que possui um conteúdo a respeito da variação
linguística, e como é que este conteúdo pode ajudar os professores e os estudantes
em seu processo de ensino e aprendizagem. O resultado é nao é só os livros
apresentarem os conteúdos sobre a variação linguística, é necessário que tenha uma
aplicação efetiva entre o conhecimento linguístico junto com a prática que acaba
contemplando as referências dos estudantes.
Palavras-chave: Ensino; Variação Linguística; Conhecimento.
ABSTRACT
This article deals with the difficulties that students have to write in the standard norm
or otherwise learned of the Portuguese language, because they use the colloquial
language in their daily lives. They are not very used to this formal language, and these
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difficulties are a consequence of several factors that can influence them, such as:
culture, historical or social, which are made up of linguistic variations. Introducing
linguistic variations to these students is essential for them to understand the changes
and to be able to rewrite the speech from a colloquial to a cultured language. The
research presents five textbooks from different grades, which have content about
linguistic variation, and how this content can help teachers and students in their
teaching and learning process. The result is not only that the books present the
contents on linguistic variation, it is necessary that there is an effective application
between linguistic knowledge along with the practice that ends up contemplating the
students' references.
Keywords: Teaching; Linguistic variation; Knowledge.

1. INTRODUÇÃO

A língua trata-se de uma construção humana, ela não é um elemento pronto
que se utiliza para ganhar resultados. Ela é um processo e o produto. E este processo
é muito espontâneo que quem está falando nem o percebe quando se faz, porque o
cérebro ele dá conta de toda este planejamento.
Falar a língua materna é uma competência que qualquer pessoa tem
(MORAES, 2005). E os linguistas eles defendem que escrever trata-se de um
competencia que é aprendida, pois ninguém nasce sabendo falar ela. Desta forma, é
necessário aprender, treinar e exercitar.
Na situação de sala e ual, enquanto estes autores defendem esta ação de
escrever que deve seguir a norma culta, e outros acabam defendendo o texto, mesmo
que não siga as normas, que deverá ser aceita se o estudante conseguir se expressar
claramente todas as suas ideias.
Um Problema grande que é encontrado nas escolas é que os estudantes não
sabem escrever porque eles não têm o hábito de ler e por conta disso não conhecem
a grafia de várias palavras, e assim fica mais difícil de transferir a língua que é falada
para este lingua que é escrita e assim expor o seu raciocínio.
Quando o trabalho é feito na sala de aula, se percebe que cada aluno vai até a
escola com diversas falas, fazendo então a utilização da língua coloquial e logo após
quando se transfere esta fala para essa escrita. E isso atrapalha o compreendimento,
porque eles fazem parte de uma comunidade cultural diferente. E isso também acaba
justificando o porquê de vários estudantes que ainda não sabe escrever usando a
normal culta ou padrão.
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Levando em conta este contexto, este artigo tem por objetivo demonstrar que,
diferente da fala, a escrita aparece de um processo de aprendizagem formal e precisa
de procedimentos pedagógicos e de uma prática contínua. Este é uma pesquisa sobre
a variação linguística e do ensino da língua materna, que vai se dá este processo,
analisando como que os PCNs podem orientar este conteúdo sobre essa variação e
como que apresentam ideais para o professor poder trabalhar na sala de aula. E, por
fim, uma análise de cinco livros didáticos da língua portuguesa para poder analisar
como que a variação linguística ela é abordada e de que maneira pode ajudar o
professor e o estudantes neste processo do ensino e aprendizagem. E também
analisar se o conteúdo a respeito da variação linguística seria a solução para resolver
este problema.

2. ENSINO DA LÍNGUA E A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

Toda esta variedade linguística ela atende todas as necessidades de uma
comunidade de indivíduos que a emprega. Quando ela deixa de atender estas
necessidades destes indivíduos, vai acabar sofrendo uma alteração para poder se
adequar, pois que nenhuma língua é dita da mesma maneira. Várias pessoas não
aprender a escrever e a ler, porém elas falam a língua materna.
As línguas elas estão evoluindo muito com o passar do tempo, se
transformando, e elas não envelhecem, porém elas acabam adquirindo um valor novo
sociolinguísticos. A língua ela é um desafio de gerações com conforme sua classe
social.
Indivíduos julgam que a língua que é falada tem como uma referência a língua
literária. Logo, como são várias as regras desta linguagem escrita, e os indivíduos que
tradicionalmente têm bem pouco tem o rótulo de ignorantes.
Nem só a prática do ensino é recomendada em diversos livros didático e
essencialmente nos PCNs, é inserida por ter um desconhecimento da utilização da
linguagem.
O portugues que é falado no Brasil acaba apresentando várias variedades
linguísticas, que o resultado de diferentes sociais materializados na língua por meio
da história e da grande área que o país está ocupando geograficamente. E os falantes
eles são corrigidos conforme a língua que falam ou que escrevem como se ela não
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fosse a mesma, e a escola ela não leva em conta que a aprendizagem linguística
ocorre por meio das relações humanas, e o contrário do que destaca Marcos Bagno:
A variação linguística tem que ser objetivo e intuito do ensino de língua: uma
educação linguística orientada para a construção da cidadania em uma
sociedade realmente democrática não é capaz de desconsiderar que as
formas de dialogar de diferentes classes sociais compõem fundamento
essenciais de identidade cultural da compõe princípios essenciais da
identidade cultural da comunidade e das pessoas particulares, e que difamar
ou censurar os seres humanos que a pronunciam-se, conforme se fossem
impedidos, falhos ou pouco inteligentes – é necessário mostrar, na sala de
aula e fora dela, que a língua varia tanto como a sociedade vária, que
possuem tantas formas de falar a mesma coisa e que quaisquer
correspondem a utilidades diferenciados e capazes dos recursos que a
linguagem concede para os seus falantes; também é necessário conter a
prática distorcida de exibir a variação conforme se ela fosse só para os meios
rurais ou menos escolarizados, quanto se também não tivesse uma variação
(e mudança) linguística entre os discursadores urbanos, socialmente
destacados e intensamente escolarizados, até mesmo nos gêneros escritos
mais vigiados. (BAGNO, 1999, p. 16)

O aprendizado da língua falada é uma anterior do aprendido de uma língua
escrita. Várias pessoas morrem sem ter aprendida a escrever e a ler. Portanto, não
pode negar que eles falam a língua. O que eles precisam é de se desenvolver o seu
conhecimento prévio e assim aprender diferenciados e novas utilidades do que ele já
possui.
As práticas do ensino acaba variando de uma região para uma região, da escola
para a escola e do professor para o professor. Para pdoer cumpir bem esta função de
poder ensinar esta escrita e a língua padrão, a escola ela necessita evitar um discurso
de que ‘’o portugues trata-se de uma língua muito difícil’’. O que é importante é tem
que ser feito é acompanhar a escrita do aluno, para assim poder ajudar ele a
compreender este processo.
Acompanhando este movimento, várias editoras produziram um material
didático que aborda esta discussão a respeito da variação linguística, para poder
ajudar os docentes a adicionar este assunto durante um processo do ensino e da
aprendizagem na língua portuguesa. E isso é porque o problema ele está no modo
que ele ainda é ensinado de forma tradicional: focado na gramática, não discute as
questões sobre a variação linguística e valoriza somente a norma culta. Os livros
didáticos que apresentam as informações a respeito da variação tem que ser
explorados na sala de aula para assim poder introduzir e esclarecer tudo sobre este
assunto. É necessário ensinar que este mesmo vocabulário poderá ser pronunciado
de várias maneiras diferentes. Como a palavra ‘’leite’’, por exemplo, ela pode ser
falada como ‘’lei/ti/’’ ou então ‘’leit/e/’’, que é considerado a área onde o seu falando
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está inserido. Conforme o léxico, e com um carioca que utiliza a palavra ‘’garoto’’ para
poder se referir a um menino jovem, e um gaúcho vai dizer ‘’guri’’ e assim vai. Já
quando um jornalista vai apresentar o seu jornal a notícia é de que ‘’as passagens de
ônibus aumentaram o preço por conta dos jogos da Copa do Mundo no Brasil’’, usando
as arcas que concordam com o numero, esta mesma informação pode ser falada por
uma pessoa comum de uma periferia da seguinte maneira ‘’as passagens de ônibus
vai aumentar o preço por causa dos jogos da copa do mundo no Brasil’’. Fica com o
professor pode mostrar com estes exemplos que não tem um cheiro ou um errado na
utilização da língua, o que tem na verdade é uma maneira correta ou incorreta de
utilizar a linguagem em um certo contexto.
Em outros termos, um professor de protugues ele tem que ensinar os seus
alunos sobre o que é a língua, e suas propriedade e utilizações que ela possui
realmente, e seu comportamento sobre a sociedade e das pessoas em relação as
suas utilizações linguísticas, nas mais diversas situações das vidas (CAGLIARI,
1992).
A língua materna ela é adquirida por uma criança de forma natural e bem
espontânea e por conta disso, ela consegue a dominar plenamente. A língua escrita
necessita de um exercício, memorização e treinamento. Escrever bem precisa de uma
dominio de diversas habilidade, e esse aluno necessita de ter uma consciência sobre
os variados tipos de textos e de várias operações que é constituídos a cada um deles.
A escrita é uma tarefa que precisa ordenar as ideais para que logo depois
consiga organizá-las de maneira precisa. Portanto, o aluno ele não precisa escrever
como se fosse um escritor, mas de conseguir se expressar com clareza tudo aquilo
que quer falar. Para um estudante, é necessário que ele compreenda os seus
objetivos do texto, o leitor e a maneira de correção que vai ser usada e de preferência
que este desafio de escrever um texto nao tem só o custo quantitativo de uma
avaliação, e também qualitativo. Dessa maneira, o aluno ele vai ter o prazer de poder
revisar o seu texto e assim entender o valor que é este processo.
Outra questão importante para poder entender sobre a variação linguística que
para poder escrever bem é um problema de falta de leitura destes aprendizes.
Conforme o pesquisador (GASTALDO apud MORAES, 2005), e a falta de ler dificulta
o desenvolvimento para expressar a escrita, fazendo com que os estudantes possam
ter um vocabulário limitado. Esta falta de habilidade se verifica ao se expressarem de
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maneira escrita, o que não vai poder ser considerado um fruto do desconhecimento
desta língua.
A aprendizagem, conforme (SMITH apud MORAES, 2005), é algo inconsciente,
sem esforço, indireta, acidental e essencialmente cooperativa. Para ele, todos
aprendem toda hora, com qualquer tipo de pessoa, sem até perceber, com um diálogo
qualquer ou com uma música. O cérebro ele processo tudo que aparece por meio de
sentidos.
A escrita e a leitura andam intimamente associadas. Por conta disso, a leitura
tem que ser uma prioridade dentro da sala de aula, para que o aluno tenha o hábito
no seu cotidiano e esse desperte o seu interesse.
A escola tem que utilizar a tecnologia para o seu favor, como por exemplo,
usando os laboratórios de informática, para que o estudante aprenda a fazer
pesquisas sobre variados temas antes de iniciar uma escrita. Esta prática é de muito
valor, porque ela contribui para que o estudante tenha um prazer em poder descobrir
as coisas e que possa ser independente para poder construir todo o seu
conhecimento.
Ter uma boa escrita, segundo Perini (2007), é algo que não possui respostas
que é realmente satisfatória a um ponto de ser recebida e aceita por uma grande
maioria de pesquisadores. Isso porque tem várias diferenças gramaticais em
diferentes gêneros textuais, como o: jornal, romance e o poema. Todos estes gêneros
trata-se de um exemplo do português que é escrito; porém, poderá demonstrar
diferentes níveis de formalidade e de vocabulário tendo diferenças na ordem regional
e do período em que eles foram escritos. Uma das finalidades do ensino da gramática
é, portanto, demonstrar ao aluno a sua língua própria, a qual ele tem que aprender a
utilizar, seja escrevendo ou então lendo. O autor afirma que mesmo que sejam
mínimos os alunos que chegaram a ter o hábito de ler textos literários e também
jornalísticos, eles tem que ler o que for suficiente para poder participar da vida política
da sua comunidade e também do país, tendo uma posição de cidadãos críticos.
Considerando estes elementos, ficam com o professor de português na sala de
aula não só como um docente, mas, essencialmente, como um mediador de diálogos
entre as variadas disciplinas, construindo então uma interdisciplinaridade por meio da
linguagem.
A língua escrita é, para vários brasileiros, a segunda língua. Perini (2007)
destaca que o ensinar por meio do fato de que se está a frente de duas línguas que
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é: a língua que é falada e a língua que é escrita e cada uma tem a sua gramática. E a
sua sugestão é utilizar o conhecimento que o estudante tem para poder ensiná-lo a
raciocinar, formular hipóteses e também pensar criticamente. Por conta disso,
compreender este processo de aquisição de uma língua é importante. Desta forma,
segundo Britto (1997), o papel da escola tem que ser o de garantir para todos seus
alunos o acesso total a escrita e de discursos que são organizados por meio dela.
Os profissionais área da educação, tem que sempre se atualizar e tambem se
aperfeiçoar, pois eles precisam saber muito mais, pois as técnicas evoluem muito
rápido, e a pessoa tem de estar preparado para poder receber e acompanhar todo
este processo. A escola possui um papel importante, porque ela propicia ao estudante
muitas chances para poder aprender, descobrir e investigar para que ele consiga se
desenvolver

socialmente e também intelectualmente, formando um juízo e o

pensamento crítico, experimentando uma liberdade para poder pensar. Porém nem
todas as escolas têm um preparo adequado para esse funcionamento, porque usam
um sistema de promoção do estudante fundamentado nos testes e nas provas. E
acabam não avaliando o trabalho dos professores, e nem o conhecimento que é feito
pelo aluno, e este poderá ser julgado e premiado e até punido desconsiderando todo
o seu processo de formação.
O professor precisa sempre estar muito atento e avaliar todo o seu trabalho
diariamente para poder motivar e também incentivar os estudantes a estudar com a
intenção de aprender e não só em estudar para poder ganhar uma nota. O estudante
tem que aprender pelo seu prazer de querer descobrir as coisas novas, de
compreender a importância que é estudar e para verificar que o que é aprendido é
mínimo, visto que estamos em mundo que é globalizado e também tecnológico, onde
tudo se evolui com muita rapidez.
Desta forma, o que ocorre é que, dentro de uma sistematização visível, que
possui uma descontextualização grande entre o que os professores confirmam e o
que a escola poderá oferecer. Os professores confirmam que este programa oficial
trata-se de um programa conteudista, que prepara os estudantes conforme é exigido
nos concursos e nos exames dos vestibulares. Os estudantes eles não sabem por que
eles estão estudando e não enxergam um sentido dentro da escola. Os procedimentos
acaba sendo algo mecânico com a intenção de poder tirar uma boa nota nas provas
e atividades, sem possuir nenhum interesse em poder aprender, pesquisar, porque os
estudantes sabem que, independentemente deles ter conhecimento ou não, chegar
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dentro da média já é o suficiente para poder concluir o ensino sem se dar conta de um
prejuízo que vão estar levando com eles. O que a escola necessita é poder entender
é que a função dela dentro desta sociedade não é só formar técnicos, mas formam
também os sujeitos para enfrentar todo o mundo.
O que mais se escuta falar sobre isso é que os jovens estão passando pelo
ensino médio sem saber interpretar um texto e fazer uma boa produção de texto,
demonstrando bem pouco o seu conhecimento de vocabulário. Isso acaba causando
uma confusão enorme para estes estudantes que fica dividido o entre saber a
gramática da língua e saber utilizá-la corretamente para expressar-se com excelência.
Para poder provar isso utiliza-se o exemplo dos professores de outras disciplinas que
cobram a todo momento dos professores de língua portuguesa o porquê que os
estudantes não saber expressar-se oralmente quando vão apresentar seus trabalhos,
tendo muita dificuldade de poder interpretar os enunciados nas avaliações e não
escreverem corretamente os textos dissertativos.
Isso tudo ocorre por conta que a escola não possui conhecimento da realidade
linguística dos alunos, que o estudante ele vai aprender a falar de acordo com as
variedades do português próprio que contém na sua comunidade, ignorando
totalmente a variação linguística.
Os PCNs foram elaborados pelo MEC no ano de 1998 para poder ajudar e guiar
o professor dentro do processo educacional. Contendo orientações e algumas
indicações para poder praticar na escola, chegando próximo do que é ensinado na
sala de aula com a realidade atual, proporcionando para os alunos o acesso ao
conhecimento, preparando todos eles para um mundo competitivo. Os PCNs têm
como objetivo que os estudantes consigam usar as variadas linguagens como uma
forma para produzir e expressar todas as suas ideias. Que os estudantes saibam
questionar e usar as diferentes fontes de informações e de recursos tecnológicos para
assim poder construir o seu conhecimento.
Os PCNs sugerem algumas orientações gerais para uma o professor poder
reorganizar a elaboração das propostas didáticas para ajudar a escola e os
professores a formar ótimos cidadãos. Também sugerem adaptações para os
conteúdos para está nova realidade, porque o mercado de trabalho, costumes e a
escola não são mais os mesmos. Se o modo como a sociedade enxerga alguns
assuntos está se transformando, o ensino dentro da sala de aula também necessita
de se atualizar.
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As sugestões para poder reformular o ensino da Língua Portuguesa está vindo
com um respeito grande com relação à diversidade social e regional dos estudantes,
tentando achar um caminho para poder democratizar o ensino. Já em relação às
críticas sobre o ensino tradicional está destacado a desconsideração da realidade e
de interesses dos aluno, pois o ensino descontextualizado tem associação com os
exercícios mecânicos. O ensino que até então se mostrava adequado para os alunos,
já que eles estavam falando uma variedade linguística bem próxima da variedade
padrão é parecido com as que ofereciam nos livros e nos textos didáticos, precisa
então evoluir muito mais acompanhando os avanços na área da educação,
principalmente referente à aquisição da escrita.
Por conta disso, é necessário fazer uma revisão nas práticas de ensino da
língua portuguesa, com a intenção de orientar em relação à admissão das variedades
linguísticas que são próprias dos alunos.
Também é importante ter um projeto educativo que esteja comprometido com
a democratização cultural e social, com muita responsabilidade para poder garantir a
todos os alunos o acesso gratuito aos saberes linguísticos.
As práticas elas tem diferença historicamente e depende muito das condições
comunicativas. Atualmente, como o exemplo, uma conversa informal não é a mesma,
tanto na relação com o assunto quanto ao modo de falar, por conter algumas
características específicas neste momento; o mesmo se pode falar sobre o conteúdo
e o modo que os gêneros de texto são escritos.
Conforme os PCNs, para que aconteça o ensino e a aprendizagem da Língua
Portuguesa, conforme uma prática pedagógica, é necessário três variáveis que são:
o aluno, os conhecimentos de linguagem e a mediação do professor. O aluno ele é
um sujeito da ação para aprender, é aquele que age contendo um objeto de
conhecimento; esse objeto de conhecimento e os conhecimentos linguísticos que são
aplicados nas práticas de linguagem; e o professor ele organiza toda a mediação
entre o sujeito e o objeto de conhecimento.
Fica com o professor poder planejar e dirigir suas atividades com o objetivo de
poder orientar os alunos a ter uma aprendizagem em várias situações sociais que eles
vão encontrar fora da escola, como o exemplo, a procura do seu primeiro emprego.
Dessa maneira, a escola poderá contribuir dando sugestões de situações didáticas na
onde o alunos possa e consiga interagir, porque para vários alunos, a escola é um
espaço único que pode oferecer o acesso a textos variados e que tenta aproximá-los
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dos gêneros que está fazendo parte de uma realidade social, só desta maneira que a
gramática que é ensinada não seria de um modo descontextualizado, porque depende
muito da maneira como ela é ensinada e para qual finalidade ela é ensinada.
Os alunos têm que entender que a língua está sempre em uma constante
transformação. Variando da época, região, classe social e das profissões. Depende
muito da situação, o aluno ele pode empregar diferentes variedades linguísticas. O
aluno que faz o uso da língua a emprega junto com as características específicas
deste contexto, de intenção, de região, e de fatores sociais, de faixa etária, de
profissão e do nível da escolaridade.
Para poder garantir que aconteça um processo de ensino aprendizagem, a
escola tem que compreender que não tem que saber só falar e escrever, é necessário
dominar toda a linguagem para poder participar da vida destes bairros, das cidades
e do Brasil. A escola conforme uma entidade de ensino tem que livrar-se de vários
mitos conforme, o exemplo, de que possui uma maneira certa de falar, porque os
alunos chegam na escola possuindo variedades linguísticas diferentes. O que tem que
ser levado em consideração seria a adequação do contexto e a relação de
comunicação que foi estabelecida entre o emissor eo receptor das mensagens.
A escola tem que propor momentos para a reflexão para que o aluno possa ter
condições de escolher seu modo de falar e de escrever, usando os recursos e os
estilos nas diferentes situações de comunicação. E que essa obrigação não seja
responsabilidade somente da aula de Língua Portuguesa, que seja das outras
disciplinas, porque a compreensão depende muito do conhecimento que o leitor tem
a respeito do tema e da familiaridade que montou com a leitura. O professor tem que
ser o mediador no meio desse processo, produzindo esquemas, resumos que auxiliam
a compreensão dos textos, devendo organizar planos de aulas que tenha atividades
que possibilitam o uso da linguagem para produzir os textos orais e escritos.
O ensino da Língua Portuguesa tem que ser passado em um lugar em que as
práticas da utilização da linguagem possam ser compreendidas, e que não
desmerecem o modo de como os falantes desenvolvem esta competência. O texto
que for produzido pelos alunos, seja ele oral ou escrito, deixa que eles identifiquem os
recursos linguísticos que eles já estão dominando e os que necessitam de aprender a
dominar. Para poder estruturar a sua experiência que foi construído em diversas áreas
do conhecimento, os estudantes têm que conhecer e dar valor para todas as diferentes
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variedades que a Língua Portuguesa possui e também reconhecer a linguagem do
seu grupo social.
A prática de fazer a leitura de um determinado texto, por exemplo, realizada por
alunos diferentes, na mesma hora ou em um hora diferente não se aplica do mesmo
modo. Da mesma forma, que a leitura que é realizada por alunos que têm idades
diferentes supõe um conhecimento de mundo e de uma experiência que poderá ou
não estar presentes. É necessário considerar que os alunos que acaba
desenvolvendo uma forma de comportamento e de valores de acordo com a sua
identidade e o lugar onde eles vivem, que eles estão inseridos na sociedade. Assim,
eles são capazes de verificar que as modos da língua possuem uma variação e que
certas expressões podem só ser corretas para uma determinada situação e já tem
outras que não.
O professor ele tem que ser uma inspiração para os alunos, principalmente se
for um usuário da língua, tendo uma boa relação com a leitura, e também ensina,
mostrar para os alunos a relação que tem com os textos e o valor que a linguagem
tem de proporcionar o acesso e a utilizada da linguagem mais formal, pois ensinar a
língua não é só trabalhar com a capacidade de falar ao todo, trata-se de desenvolver
o domínio de todos os gêneros.
A leitura ela é um processo onde o leitor faz um trabalho de compreender de
interpretar um texto. Por meio do seu conhecimento a respeito do assunto, um leitor
continuo sabe escolher os textos que vai atender a todas as suas necessidades,
consegue também identificar, por meio do que está escrito escrito, objetos que
estabelecem uma relação com os demais textos. Conforme os PCNs a avaliação deve
ser feita em um lugar em que seja classificado como aquele que pode ensinar aquele
que quer aprender e a relação que se determina entre todos os que estão participando
deste processo de aprendizado; portanto, não é aplicado somente para o estudante,
mas acarreta avaliar o ensino que está sendo fornecido. A escola tem que ser um local
para o desenvolvimento da capacidade intelectual dos estudantes, fornecendo para
eles uma boa condição de aperfeiçoamento.
A escola como uma instituição de ensino se atenta em passar a norma culta
para os seus alunos e para ajudá los a usar os livros didáticos como um objeto de
ensino dentro do processo de aprendizagem. Por conta disso é importante revisar,
analisar e escolher um livro que vai atender melhor às necessidades deste aluno, para
que conteúdo que está presente e a realidade estejam incluídas dentro deste
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processo, porque o que está marcado nos livros são as informações, objetos que vão
ser selecionados, não é só um conhecimento. É também insuficiente trabalhar só com
o que está escrito nos livros, é preciso trabalhar com muito mais.
Portanto muitos livros didáticos falam sobre a variação linguística de modo
superficial, outros títulos vão mais fundo no assunto, descrevendo diversos exemplos
que são claros e objetivos, deixando mais fácil para o aluno compreender neste
processo. Fica com o professor apresentar para os alunos as diferenças entre a
variedade padrão e a língua norma culta ou a padrão e a grande variedade não padrão
ou a língua não padrão. E que os alunos percebam que não tem somente uma única
maneira de se expressar.
A coleção de livros traz em cada uma de suas unidades diversas atividades que
tem relação com os temas que vão ser desenvolvidos, o aluno vai ter a chance de
demonstrar o seu conhecimentos e tirar todas suas dúvidas sobre este conteúdo que
foi apresentado.
Na unidade 1, as autoras Cássia de Souza e Márcia Cavéquia abordam sobre
as variedade da utilização da língua. Elas começaram com uma pequena discussão
sobre o que existe de uma forma certa e uma forma incorre de se falar, para que os
alunos consigam, interagir dando a sua opinião própria.
Após comentaram as diferenças na fala de indivíduos, e que estas acontecem
por conta de diferentes fatores, seja ele da classe ou do grupo social que está inserido,
região do país em que vivem e até a idade. Com essas e demais diferenças que
existem, na forma como as pessoas falam o mesmo idioma, se chama de variação
linguística. Logo depois, foi proposto atividades que estavam envolvendo estas
variações. Apresentaram um texto chamado: ‘’A Entrevista’’, que fala sobre dois
falantes que tem forma diferentes de falar. Abaixo um trecho que foi retirado do Livro
(p. 27):
[...] – Estado civil?
- Vô dizê umas coisa pro senhor, seu moço; esse negócio de
política, eu não entendo não.
- Não é política não, seu Durvalino. Eu quero saber se o senhor
é casado.
- Ah, bão! Pra lhe falar a verdade, sou, sim sinhô, de paper
passado e tudo. Tá lá a Conceição que num me deixa mentir.
- Não é preciso comprovar, seu Durvalino, sua palavra basta. O
senhor possui prole?
- Não, seu moço, prole das grande eu não possuo não. Se o
sinhô oiá direito, pode vê que meu sítio é dos pequenininho, tá
mais pra molezinha mesmo, sim sinhô.
- Desculpe, seu Durvalino, eu vou ser mais claro. O senhor
possui filhos?
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- Ah! Prole é fio? [...]
Quando você discutiu com seus colegas sobre a existência ou
não de uma maneira correta e outra incorreta de falar,
provavelmente as opiniões foram variadas. Em relação a essa
questão, é importante compreender que o modo de falar de cada
pessoa varia devido a alguns fatores, como já foi dito
anteriormente. Pensar que só existe uma forma de falar
considerada correta (a variedade urbana de prestígio social ou
norma culta padrão) não corresponde à verdade. As várias
maneiras de falar não são melhores nem piores; apenas diferentes.
Toda variedade da língua portuguesa possui o seu valor no
contexto em que ocorre.
Respeitar o modo de falar de cada pessoa é importante. Além
disso, conhecer as diferentes formas de linguagem é necessário
para que não fiquemos tal qual seu Durvalino: sem compreender a
mensagem, ou como Mariovaldo: sem saber como se fazer
entender. (p. 27)

E verificado que as autoras por meio deste texto ‘’A Entrevista’’, mostram que
estes falantes têm formas diferentes de falar. E que estas formas não é certa ou
errada. O que é necessário é respeitar a forma que o outro fala e conhecer os modos
de linguagem diferentes.
Nesta unidade do estudo do texto os alunos vão ter a chance de poder
interpretar e compreender o que ele leu, aumentando então o seu vocabulário, logo,
isso vai ajudar para uma futura produção escrita.
Em outras unidades é apresentado alguns textos a mais e algumas questões
objetivas para poder ajudar os alunos a reavaliar o seu texto para que possam
melhorá-lo.
Na unidade da produção oral, ela é destinada para um trabalho que possui a
linguagem oral, debates, discussões, entrevistas, entre muitos outros, e as autores
também mostram exemplos de alguns textos para ajudar os alunos quando eles forem
fazer uma produção de texto, propondo um momento de integração entre os outros
alunos, de maneira que eles mesmos ganham um conhecimento e se posicionam no
meio destes assuntos que foram abordados.
As autoras Cássia de Souza e Márcia Cavéquia falam de novo sobre o
conteúdo de variação linguística na unidade 3. Por meio de um trecho de um texto
denominado de: ‘’O Capitão Rodrigo’’. (“Quando entrei em Santa Fé, pensei cá
comigo: Capitão, pode ser que vosmecê só passe aqui uma noite, mas também pode
ser que passe o resto da vida...”) começam com uma conversa sobre alguns termos
que são usados neste texto, explicando então que no passar do tempo, a língua
começou a ter mudanças. E menciona um como um exemplo os livros, jornais e
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revistas antigos que mostravam as palavras e as grafias que eram diferentes das que
nos conhecemos atualmente.
As autoras também falaram sobre o texto ‘’Antigamente, de Carlos Drummond
de Andrade’’, como um exemplo que tinham palavras e expressões utilizadas em um
certo tempo e que, com o passar dele, ficaram em desuso.
Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas
e muito prendadas. Não faziam anos: completavam primaveras, em geral
dezoito. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé-de-alferes,
arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. [...] (p. 64)

Com este texto, além de poder trabalhar o problema das palavras e das
expressões que eram utilizadas em um certo tempo, também foi mostrado como que
língua pode ser dinâmica, e que está sempre em uma constante mudança. E que a
linguagem está sempre em uma constante variação, pois ela acompanha as
transformações, então, no texto de Drummond ele comparou a linguagem que era dita
no passado com a de hoje em dia.
Logo após usando um trecho da obra ‘’Vidas Secas, de Graciliano Ramo’’,
essas autoras fizeram uma comparação com o texto que foi usado anteriormente para
poder mostrar para os alunos o que significam as palavras que eles não conhecem e
os efeitos que são provocados por conta da escola vocabular.
As autoras Márcia Simões e Maria Inês dos Santos falam na unidade 8 do livro,
um texto somente para poder abordam sobre a variação linguística chamado
‘’Tropeços: A graça e a lógica de certos enganos da fala, de Ivan Ângelo’’, usaram,
para isso, perguntas para o entendimento do texto. Esta forma de falar sobre o
assunto, para os alunos, se não houver uma interferência de seus professores, vai
ficar algo faltando, algo sem nenhum sentido, porque os alunos precisam que tenham
explicações, esclarecimentos para assim poder entender e conhecer os diferentes
modos de linguagem e também entender que esse texto demonstra um problema de
linguagem e não só de variação linguística. Segundo o exemplo abaixo da figura 1:
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Figura 1: Livro Textos e Linguagens, p. 166.

E já os autores William Cereja e Thereza Magalhães iniciaram explorando as
fantasias por meio de textos fantásticos, que também falam sobre a linguagem verbal
e a linguagem não verbal, e a língua e seus códigos. É já na unidade 1 no capítulo 2,
os autores abordam

sobre a variação linguística com base nas histórias em

quadrinhos como a do Chico Bento e a Rosinha, do Maurício de Sousa. Neste
quadrinho eles são namorados, e eles vinham da roça, eles falam o ‘’dialeto caipira’’,
que no caos é um portugues um pouco diferente daquele que é utilizado em outros
locais. Os autores selecionaram esta tirinha por conta que nela o Mauricio de Sousa
demonstra por meio dos personagens algumas características de um menina que
mora na roça e a fala que ele usa. Segundo o exemplo abaixo da figura 2:
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Figura 2: Livro Portugues e Linguagens, p.44.

Depois dessa tirinha, o capítulo ele apresenta algumas perguntas para o
entendimento do texto e o conceito do que seria o ‘’dialeto’’ que trata-se de uma
variante regional da língua. A variação ela pode vir do vocabulário, pronúncia ou até
de seu significado. A língua ele sofre algumas variações dependendo muito da sua
localização, e também poderá mostrar demais variações por conta da idade ou da
profissão.
Os autores mencionam que o gramático ele ensinou que é necessário ser um
‘’poliglota da nossa língua’’, que significa, um indivíduos que consegue falar muitas
línguas. E no caso do portugues, que significa ter um domínio de um número grande
que for possível de variedades linguística e saber como que pode ser usadas nas
determinadas situaçoes. Mencionam também sobre outras formas de variação, a
utilização da língua em uma situação de oral ou escrita, informalidade e a formalidade,
e falam sobre as gírias também onde e por quem elas são utilizadas. Segue o exemplo
abaixo da figura 3:
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Figura 3: Livro Portugues e Linguagens. p. 47.

E logo em seguida é apresentado um poema, ‘’Drome, minininha!, do Sérgio
Capparelli’’, e os autores orientam os alunos que essa atividade tem que ser realizada
oralmente, para que eles possam perceber que o poema lembra muito uma canção
de ninar que é muito conhecida e que foi empregada para a variedade padrão da
língua ou então da variedade não padrão da língua. E os alunos têm que identificar as
maneiras que são usadas e quais são as que correspondem na variedade padrão
escrita. Conforme o exemplo abaixo da figura 4:

Figura 4: Livro Portugues e Linguagens. p. 48.
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Também pode ser mostrado que, em certas variedade não padrão, a letra R
no final de certas palavras que terminam com AR, ER, IR some, como aconteceu
nas palavras LAVÁ, TRABAIÁ, LÁ, ABRI, para poder saber se os alunos
conseguiram entender porque isso ocorre. Pois ao poucos eles vão se acostumando
com este conteúdo e entendendo todo este processo.
Para construir o texto os autores usam o texto ‘’Pechada, da Revista Nova
Escola de 2001, para poder explicar sobre as variedades linguísticas de cada uma
das regiões. Explicaram que todos eles falam o portiugues, e o que poderá variar
seria a pronúncia, porém a língua ela é única. O que acaba chamando a atenção no
texto é a maneira diferente que a personagem tem para falar. E um outro ponto é que
os autores trabalham pe que no texto a professor ela vai corrigir a fala do personagem
para que ela mesma consiga falar dentro da variedade padrão e demonstra que
mesmo a personagem tendo a fala diferente se entende por conta do contexto.
Em uma outra atividade, conforme cartum de Santiago, as autoras apresentam
por meio de uma história, junto com os personagens Caminha e Índio, que eles falam
a língua portuguesa, porém, existem certas diferenças na linguagem deles, porque
eles falam sobre a variedade linguística diferentes.
Conforme a anedota do Ziraldo, e os autores falam que a falta de entendimento
entre esses personagens do pai e do filho, porque o filho ele usa as gírias e o pai ele
fica escandalizado. Segurando como uma atividade que os alunos discutam com os
seus pais e também com os seus avós e que falam sobre as gírias que eram usadas
no tempo em que eles eram mais jovens e o que foi adicionado no vocabulario da
lingua que acabou deixando de ser uma giria. Conforme o exemplo abaixo da figura
5:

Figura 5: Livro Portugues e Linguagens. p. 52.
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E assim finalizam o capítulo fazendo uma explicação a respeito da variedade
padrão, comentando a opinião de dois autores o Arnaldo Niskier, ele é presidente da
Academia Brasileira de Letras, fala que a classe falada culta se mostra como um
displicente a respeito da língua nacional, e também da indigência do vocabulário que
tomou conta de toda a juventude e também dos adultos, e também daqueles que se
orgulham da sua ignorância própria e os que preferiram voltar ao tempo. Esta opinião,
ela não coincide com as de outros autores, como Luiz Carlos Travaglia, que menciona:
nao tem o portugues errado e o certo, pois todas as variedades elas são iguais e
eficazes nos termos comunicativos, em situações em que são de utilização apropriado
e esperado. O que na real é uma modalidade de prestígio e uma modalidade
desprestigiadas com relação à função e do grupo social que é utilizada. E terminaram
com a seguinte pergunta: O que você pensa sobre isso: Só a variação padrão tem que
ser prestigiada? Troque suas ideias junto com os seus colegas.

3. CONCLUSÃO

Este artigo mostra a falta de habilidade que alguns alunos têm com relação a
maneira escrita da língua que é uma consequência de diverso fatores que acabam
influenciando. Portanto, para poder ser um ótimo escritor, o aluno ele tem que ter o
domínio de diversas competências, entendimento sobre a ortografia e as práticas
contínuas que são adicionadas textualmente.
Diferente da fala, a escrita ela aparece em um processo de aprendizagem
formal e precisa de alguns procedimentos pedagógicos e uma prática contínua. Não
tendo o'que é o certo ou errado na utilização da língua, o que tem na verdade é uma
maneira adequada ou então inadequada de utilizar a linguagem em um certo contexto.
Verificou como é importante abordar e trabalho com todos os alunos o conteúdo
a respeito da variação linguística como um objeto e um objetivo do ensino da língua,
para que os alunos possam se familiarizar com as outras diversidades e também que
compreendam.
E os PCNs, eles ajudam para uma prática pedagógica que está voltada para a
diversidade linguística onde o professor vai precisar ser um mediador para que os
alunos entendam todo o processo da aquisição da linguagem. É fundamental mostrar
para os alunos que a língua pode ser dinâmica, e ela está sempre em um processo
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de mutação, que tem várias formas de falar sobre a mesma coisa e que todos
correspondem a utilizações diferenciadas.
Fo visto que os livros didáticos mostram conteúdos da variação linguística de
maneira superficial pois os seus exemplos não andam juntos de i,a aplicabilidade
efetiva, simplificando a maneira substancial e a compreensão enquanto os outros
usam diversos exemplos, que simplificam o seu entendimento.
E o resultado é que não é somente os livros demonstrarem os conteúdos sobre
a variação linguística, é necessário que tenha uma aplicação efetiva entre o
conhecimento linguístico e a prática que se contempla o munda da referência dos
alunos.
Concluindo então, que para ter um bom resultado, os alunos tem que ter muita
prática no seu cotidiano na sala de aula e até fora dela, para que eles consigam
entender junto com a escrita e que consigam expor a sua forma de raciocínio sem
perder da norma padrão ou da culta da sua língua.
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RESUMO: Constitui objetivo deste texto compreender o que é a formação continuada
em serviço e qual o papel das coordenadoras pedagógicas da educação infantil diante
desse tipo de formação nos municípios de Dourados e Ponta Porã, ambos no estado
de Mato Grosso do Sul. O estudo, de abordagem qualitativa e análise bibliográfica
sobre o tema, teve a fundamentação teórica alicerçada em alguns autores como:
Freire (1982,1996), Nóvoa (1992) Libâneo (2004) e Veiga (2009). Possui como fonte
a coleta de dados realizada através de questionário com perguntas estruturadas pelo
aplicativo Google Forms (aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo
Google) para quatro coordenadoras pedagógicas dos Centros de Educação Infantil,
duas do município de Ponta Porã/MS e duas do município de Dourados/MS.
Chegamos à conclusão que as participantes envolvidas nesta pesquisa tem seu
entendimento sobre os momentos de formação continuada em serviço, em suas falas
é possível perceber que valorizam estes estudos, que por vezes acontecem dentro
das instituições e são coordenadas por elas mesmas, e em outros momentos
ofertadas pelas Secretarias Municipais de Educação, porém ao realizar esse processo
de reflexão, sinalizaram relevantes os desafios concernentes a suas funções como
“formadores em serviço”.
Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação continuada. Educação Infantil.
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1 Introdução
Nos últimos anos, percebemos que a educação de uma forma geral apresenta
fortes traços do neoliberalismo, assim como o mercado, ela precisa estar atualizada
tendo em vista a melhor produtividade e qualidade de seus serviços, pois, “Ninguém
nasce educador ou é marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente
se forma como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática”
(FREIRE, 1991, p. 589).
Contudo, é importante aqui ressalvar, que o tema a ser discutido tem o enfoque
todo voltado para a “formação continuada em serviço”, ou seja, a formação continuada
que trataremos aqui, não é aquela de um curso de Pós-Graduação ou de
especializações que sucedem a graduação, falamos aqui da formação continuada que
acontece ou “deveria” acontecer dentro do espaço escolar, aquela onde exista um
espaço/tempo para que os professores estudem.
Para Heidrich; Rodrigues (2010) formação continuada, ou em serviço é:

Um bom planejamento dos horários de trabalho coletivo. A presença de um
formador que tenha a confiança e o respeito da equipe. Todos esses
elementos fazem parte do que se chama de formação continuada em serviço.
Embora algumas redes ofereçam essa capacitação para os docentes, o
melhor espaço para colocá-la em prática é na própria escola, sob o comando
do coordenador pedagógico (HEIDRICH; RODRIGUES, 2010).

Neste sentido, para Rosa (2005); Libâneo (2004), o coordenador pedagógico é
o

“formador

em

serviço”

do

professor,

aquele

responsável

em

intervir

pedagogicamente no processo de qualidade da educação, é o formador, articulador e
transformador de práticas de ensino. O coordenador é o líder da escola nos trabalhos
pedagógicos, é ele o responsável pela formação continuada dos professores da
escola, por isso deve estimular a participação destes não só a frequentarem as
reuniões, mas a participarem ativamente das atividades de formação continuada.
É importante ressaltar que o objetivo deste trabalho é compreender o que é a
formação continuada em serviço e qual o papel dos coordenadores pedagógicos da
educação infantil diante desse tipo de formação nos municípios Dourados e Ponta
Porã, ambos no estado de Mato Grosso do Sul, a partir de reflexões e vivências de
quem exerce a função de coordenador pedagógico.
133

Entendendo a Educação: Desafios Atuais, Docência e Tecnologias

Nesse sentido, citamos a obra Pedagogia da autonomia (1996, p.32), onde
Paulo Freire nos ensina que: “Faz parte da natureza da prática docente a indagação,
a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação permanente, o
professor se perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador”.
É neste cenário que o coordenador pedagógico surgiu como peça fundamental
na formação continuada em serviço para professores, entretanto algumas
problemáticas nos inquietam quanto ao tema deste trabalho, como por exemplo: O
coordenador pedagógico da educação infantil tem conhecimento da sua função como
formador? Como acontece os momentos de formação continuada em suas
instituições? E quais são os desafios enfrentados para desenvolver tal ação?
Como salientamos, o objetivo não é finalizar este estudo a partir dos relatos
das coordenadoras pedagógicas, mas sim gerar debates, pois é necessário a
compreensão deste tema, muitas vezes carregado de dilemas e controvérsias.

2.

Uma breve reflexão sobre de formação continuada e em serviço
Quando pensamos em formação de professores logo nos vem à mente: inicial,

continuada e continuada em serviço. Cada uma delas cumpre um papel específico e
importante, pois acompanha os professores no decorrer da sua trajetória profissional,
sendo assim, são partes indissociáveis e imprescindíveis de uma mesma coisa: a
formação do professor.
Mas abordaremos neste estudo a formação continuada em serviço, que não
substitui de forma alguma a formação inicial do professor, pois se fosse assim,
teríamos um profissional sem nenhuma fundamentação teórica sobre educação, ele
saberia e enfrentaria somente coisas do seu dia-dia sem obter nenhum conhecimento
epistemológico.
Ao fazermos uma análise histórica da formação docente, é possível perceber
que houve muitas modificações sociais que vem exigindo muito mais na formação
educacional do professor, esta exigência surgiu a partir do momento que a escola
pública percebeu que está recebendo alunos de uma classe heterogêneas permeadas
por mudanças sociais, econômicas e culturais. Diante disso, sabemos que muitos são
os desafios postos pela educação contemporânea, e que grande é a insatisfação e
insegurança do professor frente a eles.
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Diante do exposto acima, pode-se afirmar que a formação continuada é vista
como um processo dinâmico, como um aperfeiçoamento constante, conduzirá o
professor a uma investigação da prática. Os saberes docentes se transformam e se
ampliam na medida em que o professor busca a compreensão de seus atos, discute
suas ações, investiga sua própria atuação em sala de aula. Frente a esse contexto é
que a pesquisa vai auxiliar o docente. (TOZETTO, 2010).
Pesquisar enquanto atua, enquanto age no contexto de sala de aula, oferece
aos professores a possibilidade de: desenvolver sistematicamente um saber
educacional; justificar suas práticas educativas, assim como as situações educativas
constitutivas através de tais práticas; desenvolver a educação e a pesquisa educativa;
dar sentido e significado à práxis; refletir sobre qual é a contribuição que seu trabalho
está propiciando a uma teoria da educação e a um ensino acessível. (GERALDI;
FIORENTINI; PEREIRA, 1998).
Ao conceituar a formação continuada, é preciso entender que é um processo
de formação profissional para quem já concluiu a formação inicial e exerce a sua
profissão, além disso está assegurada em forma de lei, no parágrafo único do Art. 62
da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96:

Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o
caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior,
incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação
plena ou tecnológicos e de pós-graduação. (Incluído pela Lei nº 12.796, de
2013).

Dessa forma, a formação é vista como uma mediadora do conhecimento a fim
de mudar ou transformar a realidade do fazer docente, pois é preciso que o professor
avance na perspectiva da ciência e das teorias pedagógicas. Além disso há outras
razões como apontam Barbieri; Carvalho; Ulhe (1995) que é a própria natureza do
fazer pedagógico, que, sendo domínio das práxis é, portanto, histórico e inacabado.
Mais do que nunca, o educador deve se manter atualizado e bem informado
não apenas em relação aos fatos e acontecimentos, mas, principalmente, em relação
à evolução das práticas pedagógicas e às novas tendências educacionais, pois a
escola é espaço de mudança e transformação e a mesma deve garantir esses
momentos de reflexão sobre a prática do professor, partindo da premissa de que o
coordenador enquanto agente mediador, compreenda e identifique quais as
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demandas necessárias e quais estudos devem ser feito com seus professores pois
geralmente os momentos de formação continuada em serviço são pensados e
organizados a partir de alguma problemáticas que envolvem a escola e seus
participantes com todas as suas peculiaridades, a fim de solucionar ou amenizar
aquilo que é necessário.

2.2 O coordenador pedagógico e a formação docente

O trabalho do Coordenador pedagógico dentro da instituição de ensino é muito
amplo e por diversas vezes fica difícil definir sua função. Na década passada eram
vistos como fiscalizadores que vigiavam os professores. Porém, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional n. 9394, (LDB 96/94), estabelece que, a função do curso
de pedagogia no Brasil, era formar professores para o ensino normal e especialista
para as atividades de orientação, administração, supervisão, inspeção no âmbito da
escola e dos sistemas escolares, dessa forma, as atribuições de um coordenador
passaram a ser focadas na rotina pedagógica da instituição de ensino. Logo, suas
funções também passaram a ser diretamente ligadas à sua atuação junto aos
professores e, consequentemente, à aplicação de princípios que resultem em um
ensino de qualidade aos alunos.
Compartilha-se, Aquino; Aranda (2014), que compreendem o Coordenador
Pedagógico como:
[...] figura central do sistema educacional um articulador envolvido não
apenas nas questões pedagógicas, mas pelo contrário, encontram-se
incluída também as políticas educacionais um organizador que permite o
andamento dos planos e metas para melhoria da qualidade da educação
(AQUINO, ARANDA, 2014, p.16).

O coordenador pedagógico trata-se de uma figura importante no processo do
espaço escolar, principalmente na efervescência dos dias atuais que exige
preparação para acompanhar as mudanças visíveis na sociedade e na educação.
França (2020) entende por coordenador pedagógico:

O profissional da educação responsável por acompanhar o trabalho docente,
estabelecendo elo entre todos os envolvidos no processo educacional (pais,
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alunos, corpo docente e corpo gestor), inclusive com a função de promover e
incentivar a formação continuada para os docentes (FRANÇA, 2020, p. 09).

Dentre todas as competências e dentre os trabalhos mais citados do
coordenador pedagógico, um dos trabalhos mais desafiador é o da formação
continuada em serviço, pois formar o professor é tarefa árdua, nessa missão não basta
ao coordenador ter apenas o conhecimento teórico que obteve em toda sua vida
acadêmica, não basta dominar teorias e pressupostos legais, ele deve ir muito além,
pois está em suas mãos o poder de estimular seu professores a buscar novos
conhecimentos, há de existir muita sensibilidade para identificar as necessidades do
processo educacional. Nóvoa (1992. p.36) diz: “a experiência não é nem formadora
nem produtora. É a reflexão sobre a experiência que pode provocar a produção do
saber e a formação”. Com isso, o autor nos diz que deve ter o trabalho de parceria e
cooperação dentro das escolas, só assim as práticas se fortalecerão.
Diante do exposto, enfatizamos que o trabalho do coordenador na formação
continuada em serviço é o de fazer com que o professor tome consciência das suas
ações, promovendo quando necessária, a retomada da atividade reflexiva para
readequar e realinhar caminhos, criando condições para o crescimento profissional de
seus participantes, tornando-se responsáveis e críticos sobre sua prática. Nesse
sentido, cabe ao coordenador pedagógico a tarefa de desenvolver a formação
continuada e privilegiar espaços e tempos para que essa formação aconteça de
maneira significativa. O coordenador pedagógico assume a função de articulador das
práticas educativas e formativas no espaço escolar. Este profissional é por essência
um formador de professores e, como tal, também precisa desenvolver habilidades e
competências, para auxiliar os professores nesse processo permanente de reflexão
sobre a prática, nas rotinas diárias, na proposição de intervenções, na organização de
projetos de interesse da escola e nas necessidades dos alunos (VEIGA, 2009).
Todavia, não podemos deixar de citar que o coordenador pedagógico assim
como formador, também deve ser formado, há uma enorme necessidade de se investir
na formação deste profissional, uma vez que ele é oriundo dos cursos de pedagogia,
onde a carga horária curricular destinada ao estudo de gestão educacional é muito
baixa.
Souza (2007) aponta que
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Não existem programas que capacitem esse profissional a ser o formador de
professores, o articulador do projeto político-pedagógico e o transformador
da escola. Além disso, na maioria das redes, essa é uma função para a qual
um professor experiente é deslocado, e não um cargo concursado, que exige
um conjunto de competências” (SOUZA, 2007, p.11).

Contudo, as considerações acima podem não serem novidades, entretanto
foram retomadas para enfatizar as dificuldades, as possibilidades e a importância do
coordenador pedagógico enquanto articulador das formações continuadas em serviço
dentro das instituições de ensino.

3.

Procedimentos metodológicos
Este estudo foi desenvolvido em uma perspectiva qualitativa envolvendo

coordenadores pedagógicos dos Centros de Educação Infantil dos municípios de
Dourados e Ponta Porã no estado de Mato Grosso do Sul.
Nesse sentido Thomas; Nelson (1996) enfatiza a ideia de que as pesquisas
qualitativas envolvem a observação intensiva e de longo tempo num ambiente natural,
o registro preciso e detalhado do que acontece no ambiente, a interpretação e análise
de dados utilizando descrições e narrativas.
Desta forma, foi realizado uma análise bibliográfica sobre formação continuada
em serviço e que serviu de embasamento para uma breve fundamentação teórica
relacionada à temática. Os dados levantados durante toda a pesquisa foram
analisados pelo viés da análise de conteúdo. Em seus estudos Bardin (1977) ressalta
a importância do rigor da análise de conteúdo, a necessidade de ultrapassar as
incertezas e descobrir, na essência, o que é de fato questionado.
O campo de pesquisa se constituiu em quatro instituições que atendem a etapa
de educação infantil, duas localizadas na zona urbana do município de Dourados/MS
e duas na zona urbana do município de Ponta Porã/MS. Por questões éticas, com as
quais nos comprometemos a observar ao contatarmos as participantes da pesquisa,
não denominaremos o nome das instituições.
Dito isto, explicitamos os critérios escolhidos para seleção das Instituições
como campo de pesquisa: (1) pedagogas em função de coordenação, (2) Instituição
de referência, (3) atenderem turmas de Creche (0-3 anos) e Pré-Escola (4 e 5 anos).
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Deste feito, acreditamos que todos os critérios acima estabelecidos nos levam a supor
um diálogo maior entre a formação continuada em serviço e o fazer pedagógico.
Selecionamos como participantes da pesquisa quatro Coordenadoras
Pedagógicas da Educação Infantil. Duas destas atuam em instituições de Dourados/
MS e outras duas nas instituições de Ponta Porã/MS. É relevante enfatizar que as
identidades das coordenadoras participantes da pesquisa serão, por motivos éticos,
preservadas. Nesse sentido, denominaremos as participantes da pesquisa como
coordenadora 1, coordenadora 2, coordenadora 3 e coordenadora 4. Como
instrumento de coleta de dados, aplicou-se um questionário contendo três perguntas
estruturadas pelo aplicativo Google Forms para as quatro coordenadoras
pedagógicas, com a intenção de compreender a discussão acerca das formações
continuadas em serviço na educação infantil a partir de suas vivências e
compreensões.
A última parte da pesquisa consiste em apresentar o resultado dos
questionários na íntegra, e promover um diálogo reflexivo a partir das respostas dos
coordenadores pedagógicos, com vistas a esclarecer as perguntas norteadoras deste
estudo e promover a busca de novos conhecimentos sobre a temática.

4.

Apresentação dos resultados
Organizamos as informações obtidas a partir de detalhada e repetida leitura

dos questionários com as coordenadoras participantes da pesquisa. A apresentação
e a discussão dos resultados do presente trabalho foram categorizadas a partir das
perguntas realizadas no questionário, em cada uma delas procuramos verificar de que
forma as coordenadoras consideravam o seu papel de formadora diante das
formações continuadas em serviço e se essa reflexão proporcionou uma visão mais
crítica da temática.
Sendo assim, seguem os resultados apresentados em relação a cada uma das
questões. Ao serem questionadas sobre o entendimento das mesmas em relação a
formação continuada em serviço, percebemos que todas possuem basicamente a
mesma compreensão.
Neste caso, a coordenadora 1 diz: “É um processo permanente e constante de
conhecimentos das atividades realizadas na educação”. A coordenadora 2 afirma que:
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“É uma formação observando a necessidade de cada comunidade escolar com a
escola, é a Secretaria de Educação oferecendo estrutura, tempo e condições dentro
da carga horária do docente. Com avaliações constantes para atender a demanda do
momento”. Já a coordenadora 3 é enfática ao dizer que: “Entendo como uma
oportunidade de instigar o professor a novas práticas, incentivando-o diversificar suas
metodologias” e por fim a coordenadora 4 conclui afirmando que formação continuada
em serviço são “momentos de estudo e reflexão que acontecem entre professores e
coordenação em períodos de trabalho”.
A próxima questão, teve como objetivo compreender de que forma acontece a
formação continuada em serviço em sua instituição? Todas as respostas a esta
questão tiveram as mesmas afirmações, elas próprias preparavam esses momentos.
A coordenadora 1 descreveu que: “a partir da troca de experiência que acontece no
dia a dia por segmentos, durante a elaboração de materiais pedagógicos, quando
sentamos para elaborar o plano de ação dos docentes, uma vez a cada mês. A
Coordenadora 2 relata que: “esses momentos em tempos de pandemia ocorrem
online e presencial em forma de plantão, havendo troca de experiência entre os
docentes”. Por sua vez, a coordenadora 3 diz: “o ideal seria durante as horas
atividades dos docentes, porém neste momento não acontece”. E para finalizar a
coordenadora 4 responde que: “sempre que houver necessidade de novos
conhecimentos são realizados momentos de estudo com meus professores.
Geralmente são sobre planejamento de aulas, então utilizamos o tempo que os
mesmos possuem entres suas aulas”.
Em seguida foi pedido que elas descrevessem de forma sucinta quais são os
desafios que o coordenador pedagógico enfrenta no processo da Formação
Continuada em Serviço? A fim de detectar se as coordenadoras pedagógicas
apresentam dificuldades em executar seus momentos de estudo com professores,
realizamos tal questionamento, e ao fim, conforme relato de todas elas percebemos
que essas dificuldades são recorrentes de forma generalizada, como segue:
A coordenadora 1 relata que o maior desafio está em “promover a integração
teórico-prática afim de garantir e promover a transformação em sala de aula, além de
manter a equipe em equidade”. O desafio da coordenadora 2 está pautado na “atual
conjuntura, com a falta de estrutura física, emocional e tecnológica do quadro docente.
O distanciamento e a dispersão das pessoas e a falta de perspectiva na
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aprendizagem, o desânimo é generalizado”. Em seguida a coordenadora 3 diz que
sua dificuldade é “fazer com que o professor valorize esse momento, pois muitas
vezes essa formação é vista como uma punição”. E para finalizar a coordenadora 4
assume que: “o desafio é a falta de tempo que temos para ter esses momentos de
estudos, e a falta de tempo de nos prepararmos para tal estudo devido a muitas
funções que exerço na instituição”.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise das discussões e levantamentos realizados até o momento,
considera-se que o coordenador pedagógico é parte imprescindível para qualificar a
formação continuada em serviço nas escolas. Segundo nosso grande mestre e
patrono da educação brasileira Paulo Freire (1982) o coordenador pedagógico, é
primeiramente um educador e como tal deve estar atento ao caráter pedagógico das
relações de aprendizagem no interior da escola. Ele leva os professores a
ressignificarem suas práticas, resgatando sua autonomia docente sem desconsiderar
a importância do trabalho coletivo.
No entanto, percebemos que todos os sujeitos envolvidos na pesquisa
possuem o entendimento do que são os momentos de formação continuada em
serviço, em suas falas é possível perceber que todas valorizam estes estudos, que
por vezes acontecem dentro das instituições e são coordenadas por elas mesmas, e
em outros momentos essas formações são ofertadas pelas Secretarias Municipais de
Educação.
Sendo assim, todas admitem que estes momentos de reflexões coletivas são
necessários e contribuem muito para seu cotidiano. Como afirma Freire (1996)
“ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
produção ou a sua construção”
Ainda é importante mencionar que, ao analisar as falas das entrevistadas
percebemos algumas frustrações que vão desde a falha dos sistemas de ensino em
relação a garantia de tempo e estrutura para estas formações, até a falta de interesse
dos docentes em estarem em constante busca pelo conhecimento.
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Mediante o exposto concluímos que o coordenador pedagógico é um intelectual
fomentador de temas pertinentes e necessários para o fortalecimento do ensino
aprendizagem, ele deve ser visto como aquele que faz “o elo” entre comunidade
escolar e professores, fortalecendo assim a formação continuada em serviço.

6.
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Resumo: O presente artigo tem como bojo a importância da extensão universitária na
formação docente em geografia. Originou-se de um projeto de extensão intitulado
“Leitura coordenada de autores e conceitos na educação geográfica”, desenvolvido
em 2020, no Curso Geografia Licenciatura, da Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte - UERN, Campus Central. O referido projeto teve duração de nove meses, e
contou com a participação de docentes e discentes de graduação (Geografia), de pósgraduação (Mestrado em Ensino, associação ampla entre UERN/IFRN/UFERSA).
Contou ainda com professores e alunos da educação básica de escolas públicas de
Mossoró. Neste trabalho, propomos um relato de experiência do referido projeto, e a
análise de sua contribuição para a formação do futuro docente. Sob o ponto de vista
de abordagem do problema, este é um trabalho de natureza qualitativa, baseado em
revisão bibliográfica, estudo documental e relato de experiência. Na fundamentação
teórica, discutimos as temáticas: formação docente e extensão universitária. Na
pesquisa documental, analisamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação
de Professores da Educação Básica e o Projeto Pedagógico do Curso de Geografia
da UERN, Campus Central, no intuito de identificarmos o trato da extensão
universitária na licenciatura. Para concretização do estudo, apresentamos os aspectos
gerais do projeto em discussão, relatamos as etapas de seu desenvolvimento,
resultados alcançados, bem como trazemos os relatos dos licenciandos envolvidos,
sobre as contribuições da experiência para o seu processo formativo. Desse modo,
esperamos lançar luz sobre o papel da extensão universitária em cursos de formação
inicial de professores de Geografia, e assim contribuirmos com a discussão.
Palavras-chave: Extensão universitária. Formação docente. Geografia.
Abstract: This article focuses on the importance of university extension in geography
teacher training. It originated from an extension project entitled “Coordinated reading
of authors and concepts in geographic education”, developed in 2020, in the
Geography Undergraduate Course, at the State University of Rio Grande do Norte UERN, Campus Central. The referred project lasted nine months and had the
participation of professors and undergraduate students (Geography), postgraduate
(Masters in Teaching, the broad association between UERN/IFRN/UFERSA). It also
had basic education teachers and students from public schools in Mossoró. In this
work, we propose an experience report of the referred project and an analysis of its
contribution to the formation of the future teacher. From the point of view of
approaching the problem, this is a qualitative work, based on a literature review,
documental study, and experience report. In the theoretical foundation, we discuss the
themes: teacher training and university extension. In the documentary research, we
analyzed the National Curriculum Guidelines for Training Basic Education Teachers
and the Pedagogical Project of the Geography Course at UERN, Central Campus, in
order to identify the treatment of university extension in the licentiate degree. To carry
out the study, we present the general aspects of the project under discussion, we report
the stages of its development, results achieved, as well as the reports of the
undergraduates involved, about the contributions of the experience to its training
process. In this way, we hope to shed light on the role of university extension in initial
training courses for Geography teachers and thus contribute to the discussion.
Keywords: University extension. Teacher training. Geography.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, a extensão integra oficialmente o campo universitário como consta
na Constituição Federal de 1988. De acordo com o Art. 207, as universidades: “[...]
obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”
(BRASIL, 1988, não paginado). No que diz respeito à identidade institucional da
universidade e à composição de suas diretrizes, o ensino, a pesquisa e a extensão
são os pilares formativos que regem o eixo acadêmico.
Ao Tratar dos cursos de licenciaturas, as Diretrizes Curriculares para Formação
de Professores da Educação Básica (DCNs), em suas edições anteriores, já
defendiam que os projetos curriculares desses cursos deveriam pautar-se no ensino,
pesquisa e extensão. E a mais nova versão das DCNs vêm reafirmar essa tese,
quando em seu Art. 6º, afirma:
A política de formação de professores para a Educação Básica, em
consonância com os marcos regulatórios, em especial com a BNCC, tem
como princípios relevantes:
[...] V - a articulação entre a teoria e a prática para a formação docente,
fundada nos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, visando à garantia
do desenvolvimento dos estudantes; [...] (BRASIL, 2019, p. 3).

Apesar das normativas ratificarem que a pesquisa, assim com a extensão,
também deve permear a formação do professor, ainda nos dias atuais, essas práticas
não recebem grande atenção no currículo de alguns cursos de licenciatura. São
pensadas apenas como função e finalidade do bacharelado. São questões históricas
que acompanham as licenciaturas, ainda vistas como inferiores dentro dos muros da
universidade, chegando a serem comparadas a uma atividade vocacional, que
permitiriam grandes doses de improviso (BRASIL, 2001).
E o cursos de formação em Geografia, aqui em discussão, há muito tempo
padecem com a dicotomização entre bacharelado e licenciatura, que se estabelece
nas universidades brasileiras. Segundo Pinheiro (2006), a realidade que se perpetua
na academia é a de supervalorização do bacharelado, que forma o geógrafo
pesquisador, enquanto à licenciatura, cabe formar o docente cuja função é transmitir
os resultados dos estudos realizados pelos bacharéis/pesquisadores. É uma nítida
afirmação do professor como simples repassador de conhecimentos préestabelecidos, como se esses não fossem construtores dos próprios saberes de seu
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trabalho, de seu fazer profissional. Uma visão que precisa ser combatida no ambiente
acadêmico em função da construção de uma formação docente plural.
Daí, a importância de refletirmos sobre a postura dos cursos de formação
docente, com inserção da extensão em seus currículos, como forma de cumprimento
das normativas e de oportunização ao licenciando a esta experiência para o
desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à docência.
As Instituições de Ensino Superior (IES), são espaços privilegiados para a
produção e articulação de novos conhecimentos, que de forma alguma, devem ficar
aprisionados dentro dos muros da universidade, mas sim, devem ser desenvolvidos
com a finalidade de trazer respostas aos problemas sociais existentes na
contemporaneidade. É assim que se apresenta o papel da extensão universitária na
formação integral dos alunos, como o eixo norteador do ensino universitário, que
busca articular a teoria e a prática na produção de novos conhecimentos, fortalecendo
assim a formação universitária respaldada no exercício da cidadania.
Para Cabral (2002),
A extensão universitária é o eixo chave do ensino universitário comprometido
com os problemas da sociedade, e um campo especializado de intervenção
para a construção do saber. Teoria e prática são elos indissolúveis na
produção de conhecimento que podem ser efetivadas pelos alunos
fortalecendo a formação universitária e ao mesmo tempo, buscar trazer
respostas a problemas sociais existentes na sociedade. (CABRAL, 2002, p.
8).

A dinâmica entre a universidade e a comunidade acaba por se tornar a
característica central do papel da extensão universitária em sua essência, pois nessa
troca,

“[..]

a

comunidade

deixa

de

ser

passiva

no

recebimento

das

informações/conhecimentos transmitidos pela universidade e passa a ser,
participativa, crítica e construtora dos possíveis modos de organização e cidadania”
(JEZINE, 2006, p. 10).
E o licenciando, ao ter esse contato com as práticas de extensão durante sua
graduação, tornar-se-á um profissional bem mais qualificado para enfrentar os futuros
desafios da docência. Neste sentido, as experiências adquiridas na participação das
práticas extensionistas resultarão na construção de saberes socialmente relevantes,
e um profissional com uma carga de experiências significativas.
Nessa perspectiva, buscamos neste trabalho, tecer uma discussão sobre o
papel da extensão universitária na formação do docente em geografia, por meio do
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relato de experiência do projeto “Leitura coordenada de autores e conceitos na
educação geográfica”, desenvolvido em 2020, no Curso Geografia Licenciatura, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Central.
Sob o ponto de vista de abordagem do problema, este é um trabalho de
natureza qualitativa, baseado em revisão bibliográfica, estudo documental e relato de
experiência.
Em um primeiro momento, trazemos a fundamentação teórica, na qual
discutimos as temáticas formação docente e extensão universitária. Em seguida,
realizamos uma pesquisa documental, que se baseou em análise do Projeto
Pedagógico do Curso de Geografia da UERN, Campus Central, e dos editais de
extensão aprovados junto à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), entre os anos de
2014 e 2021, disponíveis no portal da referida instituição, no intuito de identificarmos
o trato da extensão universitária na licenciatura. Por fim, apresentamos os aspectos
gerais do referido projeto, as etapas de seu desenvolvimento, resultados alcançados,
bem como os relatos dos licenciandos envolvidos sobre as contribuições da
experiência para o seu processo formativo.

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E SEU VALOR PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

Uma das concepções mais modernas a respeito da formação de professores
encontra reflexão na ideia de que, na realidade, existe uma tríade que envolve o
ensino, a pesquisa e a extensão universitária, quando ela atua no campo da formação
acadêmica. Esta concepção permite raciocinar, de forma social, que a extensão
universitária atua na promoção da construção de caminhos, opções que são
direcionados à teoria e à prática de profissionais que podem, futuramente, atuar, de
forma ativa, em diferentes comunidades escolares, desde escolas de Ensino
Fundamental, até às instituições de Ensino Superior renomadas (SANTOS;
BONIFÁCIO, 2020).
Nesta linha de raciocínio, considera-se importante promover a aproximação da
formação inicial de professores ao encontro de ações educativas que abarcam os
desafios e aspectos da área de ação profissional. E assim, a extensão universitária se
revela como elemento direcionador de uma formação de docentes, caracterizada
como emancipadora e adequada em requerer uma constituição de saberes
socialmente relevantes.
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Para tanto, vale salientar que o investimento social, didático e financeiro em
ações que vão valorizar, de forma uníssona, a tríade supracitada, são extremamente
necessários.
Uma extensão universitária que tenha amparo nos investimentos elencados,
vai suplantar a ultrapassada visão baseada no assistencialismo e na ideia de
prestação de serviço, da década de 1930, que resultava portanto em “[...] uma forma
de educação que reproduzia as relações sociais vigentes” (KOCHHANN; SILVA,
2018, p. 63).
Aquela visão, estava associada à ideia de educação continuada, e era proposta
tanto às classes menos favorecidas quanto à população adulta que não fazia parte da
universidade, e se caracterizavam pelo oferecimento de cursos gratuitos (que
envolviam temas variados), direcionados à população como um todo (SANTOS;
BONIFÁCIO, 2020).
Compreender o valor de uma formação docente, dentro de um contexto que
abrange a dimensão pessoal e profissional do futuro professor, é apostar naquelas
ações de extensão universitária, que, à medida que são viabilizadas pelos
investimentos citados anteriormente, levam em consideração experiências que
tenham como foco essencial a progressão da concepção assistencialista associada à
prestação de serviços, tornando-se processual e consecutiva, oportunizando saberes,
atualizações e transformações pessoais e sociais do ambiente acadêmico voltado
para a extensão universitária.
Ressalte-se que para que tudo isso aconteça é preciso levar em consideração
a cláusula referente à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, já que
essa cláusula é que vai promover um repensar das ações educativas inerentes à
própria função social da universidade, que tem como objetivo primordial frutificar
saberes, e promover a transformação pessoal e social do discente (SANTOS;
BONIFÁCIO, 2020).
Nessa perspectiva, Kochhann e Silva (2018, p. 69), afirmam que “[...] a
concepção acadêmica de forma processual-orgânica das ações de extensão
universitária caracterizada como crítico-emancipadora, certamente promoverá uma
formação inicial que vai favorecer o trabalho concreto”.
A unidade ensino-pesquisa-extensão aqui defendida possibilita ao discente
avaliar o ambiente escolar no qual o aluno da educação básica está inserido, de modo
a perceber/entender quais são os seus interesses e seus anseios.
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Na realidade, o que vai acontecer durante esta extensão universitária é uma
ocasião simultânea de ensino, diante da qual o saber acadêmico vai adquirindo forma,
e também, vai reconhecendo o valor da pesquisa, pois, diante do seu olhar, uma
perspectiva de educação inclusiva se revela em oportunidades de crescimento
pessoal, social e didático.
Compreende-se, neste momento, que ir a campo promove a tão desejada
prática da extensão universitária, pois nela, constata-se a integração entre a
universidade e a escola, por meio de ações instigantes que desenvolvem, ao mesmo
tempo, o acadêmico em formação e o aluno da educação básica, através do ato de
compartilhar conhecimentos.
Para que esta integração ocorra de forma preponderante, é preciso esquecer o
imediatismo, já que este não valoriza práticas educativas emancipadoras. Portanto, o
planejamento destas práticas deve ser bem criterioso para garantir o crescimento
social/profissional dos atores envolvidos na extensão universitária (KOCHHANN;
SILVA, 2018).
No que se refere às perspectivas da atuação da extensão universitária,
Kochhann e Silva (2018) apud Santos e Bonifácio (2020, p. 13) especificam:
[...]
possibilita
a
formação
acadêmica pelas ações; favorece a qualificação da formação docente;
potencializa a relação dialógica; promove a interdisciplinaridade; contribui
para a relação teoria e prática; possibilita uma práxis articuladora; imprime
consistência
teórica
e
operacional;
incrementa
a
efetivação
do tripé; fomenta a produção do conhecimento científico; potencializa
a formação política; instiga o acadêmico a se posicionar e interferir na
realidade; favorece a sólida contextualização; estreita laços universidade e
sociedade; promove uma revolução epistemológica; estimula uma episteme
emancipatória; viabiliza o conhecimento emancipador; impulsiona prá
ticas emancipatórias; encaminha para a sensibilidade e humanização.

Além disso, as autoras sistematizaram sete divisões que concebem a
viabilidade para que uma formação de professores possa acontecer por meio da
extensão universitária atuando como processo educacional:
[...] 1. a extensão faz parte do currículo, 2. ela intensifica a união entre a
teoria e a prática, 3. promove a produção do conhecimento científico,
4. favorece o desenvolvimento político e emancipador, 5. pode atuar de
maneira constante, 6. a assumência das instâncias competentes e 7. a
concretização do tripé universitário. (KOCHHANN; SILVA, 2018, p. 57).
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Não se pode esquecer que a extensão universitária está envolta em uma
característica associada ao desenvolvimento humano, já que ela promove também
incremento de habilidades e conhecimentos profissionais, mediante formação inicial
que se enriquece, especialmente, com as atividades extensionistas. Estas atividades
possibilitam, como já foi dito, uma significativa aproximação entre a teoria e a prática,
que, por vezes, não são abordadas adequadamente durante a graduação (SILVA;
PENHA; GONÇALVES, 2017).
Na mesma linha de raciocínio, Pereira (2011, p. 41), observa que:
[...] o conhecimento profissional do professor é decisivo para o desempenho
da atividade profissional e, assim sendo, temos que levar em consideração
que os professores em formação valorizam as experiências, pois acreditam
que elas irão formá-los, porém ao chegar ao curso, assustam se com a
separação existente entre a formação teórica e a prática no currículo da
formação inicial.

Estas observações lembram que há, entre os alunos da graduação, um certo
desapontamento com relação às suas expectativas relacionadas ao seu respectivo
curso, já que aguardam ter experiências práticas, e o que acontece, na maioria das
vezes, é a prevalência da teoria.
O que se defende aqui é a necessidade premente de que as atividades de
extensão venham a acontecer em parceria com o processo de ensino, tendo como
características predominantes as práticas diversificadas, posto que tais práticas,
efetivamente, favorecem a formação, estimulando os discentes a identificar-se com a
profissão docente e, ao mesmo tempo, agregam valor aos conhecimentos prévios
sobre o futuro docente.
Desta maneira, as atividades de extensão contribuem para que os discentes,
através da interação com a realidade educacional, possam suplantar os obstáculos
deparados na formação inicial (COSTA, 2015).
Portanto, é fácil perceber que as ações de extensão contribuem, de forma
positiva, para a formação dos graduandos, estabelecendo um aprimoramento
profissional e pessoal, na medida em que amplia os conceitos aprendidos na
graduação, e também valoriza o trabalho em grupo.
Ressalte-se que, no momento em que as universidades consideram a extensão
universitária como uma estratégia de valor para a formação docente, e se afastam da
concepção assistencialista associada à prestação de serviços, o Brasil terá percorrido
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um importante caminho no qual as universidades contribuirão mais na preparação do
desempenho profissional de futuros educadores.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E FORMAÇÃO DOCENTE EM GEOGRAFIA NA
UERN, CAMPUS CENTRAL
Nesta parte do trabalho, voltamos nossa atenção para os projetos de extensão
na Licenciatura em Geografia da UERN, Campus Central, por meio da análise do seu
PPC e dos editais de extensão aprovados junto à PROEX, entre os anos de 2014 e
2021, disponíveis no portal da instituição. O intuito é investigar os projetos
desenvolvidos no curso e suas principais temáticas.
Visando a atender as determinações das DCNs para formação de professores
da educação básica, o curso de Geografia da UERN, Campus Central, vem buscando
desenvolver projetos que proporcionem essa aproximação do graduando com as
práticas de extensão. Até como uma forma de cumprir as recomendações do
Conselho Estadual de Educação (CEE) e do Conselho de Ensino Superior (CES) do
Estado para renovação de reconhecimento do referido curso. O Parecer: nº 022/2014
- CEE/CES/RN31, que pode ser encontrado como parte dos anexos do PPC,
recomendava a necessidade de se “[...] ampliar as atividades de extensão como
forma de tornar o curso e a UERN presentes junto às comunidades da grande Região
Mossoroense” ( UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2019,
n.p.).
Ao analisar-se o PPC, pôde-se observar o desenvolvimento de três projetos de
extensão na licenciatura, dois já concluídos na época da elaboração do documento,
no ano de 2018, e um, cujo período de execução não foi mencionado. Esses dados
revelam que essas atividades aconteciam de forma tímida no referido curso. Os
projetos concluídos são: “Discutindo a importância do pensamento de Josué de Castro
em escolas públicas das redes estadual e municipal de ensino do município de
Mossoró-RN”, executado entre os anos de 2009 e 2014 e “Monitoramento da
Temperatura do Perímetro Urbano de Mossoró”, entre 2012 e 2016.

31Anexo

14 do PPC: Renovação de Reconhecimento do Curso Licenciatura em Geografia, Campus
Mossoró/RN. Conselho Estadual de Educação. Assunto: Renovação de Reconhecimento do Curso
Licenciatura em Geografia Campus Mossoró/RN. Artigo LXXI. Parecer: nº 022/2014 - CEE/CES/RN
Aprovado em: 02 de julho de 2014.

153

Entendendo a Educação: Desafios Atuais, Docência e Tecnologias

O primeiro, contou com o financiamento da própria instituição universitária
(UERN), foi desenvolvido em escolas públicas municipais e estaduais do município de
Mossoró/RN, e buscava fomentar a cidadania, com ênfase nas discussões sobre a
importância do pensamento de Josué de Castro, levando em conta as prerrogativas
de suas defesas, como a segurança social traduzida através do entendimento das
questões que se intercalam aos dramas da fome e à luta em prol da paz
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018).
Em sua composição de membros, contava com dois docentes do curso, um
coordenador, e outro como membro colaborador do projeto. O PPC não faz menção
à quantidade de alunos da graduação integrantes da atividade, nem a quantidade de
escolas e alunos da educação básica alcançados com a atividade de extensão.
O segundo, “Monitoramento da Temperatura do Perímetro Urbano de
Mossoró”, foi desenvolvido em parceria com a Gerência Executiva de Meio Ambiente
da Prefeitura Municipal de Mossoró. Objetivava o monitoramento da temperatura do
perímetro urbano de Mossoró, através da instalação de 5 termômetros nas áreas
centrais e periféricas da cidade, a fim de identificar as áreas que apresentavam as
temperaturas mais elevadas e as mais baixas (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, 2018).
Ainda buscava ouvir a população sobre sensação e conforto térmico. Ao final,
os dados seriam analisados e divulgados em busca da proposição de medidas
capazes de proporcionar uma maior qualidade de vida à população naqueles lugares
de maior desconforto térmico. Um projeto relevante quanto à sua proposta de
intervenção socioambiental (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, 2018). No PPC, não constam mais dados referentes ao projeto, como a
quantidade de discentes da licenciatura envolvidos no projeto, quantos aos docentes.
Só consta a menção a um único professor do curso que era o coordenador do projeto.
Já terceiro projeto “Alfabetização cartográfica: o ensino da cartografia no ensino
fundamental II em Escolas Municipais de Mossoró/RN”, tinha como objetivo
desenvolver metodologias para o ensino de cartografia, junto aos alunos do 9º ano,
do ensino básico (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
2018). O PPC não menciona o ano de sua execução, nem a quantidade de escolas,
turmas, alunos e professores da educação básica e discentes do curso envolvidos na
atividade. Em consulta ao portal da PROEX UERN, constatamos a aprovação do
referido projeto no ano de 2017. Porém, não dispõe de mais dados sobre o mesmo.
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Ainda no portal da PROEX, empreendemos uma investigação a respeito dos
projetos aprovados no curso de Geografia, Campus Central, nos editais da PROEX,
entre os anos de 2014 e 2021, disponíveis no portal da instituição. Com essa pesquisa,
observamos que a licenciatura em Geografia vem buscando ampliar as ações de
extensão. Além dos três já mencionados pelo PPC, no portal, identificamos mais
quatro projetos aprovados pelo curso entre os anos de 2019 e 2021 (Quadro 1). Sendo
dois aprovados no ano de 2021 e um em 2019 e 2020, respectivamente.
Quadro 1 – Projetos de Extensão desenvolvidos na Licenciatura em Geografia, UERN, Campus
Central
Projeto de Extensão
Período de
execução
Discutindo a Importância do Pensamento de Josué de Castro em Escolas
Entre os anos de
Públicas das Redes Estadual e Municipal de Ensino do Município de
2009 e 2014
Mossoró-RN
Monitoramento da Temperatura do Perímetro Urbano de Mossoró
Entre os anos de
2012 e 2016
Alfabetização cartográfica: o ensino da cartografia no ensino fundamental II
2017
em Escolas Municipais de Mossoró/RN
Produção e tessituras do conhecimento entre a universidade e a escola
2019
Leitura coordenada de autores e conceitos na educação geográfica
2020
Da leitura à escrita, a construção do conhecimento geográfico
2021
PLAYLIST GEOGRÁFICA: a música como prática
2021
educativa em Geografia no Ensino Médio
Fonte: Elaborado com base no PPC de Geografia UERN, Campus Central, (2018) e editais
disponíveis no portal da PROEX, UERN, (2021).

Baseados nos dados encontrados tanto no PPC quanto nos editais da PROEX,
pôde-se observar que as atividades extensionistas, em sua maioria preocupam-se em
estabelecer a relação entre as temáticas específicas da ciência geográfica, sua
relação com o ensino e seu trato na educação básica. Um ponto crucial para os cursos
de formação de professores, que
[...] exige um conjunto de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, que
estão inerentemente alicerçados na prática, a qual precisa ir muito além do
momento de estágio obrigatório, devendo estar presente, desde o início do
curso, tanto nos conteúdos educacionais e pedagógicos quanto nos
específicos da área do conhecimento a ser ministrado (BRASIL, 2019, p. 4).

Além dessa articulação entre a teoria e a prática, a atividade de extensão
possibilita a relação de troca, as interações do discente com o ambiente, e os agentes
externos à academia. Possibilita ao aluno vislumbrar possibilidades de intervenções
assertivas, na resolução de problemas que se apresentam à realidade de atuação.
E como afirmam Garcia, Bohn e Araújo (2013, p. 171),
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As atividades de Extensão Universitária são promotoras da aproximação da
universidade com a comunidade; articuladoras de saberes acadêmicos;
estímulos para a reflexão e para a crítica, indo além do espaço tradicional da
sala de aula; e promotoras do deslocamento do espaço de formação para
outros locais, favorecendo, assim, o desenvolvimento humano e a
transformação social.

E a Geografia, enquanto uma ciência social, deve vislumbrar, nessa ação, um
espaço privilegiado no seu processo de intervir na realidade, com a proposição de
soluções a problemáticas que atingem a comunidade, em meio à sua interface como
ciência que estuda o homem e sua interação com o meio.
Nesta investigação cujos resultados ora apresentamos nesse texto, as fontes
disponíveis não possibilitaram uma análise mais aprofundada dessas ações, como a
quantidade de discentes da licenciatura e de atores externos envolvidos no processo,
os resultados dos projetos, informações que nos permitiriam compreender a dimensão
de impacto desses projetos no âmbito da academia e da comunidade.
Em seguida, abordaremos o projeto “Leitura coordenada de autores e
conceitos na educação geográfica”, pelo qual se motivou a empreender este trabalho,
elucidando suas etapas, resultados e o seu papel na formação do licenciando.
A EXPERIÊNCIA COM O PROJETO “LEITURA COORDENADA DE AUTORES E
CONCEITOS NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA”
O projeto de extensão “Leitura coordenada de autores e conceitos na educação
geográfica”, aprovado pelo Edital 12/2019 da PROEX, teve vigência nos semestres
2020.1/2020.2, do referido ano. Teve como objetivo desenvolver a leitura de autores
e conceitos na educação geográfica, promovendo assim o encontro de saberes – o
saber disciplinar e o saber cotidiano do aluno –, tendo o professor e demais
integrantes do projeto como mediadores nesse processo.
Propunha-se a superar o desencontro entre a leitura proposta pelo professor e
a leitura que interessa aos alunos, por meio de uma prática de educação geográfica
que partisse do cotidiano do aluno, que valorizasse os seus interesses mais atuais,
promovendo assim o encontro de saberes, o saber construído pela humanidade e o
saber cotidiano do aluno.
Envolveu uma equipe multidisciplinar, composta por três docentes da UERN,
sendo dois da Licenciatura em Geografia; um desses coordenava o projeto; e um do
156

Entendendo a Educação: Desafios Atuais, Docência e Tecnologias

curso de Comunicação Social; três professores de Geografia da Educação Básica da
rede pública de ensino de Mossoró; cinco alunos da graduação, destes, três eram da
Graduação em Geografia, e dois de Comunicação Social; e ainda, um aluno do
Mestrado Acadêmico em Ensino, da ampla associação entre UERN, Universidade
Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), (Quadro 2). E teve como público-alvo
alunos do sexto ao nono ano da Educação Básica das escolas parceiras.
Quadro 2 – Integrantes do projetos de extensão “Leitura coordenada de autores e conceitos na
educação geográfica”
Membros
Quantidade
Professores da Educação Superior
3
Professores da Educação Básica
3
Discentes de Graduação
5
Discentes de mestrado
1
Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

O projeto ainda tinha a parceria do Laboratório de Ensino em Geografia (LEG)
da UERN, Campus Central. Visava a desenvolver leituras coordenadas de autores e
conceitos em educação geográfica junto aos discentes do Curso de Geografia,
Campus Central; realizar levantamento de formas e práticas de leituras feitas pelos
discentes do curso de geografia e dos discentes das escolas parceiras para escolha,
bem como dos materiais que seriam elaborados para o trabalho dos conceitos na
Educação Básica. Dentre a metodologia do projeto, ainda constava o atendimento
presencial nas escolas de Educação Básica, com vistas ao desenvolvimento de
mutirões de leitura.
No entanto, o projeto teve que passar por adequações, em vista da Pandemia
da Covid-19, “[...] doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela
primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na China” (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE, não paginado, 2020), que atingiu o Brasil no primeiro
semestre de 2020, culminando com a paralização de diversos setores e serviços,
como forma de combate à propagação do vírus, vindo a afetar o desenvolvimento das
atividades escolares. As escolas que logo puderam retomar suas atividades tiveram
que fazê-la por meio de acesso remoto.
Assim, as atividades do projeto tiveram que acontecer de forma remota, em
meio à pandemia da Covid-19. E professores e alunos tiveram que se adequar e se
adaptar rapidamente a essa nova realidade, e encontrar alternativas para motivar e
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propiciar o desenvolvimento dos estudantes, mesmo que à distância, mantendo as
atividades do projeto, e não deixando os alunos beneficiários da ação desassistidos.
Desse modo, todas as terças-feiras, eram realizados os encontros com a
equipe do projeto, que aconteceram via Google Meet. Neles, eram planejadas as
ações de extensão. Inicialmente, foi discutido o aporte teórico do projeto, e visualizouse a possibilidade de execução das atividades com o aluno da Educação Básica, por
meio da produção de material a ser disponibilizado em um meio digital de maior
alcance pelos discentes. A identificação desse canal foi feita por meio de uma triagem
realizada pelos professores da Educação Básica junto aos seus alunos. Como
resposta, identificou-se o Instagram como principal rede social utilizada pelos
investigados, os quais foram considerados público-alvo do projeto. Ainda levantou-se
os temas da Educação Geográfica, em relação aos quais os alunos vinham tendo mais
dificuldade, bem como o tipo de leituras eles gostavam de fazer.
Diante o resultado da investigação, o tipo de material a ser elaborado, escolhido
pelos membros do projeto, foram vídeos de curta duração, que trabalhassem
temáticas de Ensino de Geografia. Para tanto, foi realizada uma oficina de produção
de vídeos, por um dos professores parceiros para os demais membros, com o objetivo
de capacitar a equipe para as futuras ações.
Os vídeos foram desenvolvidos com as seguintes temáticas: Meio Ambiente,
Território, Estado-Nação e Dinâmica Urbana, e foram publicados na rede social,
Instagram @laborarleg, do LEG, cujo alcance do projeto pôde se tornar mais
abrangente (Figuras 1 e 2).
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Figura 1 – Vídeo com a temática meio ambiente produzido no projeto de extensão “Leitura
coordenada de autores e conceitos na educação geográfica”

Fonte: Adaptado do Instagram @laborarleg (Laboratório de Ensino em Geografia, UERN, Campus
Central), 2021.
Figura 2 - Vídeo com a temática Dinâmica Urbana produzido no projeto de extensão “Leitura
coordenada de autores e conceitos na educação geográfica”

Fonte: Adaptado do Instagram @laborarleg (Laboratório de Ensino em Geografia, UERN, Campus
Central), 2021.
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As práticas de extensão são linhas complementares do aprendizado, que
permitem aos licenciandos conhecer melhor a realidade na qual estão inseridos. É
uma oportunidade para utilizar os conteúdos acadêmicos aprendidos durante a
graduação, e fazer um direcionamento para a realidade da comunidade, suas
demandas sociais e dos próprios alunos. Isto se dá, desenvolvendo uma troca de
saberes, aperfeiçoando suas práticas e metodologias de ensino, levando à construção
de novos conhecimentos, por meio de uma relação dialógica e reflexiva sobre as
necessidades da comunidade em que a universidade está inserida. Essa relação
transformadora na docência, por meio da extensão, parte do princípio da
democratização, ou emancipação do conhecimento acadêmico para além dos muros
da universidade.
De fato, os projetos de extensão se tornam muito relevantes, por oportunizarem
aos alunos uma formação mais completa, uma visão diferente da realidade, e uma
maior clareza de como associar os conteúdos acadêmicos à prática do ensino. E,
principalmente, uma maior clareza do compromisso social da profissão docente, que
vai muito além da sala de aula. Pois,
A aprendizagem que é construída com a participação nos projetos de
extensão, identificando aprendizagens conceituais, atitudinais e
procedimentais, bem como a consequência de seu envolvimento em projetos
de extensão para desenvolvimento acadêmico, profissional e compromisso
social é mais completa (COSTA, BAIOTTO e GARCES, 2013, p. 61).

A extensão universitária assume papel fundamental na formação do sujeito
docente, enquanto cidadão, aquele que se dá conta de que o ensino vai muito além
dos conteúdos do livro didático. Para além das paredes da sala de aula, as práticas
extensionistas são fundamentais por proporcionar esse contato direto aos estudantes
de licenciatura com a realidade, e não somente por meio da pesquisa.
Percebe-se, neste sentido, que a universidade não pode imaginar-se detentora
de um saber pronto e concluído, que vai ser oferecido aos discentes e à sociedade.
Mas, sim, possibilitar aos estudantes protagonizarem a construção do conhecimento
a partir das múltiplas demandas sociais que chegam à universidade, tornando o
ensino, a pesquisa e a extensão os fios condutores da sala de aula, dos laboratórios
de pesquisa e de todo o processo de formação acadêmica, consolidando assim o tripé
universitário como eixo norteador na construção do ser docente.
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Neste sentido, buscamos ouvir os três licenciandos em Geografia, integrantes
do projeto “Leituras coordenadas de autores e conceitos da educação geográfica”.
Como nossa intenção no trabalho era tratar a extensão na formação do futuro docente,
optamos por entrevistar apenas os graduandos em Geografia, visto que os discentes
da comunicação social que integraram o projeto são alunos da modalidade
bacharelado.
Desse modo, pedimos para que os licenciandos relatassem quais as
contribuições do projeto de extensão para a sua formação docente. As respostas
obtidas são transcritas logo a seguir (Quadro 3). Como forma de manter o anonimato
dos entrevistados, designaremos os sujeitos em suas falas como Licenciando 1,
Licenciando 2 e Licenciando 3.
Quadro 3 – Contribuições do projeto de extensão “Leitura coordenada de autores e conceitos na
educação geográfica” para a formação do licenciando em geografia
Licenciando 1 - Acredito que as diferentes oportunidades de discussões, e com isso, o
conhecimento de diferentes perspectivas. A partir desta ação, pude agregar aos meus
conhecimentos novos saberes e visões que considero de extrema importância para formação do
aluno, futuro professor.
Licenciando 2 - O projeto foi de grande valia, para o meu processo de aprendizagem, e ampliou a
minha "visão" de ensino. Ao fim do projeto, saí com uma abordagem inovadora, e graças ao projeto,
consegui levar essas abordagens geográficas, inserindo a leitura, para as turmas em que leciono.
Licenciando 3 - As contribuições foram diversas, desde as reuniões semanais, para discutir as
ações do projeto, quanto o desenvolvimento dos vídeos. Ao participar do projeto tive a oportunidade
de utilizar os conteúdos acadêmicos, e fazer um direcionamento para a realidade dos alunos, assim,
desenvolvendo minhas metodologias e práticas de ensino.
Fonte: Entrevista com os discentes do curso de Licenciatura em Geografia, UERN, Campus Central,
integrantes do projeto de extensão “Leitura coordenada de autores e conceitos na educação
geográfica”, Mossoró, 2021.

Ao analisar-se as falas dos discentes, é possível concluir que a participação no
projeto de extensão cujos resultados estão em exposição, possibilitou resultados
positivos para os envolvidos, legando contribuições significativas para as suas
respectivas formações docentes, principalmente, no campo das experiências, tendo
em vista que as práticas de extensão são linhas complementares do aprendizado,
que

proporcionam a integração entre a universidade e sociedade, e que essa

integração, essa troca, resulta na construção de conhecimentos socialmente
relevantes, como também contribuem para uma formação docente com uma carga de
experiências significativas.
Uma vez que o projeto tinha os alunos da Educação Básica como destinatários
principais da ação, os discentes do curso de Geografia da UERN foram igualmente
beneficiados, pois passaram a conhecer o universo da leitura de autores e conceitos
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caros à educação geográfica, como também, paralelamente, a preocupação de que a
extensão universitária pudesse contribuir com a formação profissional e cidadã dos
discentes de Geografia que participaram ativamente na extensão.
Um ponto muito interessante abordado pelos alunos é que o projeto possibilitou
a relação teoria e prática entre os conteúdos acadêmicos e a realidade dos alunos
das escolas envolvidas no projeto, possibilitando assim a ampliação do campo de
visão em relação às práticas de ensino e a construção do perfil profissional dos
discentes que atuaram no projeto, sendo esse, um dos principais objetivos da
extensão universitária, que é promover a formação cidadã dos discentes, trazendo a
problematização ética para dentro do conhecimento científico, que seria o
conhecimento produzido para, e com a sociedade.
Neste sentido, segundo Jezine (2004):
A confirmação da extensão como função acadêmica da universidade não
passa apenas pelo estabelecimento da interação entre ensino e pesquisa,
mas implica a sua inserção na formação do aluno, do professor e sociedade,
na composição de um projeto político-pedagógico de universidade e
sociedade em que a crítica e autonomia sejam os pilares da formação e
produção do conhecimento (JEZINE, 2004, p. 3).

A extensão na formação docente permite ao aluno experiências acadêmicas e
sociais bastante enriquecedoras para sua formação profissional. E o fato de essas
experiências ocorrerem por meio de uma troca de saberes, o saber acadêmico e o
saber do senso comum, proporciona benefícios para ambos os lados. Portanto, a
extensão universitária deve ser cada vez mais estimulada e praticada nos cursos de
graduação. De acordo com Alves (2004), é através da extensão universitária que o
aluno reflete sobre a relação teoria e prática, universidade e sociedade.
É importante que a extensão universitária ganhe cada vez mais espaço no
ambiente acadêmico, uma vez que ela compõe o tripé institucional que rege o ensino
superior, o qual articula ensino, pesquisa e extensão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após essa análise da visão dos alunos que participaram do projeto de extensão
“Leituras coordenadas de autores e conceitos da educação geográfica”, acerca das
contribuições do referido projeto para a formação docente, foi possível constatar que,
ao trazer a incorporação desse fazer acadêmico para a formação do aluno, que é a
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extensão universitária, abrem-se várias oportunidades de inovação e renovação dos
cursos. Uma delas é a formação cada vez mais voltada para as atividades práticas, o
que, para a formação docente, é algo essencial e de extrema valia.
Essa aproximação entre universidade e sociedade que a extensão universitária
promove

proporciona

experiências

significativas

na

formação

dos

alunos,

principalmente, no campo da prática e das experiências, que são tão importantes para
a construção profissional e cidadã do professor.
Conclui-se, nessa perspectiva, que a extensão universitária na formação docente
pode ser vista como um facilitador do processo de aprendizagem, pois os projetos de
extensão se tornam muito relevantes, por oportunizarem aos alunos, colocar em
prática boa parte daqueles conteúdos que são estudados no âmbito da teoria, o que
proporciona uma visão diferente, mais clara e prática dos conteúdos acadêmicos. A
extensão universitária também amplia o campo de visão dos alunos para além dos
muros da universidade e da sala de aula, pois, o contato direto com a comunidade e
suas demandas sociais que a extensão promove, resulta na construção de
conhecimentos socialmente relevantes, bem como proporciona uma formação
acadêmica crítica e cidadã.
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Resumo
O presente artigo tem por finalidade apresentar a análise da política educacional para
a educação ambiental como aparato legal para uma educação ambiental. Para o
cumprimento do objetivo do texto será aplicada a análise documental apontando o
processo histórico de construção das políticas em questão. Para o diálogo com a
Política Nacional de Educação Ambiental é apresentado a Pedagogia Franciscana
tendo os elementos que caracterizam a identidade do Franciscanismo, dentre eles, a
justiça, a bondade, a misericórdia, a fraternidade, a minoridade, a gratuidade, a
ternura, a alegria, a acolhida, a humildade, a pobreza, o respeito diante de todas as
criaturas humanas e não humanas, elementos esses que tonalizam a ética cristã e a
pedagogia franciscana. Outro ponto de discussão é a encíclica papal Laudato Si, que
apresenta à humanidade o contexto da casa comum, muito além das questões
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filosóficas e teológicas está a questão ambiental, de ecologia, e humanitária. No
âmbito da proposta em discussão conclui-se que a encíclica contempla por meio das
discussões que não se encerram somente no âmbito religioso, mas que ultrapassam
as diversas dimensões sociais e culturais as diversas e variadas formas de cuidar da
casa comum, do meio ambiente, do ecossistema, do homem e do outro.
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Educação Ambiental. Laudato Si.
Abstract
This article aims to present the analysis of educational policy for environmental
education as a legal apparatus for environmental education. In order to fulfill the
objective of the text, documental analysis will be applied, pointing out the historical
process of construction of the policies in question. For the dialogue with the National
Environmental Education Policy, Franciscan Pedagogy is presented, having the
elements that characterize the identity of Franciscanism, among them, justice,
kindness, mercy, fraternity, minority, gratuitousness, tenderness, joy, acceptance,
humility, poverty, respect for all human and non-human creatures, elements that shape
Christian ethics and Franciscan pedagogy. Another point of discussion is the papal
encyclical Laudato Si, which presents humanity with the context of the common home,
far beyond philosophical and theological issues is the environmental, ecological, and
humanitarian issues. Within the scope of the proposal under discussion, it is concluded
that the encyclical contemplates, through discussions that do not end only in the
religious sphere, but that go beyond the various social and cultural dimensions, the
diverse and varied ways of caring for the common home, the environment, of the
ecosystem, of man and of the other.
Keywords: Educational Policies. Environmental education. Laudato Si.

INTRODUÇÃO
O presente capítulo32 tem por finalidade ampliar os estudos referente a
Pedagogia Franciscana em meio a sociedade globalizada. Para promover a discussão
será a presentado os documentos legais que fundamentam a produção de políticas
educacionais para a educação ambiental no Brasil. Pretende-se com o artigo
apresentar a análise a documental apontando o processo histórico da elaboração das
políticas em questão. Em seguida será realizada a discussão da temática tendo como
fundamentação a Pedagogia Franciscana e por fim a compreensão da encíclica do
Papa Francisco Laudato Si33.
A análise a partir da Encíclica Papal possibilita a reflexão crítica no que se

32

Este capitulo foi publicado integralmente como artigo nos anais do V Seminário Formação Docente:
Intersecção entre Universidade e Escola – Paulo Freire: contribuições para a educação pública. v.4
n.4. p. 1–12. https://anaisonline.uems.br/index.php/seminarioformacaodocente/article/view/7515
33
Laudato Si – Sobre o cuidado da casa comum. Encíclica papal é um documento através do qual o Sumo Pontífice
reflete sobre um tema de interesse geral. Como regra geral, seu conteúdo está relacionado à doutrina social da
igreja ou então aos problemas que afetam o conjunto da sociedade na atualidade.
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refere as questões ambientais existentes no contexto mundial como resultantes de
uma sociedade globalizante que destrói a natureza, o homem e todo o ecossistema.
Em sua Encíclica, o Papa Francisco atenta a toda humanidade para os perigos
existentes na destruição do ecossistema e de que forma esta destruição corrompe o
homem,
Tendo em conta que o ser humano também é uma criatura deste
mundo, que tem direito a viver e ser feliz e, além disso, possui
uma dignidade especial, não podemos deixar de considerar os
efeitos da degradação ambiental, do modelo atual de
desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das
pessoas (FRANCISCO, 2015.p.14)

A encíclica do Papa Francisco possibilita questionarmos os cuidados com o
ecossistema, o que o Papa chama de casa comum. Os cuidados com a casa comum
perpassam a elaboração de políticas públicas que atendam a esta necessidade de
cuidados com o ecossistema, com a vida dos seres vivos do planeta e com o homem.
Quando avançamos do campo espiritual proposto pelo Papa Francisco na
encíclica Laudato Si (2015), para a dimensão social das políticas públicas, nos
deparamos com o questionamento referente as políticas educacionais que atendam a
educação ambiental. Para compreendermos a dimensão educacional perante a
questão ambiental, faz necessário rever dentro da trajetória da educação a relevância
da Pedagogia Franciscana em promover a Paz e o Bem contidos na preservação da
vida e do ecossistema.
De certa forma, é impossível tratarmos da questão ambiental contida na
encíclica papal sem fazer menção da intervenção social direta que ocorre para a
destruição da vida existente no ecossistema. O estudo das políticas educacionais, da
Pedagogia Franciscana e da encíclica apontam para uma prática pedagógica que
inove e redirecione a educação ambiental implantada nas escolas.

Elaboração das políticas educacionais para a educação ambiental
Para compreendermos a elaboração das políticas educacionais brasileira
acerca da educação ambiental, é necessário fazer menção do contexto educacional.
Para Arnaldo e Santana (2018), nas décadas de 1960 e 1970 do século XX, a procura
por soluções para os problemas ambientais, que se evidenciaram com intensidade,
apontou o processo educativo como parte das propostas de soluções para resolver
ou, quando isso não for possível, amenizar tais problemas.
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Os problemas ambientais perpassam os diversos setores e grupos sociais e a
escola, enquanto grupo social, não poderia distanciar-se desta realidade. Desta forma,
concordamos com Barbosa (2008), que infere o pensamento de que pela educação,
podemos aprender a prevenir e enfrentar os riscos globais, a reinventar a política e a
cidadania, com profundas mudanças nas formas de pensar e nos estilos de vida.
No contexto das políticas educacionais para a educação ambiental, no Brasil
apresenta-se por meio da Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9795 de
27 de abril de 1999. A referida lei, define o que é educação ambiental,
Entendem-se por educação ambiental 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 a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade
(BRASIL, 199.p.1)

Conforme a legislação, a educação ambiental deve-se preocupar com a
educação do indivíduo com o intuito promover a construção de valores que
possibilitem a qualidade de vida do homem na sociedade conservando o meio
ambiente, promovendo a sustentabilidade e os cuidados com o ambiente no qual está
inserido.
No que se refere a educação escolar, a Política Nacional de Educação
Ambiental (1999), menciona no artigo 3, parágrafo 2,
Art.3 . Como parte do processo educativo mais amplo, todos
têm direito à educação ambiental, incumbindo:
I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da
Constituição Federal, definir políticas públicas que incorporem
a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em
todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;
II - às instituições educativas, promover a educação ambiental
de maneira integrada aos programas educacionais que
desenvolvem. (BRASIL,1999. p.7)

No referido parágrafo fica explicito que é de responsabilidade da escola
promover por meio de programas as ações pedagógicas que promovam a educação
ambiental. Entende-se assim que, a educação ambiental em âmbito de política
educacional articula-se com o Projeto Político da escola. Sendo assim, as ações
pedagógicas estão vinculadas diretamente a uma pedagogia crítica que viabilize
reflexões e mudanças de comportamentos dos estudantes na sociedade
incrementando assim ações e mudanças no contexto ambiental.
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Para Saviani (2008), a escola como promotora de mudanças sociais numa
perspectiva crítica pode ser definida como sendo “uma instituição cujo papel consiste
na socialização do saber sistematizado”. O autor destaca que “a escola diz respeito
ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber
sistematizado e não ao saber fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular”.
Com isso corroboramos com Tozoni-Reis e Janke, em proclamar que
Isso significa afirmar que a especificidade da educação escolar
está em promover a consciência dos educandos para a
compreensão e a transformação da realidade. Então, o que é
próprio da escola é a garantia da transmissão – não mecânica,
mas ativa – do saber elaborado pela cultura (TOZONI-REIS E

JANKE, 201. p. 115).
No contexto escolar, a educação ambiental deve ser compreendida como saber
que favoreça a transmissão do conhecimento conservando a cultura local, a
singularidade existente na realidade escolar. A preocupação com a conservação do
meio ambiente como sendo algo de pertença de toda comunidade escolar inserida na
sociedade e conhecedora dos problemas ambientais existentes na localidade. Para a
efetivação das ações pedagógicas que superem as dificuldades apresentadas no
contexto escolar, é necessário ancorar o que preconiza o documento legal quanto a
questão,
Art.8. As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação
Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na
educação escolar, por meio das seguintes linhas de atuação
inter-relacionadas:
§2º A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para:
V- o atendimento da demanda dos diversos segmentos da
sociedade no que diz respeito à problemática ambiental.

A problemática ambiental não pode ser tratada de forma isolada do contexto
social local, menos ainda, ser tratada como componente curricular que sistematiza e
atribuí valores ou conceitos de aprovação em determinado ano escolar. A questão
deve ser compreendida e atuada perante a realidade da localidade, em suas
necessidades que emergem perante o contexto ambiental.

A problemática da educação ambiental e a Pedagogia Franciscana
A problemática da educação ambiental se insere no contexto da elaboração de
uma pedagogia que busque a superação da problemática perante a sociedade
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globalizada, que subjuga o homem e todo o ecossistema a uma condição de
destruição. Para a superação desta questão apresentamos a Pedagogia Franciscana
como sendo uma das maneiras de oferecer ao estudante e a humanidade, de forma
geral, uma educação para a vida, para a cultura da preservação da vida.
Para compreender a pedagogia franciscana é preciso conceber o real papel de
São Francisco de Assis, alguém que inspirou uma corrente de pensamento apesar de
não ser um de seus teóricos. Todavia o que ele viveu inspira pessoas de todos os
tempos. De igual modo vale evidenciar os elementos que caracterizam a identidade
do franciscanismo, dentre eles, a justiça, a bondade, a misericórdia, a fraternidade, a
minoridade, a gratuidade, a ternura, a alegria, a acolhida, a humildade, a pobreza, o
respeito diante de todas as criaturas humanas e não humanas, elementos esses que
tonalizam a ética cristã e a pedagogia franciscana.
O carisma franciscano, ou projeto de vida franciscano, se caracteriza por “viver
o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo em Fraternidade” (TEIXEIRA, 2008,
p.158), essa dimensão da fraternidade é a linha mestra da pedagogia franciscana,
pois compreende o ser humano como relação; com Deus, as pessoas e a criação.
Experiência fundante do humanismo franciscano é a experiência de Francisco
com o leproso, tal encontro favoreceu uma dialética de mutuo resgate, nos apresenta
São Francisco em seu testamento:

Parecia-me sobremaneira amargo ver leprosos. E o próprio
Senhor me conduziu entre eles, e fiz misericórdia com eles. E
afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo se me
converteu em doçura de alma e de corpo; e depois, demorei só
um pouco e saí do mundo (TEIXEIRA, 2008, p.188).

Tal momento ressalta a característica fundamental do humanismo que é ter o
humano como valor fundamental. O leproso para a sociedade medieval era
reconhecido como um pecador ou um mal. Os franciscanos resgatam a dimensão da
humanidade da pessoa ferida, doente que precisa ser cuidada, ver no outro uma
pessoa com história, com sentimentos, com potencialidades e não descartar como
lixo. É preciso defender a igualdade ente todos, agir com atitudes de não violência e
não descarte.
Pensando na temática da integralidade da pessoa e o meio ambiente, São
Francisco ensina em sua Regra “E restituamos todos os bens ao Senhor Deus
Altíssimo e sumo e reconheçamos que todos os bens são dele e por tudo demos
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graças a ele, de quem procedem todos os bens” (TEIXEIRA, 2008, p178).
Compreendendo que todos os bens são dons de Deus, o pensamento franciscano
propõe tal premissa como fundamento para a solidariedade. Deste modo pode-se
propor que a educação é um dom de Deus, aplicando este conceito de solidariedade
à educação ambiental tem-se uma ferramenta importante de desenvolvimento do ser
humano oportunizando especialmente a natureza degradada como os mais pobres e
excluídos da sociedade.
Tendo como fonte a experiência vital de São Francisco de Assis, quatro
categorias merecem destaque no processo de construção de uma pedagogia
franciscana, a saber; a relação, o encontro, a acolhida e o olhar. Propõe-se que tais
dimensões sejam vividas por todos os agentes de processos educacionais, para assim
termos uma construção pedagógica mais integral e menos instrumental.
Na dimensão franciscana, a educação precisa humanizar e sensibilizar o
indivíduo, despertando-o interesse pelo conhecimento de si, do outro e do mundo,
deve criar uma consciência crítica, capaz de romper as limitações e desenvolver a
autonomia, que gere um indivíduo solidário, criativo, generoso e agradecido. Neste
contexto da dimensão franciscana que conseguimos observar o direcionamento da
política nacional para a educação ambiental, tal como uma proposta, não somente de
política educacional, mas como uma proposta de cidadania que lança o cuidado com
a natureza com o Planeta. Nesta mesma perspectiva direciona a encíclica papal de
Francisco, que resgata por meio da “casa comum” a dignidade humana.
O movimento franciscano vai categorizar sua relação com o mundo criado
como fraternidade universal, onde todos são irmãos uns dos outros, independente de
cultura, raça ou crença. São Francisco expressa esse seu pensamento quando
compões o Cântico das Criaturas (TEIXEIRA, 2008, p.104) e considerava todas as
coisas como irmãos e irmãs.
Deste modo a pedagogia franciscana em seu processo de elaboração contou
com grandes mestres com Francisco de Assis, Clara de Assis, Antonio de Pádua,
Boaventura de Bagnorégio, Bernardino de Sena. Tal escola de pensamento apresenta
uma longa tradição em educação e formação, capaz de contribuir para a superação
do racionalismo e a fragmentação da humanização.
Zavalloni (1999, p.24) apresenta que a pedagogia franciscana deve ser
entendida num sentido vasto e abrangente, ou seja, como função vital, despertando a
consciência cristã e com ele o verdadeiro conceito de vida. A pedagogia franciscana
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propõe uma educação libertadora seguindo o exemplo de Francisco de Assis,
propiciando com que a pratica dos educadores colabore no cuidado para com a vida
das pessoas e criaturas.

A encíclica Laudato Si e a questão ambiental
A encíclica papal Laudato Si é muito mais que um documento do Santo Padre
Para os fiéis da Igreja Católica Romana, ele, assim como o Franciscanismo rompe as
barreiras religiosas, sociais, culturais e de tempo. Por si, a encíclica é um documento
de política pública que favorece a toda a humanidade o direito de viver bem, com o
cumprimento de sua cidadania, independente da sua localidade.
Com o elaborar da encíclica, o Papa Francisco, apresenta à humanidade o
contexto da casa comum, muito além das questões filosóficas e teológicas está a
questão ambiental, de ecologia, e humanitária,
[...] As reflexões teológicas ou filosóficas sobre a situação da
humanidade e do mundo podem soar como uma mensagem
repetida e vazia, se não forem apresentadas novamente a partir
dum confronto com o contexto atual no que este tem de inédito
para a história da humanidade. Por isso, antes de reconhecer
como a fé traz novas motivações e exigências face ao mundo de
que fazemos parte, proponho que nos detenhamos brevemente
a considerar o que está a acontecer à nossa casa comum
(FRANCISCO, 2015. p.7)

O diálogo de busca da preservação da casa comum está além das fronteiras
do Vaticano e dos demais estados, ela está intrínseca na dignidade humana em
preservar o que há de mais precioso e que lhe foi dado para o usufruir sem destruir: o
planeta. O uso de forma exploratória e descontrolada dos recursos naturais tem
promovido a destruição de todo ecossistema, colocando em risco a vida daqueles que
mais precisam deste para sobreviver o homem.
Para o Papa Francisco (2015, p.11), os recursos da terra estão a ser
depredados também por causa de formas imediatistas de entender a economia e a
atividade comercial e produtiva. Entendemos que a relação estabelecida pelo homem
com relação a natureza é puramente de exploração, recorremos aqui ao chamado
“homem social” que busca por meio da exploração dos recursos do ambiente garantir
a sua sobrevivência neste. A garantia de sobrevivência coloca em risco a vida não só
do outro como também de todo o ecossistema. Para o Papa Francisco, é necessário
retomar a consciência de que a humanidade é herdeira da casa comum, onde todos
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devem cuidar deste bem,
Hoje, crentes e não-crentes estão de acordo que a terra é,
essencialmente, uma herança comum, cujos frutos devem
beneficiar a todos. Para os crentes, isto torna-se uma questão
de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos.
Por conseguinte, toda a abordagem ecológica deve integrar uma
perspectiva social que tenha em conta os direitos fundamentais
dos mais desfavorecidos. O princípio da subordinação da
propriedade privada ao destino universal dos bens e,
consequentemente, o direito universal ao seu uso é uma «regra
de ouro» do comportamento social e o «primeiro princípio de
toda a ordem ético-social» (FRANCISCO, 2015. p.30).

Para Duarte (2018, p. 49), esta necessidade de uma postura diferente e nova
nas relações entre o ser humano e a criação já vem sendo alterada por vários líderes
e organizações, mais ainda com muita pouca mordência histórica e profética, fruto de
um sistema econômico que prioriza o capital, o lucro em detrimento do humano e da
criação, em que os pobres são os mais atingidos. A desigualdade social afirmada por
ações que rompem com a boa relação entre o homem e a criação tendem a cada vez
gerar prejuízos ao meio ambiente e a todo ecossistema.
O Papa Francisco é bem enfático em propor uma mudança de conjuntura para
que reverta a situação de destruição de todo ecossistema. Para ele,
A ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e
o meio ambiente onde se desenvolvem. E isto exige sentarse a pensar e discutir acerca das condições de vida e de
sobrevivência duma sociedade, com a honestidade de pôr
em questão modelos de desenvolvimento, produção e
consumo. Nunca é demais insistir que tudo está interligado.
O tempo e o espaço não são independentes entre si; nem
os próprios átomos ou as partículas subatómicas se podem
considerar separadamente. Assim como os vários
componentes do planeta – físicos, químicos e biológicos –
estão relacionados entre si, assim também as espécies
vivas formam uma trama que nunca acabaremos de
individuar e compreender (FRANCISCO,2015. p.44)
Em uma perspectiva de elaboração de políticas públicas que venham
contemplar e sanar a problemática mencionada na encíclica papal, pode-se validar
que políticas educacionais para a educação ambiental possibilitam, por meio de
práticas pedagógicas que ultrapassam os muros dos espaços físicos escolares, ações
imediatas na sociedade enfocando as possíveis soluções de problemas gerados pela
desigualdade social e o desiquilíbrio ambiental.
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Infere-se assim que, a necessidade de elaboração de políticas educacionais
que estejam altamente comprometidas em promover o que preconiza a Política
Nacional de Educação Ambiental,
§3º As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltarse-ão para:
I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando
incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar,
nos diferentes níveis e modalidades de ensino;
II - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre
a questão ambiental;
III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando
participação dos interessados na formulação e execução de
pesquisas relacionadas à problemática ambiental (BRASIL,
1999. p. 4)

Para compreendermos a dimensão existente entre o indivíduo e o ecossistema,
é evidente a necessidade de que políticas públicas sejam alavancadas juntamente
com a tomada de consciência de todo cidadão que constitui a sociedade inserida no
ecossistema, na casa comum. A encíclica papal Laudato Si, permite depreender a
principal ação humana no que se refere a tomada de consciência de sua existência,
de suas ações, de suas responsabilidades com a manutenção da casa comum,
[...] para se poder falar de autêntico progresso, será preciso
verificar que se produza uma melhoria global na qualidade de
vida humana; isto implica analisar o espaço onde as pessoas
transcorrem a sua existência. Os ambientes onde vivemos
influem sobre a nossa maneira de ver a vida, sentir e agir. Ao
mesmo tempo, no nosso quarto, na nossa casa, no nosso lugar
de trabalho e no nosso bairro, usamos o ambiente para exprimir
a nossa identidade (FRANCISCO, 2015.p.47)

Com isso, entendemos a necessidade de se pensar em uma pedagogia que
contemple o homem em todo o seu processo de desenvolvimento intelectual, cultural
e social. Somente a partir de uma pedagogia voltada para a preservação da vida é
possível efetivar ações que ultrapassam o espaço físico escolar e possibilitam a
construção da sociedade ecológica nos mais diversos e diferentes espaços de
aprendizagem.

Conclusão
A temática abordada neste artigo não se encerra aqui, muito pelo contrário, ela
abre horizontes de discussões no que se refere a elaboração de políticas educacionais
que se atentam para a educação ambiental. A real necessidade de possibilitar a
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produção de políticas educacionais, bem como ações transformadoras na localidade
em que as escolas estão inseridas permitem pensar em uma pedagogia
transformadora dos aspectos humanos e sociais.
A Pedagogia Franciscana quando verte para a formação humana a fim de
promover no homem a constituição de sua integridade, tanto no âmbito pessoal como
no social, realiza o movimento de interação do homem com o meio ambiente, com a
natureza, com o ecossistema, com a casa comum. Esta conotação de integridade é
compreendida no ato de São Francisco de Assis, que ao despojar de todos os seus
pertences, saiu de sua realidade e foi ao encontro do outro, do leproso devolvendo a
sua integridade humana. Da mesma forma, a Pedagogia Franciscana empenha-se em
articular uma educação que devolva a integridade humana aos estudantes,
colocando-o em harmonia com a criação, com a casa comum.
Neste sentido, a encíclica Laudato Si, contempla por meio das discussões que
não se encerram somente no âmbito religioso, mas que ultrapassam as diversas
dimensões sociais e culturais as diversas e variadas formas de cuidar da casa comum,
do meio ambiente, do ecossistema, do homem e do outro. Para o Pontífice,
[...] nem todos são chamados a trabalhar de forma direta na
política, mas no seio da sociedade floresce uma variedade
inumerável de associações que intervêm em prol do bem
comum, defendendo o meio ambiente natural e urbano. Por
exemplo, preocupam-se com um lugar público (um edifício, uma
fonte, um monumento abandonado, uma paisagem, uma praça)
para proteger, sanar, melhorar ou embelezar algo que é de todos
(FRANCISCO, 2015.p.71)

Conclui-se assim que esta discussão está muito além de uma discussão
teológica, filosófica, educacional ou de ordem legal. Mas é uma discussão que invade
todos os espaços, sejam eles de instrução formal como a escola, a igreja, as
instituições ou organismos não governamentais. As políticas educacionais, assim
como a Política Nacional para a Educação Ambiental (1999), a Pedagogia
Franciscana e a encíclica Laudato Si, são contextos de documentos e políticas que
precisam ser estudadas e colocadas em ação para que realmente aconteça as
mudanças em prol do equilíbrio no ecossistema.
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Resumo
O presente artigo tem como objeto analisar a importância da utilização de atividades
artísticas e lúdicas para a popularização da ciência, tecnologia e inovação, política
pública do governo brasileiro, essencial ao desenvolvimento de uma cultura de
inovação e empreendedorismo de vanguarda em nosso país. Este tema justifica-se
pela importância de produção e difusão de conhecimento sobre atividades e
metodologias de popularização da ciência e tecnologia, principalmente, na integração
de públicos diversos nessas atividades como estudantes da educação infantil e rede
de educação básica, estudantes universitários, líderes comunitários, Empreendedores
Econômicos Solidários (EES) e toda a sociedade. O objetivo é relatar a experiência
do Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades da Universidade do
Estado da Bahia (CRDH/UNEB), com a edição de 15 (quinze) Semanas Nacionais de
Ciência e Tecnologia, principal política pública de popularização da ciência e
tecnologia no Brasil. Vale a pena esclarecer que o CRDH/UNEB é um centro de
pesquisa multiusuário e interdisciplinar, considerado estratégico para o
desenvolvimento do estado da Bahia, pela Resolução do Conselho Universitário da
UNEB de nº 1.247/2016, com área de atuação em todo o Estado da Bahia,
especialmente, no Território metropolitano da cidade do Salvador. Sua sede fica no
Pelourinho, Ladeira do Carmo, 37, Santo Antonio, Salvador, Bahia, espaço que
funciona como centro de articulação da política de inovação do estado. É importante
destacar que através da Portaria conjunta SECTI/UNEB nº 047 de 05 de outubro de
2021, publicado no DOE de 15/10/2021 o CRDH/UNEB está sendo transformado no
primeiro Instituto de Tecnologias Sociais da Bahia. A metodologia empregada na
SNCT é a pesquisa-ação colaborativa, onde os participantes são coautores de todo o
conhecimento produzido. Para redação deste artigo a metodologia foi o relato de
experiência, uma forma contemporânea de produzir e difundir conhecimento, de
converter conhecimento tácito (que está na experiência e vivência das pessoas) em
34
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conhecimento explícito, manifesto em uma das diversas formas de divulgação
científica. Agradecemos ao CNPq, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI) e a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado da Bahia (FAPESB) pela
oportunidade de desenvolver este projeto tão importante para a juventude baiana.
Palavras chaves: Popularização da ciência e tecnologia; SNCT; atividades artísticas
e lúdicas; UNEB; Bahia.
Abstract
This article aims to analyze the importance of the use of artistic and playful activities
for the popularization of science, technology and innovation, public policy of the
Brazilian government, essential to the development of a culture of innovation and
avant-garde entrepreneurship in our country. This theme is justified by the importance
of producing and disseminating knowledge about activities and methodologies of
popularization of science and technology, mainly in the integration of diverse
audiences in these activities such as students of early childhood education and basic
education network, university students, community leaders, Solidarity Economic
Entrepreneurs (EES) and the whole society. The objective is to report the experience
of the Reference Center on Development and Humanities of the State University of
Bahia (CRDH/UNEB), with the edition of 15 (fifteen) National Weeks of Science and
Technology, the main public policy of popularization of science and technology in
Brazil. It is worth clarifying that the CRDH/UNEB is a multi-user and interdisciplinary
research center, considered strategic for the development of the state of Bahia, by the
Resolution of the University Council of UNEB of No. 1,247/2016, with an area of activity
throughout the State of Bahia, especially in the Metropolitan Territory of the city of
Salvador. Its head office is in Pelourinho, Ladeira do Carmo, 37, Santo Antonio,
Salvador, Bahia, a space that serves as a center of articulation of the state's innovation
policy. It is important to highlight that through the joint Ordinance SECTI/UNEB no. 047
of October 5, 2021, published in the DOE of 10/15/2021, CRDH/UNEB is being
transformed into the first Institute of Social Technologies of Bahia. The methodology
used in SNCT is collaborative action research, where participants are co-authors of all
the knowledge produced. For the writing of this article, the methodology was the
experience report, a contemporary way of producing and disseminating knowledge, of
converting tacit knowledge (which is in the experience and experience of people) into
explicit knowledge, manifested in one of the various forms of scientific dissemination.
We thank CNPq, the Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI) and the
Foundation for Research Support in the State of Bahia (FAPESB) for the opportunity
to develop this project so important for bahian youth.
Keywords: Popularization of science and technology; SNCT; artistic and playful
activities; UNEB; Bahia.

1. Introdução

O século XXI trouxe em seu bojo um conjunto de transformações que nos
autoriza a falar em uma mudança de paradigma econômico, social e cultural. O mundo
mudou, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão alterando as
relações sociais de produção na infraestrutura da economia mundial, com
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repercussões na superestrutura política, social, cultural e comportamental, em todo
planeta. Estamos, progressivamente, abandonando a sociedade industrial para
ingressar na chamada sociedade e economia do conhecimento (CASTELLS, 2013).
O intelecto humano sempre foi um fator de desenvolvimento para a
humanidade, mas, dessa vez, sua importância é ainda maior, pois, o conhecimento, a
criatividade e a inovação tornaram-se os principais ativos econômicos. A economia se
“desmaterializa”, os bens e serviços se tornam, cada vez mais, imateriais, e a
humanidade esta cada vez mais predisposta a consumir bens intangíveis, como livros
em formato E-book ou filmes e peças de teatro em formato streaming (ROCHA, 2021).
Atentas a este processo, as nações no mundo inteiro estão, de um lado,
investindo fortemente em inovações tecnológicas, de outro, pressionando as agências
internacionais, como a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), em
relação a proteção de seus ativos de propriedade intelectual como: patentes; marcas;
registro de softwares; indicações geográficas; e cultivares, isso sem falar nos direitos
autorais e outras formas de proteção ao conhecimento. Segundo Proener, a distinção
entre nações ricas e pobres vai se dar no campo da proteção ao conhecimento e a
propriedade intelectual (PROENER, 2007).
Essa batalha tem que ser travada em diferentes frentes, na organização do
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), na formação de
ambientes e ecossistemas de inovação, na constituição de Núcleos de Inovação
Tecnológica (NIT), na formulação de políticas de inovação para estados e municípios
e no campo da popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Hoje em dia,
já se considera que o acesso às TIC é uma questão para a cidadania e direitos
humanos, pois da democratização desse acesso depende uma série de direitos
fundamentais, como estudar ou ter acesso às informações que serão fundamentais
para ter acesso ao mercado de trabalho (ROCHA, 2018).
No Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades da Universidade
do Estado da Bahia (CRDH/UNEB), centro de pesquisa multiusuário e interdisciplinar,
reconhecido como estratégico para o desenvolvimento científico e tecnológico do
estado da Bahia, pela Resolução CONSU 1.247/2016, consideramos a “popularização
da CTI” como uma das principais políticas públicas neste campo, porque sem ela a
sociedade brasileira, principalmente, os jovens moradores das comunidades
populares, não vão despertar seu interesse pela ciência e quando chegarem na
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universidade, não vão buscar áreas estratégicas como as engenharias, tecnologias
ou licenciaturas em matemática. Também esses jovens não vão poder nutrir o sonho
de ter sua startup ou empresa de tecnologia.
Sem a popularização da ciência, não vamos ter os cientistas necessários ao
desenvolvimento científico e tecnológico do país, nos colocando em uma situação de
desvantagem em relação a outras nações. Se as crianças e jovens brasileiros não
forem estimuladas desde a mais tenra infância para este campo, continuaremos com
as defasagens em relação a outras áreas do conhecimento. Em verdade, não são
máquinas, equipamentos ou capital que fazem a diferença em relação ao
desenvolvimento de uma sociedade, mas, a educação e cultura de seu povo, isso sim
que faz toda a diferença.
Os atuais programas de iniciação científica das universidades são muito
importantes, mas não serão suficientes se não mudarmos a orientação que as
crianças recebem nas escolas, como acontece em outros países. Deste modo, a
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) se apresenta como a principal
política de popularização da ciência e tecnologia, ao permitir que milhões de jovens
brasileiros, muitos deles de escolas públicas, tenham contato com a ciência e
tecnologia através de um conjunto de atividades realizadas pelo governo brasileiro em
parceria com as universidades e instituições de ensino.
Em razão de seu público-alvo formado por estudantes da educação básica,
educação infantil e universitários, a SNCT deve recorrer, preferencialmente, a
atividades e espaços não formais de aprendizagem, para a produção e difusão de
conhecimento formal. A SNCT pode ter cursos e seminários no formato tradicional,
mas, é muito mais interessante que as instituições de ensino promovam atividades
não-formais, lúdicas, artísticas, visando despertar o interesse dos jovens e de suas
famílias. Atividades como feiras de ciência, saraus poéticos, cineclube, peças de
teatro, atividades circenses, apresentação de palhaços, manifestações culturais,
podem ser utilizadas para despertar a consciência das pessoas para a questão. É
aprender brincando, como acontece na robótica, onde robôs disputam uma série de
competições.
Os organizadores da SNCT devem primar por realizar atividades lúdicas e
artísticas, em que o público seja protagonista de todo o processo. Este é o caminho
que vem sendo traçado pelo CRDH/UNEB, que já realizou 15 edições da SNCT desde
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2007. No momento da redação deste artigo estamos trabalhando o tema: “A
transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta”. Tudo isso fica
muito mais fácil por estarmos no Pelourinho, Centro Histórico e Antigo de Salvador,
mas cada grupo, cada local, tem um local especial para realizar essas atividades. Uma
quadra, um ginásio, o coreto da praça pública, pode ser o local certo para realização
dessa atividade.
O presente artigo, portanto, tem como objeto analisar a importância da
utilização de atividades artísticas e lúdicas para a popularização da CTI, política
pública do governo brasileiro essencial ao desenvolvimento de uma cultura de
inovação e empreendedorismo de vanguarda em nosso país. Este tema justifica-se
pela importância de produção e difusão de conhecimento sobre atividades e
metodologias de popularização da ciência e tecnologia, principalmente, na integração
de públicos diversos nessas atividades como estudantes da educação infantil e rede
de educação básica, estudantes universitários, líderes comunitários, Empreendedores
Econômicos Solidários (EES) e toda a sociedade.
Um indicativo da qualidade do trabalho do CRDH/UNEB pode ser apurado na
Portaria conjunta SECTI/UNEB nº 047 de 05 de outubro de 2021, publicado no DOE
de 15/10/2021, que pretendo transforma o CRDH/UNEB no primeiro Instituto de
Tecnologias Sociais da Bahia. A metodologia empregada na SNCT é a pesquisa-ação
colaborativa, onde os participantes são coautores de todo o conhecimento produzido.
Para redação deste artigo a metodologia foi o relato de experiência, uma forma
contemporânea de produzir e difundir conhecimento, de converter conhecimento tácito
(que está na experiência e vivência das pessoas) em conhecimento explícito,
manifesto em uma das diversas formas de divulgação científica.

2. Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016 a 2022

A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – ENCTI 2016 a 2022
traz como desafios ao Estado e a sociedade brasileira a redução da defasagem
educacional, científica e tecnológica que ainda separa o Brasil das nações mais
desenvolvidas, assim como, a superação da pobreza e redução das desigualdades
sociais, também chamado de redução das assimetrias inter e intrarregionais, na
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medida em que o conhecimento tende a se concentrar em determinados polos. São
postos como desafios também a expansão e consolidação da liderança do Brasil, na
sociedade da informação, do conhecimento e da natureza (BRASIL, 2016).
Os eixos de sustentação dessa política destacados pelo governo são a
promoção da inovação (fronteiras para a inovação), desenvolvimento da biotecnologia
e nanotecnologia, financiamento público para o desenvolvimento científico e
tecnológico, fortalecimento da pesquisa e da infraestrutura científica e tecnológica,
formação de recursos humanos e aperfeiçoamento do marco legal. Pretende o Estado
ainda, fomentar as pesquisas em energias renováveis, biodiversidade e mudanças
climáticas. Mas, para nossa discussão neste artigo, destacam-se as preocupações
em relação a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) para o desenvolvimento,
discussão associada a Popularização da CT&I, associada a inclusão produtiva e social
e tecnologias sociais para o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2016).
Neste prisma é fundamental traduzir o desenvolvimento científico e tecnológico
em bens culturais e materiais, voltados para o bem-estar social, para o bem viver e
melhoria da condição humana, para o conjunto da população, pela convergência de
dois macro-eventos estruturais, que são: a revolução do sistema educacional e a
incorporação sistemática ao processo produtivo da inovação como mecanismo de
reprodução e ampliação do potencial socioeconômico do país. Este é o caminho para
fazer do conhecimento uma ferramenta para a solução dos grandes desafios
nacionais e para a humanidade, assim como fazer da CT&I um eixo essencial para o
desenvolvimento sustentável.
A pesquisa é um investimento fundamental para a prosperidade das gerações
presentes e futuras, uma estratégia nacional de CT&I precisa ter foco na excelência
científica e tecnológica, na consolidação da indústria inovadora (que depende
fundamentalmente da criatividade humana) e na capacidade de enfrentar com o
conhecimento os desafios impostos à sociedade. O Brasil necessita participar de uma
ciência de classe mundial, removendo barreiras à inovação e facilitando atores
públicos e privados a trabalhar o conjunto pela inovação produtiva. A definição de uma
estratégia nacional de desenvolvimento deve ser calcada em princípios de Justiça
Social e de equidade por meio do emprego extensivo da ciência, além do
desenvolvimento e da disseminação de tecnologias apropriadas localmente.
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A difusão da atividade de inovação por todos os níveis e setores econômicos,
por todas as regiões do país, contribuindo para a geração de empregos qualificados,
combate à pobreza e a desigualdade social, fortalecimento do regime democrático, a
universalização da educação notadamente científica e a consolidação do bem-estar
da população.

3. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT)

Dentro do eixo ciência e tecnologia voltada para o desenvolvimento, destacase a necessidade de popularização da CT&I e a Semana Nacional. O Decreto nº 09
de 09 de junho de 2004, institui a SNCT, a ser comemorada no mês de outubro de
cada ano, sendo da competência do Ministério da Ciência e Tecnologia a coordenação
das comemorações para a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, com a
colaboração

das

entidades

nacionais

vinculadas

ao

setor,

especialmente,

universidades, escolas e institutos de pesquisa.
A política pública da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT),
proposta pelo Decreto Presidencial, passa a ter um caráter estratégico na perspectiva
da formação de uma cultura de estímulo a Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) junto
a toda a sociedade, principalmente, aos jovens estudantes, professores da rede
educação básica e universitária, bem como junto aos movimentos sociais
organizados. É preciso contribuir para que a sociedade civil organizada (re)conheça a
importância de políticas públicas nesse campo e passe a cobrar isso do Estado
Brasileiro, envolvendo, inclusive, investimento na educação com um todo.
A popularização da ciência, meta essencial da SNCT, é uma ferramenta
estratégica nesse processo, não há como posicionar o Brasil entre os países mais
desenvolvidos em CTI. Reduzir as assimetrias inter e intrarregionais; desenvolver
soluções criativas e inovadoras para a inclusão social e produtiva; aprimorar as
condições institucionais para elevar a produtividade a partir da CTI; ou fortalecer as
bases para a promoção do desenvolvimento sustentável, sem que a sociedade como
um todo, mas, principalmente, a juventude do país (re)conheça as possibilidades de
desenvolvimento nesse campo.
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O objetivo da SNCT é promover uma série de ações acadêmicas-científicasociais de popularização e divulgação da Ciência, Tecnologia e inovação (CTI) com
toda a sociedade, especialmente, jovens estudantes do ensino médio e fundamental;
rede de educação profissional e tecnológica; e estudantes universitários, das redes
públicas e privada de ensino do Estado da Bahia, promovendo a democratização do
acesso à CTI em nosso Estado, ao mesmo tempo que provoca a discussão sobre
Diversidade e Bioeconomia: Riqueza e Desenvolvimento Sustentável no Estado da
Bahia e desenvolve ações para o fortalecimento do ensino de ciências em nosso
estado.
Promover encontros acadêmicos-científicos-sociais, interdisciplinares, de
popularização e difusão da ciência com toda a sociedade, em especial, o público-alvo
desse projeto, visando a democratização do acesso e redução dos obstáculos
econômicos, sociais e culturais a CTI, principalmente, dos grupos sociais oriundos das
camadas populares da sociedade, que estimulem a curiosidade científica, o caráter
inquiridor e o pensamento crítico dos cidadãos e cidadãs sobre sua própria condição
humana.
Realizar atividades não-formais como saraus poéticos, encontros musicais e
artísticos, feiras, jogos, cineclube, exposições, em espaços públicos não-formais
como Largos, quadras poliesportivas, ruas, tendas, feiras, mostra para difusão de
conhecimentos formais sobre CTI, Bioeconomia, Diversidade e Desenvolvimento
Sustentável que sirvam de estímulo aos jovens para a ciência, promovendo a livre
circulação de ideias, pessoas, tecnologias e processo sociais, favorecendo a
apropriação do conhecimento por toda a sociedade, principalmente, grupos e
populações vulneráveis.
Estimular a participação e discussão do papel de grupos oprimidos na CTI
como mulheres e meninas nas ciências, principalmente, em áreas como engenharias,
computação e robótica, matemática, física e astronomia; população LGBTQ e negros,
considerando a população de maioria negra concentrada, principalmente, na região
onde acontecerá o projeto.
Produzir e difundir materiais didáticos e instrucionais gratuitos, compartilhar boas
práticas (incubadora escolar, produtora cultural escolar, sala criativa) na divulgação e
popularização da ciência, como ferramenta de ensino formal e não formal para
utilização em instituições e ensino formais (universidades, faculdades, escolas) e não
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formais (organizações da sociedade civil, grupos religiosos, grupos culturais, sistema
prisional, entre outros).
Contribuir com a expansão do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação, assim como com a cooperação entre a pós-graduação stricto sensu com a
educação básica, com foco na interiorização e promoção da CTI como eixo de
desenvolvimento sustentável.

4. Práticas lúdicas e criativas

4.1.

Feira de Economia Criativa e Cidadania

A SNCT promovida pelo CRDH/UNEB é uma espécie de multievento, visando
atender a públicos e interesses diferenciados. Neste sentido, a Feira de Economia
Criativa e Cidadania (FECC) é um dos principais eventos realizados, constituindo-se
num espaço público, voltado para a livre circulação de ideias, pessoas, tecnologias
sociais, cultura e arte em todos os sentidos. A FECC é realizada em um dos principais
Largos do pelourinho, a Praça Tereza Batista, espaço para mais de 2.000 pessoas,
com som e iluminação profissional. Na última FECC realizada em 2019 participaram
cerca de 300 (trezentos) voluntários, com 169 (cento e sessenta e nove) artistas, entre
músicos,

cantores,

atores,

entre

outros.

Na

FECC,

temos

a

Feira

de

Empreendedorismo, as atividades musicais e culturais, espaço kids, espaço
cidadania, entre outros atrativos para o grupo.

4.2.

Saraus poéticos

Em nossa SNCT cabe destacar também os saraus poéticos, poetas e poetisas
de toda a cidade participam com seus versos, que são como “balas perdidas” a atingir
a consciência das pessoas. Com a poesia vem a dança, o grafite, os DJs e, sem
dúvida, o conhecimento, articulando todas essas formas contemporâneas de saber e
produção do conhecimento. A última coletânea de poesias organizada pelo Centro de
pesquisa reuniu mais de 150 (cento e cinquenta) pessoas, tendo sido publicada pela
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Editora Alucinação, uma microempresa local, que funciona na região de Monte Gordo,
Camaçari. Publicar por uma editora local é fortalecer o conhecimento na região,
estimulando os jovens a pensar em projetos como editoras e produtoras locais. É
como diz o poeta: “a arte fala mais a verdade do que a ciência, porque não tem o
melindre da prova”.

4.3.

Palhaçaria

Hoje tem marmelada, tem sim senhor!!! Hoje tem goiabada, tem sim senhor!!!
E o palhaço o que é? É defensor de mulher!!!! Grita o palhaço durante a SNCT.
Vestidos de forma tradicional, fazendo performances como Michael Jackson, Homem
Aranha ou Maui (Moana/Disney), contando histórias ou fazendo rir as crianças, os
palhaços estão em todos os momentos, trazendo o alívio do humor para o evento e
divertindo as crianças de todas as idades. Estimula o afeto nas relações entre as
pessoas, compondo uma ética partilhada por todos do centro de pesquisa, que preza
pela alteridade (respeitar o outro), hospitalidade (receber bem as pessoas),
comensalidade (partilhar as refeições), solidariedade (preocupar-se com o outro),
sustentabilidade (preocupação com o meio ambiente), diversidade (respeito a
pluralidade de povos) e ecologia de saberes (respeito a todas as formas de saber).
No Palco do CRDH/UNEB tem lugar para todos e todas, por este motivo, tantos
artistas buscam participar deste espaço e ser visto por um público formado pessoas
de todas as áreas.

4.4.

Música

Salvador é a cidade da música e, como tal, ela não poderia faltar no evento,
por este motivo, as apresentações musicais acontecem durante todo o evento. São
artistas locais, estudantes do Centro de Educação Profissional em Música,
professores universitários, que se revezam nas apresentações. Músicas inéditas são
apresentadas com frequência e já existe um projeto do centro de pesquisa de criar um
laboratório, com uma produtora e editora de música. A economia criativa abre boas
possibilidades nesse sentido, para os participantes da SNCT.
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4.5.

Produção de vídeos e cineclube

Uma outra atividade importante para a SNCT é a exibição de vídeos e curtas
sobre ciência, cultura e desenvolvimento social para os estudantes. Até mesmo vídeos
produzidos com o smartphone pelos estudantes são exibidos na mostra, sendo mais
uma oportunidade de atrair os jovens para o ambiente de inovação que é o centro de
pesquisa.

4.6.

Webrádio Vinil

O mais novo projeto desenvolvido pelo Centro de pesquisa é a Webrádio Vinil,
espaço que pretende gerar podcasts, radionovelas, programas educativos e
informativos como o Entrevista CRDH e o Café com Afeto, que ainda estão sendo
realizados nas redes sociais, poderão ser transmitidos pela webrádio. É mais uma
forma de se comunicar com os estudantes, buscando despertar o interesse para a
educação de qualidade e ciência, tecnologia e inovação.

5. Conclusão

A sociedade humana tem evoluído a cada período da história. A sociedade préhistórica é chamada de sociedade 1.0. Com a revolução agrícola, tivemos um avanço
tecnológico para a Sociedade 2.0. A Revolução industrial marcou o início da
Sociedade 3.0, e a Sociedade da informação dos anos 90 foi chamada de Sociedade
4.0. A extensão 5.0 tem sido reservada para a Sociedade do Conhecimento, ao
reconhecer que não basta só a informação, é preciso que os dados sejam convertidos
em um conhecimento prático, que possa ser utilizado na resolução dos grandes
problemas sociais.
Economistas como Schumpter (SCHUMPETER, 1987) e Stiglitz (STIGLITZ,
2004) fazem referência a sociedade do conhecimento, constituída pós segunda guerra
mundial, onde a humanidade experimentou números, cada vez maiores, de melhoria
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da produção, renda e qualidade de vida por conta da inovação tecnológica. Em outras
palavras, é a inovação tecnológica que está a garantir os avanços para a sociedade,
haja visto, o que vivenciamos com a corrida para a descoberta da vacina contra a
Covid 19 e outros tratamentos, além da educação EAD e o ensino remoto. São todas
situações que nos mostram a importância dessa nova sociedade do conhecimento.
O acesso às TIC pode ser considerado um direito humano de terceira ou quarta
geração, mas o certo é que quem ficar de fora dos fluxos de informação e
conhecimento, provavelmente, também ficará fora dos fluxos de trabalho, emprego,
renda, riqueza e poder. No Brasil é urgente essa discussão e a popularização da CTI
é uma política pública das mais importantes. Todavia, as dificuldades não estão na
justificativa ou objetivo da popularização da CTI, mas, na metodologia, ou seja, no
como fazer isso, no método, que será utilizado para chegar até milhões de estudantes
que estão em escolas públicas, com muitos outros interesses.
Na disputa por mentes e corações das crianças e jovens, cada grupo laçara
mão dos recursos que tem, desde os tradicionais cursos e seminários, até atividades
mais criativas e inovadoras, que estimulem o protagonismo estudantil e da
comunidade local. A recomendação para a realização das Semanas Nacionais de
Ciência e Tecnologia é a utilização de espaços e recursos não-formais para passar
conteúdo formal. Aí vale a criatividade de cada grupo e nosso centro de pesquisa tem
optado pela a realização de atividades tradicionais (temos em nosso portfólio mas de
vinte atividades de formação), mas também, utilizar de atividades mais criativas como
Feiras, músicas, teatro, espetáculos de circo, poesia, exposições artísticas, vídeo e
fotografia, tudo isso para vencer a batalha pela ciência no Brasil.
Essas atividades culturais, se assim podemos chamar, estão perfeitamente
sintonizadas com as atividades científicas, porque todas fazem parte de um mesmo
tronco do conhecimento humano. Essas atividades são na verdade um profundo
respeito de nossa parte pela diversidade, pela multiplicidade de povos, pela ecologia
de saberes, hospitalidade, comensalidade e ética da alteridade, ao reconhecermos
que todas as ações são importantes. Esperamos que com este texto seja possível
dialogar com outros grupos interessados em trilhar este caminho.
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RESUMO – Os insetos são amplamente distribuídos e abundantes em todo o planeta.
Apesar dos benefícios econômicos e serviços ecossistêmicos promovidos pelos
insetos, quando se trata de seu uso como ferramentas no ensino e na aprendizagem,
em geral, são pouco utilizados. Neste trabalho apresentamos o cenário de discussões
acerca do uso dos insetos em sala de aula, com base em trabalhos e opiniões
publicadas em literaturas. Além disso, trazemos algumas novas possíveis abordagens
e exemplificações que podem ser aplicadas em dinâmicas do ensino e aprendizagem
para os temas das ciências biológicas e de outras áreas.
Palavras-chave: Insetos, Biologia, Ensino, Aprendizagem.
ABSTRACT - Insects are widely distributed and abundant across the planet. Despite
the economic benefits and ecosystem services provided by insects, when it comes to
their use as tools in teaching and learning, they are generally underutilized. In this
work, we present the scenario of discussions about the use of insects in the classroom,
based on papers and opinions published in the literature. In addition, we bring some
new possible approaches and examples that can be run in teaching and learning
dynamics for topics in biological sciences and other areas.
Keywords: Insects, Biology, Teaching, Learning.

1 INTRODUÇÃO
Os insetos são os animais com maior número de espécies catalogadas pela
ciência, com cerca de 1,2 milhões de espécies descritas (MORA et al. 2011). Não
obstante, são muitas vezes os mais abundantes nos locais onde ocorrem
(SCHOWALTER, 2016). E quando olhamos para essa diversidade em ambientes
tropicais, os número são ainda mais impressionantes (NOVOTNÝ et al. 2002).

194

Entendendo a Educação: Desafios Atuais, Docência e Tecnologias

O sucesso dos insetos em se distribuírem geograficamente e gerarem uma
grande quantidade de descendentes por área, se deve ao fato desses pequenos
notáveis possuírem uma alta variedade de adaptações às condições ambientais
(SCHOWALTER, 2016). Essas características biológicas peculiares os tornam
excelentes modelos para estudos e uso em estratégias de ensino das diversas áreas
das ciências biológicas. Entretanto, embora sejam tão oportunos como ferramentas
para o ensino e aprendizagem, são subexplorados para tais atividades. Alguns
motivos para tal subexploração são: a falta de conhecimento da biologia e
consequentemente da possibilidade de adequação dos insetos nos diversos temas
biológicos, o preconceito e fobias com os insetos e as burocracias legislativas que
dificultam o uso de animais em sala de aula (CARDOSO et al. 2008).
Diante destes empasses, o cenário que percebemos é a subutilização desses
organismos, ou até mesmo a utilização suboreintada, para as atividades de ensino e
aprendizagem nas mais distintas áreas que abarcam as ciências biológicas. Neste
trabalho apresentamos as atuais discussões acerca do uso dos insetos em sala de
aula. Além disso, trazemos algumas possíveis abordagens e exemplificações que
podem ser aplicadas em dinâmicas do ensino e aprendizagem envolvendo os
diferentes temas das ciências biológicas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A RELAÇÃO DO ALUNO E DOS PROFESSORES COM OS INSETOS
As práticas não expositivas em sala de aula são um desafio que, em geral, não
é tido como prioridade por parte dos professores. Essas práticas exigem um elevado
domínio do conteúdo a ser ministrado, um maior tempo de preparação das atividades
e há possibilidade de imprevistos durante sua execução, gerando temor e desconforto
para o docente. Entretanto, as atividades práticas colocam o aluno como ser ativo de
seu processo de ensino e apresenta ganhos de aprendizagem consideráveis. O aluno
passa de um agente passivo-reflexivo para agente atuante do seu processo formativo
quando é instigado a atuar em atividades não meramente expositivas (ALENCAR et
al., 2015).
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Nos campos das ciências biológicas, as atividades práticas despertam a
curiosidade dos alunos, e geram uma melhor assimilação dos conteúdos trabalhados
(KRASILCHIK, 2000). A maioria dos temas curriculares dentro das disciplinas de
ciências biológicas nos níveis educacionais básicos ou superiores tem, pelo menos,
uma forma prática de desenvolvimento do conteúdo (INTERAMINENSE, 2019).
Porém, essas práticas nem sempre são efetivamente exploradas pelos professores.
O que se vê nos dias atuais são aulas expositivas onde as possibilidades de
desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos são reduzidas às que são
oferecidas pelos slides em apresentações.
O ensino tradicional de ciências, da escola primária aos cursos de graduação,
tem se mostrado pouco eficaz, seja do ponto de vista dos estudantes e
professores, quanto das expectativas da sociedade (BORGES, 2002, p. 292).

Um dos desafios das docência em ciências biológicas para com a sociedade
está na formação de cidadãos críticos, que sejam capazes de entender os métodos
científicos e que tenham uma visão apurada sobre as questões ambientais e de saúde
(BRASIL, 2017). Abrir mão de estratégias didáticas que coloquem os alunos como
agentes ativos diminui as chances de um impacto positivo das ciências biológicas na
formação de novos cidadãos críticos (FELDER, 1993). Assim sendo, as práticas em
sala de aula são estratégias oportunas para mitigar essa inatividade por parte dos
alunos em seus próprios processos e possibilitar uma formação social mais ativa e
consciente (KRASILCHIK, 2000).
Neste ínterim, o uso dos insetos em sala de aula como estratégia didática de
práticas pedagógicas surge como uma alternativa oportuna para o ensino de ciências
biológicas. Os insetos oferecem inúmeras possibilidades de atividades pedagógicas
devido às suas características biológicas inerentes (ex: ciclo de vida geralmente curto)
e por serem abundantes, diversos e presentes no cotidiano dos alunos (LOPES et al.
2013).
O contato dos alunos com os insetos surge desde os anos iniciais da vida e
perdura por toda a sua existência.
Os primeiros contatos com insetos ocorrem na infância, sejam diretos ou
indiretos, isto é, por citação originária de pessoas da família. Se esse contato
for carregado de conotação negativa, a criança, assimilando-a, formará um
conceito equivalente dos insetos. Esse conceito frequentemente perdura além
de seu aprendizado formal não apenas em função das crianças não possuírem
oportunidades amplas de informação, bem como por serem educados por
professores de Ciências e Biologia que possuem, eles mesmos, os mesmos
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conceitos e preconceitos. Os livros didáticos não são de grande ajuda no
processo de melhoria dos conceitos, uma vez que se restringem a aspectos
morfofisiológicos, com conteúdos frequentemente apresentados com uma visão
antropocêntrica, às vezes acentuando o maniqueísmo do tratamento aos
insetos. (LOPES et al. 2013, p. 2)

Nesse aspecto, o papel do docente é de estimular uma apropriação do
conhecimento e do saber popular sem perda do conhecimento científico acerca destes
organismos. Segundo DRISSNER et al. 2010, é necessário a inclusão de uma
educação ambiental que envolva os alunos em práticas e contato com a natureza
desde os anos iniciais, e os insetos são oportunas ferramentas para isso, pois já fazem
parte da vida da maioria deles. O desafio, entretanto, é desmistificar grande parte das
fobias e preconceitos já enraizados em cada aluno. E é com a filosofia presente no
core das atividades práticas de que só se preserva aquilo que é importante e só tem
importância aquilo que se conhece, que é possível alcançar bons resultados de
superação de preconceitos e fobias acerca destes organismos importantes para a vida
no nosso planeta.
O racional por detrás dessa suposição é que ‘nós apenas protegemos o que
conhecemos’. Futuramente, nós só iremos esquecer uma espécie se nós
tivermos algum tipo de apego a ela. (LIEDMANN-MATTIES, 2002, apud
DISSNER et al. 2010).

2.2 INSETOS NA SALA DE AULA: ALINHANDO A PRÁTICA DE ENSINO AOS
OBJETIVOS E APRENDIZAGEM ESTIPULADOS PELA BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR
O uso de insetos na sala de aula é proveitoso e vantajoso para os professores.
A curiosidade inerente por outras formas de vida dos alunos da educação infantil
principalmente, pode ser suprida pelo conhecimento e contato com insetos. Animais
abundantes e presentes no cotidiano dos alunos (MATTHEWS et al. 1997).
Entretanto, é comum o relato de desinteresse dos alunos em sala de aula, tanto na
educação infantil quanto no ensino superior (DESOUZA et al. 1999). Nesse sentido, é
necessário uma abordagem mais ativa ao se trabalhar com estes organismos, com a
finalidade de colocar o aluno como agente principal do seu aprendizado e estimular
seu interesse (FELDER, 1993).
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Já na educação infantil encontramos atividades possíveis para o uso dos
insetos numa perspectiva de conhecimento e interação do aluno com o mundo ao seu
redor (LOPES et al. 2013). Alguns exemplos de atividades para a educação infantil
envolvendo os insetos são: o uso de massinhas de modelar e desenhos para
representações da anatomia e comportamento dos insetos, a construção de insetários
e o reconhecimento dos insetos em áreas externas (MATTHEWS et al. 1997).
Inclusive, as práticas pedagógicas que usam os insetos como ferramentas desta ação
se alinham aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil
direcionados pela atual Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017).
Neste tópico, práticas em sala de aula que envolvam insetos são úteis quando
atentamos às recomendações da BNCC para educação infantil no campo de
experiências “espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”. Utilizando
os exemplos supracitados, temos a concordância com os seguintes objetivos e
códigos das BNCC para a educação infantil: (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes
de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua
conservação; (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura,
colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.
Quando passamos para os anos subsequentes à educação infantil, é
importante que seja possível uma ligação do conhecimento entre os níveis
educacionais (BRASIL, 2017). Em outras palavras, é importante que haja um
conhecimento base inicial que sirva de alicerce para a condução de temas mais
específicos a respeito dos insetos. Como recomenda a própria BNCC:
A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita atenção,
para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração
e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas
singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os
conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa.
(BRASIL, 2017. p. 51)

Assim, após a educação infantil, temos o ensino fundamental, dividido em Ciclo
I (do 1º ao 5º ano) e Ciclo II (do 6° ao 9° ano). No ciclo I do ensino fundamental ocorre
uma sistemática organização do ensino em forma de áreas do conhecimento, são
elas: 1) Linguagens, 2) Matemática, 3) Ciências da Natureza e 4) Ciências Humanas,
sendo que cada uma delas têm competências específicas que devem ser promovidas
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ao longo de todo o Ensino Fundamental. Embora organizadas assim, a
interdisciplinaridade é sempre um ponto destacável em quando se planeja o ensino
destas áreas. Assim sendo, os insetos podem ser utilizados em quaisquer uma das
áreas, como por exemplo em histórias, lendas e textos literários que contêm os insetos
como protagonistas ou coadjuvantes dos enredos para as áreas de Linguagens,
atendendo aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento EI02EF08: Manipular
textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes
gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala,
cardápios, notícias etc.).
No que tange às particularidades da disciplina de ciências no Ciclo I, os insetos
são úteis a um dos principais compromisso para estas disciplinas que é o letramento
científico (BRASIL, 2017, p. 317), principalmente na unidade temática Vida e Evolução
em função ao objetivo Respeito à biodiversidade. Podemos utilizá-los também em
atividades que desenvolvam habilidades em temas relacionados à saúde (EF01CI03),
ao reconhecimento de diferentes tipos de vida e a relação destes seres com o
ambiente (EF02CI04, EF03CI04, EF03CI05, EF03CI06, EF04CI04, EF04CI05,
EF04CI06, EF04CI07,EF04CI08).
Por fim, a disciplina de ciências no Ciclo II, pode ser bem articulada incluindo
os insetos para atender aos objetivos do conhecimento como: Interação entre os
sistemas locomotor e nervoso; Fenômenos naturais e impactos ambientais;
Mecanismos reprodutivos; e Preservação da biodiversidade, todos da unidade
temática vida e evolução. Neste ciclo, os insetos são úteis em atividades que
desenvolvam habilidades relacionadas à fisiologia e anatomia dos corpos, biologia
reprodutiva e assuntos ambientais e ecológicos. Especificamente, podem atender aos
códigos: EF06CI07, EF06CI08, EF06CI09, EF06CI10, EF07CI07, EF07CI08,
EF08CI08, EF09CI11 e EF09CI12.
No ensino superior, ao contrário do restante da educação básica, não há uma
base curricular comum. Em geral, os conselhos dos cursos apresentam algumas
exigências mínimas de conteúdo formativo para os cursos e cada instituição de ensino
organiza estes conteúdos atendendo a essas exigências e a algumas préestabelecidas pelo Ministério da Educação. Sobre o uso dos insetos no ensino
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superior, este é um tema geralmente bem recebido pelos cursos das áreas biológicas
e de agrárias, nos quais os insetos possuem relevância para a formação profissional
dos graduandos. Áreas como humanas e exatas já utilizam os insetos como temas
paralelos aos seus estudos, como em estudos antropológicos, econômicos e
tecnologias inspirados ou mediados pelos insetos.
2 A BUROCRACIA POR TRÁS DO USO DOS INSETOS NA SALA DE AULA
Embora existam inúmeras formas de se utilizar os insetos como ferramentas
didáticas para o ensino e aprendizagem sem que haja a necessidade de coleta dos
indivíduos, esta é uma das formas mais atrativas de seu uso. Entretanto, antes de
coletar os insetos e preparar um plano de aula estratégico utilizando os insetos para
abortar os mais variados assuntos, os professores precisam se ater a uma burocracia
que muitas vezes inviabiliza o uso destas atividades (ICMBIO, 2015).
Em termos legais, não há uma legislação que proíba o uso de insetos para fins
didáticos e científicos em salas de aulas no ensino básico. Entretanto, a legislação
regula e refere-se apenas a esta prática no âmbito do ensino superior, que deve
atender às legislações vigentes que regulam tal o uso (BRASIL, 2008). A lei nº 11.794,
de 8 de outubro de 2008, estabelece procedimentos para o uso científico de animais
- o que tecnicamente inclui os insetos. Essa lei restringe a utilização de animais em
atividades educacionais a estabelecimentos de ensino superior e de educação
profissional técnica de nível médio da área biomédica. Ressalta-se que há ressalvas
quanto às espécies do filo Chordata, subfilo Vertebrata (BRASIL, 2008). Em outras
palavras, o uso dos insetos não está descrito na legislação vigente.
Em um intento de abordagem que considerasse o uso destes indivíduos em
atividades científicas ou em sala de aula, paralela ou similar às práxis adotadas no
ensino superior, o professor deve solicitar uma autorização do Sistema de Autorização
e Informação em Biodiversidade (Sisbio) vinculado ao Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Entretanto, essa autorização é também
exclusiva para o nível superior de ensino, o que limita o uso de insetos em atividades
do ensino básico (ICMBIO, 2015).
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Além da crise que é discutida sobre a exclusão de legislações sobre o uso de
animais invertebrados em pesquisa (OLIVEIRA E GOLDIM, 2014), há uma grande
lacuna que impede o uso ético dos insetos em atividades de ensino-aprendizagem
para o ensino básico. De tal forma, não sendo regulamentada ou tendo uma referência
técnica de sua implementação, há uma marginalização do uso desses organismos.
Ainda que, como apresentado anteriormente, haja uma enorme viabilidade e
pertinência para o uso de insetos em sala de aula.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os insetos estão entre os taxa de maior diversidade e abundância no mundo.
Suas características biológicas os tornam excelentes ferramentas para o processo de
ensino e aprendizagem nas ciências biológicas. Seu uso em sala de aula pode ocorrer
desde a educação infantil até o ensino superior, através das mais diversificadas
atividades e atendendo às mais interdisciplinares demandas. As atividades que de
alguma forma incluam os insetos como ferramenta estão plenamente em acordância
com as BNCC no caso do ensino básico. Entretanto, no Brasil, é somente o ensino
superior que detém o seu uso legal para atividades de ensino e pesquisa. Ao ensino
básico resta apenas o uso indireto dos insetos para as atividades docentes em sala
de aula, ou uma marginalização desse uso. O cenário é lastimável, pois além de se
ter menos uma ferramenta de alto valor didático e de estímulo de aprendizado para
os alunos, temos uma desvalorização do professor como profissional responsável pela
utilização adequada para os dados fins educacionais. Há muito o que se fazer e
discutir sobre este assunto, que urge de ações efetivas para retirar dos meandros da
ilegalidade as práticas docentes que utilizam os insetos nos níveis da educação
básica. Talvez, este trabalho, seja um primeiro passo para esta demanda.
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RESUMO
Este trabalho, faz uma reflexão sobre a função social da educação, e tem por objetivo
verificar os pressupostos de aprendizagem empregados pelas diferentes tendências
pedagógicas, na prática escolar brasileira, numa tentativa de contribuir, teoricamente,
para a formação continuada de professores. Levando sempre em consideração o
contexto histórico do momento e sendo influenciado por ele e por estudiosos desta
época. Como alternativa a esse cenário histórico no presente estudo teve-se por
finalidade pesquisar e identificar as principais Tendências Pedagógicas Liberais, seus
autores e suas características. Em termos conclusivos, destaca-se que as tendências
pedagógicas contribuem no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem,
influenciam a relação aluno e professor e definem a prática docente em sala de aula.
Palavras-chave: Educação. Prática Escolar. Tendências de Ensino.
ABSTRACT
This work reflects on the social function of education, and aims to verify the learning
assumptions employed by different pedagogical trends in Brazilian school practice, in
an attempt to theoretically contribute to the continuing education of teachers. Always
taking into account the historical context of the moment and being influenced by it and
by scholars of that time. As an alternative to this historical scenario, the present study
aimed to research and identify the main Liberal Pedagogical Tendencies, their authors
and their characteristics. In conclusive terms, it is emphasized that pedagogical trends
contribute to the development of the teaching and learning process, influence the
student-teacher relationship and define the teaching practice in the classroom.
Keywords: Education. School Practice. Teaching Trends.

Introdução
A história mostra que os diferentes momentos culturais e políticos da sociedade
ajudaram a formar diversas Tendências Pedagógica no País. Diversos autores
brasileiros dedicam parte de suas vidas promovendo e aprimorando estudos que
contribuem no avanço da educação, desenvolvendo teorias que nos oferecem bases
e suportes para práticas pedagógicas.
Os principais propagadores dessa tendência são: Montessori, Anísio Teixeira,
Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Dewey entre outros. O objetivo deste artigo é
verificar os pressupostos de aprendizagem empregados pelas diferentes tendências
Liberais na prática escolar, em especial trataremos da Tendência Liberal Renovadora
Progressiva que vai totalmente contra as tendências de um professor autoritário e
protagonista do ensino aprendizagem e a educação tradicional.
Neste método tem por base o professor orientador que auxilia o educando a
resolver na prática determinados problemas, que poderão ser aplicados em sua vida
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facilitando assim sua convivência na sociedade. Aqui trataremos dos aspectos gerais
entre eles os principais teóricos responsáveis por esta tendência, sua formação e
contribuições neste meio, do que se trata esta tendência pedagógica, seu papel na
escola, conceitos, conteúdos trabalhados e a relação entre professor e aluno.

Tendências Pedagógicas Liberais
As Tendências Pedagógicas Liberais são classificadas em tradicional,
renovadora progressiva, renovadora não diretiva e tecnicista (LIBÂNEO, 1985). Foram
concebidas no século XIX sob forte influência da Revolução Francesa do liberalismo
ocidental e do capitalismo.
Segundo Libâneo (1985, p. 21), “a concepção pedagógica liberal sustenta a
ideia de que a escola tem a função de preparar o educando para o desempenho dos
diversos papéis sociais, conforme as aptidões dos sujeitos”. Isso pressupõe que o
indivíduo precisa adaptar-se aos valores e normas vigentes na sociedade de classe,
através do desenvolvimento da cultura individual. Devido a essa ênfase no aspecto
cultural, as diferenças entre as classes sociais não são consideradas, pois, embora a
escola passe a difundir a ideia de igualdade de oportunidades, não considera a
desigualdade de condições.

Tendência Liberal Tradicional
A pedagogia tradicional está no Brasil desde os jesuítas e busca a
universalização do conhecimento, a repetição, o treino intensivo e a memorização
como estratégia utilizada pelo professor para transmitir o acervo de informações aos
alunos. A proposta de educação centrada no professor que transmite os
conhecimentos por meio de exercícios de fixação, e mantém uma relação autoritária,
onde o aluno é disciplinado, atencioso e cumpridor de seus deveres para com o
ensino. De acordo com Kramer:
O papel da escola baseia-se em transmitir conhecimentos
disciplinares para a formação geral do aluno, a fim de inseri-lo na
sociedade. Também se caracteriza pelo preparo moral e intelectual do
aluno, partindo de um modelo de postura conservadora que mantém
como compromisso da escola a cultura, os problemas sociais
pertencem a sociedade. (Kramer, 2003, p. 18),
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Os conteúdos são pré-estabelecidos tendo como base os conhecimentos
sociais e valores. A tendência liberal tradicional se caracteriza por acentuar o ensino
humanístico, de cultura geral. De acordo com essa escola tradicional, o aluno é
educado para atingir sua plena realização através de seu próprio esforço. A criança é
vista, assim, como um adulto em miniatura, apenas menos desenvolvida.

Tendência Liberal Renovada Progressista
No Brasil, a Tendência Liberal Renovada Progressivista teve repercussão pelo
Movimento Escola Nova, influenciado pela corrente progressivista de Jonh Dewey. De
acordo Dewey:
A escola deve assumir a feição de uma comunidade em miniatura,
ensinando situações de comunicação de umas a outras pessoas, de
cooperação entre elas, e ainda, estar conectada com a vida social em
geral, com o trabalho de todas as demais instituições: a família, os
centros de recreação e trabalho, as organizações da vida cívica,
religiosa, econômica, política (DEWEY, 1967, p. 8).

Para John Dewey a escola não pode ser uma preparação para a vida, mas sim,
a própria vida. Assim, a educação tem como eixo norteador a vida-experiência e
aprendizagem, fazendo com que a função da escola seja a de propiciar uma
reconstrução permanente da experiência e da aprendizagem dentro de sua vida.
Segundo essa perspectiva teórica de Libâneo (1985), a tendência liberal
renovada acentua o sentido da cultura como desenvolvimento das aptidões
individuais. A escola continua, dessa forma, a preparar o aluno para assumir seu papel
na sociedade, adaptando as necessidades do educando ao meio social, por isso ela
deve imitar a vida. A Tendência Liberal Tradicional, a atividade pedagógica estava
centrada no professor, na escola renovada progressivista, defende-se a ideia de
aprender na prática, portanto centrada no aluno, valorizando as tentativas
experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural levando em conta
os interesses do aluno.

Tendência Liberal Renovada Não-Diretiva
A Pedagogia de tendência liberal renovada não diretiva, procura defender na
sua formulação pedagógica, a função que a escola deve cumprir na formação das
atitudes dos alunos. Nessa tendência, o papel da escola na formação de atitudes,
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razão pela qual deve estar mais preocupada com os problemas psicológicos do que
com os pedagógicos ou sociais. Todo o esforço deve visar a uma mudança no
indivíduo. Aprender é modificar suas próprias percepções.
O professor atua como um facilitador no processo de aprendizagem, os
conteúdos passam para segundo plano, focando na busca de autoconhecimento do
aluno. Observa-se, portanto, que a Tendência Liberal Renovadora não diretiva ou
Escola Nova, também trazia como autor principal do processo de aprendizagemo
aluno, e tinha como foco a formação de atitudes voltadas para a democracia. Ficaclaro
também que apesar de idealizarem um novo formato para a educação, ele não foi
colocado em prática em todas as unidades de ensino, ora pela resistência de alguns
professores, ora por falta de suporte do governo.

Tendência Liberal Tecnicista
Surge no Brasil em meados da década de 50, mas é introduzida efetivamente
no final dos anos 60, com predomínio a partir de 1978. O tecnicismo é uma estrutura
pedagógica de visão capitalista dentro das tendências liberais, que despreza as
relações afetivas professor-aluno e valoriza a técnica e a reprodução sistematizada
atrelada às capacidade e habilidades dos indivíduos, seu interesse principal é,
portanto, produzir indivíduos para o mercado de trabalho, não se preocupando com
as mudanças sociais. Conforme Saviani:
Compreende-se, então, que para a pedagogia tecnicista a
marginalidade não será identificada com a ignorância nem será
detectada a partir do sentimento de rejeição. Marginalizado será o
incompetente (no sentido técnico da palavra), isto é, o ineficiente e
improdutivo. A educação estará contribuindo para superar o problema
da marginalidade na medida em que formar indivíduos eficientes,
portanto, capazes de darem sua parcela de contribuição para o
aumento da produtividade da sociedade. (SAVIANI, 1981, p. 11).

A escola tecnicista vê o aluno como depositário passivo dos conhecimentos,
que devem ser acumulados na mente através de associações. Geralmente não há
lugar para o aluno atuar, agir ou reagir de forma individual sem atividades que
estimulem a criatividade e o senso crítico dos alunos. As aulas são expositivas, com
muita teoria e exercícios sistematizados para a memorização.
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Papel da Escola
A escola é um local de ressignificação dos conteúdos, nela o aluno encontra os
meios que o prepara para a vida, é no ambiente escolar que ele será inserido em
círculos sociais e deverá cumprir funções básicas da vida adulta como ter uma rotina,
compreender o conteúdo, respeitar as pessoas e executar as tarefas da melhor
maneira possível.
Papel da Escola: Parte integrante do todo social. Prepara o aluno para
a participação ativa na sociedade. Papel do aluno: Sujeito no mundo
como ser social, ativo. Relação professor-aluno: Professor é
autoridade competente que direciona o processo ensinoaprendizagem. Mediador entre conteúdos e alunos. Conhecimento:
construído pela experiência pessoal e subjetiva. Metodologia:
Contexto cultural e social. Conteúdos: São culturais, universais,
sempre reavaliados frente à realidade social. Avaliação: A experiência
só pode ser julgada a partir de critérios internos do organismo, os
externos podem levar ao desajustamento. (QUEIROZ; MOITA, 2007,
p. 15).

O papel da escola está na formação de atitudes, onde seus conteúdos
baseiam-se na busca dos conhecimentos pelos próprios alunos, auto-realização. Na
relação professor e aluno a educação é centralizada no aluno e o professor e é quem
garantirá um relacionamento de respeito.

Conteúdos de Ensino
Como o conhecimento resulta da ação a partir dos interesses e necessidades,
os conteúdos de ensino são estabelecidos em função de experiências que o sujeito
vivencia frente a desafios cognitivos e situações problemáticas. Dá-se, portanto muito
mais valor aos processos mentais e habilidades cognitivas do que conteúdos
organizados racionalmente. Trata-se de “aprender a aprender”, ou seja, é mais
importante o processo de aquisição do saber do que saber propriamente dito. O
conteúdo deve ser a materialização organizada dos saberes com intenções
educacionais definidas de acordo com os aspectos sociais, políticos, culturais e
econômicos, segundo Veiga:
Na organização curricular é preciso considerar alguns pontos
básicos. O primeiro é de que o currículo não é um instrumento neutro.
O currículo passa por ideologia, [...] o currículo expressa uma cultura.
O segundo ponto é o de que o currículo não pode ser separado do
contexto social, uma vez que ele é historicamente situado e
culturalmente determinado. O terceiro ponto diz respeito ao tipo de
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organização curricular que a escola deve adotar. Em geral, nossas
instituições têm sido orientadas para a organização hierárquica e
fragmentada do conhecimento escolar. (VEIGA, 1998, p. 11-35).

Neste sentido, as teorias de conteúdos de ensino são construídas a partir
dessas demandas que exercem influência na sua materialização de diferentes formas
de acordo com cada época, seus atores, situação política e econômica.
De um modo geral, independentemente de convergir com a teoria tradicional,
crítica ou pós-crítica, o currículo é uma obra intencional projetada por uma engenharia
social capaz de reproduzir ou modificar uma sociedade, transformar seus indivíduos
e sua visão de mundo e percepção da realidade.

Professor e Aluno
O professor deve facilitar a aprendizagem de seus alunos e estar aberto às novas
experiências, compreender o mundo em que estão inseridos e também numa relação
empática aos sentimentos e aos problemas de seus alunos. Segundo Freire (1996, p.
96),
O bom professor é o que consegue, enquanto fala trazer o aluno até a
intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um
desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não
dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu
pensamento, surpreendem suas imaginações, suas dúvidas, suas
incertezas.

O professor ganha o papel de facilitador e ajuda o aluno no seu
desenvolvimento livre e espontâneo orientando os alunos para o conhecimento,
apresentando a eles novos desafios para estarem em constante processo de
aprendizagem sendo um ser fragmentado, espectador que está sendo preparado para
o mercado de trabalho para "aprender a fazer". A disciplina é definida como atitudes
solidárias, participativas, respeitáveis.

Aprendizagem
Na tendência liberal a educação tem como objetivo principal preparar os alunos
para exercerem o seu devido papel na sociedade, a educação então busca facilitar o
entendimento do que é a convivência social e as regras necessárias para essa
convivência. O enfoque da aprendizagem é sempre o aluno buscando de forma
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natural e não forçada o seu aprendizado, através de tentativas, testes e
experimentações, valorizando a experiência humana sempre centrada no aluno
desenvolvendo seus processos mentais e suas habilidades cognitivas (atenção, foco,
percepção, memória e linguagem, além de capacidades responsáveis pelo
planejamento e execução de tarefas raciocínio, lógica, estratégias, tomada de
decisões e resolução de problemas) para que este consiga se comportar e atender a
necessidade da sociedade, para isso o professor deve propor problemas (MARCIO
FERRARI, 2008).
De acordo com John Dewey deve-se sempre colocar o aluno numa relação de
experiência para que o leve a reflexão orientando quando for preciso de forma discreta
com informações e instruções acerca do problema, o fazendo buscar soluções,
testando-as e concluindo qual seria sua utilidade na vida. Por fim a aprendizagem do
aluno deve formar um indivíduo disciplinado, solidário, participativo, respeitador de
regras desde a escola trabalhando com seus grupos até pôr em pratica no seu meio
social buscando uma convivência democrática na sociedade (IVAN GUEDES, 2017).
A aprendizagem aqui depende da estimulação do problema e do ambiente,
para a tendência liberal renovadora progressiva o aprender vem do fazer, a
aprendizagem está totalmente ligada a pratica de experiências relacionadas a vivencia
da criança/individuo. Para John Dewey os alunos fixavam melhor os ensinamentos
ao realizar tarefas associadas ao conteúdo que lhes foi passado sendo assim
estimulados a experimentar e desenvolver seus próprios pensamentos, tendo assim
espaço para expor suas ideias permitindo seu maior desenvolvimento aqui o
aprendizado não pode ser imposto, mas sim construído essa construção deverá
contar com a participação de todos, entre professores, alunos, escola e família.
(MACEDO. L.C, 2019).

CONCLUSÃO
Ao fim deste trabalho podemos entender que as tendências pedagógicas
influenciam os docentes na construção do processo educativo, seja qual for a
tendência seguida pelo educador, elas contemplam o enriquecimento do ensino e da
aprendizagem, além de objetivarem a articulação entre teoria e prática. Por meio delas
procura-se adequar às necessidades individuais e da sociedade buscando sempre
retratar no máximo a vida mesclando as experiências, defendendo sempre o
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“aprender fazendo” usando a metodologia de experimentar, pesquisar, solucionar
problemas, estudando o meio natural e social desenvolvendo no individuo o interesse,
desafios e reflexões valorizando assim a mente e o cognitivo, o professor aqui deve
ser um facilitador da aprendizagem.
O conhecimento histórico sobre as tendências pedagógicas, também pode
ajudar a compreender as questões pertinentes à prática educacional, sua relação com
a vida e os movimentos sociais da época respectiva.
Por fim, é importante definir na prática educativa os posicionamentos que
merecem destaque, o que convém conservar e o que precisa mudar como reflexão
necessária para que a educação possa contribuir para a transformação social, cultural
e histórica do ser humano.
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Resumo
O presente artigo visa apresentar discussões acerca da Educação Infantil (EI) desde
sua origem até os dias atuais, expondo a trajetória histórica, os avanços obtidos ao
longo do tempo e os desafios que ainda precisam ser enfrentados. Para isso,
realizamos uma pesquisa bibliográfica a partir de textos recentes sobre a temática. O
que se pode concluir é que, apesar de diversos documentos legais abrangerem
aspectos sobre a EI, as discussões sobre essa etapa ainda são recentes e no sentido
de que há pouco tempo ela tornou-se uma modalidade obrigatória e foi incluída como
primeira etapa da educação básica. Nota-se ainda que a EI possui muitos obstáculos
a serem vencidos e carece de recursos e investimentos por parte do governo.
Palavras-chave: Educação Infantil. Creche. Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO
A Educação Infantil (EI) apresenta-se como um tema de interesse nas
discussões atuais envolvendo as políticas educacionais. Sua relevância pode ser
observada nos diferentes estudos, que revelam a pertinência desta fase para a
estruturação de um bom desenvolvimento do indivíduo (FONSECA, 1998).
A contemporaneidade, desta forma, aponta uma determinada atenção à
primeira etapa da educação básica, que representa um significativo avanço histórico,
considerando que o interesse pela Educação Infantil é um fato recente, conforme nos
assegura Sarmento (2007).
Visto que, somente durante os séculos XVII E XVIII algumas mudanças se
consolidaram e a infância passou a ser tratada como uma etapa de desenvolvimento
35
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do ser humano, deixando de ser referida basicamente por atributos relativos à
incompletude e imperfeição ou como adulto em miniatura (SARMENTO, 2007).
Com o crescimento do interesse pela EI, uma série de documentos legais e
discussões surgiram, com destaque inicial para o a Constituição Federal (BRASIL,
1988) que traz a EI como direito e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
- LDB (BRASIL, 1996) que evidencia a EI como sendo a primeira etapa da educação
básica.
Deste modo, o presente artigo possui como finalidade uma discussão sobre a
Educação Infantil (EI). Por meio de um delineamento de sua trajetória histórica,
pontua os avanços obtidos e os desafios enfrentados. Posto que “ o conhecimento
de alguns aspectos históricos da educação infantil ajuda na compreensão do seu
significado, pois mostra um longo caminho percorrido para se chegar até o estágio
atual [...]” (FONSECA, 1998, p. 216). Com isso, uma pesquisa bibliográfica é expressa
ao longo deste trabalho. Concluímos que as discussões sobre essa etapa ainda são
relativamente novas considerando sua tenra inserção na educação escolar enquanto
uma modalidade obrigatória da educação básica. Além do mais, os resultados indicam
que a EI conta com muitos desafios e necessita da concretização de políticas públicas
a seu favor.

TRAJETÓRIA HISTÓRICA E CONQUISTAS

A Educação Infantil (EI) carrega, até hoje, marcas de sua trajetória histórica.
Caracterizada pela assistência às camadas mais populares, não é à toa que
atualmente muitas creches ainda se vinculam às instituições filantrópicas.
A Educação Infantil, conforme nossa legislação, abrange as crianças com idade
de 0 a 5 anos e divide-se em creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos).
As creches, responsáveis por atender crianças de 0 a 3 anos de idade, surgiram
como trabalhos beneficentes e ao serem oferecidas pelo Estado passaram a se
vincular às instituições de assistência e bem-estar (CORRÊA, 2007).
Já o jardim de infância e/ou a Pré-escola, surgiram sob a influência de Friedrich
Froebel, educador alemão que preconizava o trabalho sistemático com crianças
pequenas baseado em jogos e brincadeiras, com rotinas e caráter disciplinador,
visando à formação moral dos pequenos para que se tornassem adultos virtuosos.
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Assim, diferentemente da creche, a pré-escola e o jardim de infância surgiram
vinculados aos projetos educacionais (CORRÊA, 2007).
A educação escolar infantil sofreu diversas mudanças de nomenclatura, no
entanto, a mais utilizada, adotada na década de 70, configura-se como EMEI – Escola
Municipal de Ensino Infantil. Tal nomenclatura é bastante utilizada atualmente,
principalmente pelo fato de que a Educação Infantil está, em grande parte, a cargo
dos municípios (CORRÊA, 2007).
Em meados de 1970 a Educação Infantil começou a se expandir,
principalmente devido a demanda por parte de movimentos da sociedade civil e
porque o governo militar temia um grande crescimento da camada popular, visto que
o nível de pobreza aumentava de forma significativa. Nesse sentido, foram criadas
propostas de atendimento em grande escala e a baixo custo para as camadas
populares (CORRÊA, 2007).
Como exemplo dessas propostas temos o Projeto Casulo, criado pelo governo
federal que tinha como objetivo atender as crianças necessitadas, não se
preocupando com a qualidade de atendimento. Outro projeto criado, com o mesmo
intuito, foi o participacionistas ou mãe-monitora, cujas mães colaboravam
voluntariamente com a professora, no ambiente escolar (CORRÊA, 2007).
Entre as décadas de 70 e 80 surgiram também a teoria da privação cultural e
da educação compensatória, numa tentativa de reverter os altos índices de
reprovação na 1ª série do ensino regular por meio da compensação oferecida
antecipadamente na pré-escola. No entanto, tais teorias foram duramente criticadas
pelo meio acadêmico, pela população e pelos profissionais da educação, que
defendiam que a Educação Infantil deveria assumir um papel de caráter pedagógico
e não assistencialista (CORRÊA, 2007).
Chegamos ao novo milênio com uma discussão aprimorada de infância, no
entanto, o cotidiano das instituições ainda se encontra muito aquém do mínimo
esperado. Isto porque os investimentos em educação sofreram uma diminuição em
função da criação do Fundef (Fundo de manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de valorização do Magistério) em 1998, cujos recursos foram
vinculados apenas às matriculas no ensino fundamental (CORRÊA, 2007).
Apenas em 2007, a partir de uma emenda constitucional foi criado o Fundo de
manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), que passou a
contemplar também a Educação Infantil e as demais etapas educacionais.
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Entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88) até a
implantação do FUNDEB (2009), a Educação Infantil obteve algumas conquistas
dentro da política pública educacional brasileira, ainda que menor em relação as
demais etapas da educação (ABRAMOWICZ e TEBET, 2017).
Cabe ressaltar que nesse período tivemos a promulgação da Lei 11.274/2006,
ampliando o Ensino Fundamental para nove anos, com a migração das crianças de
06 anos da Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental, indicando
um processo de antecipação da escolarização e, consequentemente, a transferência
de verbas da Educação Infantil para o Ensino Fundamental (ABRAMOWICZ e TEBET,
2017).
O interesse dos estados e municípios em aumentar o valor repassado pelo
FUNDEB, junto à necessidade de adequar as vagas do Ensino Fundamental, fez com
que eles buscassem recursos e ações para antecipar o máximo possível a entrada
das crianças no Ensino Fundamental (ABRAMOWICZ e TEBET, 2017).
Nota-se que esse redirecionamento não fazia parte das reivindicações
daqueles que lutavam a favor das crianças pequenas, porém não se pode dizer que
exista posições contrárias a essa proposta, “já que se trata de ampliação de direitos,
e isso, de algum modo, significa, no Brasil, um combate à pobreza, na medida em que
incorpora outras crianças, mesmo que em pequena porcentagem, no processo de
escolarização” (ABRAMOWICZ e TEBET, 2017, p. 08).
Embora a CF de 1988 trazia, pela primeira vez, a Educação Infantil na seção
de educação, como direito da criança e dever do Estado, e a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB, 1996) também apresentara tal discussão, esta modalidade não era obrigatória
e praticamente não era considerada como etapa da Educação. Apenas em 2013, com
a Lei nº 12.796, a matrícula de crianças com 04 anos passou ser obrigatória e a
Educação Infantil passou a ser vista como etapa da educação básica (ABRAMOWICZ
e TEBET, 2017).
No entanto, em relação a esta obrigatoriedade, as autoras Abramowicz e Tebet
(2017) explicam que houve uma colonização da pré-escola, uma vez que esta etapa
ficou encarregada por resolver os problemas mais críticos da educação brasileira –
fracasso escolar de crianças de diferentes classes sociais, gênero e raças
(ABRAMOWICZ e TEBET, 2017).
Enquanto as crianças de 04 anos foram incorporadas à educação obrigatória,
as menores, que dependem da creche, ainda lutam por vagas e melhores condições
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educacionais. O que acontece então é que para cumprir a obrigatoriedade do
atendimento às crianças da pré-escola e encontrar formas de suprir a demanda por
vagas nas creches, os municípios ampliaram o atendimento da creche criando
convênios com instituições filantrópicas, terceirizadas, entre outras (ABRAMOWICZ e
TEBET, 2017).
Apesar dos pesares, incluir a Educação Infantil como primeira etapa da
educação básica representou um grande avanço na educação brasileira. A partir
desse momento a EI também avançou ao ser incluída nos diversos planos, programas
e ações dos governos federais, estaduais e municipais, entre eles no Plano Nacional
de Educação (PNE) (BARBOSA, ALVES, SILVEIRA e SOARES, 2014).
O PNE é um plano de bastante importância nos rumos das políticas
educacionais, pois ele contribui na efetivação da educação como política de Estado e
na superação de marcas históricas que caracterizaram as conjecturas para a
educação das crianças até seis anos no Brasil (BARBOSA, ALVES, SILVEIRA e
SOARES, 2014).
O PNE (2014-2024) que está em vigor atualmente é resultado de longas
trajetória e intensos debates entre a sociedade civil e política. E é válido lembrar que
o PNE tem vigência de dez anos e assim sua proposta ultrapassa um mandato
governamental, estabelecendo-o como política de Estado (BARBOSA, ALVES,
SILVEIRA e SOARES, 2014).
Barbosa, Alves, Silveira e Soares (2014) explicam que no atual PNE, além da
meta 1 e suas 17 estratégias, outras metas e estratégias apresentam questões sobre
a EI. Elas trazem alguns exemplos:
As metas: 2 (universalização do ensino fundamental de nove anos); 4
(educação especial); 6 (educação em tempo integral); 7 (qualidade da
educação básica, em todas as etapas e modalidades); 15 e 16 (política
nacional de formação dos profissionais da educação); 17 e 18
(valorização dos profissionais do magistério da educação básica); 19
(gestão democrática); e 20 (ampliação do investimento público em
educação) (BARBOSA, ALVES, SILVEIRA e SOARES, 2014, p. 05).

As autoras ainda ressaltam a necessidade de compreender o que está
estabelecido neste documento para acompanhar e controlar a educação infantil, no
que diz respeito aos cumprimentos de suas pautas (BARBOSA, ALVES, SILVEIRA e
SOARES, 2014).
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A meta 1 do PNE 2014, tida como central no que se refere à EI, discorre sobre
a ampliação do acesso à pré-escola e à creche. Os dados do Inep (2013) revelaram
que até 2012 apenas 23,5% das crianças de 0 a 3 anos e 14,8% crianças menores de
dois anos frequentavam a creche. O que demonstra os desafios do cumprimento
dessa meta, tendo em vista que muitas crianças de até três anos são privadas do
direito à educação (BARBOSA, ALVES, SILVEIRA e SOARES, 2014).
O plano também traz metas (15) estratégias (1.8 e 1.9) sobre a formação inicial
e continuada de professores, estabelecendo a formação superior como requisito para
atuar na EI. No entanto, como sabemos, essa discussão ainda é bastante complexa,
pois o artigo 62 da LDB estabelece que:
- Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica farse-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena,
em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em
nível médio, na modalidade Normal.

Com a promulgação da LDB em 1996, buscou-se a profissionalização em nível
superior dos profissionais da educação básica, incluindo, portanto, a EI. Para isso,
estabeleceu-se um prazo de dez anos (1997 a 2007) para a habilitação (CORRÊA,
2007).
Porém, dois problemas foram apresentados diante desse contexto. O primeiro,
de origem econômica, implica na escassez de recursos dos municípios, que atuam
em maior parte com a educação infantil, para arcar com a formação dos profissionais
que já atuam em seus quadros, exigindo assim que os próprios trabalhadores
buscassem alternativas para continuarem atuando em suas funções (CORRÊA,
2007).
O segundo problema refere-se às características da formação inicial, uma vez
que os cursos existentes, mesmo os de cursos superiores, estão centrados nas
questões relativas as séries iniciais do ensino fundamental (CORRÊA, 2007).
Assim, devido a ambivalência em relação ao texto legal e diante de inúmeras
reclamações ao CNE (Conselho Nacional de Educação), em 2013 este órgão
deliberou a validade da formação de nível médio, na modalidade Normal, para os
docentes da educação infantil e das series iniciais do ensino fundamental (CORRÊA,
2007).
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Outro destaque apontado pelo PNE é a elaboração de currículos e propostas
pedagógicas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias
educacionais para toda a educação infantil (BARBOSA, ALVES, SILVEIRA e
SOARES, 2014).
Em relação ao currículo na Educação Infantil, há também inúmeros debates e
discussões. Em 1998, pouco tempo após a promulgação da LDB (1996) foi lançado o
RCNEI (Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil).

Embora esse

documento tenha envolvido a consulta quanto ao seu conteúdo a alguns sistemas de
ensino e especialistas da área, sua versão final não resultou deste movimento, uma
vez que foi finalizado por um pequeno grupo de especialistas e tornou-se “uma
cartilha”.
Dentre as críticas direcionadas ao RCNEI, uma delas relaciona-se ao fato de
que ele se apresentara mais como uma receita, um manual e não um referencial.
Outro ponto criticado se deve ao caráter fragmentado e escolarizante presente em
sua composição.
Recentemente, a pauta dos debates acerca do currículo da EI tem se
organizado em torno da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
A BNCC é um documento de caráter normativo que, segundo o MEC, “define o
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo
a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento”, em
consonância com o que o PNE estabelece.
No entanto, os estudiosos e pesquisadores acadêmicos tem feito grandes
críticas a esta base curricular, sobretudo na Educação Infantil.
De acordo com Abramowicz e Tebet (2017), a ideia latente da BNCC consiste
em promover uma unidade de pensamento, principalmente em relação às diferenças,
buscando afastar os conflitos e consequentemente equalizar as diferenças.
Ao concordarmos com a aceitação de uma base comum para a
Educação Infantil, há uma perda para quem toma a diferença como
mote pedagógico/educativo, pois a forma no qual se assenta a base,
que é o comum e o universal, impõem um conteúdo que deve ser
“homogêneo”, único, comum e universal, pois a diferença não se
encapsula, uma vez que sempre difere (ABRAMOWICZ e TEBET,
2017, p. 14).
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Outras críticas que se faz à BNCC refere-se ao fato de que, com os conteúdos
fixos, ela contribuirá para facilitar a produção padronizada dos livros didáticos
aumentando, assim, o processo de privatização do ensino. Além disso, a BNCC ainda
visa engessar a formação de professores, responsabilizar a escola e diminuir a
autonomia dos alunos e docentes (FREITAS, 2017).
Abramowicz e Tebet (2017) questionam então qual seria a necessidade de a
Educação Infantil ter uma base curricular e as próprias autoras respondem afirmando
que só pode ser “para que um tipo de infância se realize sobre todas as crianças, sem
que elas mesmas possam se interrogar sobre ela”.

DESAFIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A primeira etapa da educação básica nem sempre foi considerada objeto de
discussão na educação brasileira. Durante muito tempo foi ignorada e tampouco tida
como relevante para a concretização de uma legislação específica. Foi por meio de
intensas manifestações que o atendimento às crianças pequenas se tornou um direito
a ser oferecido com base em políticas públicas (FONSECA, 1998).
Esse avanço na concepção da EI foi imprescindível para que novos suportes
fossem direcionados a esta etapa do ensino. Como exemplo, temos a Conferência
Nacional de Educação (CONAE), que vem permitindo discussões acerca da educação
básica (VIEIRA, 2010). Na reunião de 2010, foram elencados dados para a elaboração
de um novo Plano Nacional de Educação (PNE), que oportunizaram com que Vieira
(2010) fizesse algumas observações, na medida em que explica que

A análise das metas debatidas e deliberadas na CONAE deve levar
em conta que a educação infantil está na pauta das políticas federais
de desenvolvimento, e de educação, em particular, podendo ser isso
aspecto promissor para que se alcance a implementação de políticas
que reconheçam a necessidade de amenizar desigualdades sociais
diversas (VIEIRA, 2010, p. 811).

A autora deixa evidente que um dos desafios postos à Educação Infantil
corresponde à disparidade de condições da infância, identificada por políticas públicas
excludentes, considerando que elas “são responsáveis pela produção das
desigualdades, as quais explicam a necessidade das políticas sociais e de natureza
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compensatória, passíveis de críticas, mas inevitáveis e impostas por uma realidade
perversa” (FONSECA, 1998, p. 201). Portanto,
A verdade é que ainda vigora o discurso de que faltam recursos para
a educação infantil em vistas das “prioridades” do país, no caso, o
ensino fundamental. Entretanto, é preciso enfatizar que na verdade o
que falta é disposição política por parte do governo para investir na
educação pública de modo geral (CORRÊA, 2007, p. 30).

Deste modo, pensar em melhores condições para a EI implica em reflexões
acerca da sociedade e que seja compreendida como uma etapa da educação que
deve ser garantida como direito. Para tanto, não se pode deixar de considerar as
relações que existem na sociedade e que implicam no andamento da escola,
conforme pontua Fonseca (1998).
A política de educação infantil será melhor compreendida se
examinada no contexto do projeto educacional que se explica e se
justifica no contexto do projeto nacional – político, econômico e social
– assumido pelas instâncias governamentais e pelos movimentos
sociais (FONSECA, 1998, p. 202).

Acerca das discussões do PNE por meio da CONAE, Vieira (2010) destacou a
presença de desigualdades na oferta de educação infantil, em relação à faixa etária,
à etnia/cor, à localização, se urbana ou rural, à renda familiar e à escolaridade dos
pais/responsáveis. A escolarização de crianças com idade entre 0 a 6 anos é
considerada baixa, embora exista uma queda no índice de fecundidade no país. Sobre
tais disparidades ainda evidenciadas na EI, a autora ressalta que
A universalização da pré-escola, para atingir as crianças dos meios
populares das cidades e do campo, incluindo as indígenas e
quilombolas, é objetivo que deve ser reforçado no novo PNE. Assim,
a obrigatoriedade escolar estendida à pré-escola deve significar, mais
que uma imposição às famílias, um meio de propiciar a
universalização que oportunize experiências enriquecedoras e
emancipadoras no percurso escolar de todas as crianças pequenas
brasileiras (VIEIRA, 2010, p. 821).

De modo semelhante Côco et al (2015) abordaram o PNE em um paralelo com
a EI e trouxeram o delineamento de alguns desafios a partir de quatro temas: oferta
educacional, políticas de formação e valorização da profissão docente, gestão
democrática e processos de avaliação.
O acesso à educação infantil não atende a todos da faixa etária compreendida
entre 0 a 5 anos, especialmente no que se refere às creches para as crianças com
223

Entendendo a Educação: Desafios Atuais, Docência e Tecnologias

idades de 0 a 3 anos. Há a necessidade de se refletir sobre essas condições de
atendimento para que mudanças qualitativas ocorram nas próximas décadas a partir
de iniciativas planejadas (CÔCO et al., 2015).
Sobre os profissionais da educação, as autoras destacam tópicos em relação
à formação inicial e continuada, as condições de trabalho e remuneração. Assim,
apontam a necessidade urgente de políticas de formação que esgotem uma visão de
assistencialismo (CÔCO et al., 2015). Dado que, ainda pode ser evidenciado o
trabalho pedagógico com crianças sendo realizado por profissionais não docentes
(VIEIRA, 2010). Vieira (2010) acrescenta que as políticas nas variadas esferas de
governo que envolvam as instituições de formação em nível superior são de suma
importância para a efetivação de qualidade na EI e assim, da meta elencada no PNE.
Um outro desafio exposto, o da gestão democrática, implica em uma
administração que contemple a participação popular e social e que tenha o diálogo
como alicerce. Cabe salientar que
[...] para a efetivação da gestão democrática, muitos são os percalços
e desafios vinculados ao período de redemocratização de nosso país
e este vem na contramão das relações hierárquicas estabelecidas
nesse período, se opondo ao tecnicismo organizacional, à falta de
participação e autonomia, ao processo de centralidade das decisões
e ao silenciamento de outras vozes na ocorrência de nossa história ao
longo de décadas (CÔCO et al., 2015, p. 84).

Por fim, no que concerne à avaliação, esta não tem por finalidade mensurar o
desenvolvimento das crianças por meio de exames de larga escala, em virtude de que
a avaliação da EI deve estar embasada “[...]em indicadores que focalizem as
condições do que lhes é oferecido no seu processo de desenvolvimento, de
aprendizagem e de apropriação do conhecimento” (CÔCO et al., 2015, p. 88).
Em síntese, conhecer as desigualdades existentes e identificar o longo tempo
de encobrimento da EI configuram-se como reflexões necessárias para que os
avanços nessa área sejam consolidados (VIEIRA, 2010). Ainda, pode-se concluir,
conforme Vieira (2010, p. 827) explica: “O breve diagnóstico da situação da
escolarização da primeira infância no Brasil indica a necessidade de prosseguir com
os objetivos de garantir a democratização do acesso na educação infantil, o que se
pressupõe qualidade”.
Diante da exposição trazida, a seguir apresentamos as considerações finais do
trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo manifestou como proposta inicial apresentar algumas
discussões acerca da Educação Infantil, mediante a abordagem de sua trajetória
histórica, seus avanços e os desafios existentes. Para tanto, fizemos uso de um
levantamento bibliográfico que nos permitiu discutir alguns aspectos sobre EI contidos
em documentos legais.
Pela História da EI, podemos ressaltar uma série de mudanças em relação à
percepção e atenção com a infância. Identificamos informações acerca da criança
menosprezada e ignorada no passado, que começou a ser objeto de preocupação.
Um dado interessante, acerca do surgimento das primeiras instituições de ensino, que
tinham como objetivo o atendimento aos filhos das mães trabalhadoras, trouxe
impactos para o presente, no caráter assistencialista com que ainda funcionam muitas
instituições de EI.
Como conquistas, podemos citar, as legislações e documentos envolvendo a
EI, como exemplo, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a (LDB) (BRASIL, 1996).
Além da consideração da EI como etapa da educação básica e os investimentos por
meio da criação do FUNDEB.
Enfim, muitos avanços conquistados para a denominada: primeira etapa da
educação básica. Porém como nos assinala Vieira (2010) acumulamos ainda uma
“enorme dívida” com a infância brasileira. Atrelado a isso, ainda existem desafios que
explicitamos neste artigo. As vagas nas escolas públicas de EI não atendem à
demanda, há disparidades em relação aos grupos étnicos, em relação à faixa etária,
à localização, à renda familiar e à escolaridade dos pais/responsáveis.
Além disso, fatores como formação de profissionais da educação, gestão
democrática e avaliação na EI ampliam o rol de dificuldades que precisam ser
superadas.
De modo geral, os resultados apontaram que as discussões sobre a EI ainda
são

recentes,

tornou-se

uma

modalidade

obrigatória

há

pouco

tempo,

consequentemente, sua inserção na educação básica é bem atual. Neste sentido, a
EI conta com uma série de desafios e necessita de amparo e investimentos
governamentais.
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Resumo: Tem sido expressivo o crescimento de pesquisas que buscam, com afinco,
o conhecimento da natureza do trabalho docente. Atrelado a isso, é notório que os
tempos atuais requerem mudança, adaptação, atualização e aperfeiçoamento por
parte desse profissional, sendo a formação continuada, à luz da interdisciplinaridade,
uma porta de acesso para que o professor possa vislumbrar novas concepções de
mundo, sob o viés de uma diversidade de estratégias dos processos de ensino.
Educadores pesquisadores estão inseridos num contexto constante de ação de
combate à superficialidade e à alienação, buscando solucionar os problemas que são
apresentados ao ensino e à educação a partir de textos que revisitam os clássicos e
temáticas consagradas procurando explorar perspectivas analíticas para responder
aos desafios deste tempo presente. Portanto, inserido nesse contexto, nosso trabalho,
um estudo qualitativo, descritivo, tem como objetivo analisar a produção acadêmicocientífica desta temática no período de 2010 a 2020. A princípio, fizemos uso do
seguinte procedimento: revisão bibliográfica de artigos publicados em revistas
nacionais encontradas no Google Acadêmico, numa soma de 51 artigos, dentre os
quais apenas quatro estão relacionados diretamente com as temáticas “Formação
continuada” e “Interdisciplinaridade”, sendo um em 2014, dois em 2016 e um em 2020.
Os quatro artigos em referência, após leituras e releituras, convergem para a seguinte
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análise: A interdisciplinaridade é um dos princípios a serem observados na
organização do Ensino e deve ser incluída no mínimo de 20 % nos programas e
projetos escolares com base nos documentos oficiais da educação; o alcance para
implantação da interdisciplinaridade é insatisfatório devido a inúmeros obstáculos para
sua práxis; esse alcance, segundo os autores dos textos analisados, está relacionado
ao fato de os docentes não possuírem formação inicial interdisciplinar e chegam a
essas considerações a partir das propostas interdisciplinares lançadas,
compreendendo, assim, que é necessário uma formação continuada interdisciplinar.
Tal análise nos possibilitou uma melhor compreensão de como a formação continuada
de professores tem sido concebida e pensada na área, fornecendo-nos interessantes
indícios para investigar tais ações no presente. A partir desses pressupostos,
consideramos que a referida pesquisa nos proporciona visualizar que uma formação
continuada interdisciplinar pode dialogar dentro dos mecanismos que se organizam e
se desfazem na prática de docentes no ensino de Ciências, promovendo, assim,
reflexões consideráveis que poderão apontar caminhos, em meio aos desafios, que
orientarão uma configuração para esta formação.
Palavras Chaves: Formação Continuada. Interdisciplinaridade. Ensino de ciências.
Abstract: There has been an expressive growth of researches that search, with
determination, to know the nature of the teaching work. Linked to this, it is clear that
the current times require change, adaptation, updating and improvement on the part
of these professionals, and continuing education, in the light of interdisciplinarity, is a
gateway so that the teacher can glimpse new conceptions of the world, under the bias
of a diversity of strategies in the teaching processes. Researchers educators are
inserted in a constant context of action to combat superficiality and alienation, seeking
to solve the problems that are presented to teaching and education from texts that
revisit classics and established themes, seeking to explore analytical perspectives to
respond to the challenges of this time gift. Therefore, in this context, our work, a
qualitative, descriptive study, aims to analyze the academic-scientific production of this
theme in the period from 2010 to 2020. At first, we used the following procedure:
bibliographic review of articles published in national journals found on Google Scholar,
in a sum of 51 articles, among which only four are directly related to the themes
"Continuing Education" and "Interdisciplinarity", one in 2014, two in 2016 and one in
2020. The four articles in reference, after reading and rereading, they converge to the
following analysis: Interdisciplinarity is one of the principles to be observed in the
organization of Education and must be included at least 20% in school programs and
projects based on official education documents; the scope for implementing
interdisciplinarity is unsatisfactory due to numerous obstacles to its practice; this reach,
according to the authors of the analyzed texts, is related to the fact that teachers do
not have initial interdisciplinary training and come to these considerations based on
the interdisciplinary proposals launched, thus understanding that continuing
interdisciplinary training is necessary. Such analysis allowed us a better understanding
of how the continuing education of teachers has been conceived and thought of in the
area, providing us with interesting clues to investigate such actions in the present.
Based on these assumptions, we consider that the aforementioned research allows us
to visualize that an interdisciplinary continuing education can dialogue within the
mechanisms that organize and dissolve in the practice of professors in Science
teaching, thus promoting considerable reflections that may point out paths, in amidst
the challenges, which will guide a configuration for this formation.
Keywords: Continuing Education. Interdisciplinarity. Science teaching.
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1. INTRODUÇÃO
Tratar sobre a formação do educador das disciplinas de ciências exatas na
educação básica é um dos pontos amplamente abordados em diversos grupos de
pesquisa em educação/ensino. Tal relevância se justifica uma vez que,
historicamente, mudanças significativas estão sendo delineadas, tanto nos conteúdos
metodológicos, quanto na prática em sala de aula, o que confere a essa linha o status
de um campo complexo de estudos e investigações. Logo, a busca pelo
aperfeiçoamento, de um modo contundente, torna-se um imperativo, uma condição
necessária para dar início a uma investigação sob o viés teórico em que seja
evidenciada a forma, o modelo, a estrutura pela qual professores e professoras do
ensino dessas ciências se encontrem qualificados. Nesse sentido, procura-se
responder a uma demanda que está presente na sociedade como um todo, a
capacidade de formar cidadãos com habilidades de realizar leituras para além dos
muros da escola.
O desenvolvimento profissional docente está fortemente associado com a
concepção de formação permanente ou aprendizagem ao longo da vida (formação
continuada) e pode incluir possibilidades de melhoria da prática pedagógica. A Base
Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) e Currículos declaram que a educação está
comprometida com a formação e o desenvolvimento global, em suas dimensões física,
afetiva, social, ética, moral e simbólica. Promovem aprendizagens para cada etapa da
educação básica mediante algumas decisões das quais citamos duas que são de
fundamental importância e uma dessas fundamenta nosso trabalho de pesquisa. São
elas:
 contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares,
identificando estratégias para apresentá-los, representá-los,
exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na
realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão
situadas;
 decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos
componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das
equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas
e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem.
(BNCC, 2018, p.16).
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Essas decisões devem ser levadas em consideração na organização de
currículos e propostas adequadas às diferentes modalidades de ensino (Educação
Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, Educação Escolar
Indígena, Educação Escolar Quilombola, Educação a Distância), atendendo-se às
orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais (BNCC, 2018, p.16).
Assim, observa-se que a interdisciplinaridade tem ocupado um lugar nos
debates acadêmicos com grande abrangência e de um modo especial no ensino. Ela
pode integrar-se em outras áreas específicas com propósito de promover uma
interação entre aluno, professor e cotidiano. Nesse sentido a interdisciplinaridade
constitui-se como uma ferramenta indispensável na construção-reconstrução de
saberes, de modo a atender mudanças paradigmáticas e ao exercício da cidadania.
Com origem em reflexões para um ensino de qualidade e buscando promover
discussões nesses dois contextos, interdisciplinaridade e a formação continuada de
professores de ciências exatas, em um contexto de ensino médio da escola pública,
o presente artigo discute a importância da temática supracitada no exercício dos
docentes da área no período de 2010 a 2020 a partir das publicações de propostas
acadêmicas com enfoque na interdisciplinaridade e formação continuada.
No contexto atual de mudanças, com a globalização, sempre será necessário
buscar mais conhecimentos, portanto é imprescindível que o educando seja
capacitado de forma que aprenda a fazer ligações de fatos a conteúdos e vice-versa,
constituindo o máximo do aprendizado. Partindo do princípio de que o professor é um
instrumento de grande relevância neste processo de mudança se faz necessário um
olhar mais comprometido com seu fazer docente, buscar o diálogo professor-escola
em relação a práxis, favorecendo um dispositivo em busca da melhoria do ensino
como aponta os documentos oficiais da educação. Portanto, entendemos que o
desenvolvimento profissional pode ser considerado objeto da formação e, esta
formação constitui o passo mais importante para a realização da prática
interdisciplinar, sendo entendida como uma condição fundamental do ensino e da
pesquisa na sociedade contemporânea.
Acreditamos que a qualificação de docentes do ensino de ciências exatas, seja
na graduação ou na formação continuada, remete-nos para a importância de repensar
a atuação pedagógica e para redefinir caminhos nos requer o entendimento que os
processos formativos apresentam limites e perspectivas. A formação continuada,
atualmente, se não tiver um viés condutor, perde-se no acaso e cai na complexidade
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dos mecanismos institucionais e disciplinares. A escola se põe, muitas vezes, de
forma minimizada a uma existência passiva entre representações e ações antigas.
Logo, vislumbramos uma concepção global da formação docente que se torna viés de
uma transformação coerente.
Para

fundamentar

nosso

pensamento

crítico-reflexivo

sobre

a

interdisciplinaridade e formação continuada, decidimos construir o corpus do nosso
trabalho a partir de uma refinada busca dos artigos publicados de acordo com a
temática em questão de maneira a analisar quais discursos, orientações,
inquietações, configurações, contribuições estão presentes nos referidos artigos
encontrados, de maneira a consolidar um estado de conhecimento. Sendo assim, a
pesquisa se desenvolve dentro de uma abordagem qualitativa descritiva em que
registramos a partir da análise das propostas acadêmico-científica, presentes nas
revistas nacionais, divulgadas no Google Acadêmico, como se comportam os atores,
educadores, teorias e práticas educativas, o próprio cenário do Ensino dentro dessa
perspectiva de interdisciplinaridade e formação continuada.
O mergulho na busca do corpus nos trouxe um número de 51 artigos em que
apenas 4 corresponderam efetivamente ao assunto em pauta. Desses, um é
referência de uma publicação da Revista Ciência e Natura (RCN) do ano de 2014,
cuja proposta discute sobre a interdisciplinaridade em curso de formação de
professores de Ciências da Natureza com tema: “Diálogos Interdisciplinares em rodas
de formação”; outros dois artigos do ano de 2016, sendo um da Revista Pesquisa
Interdisciplinar (RPI) que discute a interdisciplinaridade na e para formação docente e
outro

da

Revista

SBEnBio

que

está

voltado

para

uma

discussão

da

interdisciplinaridade no ensino de ciências: possibilidades e desafios para a formação
continuada de professores; e por último um artigo de 2020 publicado na Revista
Internacional de Pesquisa em Didática das Ciências e Matemática (RIPDCM) que
coloca em evidência concepções de interdisciplinaridade como proposta de formação
continuada.
Evidenciar um trabalho com essa propositura é entender de modo específico
que ocorrem trocas de conhecimentos que são essenciais e, diante do
desenvolvimento da pesquisa, poderão surgir os problemas e as utopias, mas
principalmente possibilidades e sugestões eficazes e significativas. Portanto,
buscamos contribuir com o processo ensino e aprendizagem, com propósito de dar
relevância ao próprio ensino, motivação, compreensão e consciência para com os
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professores e professoras que a prática interdisciplinar fortalece o seu fazer docente
e forma seres humanos críticos, participativos, capazes de modificar seu redor e
entender de forma mais ampla e menos fragmentada sua própria realidade.

2. FORMAÇÃO DOCENTE E INTERDISCIPLINARIDADE
A modernidade exige mudanças, adaptações, atualização e aperfeiçoamento.
Quem não se atualiza fica para trás. A parceria, a globalização, a informática, boa
parte da tecnologia digital é um desafio a quem se formou há muitos anos. Essa
concepção moderna de educador exige uma sólida formação científica, técnica e
política, viabilizadora de uma prática pedagógica crítica e consciente da necessidade
de mudanças na sociedade brasileira. O profissional consciente sabe que sua
formação não termina nas Instituições de Educação Superior (IES). Tal formação lhe
aponta caminhos, fornece conceitos e ideias, a matéria-prima de sua especificidade.
Muitos professores, mesmo tendo sido assíduos, estudiosos e brilhantes em sua
formação inicial, tiveram de aprender na prática, estudando, pesquisando,
observando, errando muitas vezes, até chegarem aos profissionais competentes que
hoje são.
O ato de ensinar é de imensa responsabilidade, e ensinar ciências exatas não
é simplesmente apresentar conhecimentos para os alunos e esperar que eles, num
toque de mágica, tenham domínio da disciplina. Precisamos de muita arte, estratégia,
instrumentos pedagógicos para conquistar os alunos, para que possam ser líderes,
mostrar confiança e assinalar conteúdo. Acreditamos que uma das tarefas do
professor seja de transformar a aula em um veículo que leve o indivíduo a procurar
respostas para todas as perguntas, exercitando sua capacidade de raciocínio. Situar
a formação do professor nos dias de hoje é contextualizar seu papel na escola e na
sociedade.
Nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art.13), o professor é
percebido como um profissional a quem se confiam tarefas no plano da instituição
escolar, da sala de aula e das relações da escola com seu entorno e de quem se
espera iniciativas relativas ao desenvolvimento profissional. Para Gatti (2011), o (a)
professor é o (a) ator (atriz) que está no centro do trabalho educacional
institucionalizado, envolvido indissolutamente nas relações educativas. Os processos
abrangentes de reconhecimento social fazem-se presentes nas relações, quer nas
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perspectivas e nas expectativas dos docentes, quer na dos alunos, assim como os
aspectos estruturantes das sociedades em certo tempo. O ambiente em que os
professores executam suas funções e os propósitos e formas de atuar tem
demandado complexidade crescente.
Para uma melhor formação e atuação docente, constata Aragão (2000) que a
prática pedagógica de cada professor manifesta suas concepções de ensino,
aprendizagem e conhecimento, como também suas crenças, seus sentimentos, seus
compromissos políticos e sociais. No entanto, tais concepções nem sempre estão
explicitas e conscientes para os profissionais, embora determinem o seu fazer
decente. Em outras palavras, o que o professor ensina aos seus alunos decorre de
sua visão epistemológica dessa ciência, do propósito educacional que atribui a seu
ensino, de como se vê como educador.
No que toca à formação de professores de Ciências e Matemática, há um
consenso da importância de um conhecimento sólido, fundamentado nas disciplinas
específicas, entretanto resta estabelecer um aspecto indubitável quanto à formação
desses mesmos professores na epistemologia. Como consequência de uma formação
deficiente dos professores e dos direcionamentos que eles tomam para as aulas,
grande parte dos alunos tem a impressão de que o universo cientificista se impõe a
eles de maneira muito rígida, ou seja, os obriga a enxergar o universo com os olhos
de um cientista, quando o que se busca está mais associado a uma tentativa de tornálos aptos a, por meio da ciência, explicarem o “seu universo”.
Nesse sentido, observa-se na Educação Básica, de um modo especial a rede
pública de ensino, um palco de contradições sociais e políticas que nos inquietam
como comunidade local e, porque não dizer, nacional. Logo, com vistas a garantir a
qualidade do Ensino Médio oferecido pelo País sob a orientação dos Documentos
Oficiais da Educação surge o Pacto Nacional pelo Fortalecimento desse mesmo
Ensino que, por sua vez, tem como propositura central contribuir para o
aperfeiçoamento da formação continuada de professores a partir da discussão de
suas próprias práticas. Tal olhar para a formação continuada docente se orienta como
ação fundamental para o alcance dessa qualidade da Educação Básica a qual
tratamos nesse texto.
Saviani (2001) afirma que a formação continuada não deve se restringir à
resolução de problemas específicos de sala de aula, mas contribuir para que o
professor ultrapasse a visão compartimentada da atividade escolar e passe a analisar
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os acontecimentos sociais, contribuindo para sua transformação. Assim, a formação
dos professores deve ser orientada por uma teoria. Sem desconsiderar a importância
da prática, é preciso destacar a teoria de maneira não só para uma reflexão sobre
novas possibilidades ao acesso do conhecimento, como para uma análise da própria
prática. A partir de então, colocamos em discussão a práxis didático-pedagógica de
professores que perfazem o tripé Matemática, Física e Química que, pensado à luz
da interdisciplinaridade, eixo integrador, zona de convergência e de articulação dos
processos de Ensino e de Aprendizagem, conduz o professor a ser um agente atuante,
entusiasta por excelência, crítico reflexivo e pesquisador de sua própria prática. Ele
sai de uma relação pedagógica linear para uma relação pedagógica dialógica, na qual
a posição de um é a posição de todos.
Logo, para muitos autores, a Interdisciplinaridade é considerada como
alternativa para superação dessa visão fragmentada e restrita do mundo. A partir de
então, a pesquisa que aqui desenvolvemos vai ao encontro da temática escolhida, em
virtude de que a interdisciplinaridade, de acordo com Thiesen (2008, p.545) tem um
enfoque epistemológico que está relacionado “... ao estudo do conhecimento em seus
aspectos de produção, reconstrução e socialização, a ciência e seus paradigmas, e o
método como mediação entre o sujeito”. Entretanto, entendemos a necessidade de
propostas que discutam como promover a interdisciplinaridade no processo de
formação continuada de professores de ciências exatas para o ensino médio da
escola pública, visto que a dificuldade para a compreensão deste conceito, aliadas à
ausência de condições de trabalho nas escolas que propiciem essa temática, podem
ser limitadoras para o desenvolvimento de práticas interdisciplinares pelos próprios
professores.
Um ensino embasado na prática interdisciplinar pretende formar alunos com
uma visão global de mundo, aptos para “articular, religar, contextualizar, situar-se num
contexto e, se possível, globalizar, reunir os conhecimentos adquiridos” (MORIN,
2002B, p. 29). Essa ideia é a base deste trabalho de pesquisa e o principal referencial
teórico. A visão de mundo, pautada na relação entre o todo e as partes, dão o respaldo
necessário ao conceito de interdisciplinaridade que concebemos. Esse conceito está
apoiado na complexidade, no objetivo de alcançar uma visão global de mundo, na
abordagem de um tema ou tópico que esteja acima das barreiras disciplinares, isto é,
na tentativa de abordar o tema como um todo (em sua relação com as partes) e com
as disciplinas que o compõem.
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A abordagem interdisciplinar atende a esta demanda, sem anular a importância
da disciplinaridade do conhecimento. De toda forma, convém não esquecer que, para
que haja interdisciplinaridade é preciso que haja disciplinas. As propostas
interdisciplinares surgem e desenvolvem-se apoiando-se nas disciplinas; a própria
riqueza da interdisciplinaridade depende do grau de desenvolvimento atingido pelas
disciplinas e estas, por sua vez, serão afetadas positivamente pelos seus contatos e
colaborações interdisciplinares (SANTOMÉ, 1998, p.61).

Portanto,

a

prática

interdisciplinar não é oposta à prática disciplinar, mas sim complementar a esta, na
medida em que “não pode existir sem ela e, mais ainda, alimenta-se dela” (Lenoir,
2001, p. 46). Santomé (1998, p.55) define disciplina como “uma maneira de organizar
e delimitar um território de trabalho, de concentrar a pesquisa e as experiências dentro
de um determinado ângulo de visão”.
Assim, em um olhar mais amplo, e na busca de tentar definir o termo, tem-se
que a interdisciplinaridade tem muitos significados. Para Klein (2001, p. 115), “não
existe um currículo interdisciplinar único, um paradigma para a prática único e uma
teoria única.” A interdisciplinaridade pode ser entendida, segundo Morin (2002), como
uma grande mesa de negociações na Organização das Nações Unidas (ONU), onde
muitos países se reúnem, mas cada qual para defender seus próprios interesses. Ela
pode significar, assim, uma simples “negociação” entre as disciplinas; um tema, no
qual cada disciplina defende seu próprio território, o que acabaria por confirmar a
barreira disciplinar e aumentar a fragmentação do conhecimento. Piaget (1979, p.166)
define essas práticas como multidisciplinares, já que compreendem um nível inferior
de integração entre as disciplinas:
Multidisciplinaridade. O nível inferior de integração. Ocorre quando,
para solucionar um problema, busca-se informação e ajuda em várias
disciplinas, sem que tal interação contribua para modificá-las ou
enriquecê-las.
Interdisciplinaridade. Segundo nível de associação entre disciplinas,
em que a cooperação entre várias disciplinas provoca intercâmbios e,
consequentemente, enriquecimentos mútuos. (PIAGET, 1979, p.166)

Para Machado (2000), a escolha de um tema pelo qual “borboletearão” as
diferentes disciplinas ou a tentativa de trabalho em grupo por docentes apegados aos
seus pontos de vista e seus objetos de estudo são os tipos de projetos que geralmente
os professores denominam interdisciplinares. Outra prática comum na tentativa da
implantação da interdisciplinaridade é esta acabar por gerar uma nova disciplina que
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emerge do encontro de outras. Isto acaba por minar a tentativa de implantação da
interdisciplinaridade.
Assim, pode-se apontar que o interdisciplinar de que tanto se fala não está em
confrontar disciplinas já constituídas das quais, na realidade, nenhuma consente em
abandonar-se. Para se fazer interdisciplinaridade, não basta tomar um “assunto” (um
tema) e convocar em torno duas ou três ciências. A interdisciplinaridade consiste em
um objeto novo que não pertença a ninguém (BARTHES, 1988, apud MACHADO,
2000, p.117).
A interdisciplinaridade de que tratamos no presente artigo compreende troca e
cooperação, uma verdadeira integração entre as disciplinas de modo que as fronteiras
entre elas se tornem invisíveis para que a complexidade do objeto de estudo se
destaque. Nesta visão interdisciplinar, o tema a ser estudado está acima dos domínios
disciplinares. Além da necessidade de um pensamento sistêmico, outro ponto
importante na obra de Morin trata da contextualização, da inserção das partes no todo,
já que informações dispersas que não se inserem na visão geral de mundo e não têm
ligações com as redes cognitivas pré-existentes em cada pessoa deixam de ser
significantes e gerar significados. A necessidade de conectar conhecimentos,
relacionar, de contextualizar é intrínseca ao aprendizado humano.
A importância de um ensino de ciências interdisciplinar é muito discutida e, no
nosso entender, desde os estudos na pesquisa das especializações e logo depois
com a pesquisa que se insere no mestrado, essa perspectiva surge como uma
alternativa inovadora para atender uma demanda em resposta a um momento de
crítica e oposição aos desdobramentos de uma cultura de formação, consolidação e
expansão da ciência moderna. O nosso ensino ainda se encontra fragmentado,
desarticulado e, a partir desse contexto, as instituições educacionais acabam por
refletir esta realidade na formação dos indivíduos, na qual as disciplinas escolares são
tratadas isoladamente, dificultando uma visão global de mundo.
A realização deste levantamento bibliográfico nos auxiliou sobremodo à
reflexão ampliada do entendimento da interdisciplinaridade e sua importância na
prática docente. Mais do que pensar a interdisciplinaridade enquanto opção
pedagógica para superar o conhecimento fragmentado, esta pesquisa focou na
formação de professores para trabalhar novas concepções de mundo em meio a uma
rede de estratégias dos sistemas de ensino. As proposituras teóricas aqui
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evidenciadas nos proporcionam interpretar os artigos encontrados e a partir de suas
informações teremos os dados, que serão analisados na seção posterior.

3. DISCURSO TEÓRICO DOS ARTIGOS PESQUISADOS
TEMÁTICA PROPOSTA, UMA ANÁLISE EM EVIDÊNCIA

DENTRO

DA

Nesta seção apresentaremos as análises dos dados que tiveram origem nas
informações dos artigos inseridos na temática em questão.
Para o trabalho de Araújo; Alves (2014), a interdisciplinaridade, por ser inserida
no contexto da educação e do ensino, à medida que envolve a produção do
conhecimento, intensificou o retorno da formação continuada interdisciplinar. A
Resolução nº 2 de 30 de janeiro de 2012, do Conselho Nacional de Educação (CNE),
expõe que o ensino parte de uma base nacional comum que não mais pode ser
constituída em blocos, mas deve ser um todo integrado. Esse ensino deve favorecer
conhecimentos e saberes comuns necessários a todos os educandos. Uma formação
que faça consideração a diversidade, em suas localidades e especificidades de sua
região. O referido artigo também faz menção de que, por se tratar de mudanças que
qualificam o ensino e que contribuem para melhor formação dos estudantes, faz-se
necessário também pensar na contextualização que, de acordo com os documentos
oficiais (BRASIL, 2000), o que consiste em construir uma leitura melhor de mundo
para poder compreendê-lo. Os autores declaram perceber que a proposta
implementada pelos documentos oficiais é a busca pelo ensino desfragmentado, que
as áreas do conhecimento se reorganizam em unidades maiores, vislumbrando uma
abordagem interdisciplinar.
Logo, a partir dessas mudanças nas avaliações e no sistema de ensino, surge
um novo olhar por parte dos documentos, em que não seria mais viável formação
disciplinar e sim formação interdisciplinar. A problemática apresentada por esses
pesquisadores está relacionada a falta de embasamento teórico e metodológico sobre
o ensino interdisciplinar, pois, na época em que apresentaram esse estudo, eles
estavam em um curso de formação de professores em Ciências da Natureza da
Universidade Federal do Pampa – Campus Dom Pedrito, que teve seu funcionamento
no ano de 2012. Participavam de um projeto de pesquisa: “Ensino de Ciências da
Natureza: Diálogos Interdisciplinares em rodas de formação”, cujo objetivo era estudar
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a interdisciplinaridade no curso de formação. A questão base era saber as percepções
docentes e discentes do curso sobre a prática interdisciplinar.
Vários questionamentos são evidenciados nesse trabalho com intuito de
esclarecer e responder o problema de pesquisa. Perguntas tais: “Como será a atuação
dessa nova geração de professores que está sendo formada na perspectiva do
trabalho interdisciplinar?”; “Como os professores formadores devem atuar em um
curso interdisciplinar, uma vez que suas formações foram em áreas específicas?”;
“Como podemos saber se, a partir de um curso denominado interdisciplinar, a
formação do egresso se constitui interdisciplinarmente?”.
A pesquisa analisou a fala dos sujeitos (docentes e discentes) no curso de
Licenciatura em Ciências da Natureza da UNIPAMPA do Campus Dom Pedrito. O
aporte teórico para fundamentação da pesquisa tem seu olhar a partir dos documentos
oficiais da educação (CNE, 2012), (BRASIL, 2002; 2000),

e autores tais como:

(MIRANDA et al., 2010), (FAZENDA, 2003, p. 38-39), (JANTSCH e BIANCHETTI,
2011, p. 20-25), (LUCK, 2001), (FERREIRA, 1999), (YARED, 2008 apud SUERO,
1986, p. 18), (MORAES & GALIAZZI, 2007; 2006), (PIETROCOLA et al., 2003). A
metodologia numa abordagem qualitativa, utilizando a Análise Textual Discursiva e
tendo como instrumento de coleta um questionário para 30 licenciandos e 6
professores.
Os autores do artigo evidenciam suas análises a partir de uma unitarização que
deu origem a unidades de sentido, a relação entre essas unidades a partir dos
indicadores formaram as categorias. Essas unidades mostram que os conceitos
relacionados a interdisciplinaridade são carentes de interação e diálogo entre as
disciplinas, gerando um conhecimento amplo, de maneira em que para muitos
aparece “uma nova forma de compreender e fazer o ensino e aprendizagem” (p.353).
Dentro dessa afirmação estão aqueles sujeitos que apresentam dificuldade em
compreender a visão interdisciplinar do curso. Apresenta, ainda, que o ensino por
áreas especificas gera um grau maior de complexidade para os discentes e, para os
docentes, isso gera insegurança, pois declaram a dificuldade de ensinar quando foram
formados de forma específica em suas áreas isoladas.
Por fim, os autores apresentam em sua conclusão de que docentes mostram
entendimento que podem se tornar interdisciplinares no ensino, porém para a prática
em sala de aula ainda se distanciam da abordagem. É perceptível que o conceito e a
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aplicação da interdisciplinaridade “é ainda inovador” (p. 356). É necessário ter um
olhar mais amplo, buscando o ensino contextualizado e instigador.
Jorge; Pereira Júnior (2016), no seu artigo que tem como temática de
abordagem: “A interdisciplinaridade na e para a formação docente: uma perspectiva
de ensino aprendizagem para as ciências naturais e matemática”, da Universidade
Federal do Cariri, Campus Bejo dos Santos – CE apresenta-se algumas definições de
interdisciplinaridade destacando sua importância para o ensino e para a
aprendizagem. O foco está na atuação de professores para com a formação de alunos
interdisciplinares. A partir dos conceitos relacionados ao ensino de Ciências e
Matemática, aponta como que professores atuam interdisciplinarmente nessas áreas,
ressaltando a importância dessa relação entre as disciplinas para o ensino
aprendizagem. A problemática tem origem na necessidade de um corpo docente com
formação nos princípios interdisciplinares. É notório por parte dos pesquisadores que,
mesmo nos cursos com formações interdisciplinares, os formados não põem em
prática essa interdisciplinaridade, não ocorre disponibilização de mudança dessa
prática e que há um distanciamento por parte das Instituições de Ensino Superior para
com a formação desses docentes ainda que se intitulem cursos interdisciplinares.
Na realidade o artigo trata de uma análise dos conceitos e práticas de
interdisciplinaridade, a partir de uma proposta de um curso de Licenciatura
Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática, uma vez que a aplicação da
interdisciplinaridade como viés dessa relação entre as áreas promove facilitar o ensino
aprendizagem e contribuir para um conhecimento mais solidificado. Assim,
apresentam

alguns

interdisciplinar,

além

déficits
de

na

formação

buscarem

de

discutir

educadores
como

os

com

alunos

habilidade
reagem

à

interdisciplinaridade. O aporte teórico tem origem no conceito de interdisciplinaridade,
tendo como autores que fundamentam: Fazenda (2011, 1993), Japiassu (1976), PCN
(1998, 1997), Bonatto (2012), Cachapuz, Praia e Jorge (2004), Paviane (2008).
Em suas considerações finais os autores apontam que mesmo docentes em
cursos interdisciplinares, a formação não está adequada para atender a demanda de
ensino, sem contar que os alunos não estão aptos a receberem a proposta se não são
trabalhados na interdisciplinaridade desde os anos iniciais. Declaram, ainda, que se a
interdisciplinaridade fosse aplicada desde os anos iniciais, a compreensão, o
conhecimento adquirido pelos alunos daria a eles a possibilidade de absorver
conceitos diversos por distintos olhares. Por fim, apontam que não é possível ensinar
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e aprender de forma interdisciplinar se as próprias instituições de ensino superior não
praticam a interdisciplinaridade e afunilam seus conhecimentos em suas
especialidades.
O artigo dos autores Venturi; Clebsch; Luca (2016) apresenta as dificuldades e
possibilidades

à

formação

docente

para

o

desenvolvimento

de

práticas

interdisciplinares na escola. A temática está pautada na “Interdisciplinaridade no
ensino de ciências: possibilidades e desafios para a formação de professores” e
discute a relação da interdisciplinaridade e o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo
(PCK) com origem numa experiência dos autores, num período de construção de um
material didático. Os autores declaram que os discursos oficiais afirmam a
necessidade e importância da interdisciplinaridade, mas raramente ela é alcançada
nas escolas brasileiras, em virtude dos grandes obstáculos enfrentados para sua
prática. A partir desses obstáculos e da falta de consenso sobre como desenvolver a
interdisciplinaridade, a conjuntura também se encontra associada a uma gama de
fatores

de

caráter

epistemológicos,

tais

como

a

compreensão

sobre

interdisciplinaridade, com as dificuldades institucionais, metodológicas e formativas.
Em seu corpus apresentam também que as atuais Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação de professores visam integrar a formação inicial e
continuada e apontam na direção da superação de alguns problemas já elencados.
Esse documento compreende a reflexão dos professores sobre sua própria prática em
uma concepção de desenvolvimento profissional. A partir desse pressuposto,
apresentam a seguinte problemática: A construção de um material didático capacita o
professor para o ensino de um tema de forma interdisciplinar? Expressa-se, assim,
ser necessário que para compreender uma situação problema, é de fundamental
importância a integração de diversos conhecimentos.
Em sua estrutura teórica fundamentam suas posições usando autores e
documentos, tais como: Clebsch (2015), Delizecoiv (2011), Park (2008), Shulman
(1986), Gallon (2015), Mozena (2014), Pires (1998), Kawamura (1997), Forez (2008),
Zanon (2008), Novak (2010), Brasil (2010, 2012, 2015).
A partir da análise de uma experiência (Câncer de pele) os autores construíram
um material didático que contribuiu no desenvolvimento do PCK dos três profissionais,
uma vez que identificaram a presença de quatro componentes do PCK no
conhecimento profissional de ambos os autores, o que lhes trouxe uma compreensão
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mais aprofundada dos conteúdos da área de formação e atuação profissional de cada
um. O trabalho conjunto, interdisciplinar, permitiu aos autores um novo entendimento
do câncer de pele, integrando conteúdos científicos, didáticos e pedagógicos. A partir
dessa

experiência,

apresentam

uma

proposta

de

curso

com

foco

na

interdisciplinaridade para formação continuada de professores. A proposta está
pautada na construção de materiais didáticos interdisciplinares com vistas à utilização
no ensino. A partir da integração das várias áreas do conhecimento é possível
desenvolver processos de ensino interdisciplinares. Na verdade, o trabalho pontua,
em sua experiência, que é possível a partir da construção de materiais didáticos
interdisciplinares realizar formação continuada. A partir da execução de projetos
interdisciplinares pode ocorrer uma forma de inovar o ensino e responder a uma
demanda contemporânea.
Como último texto, tem-se o trabalho de Noronha; Rotta (2020), que trabalho o
tema: “Concepções de interdisciplinaridade no ensino de ciências: uma proposta para
formação continuada de professores”. Os autores consideram o conceito de
interdisciplinaridade polissêmico, ainda em elaboração que surge como resposta para
superação do olhar fragmentado nos processos de produção e de socialização do
conhecimento. A pesquisa é construída a partir de uma dissertação de mestrado e
discute uma proposta didática interdisciplinar para formação continuada de
professores de ciências dos anos finais do ensino fundamental. A proposta criou
contextos que propiciaram a reflexão, análise e proposição de atividades
interdisciplinares pelos docentes participantes do curso.
A partir da pesquisa realizada pelos autores, mostra-se que os professores do
Ensino Fundamental apresentam visão simplista sobre a interdisciplinaridade,
reduzida apenas à associação entre as disciplinas dos currículos das escolas.
Constatou-se que a formação inicial dos professores tem grande influência, tanto na
concepção da temática quanto na prática docente interdisciplinar. Logo, a partir
dessas constatações o objetivo da ação de pesquisa foi elaborar e discutir uma
proposta didática interdisciplinar para a formação continuada de professores de
ciências dos anos finais do ensino fundamental.
Fundamentam suas posições a partir dos teóricos Almeida (2018), Alves
(2007), Berti (2015), Biar (2014), Blauth (2015), Bonatto (2012), Cardoso (1995),
Desgagné (2007), Fazenda (2011, 2002), Feistel (2011), Fortuna (2016), Garrutti
(2004), Gozzi (2017), Jantsch (1995), Lelis (2005), Ludke (2011), Magalhães (2005),
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Milaré (2010), Mocellim (2014), Thiesen (2008), Pombo (2005), Toneti (2013), Savaris
(2014), Morin (2003), Trindade (2005).
O trabalho se desenvolveu tendo como início uma reflexão quanto as
concepções e experiências dos participantes com a temática em questão. Conversas
que fluíram de forma descontraída, propiciando um ambiente reflexivo que possibilitou
a troca de experiências e percepções. Relata-se através do diálogo a importância de
uma prática interdisciplinar que contemplasse a conexão de várias áreas do saber, ou
seja, trabalhar conteúdos com várias visões. os autores detectaram que alguns
docentes apresentam concepção semelhante à de Bonatto que concebe um caráter
metodológico, o qual propõe que um tema seja trabalhado com a abordagem de
diferentes disciplinas. A partir do diálogo (rodas de conversa) foi possível captar ainda
que os docentes ampliaram suas concepções sobre os autores que discutem a
interdisciplinaridade no ensino de ciências, chegando ao entendimento que, a partir
daqueles diálogos, das interações e das construções, as professoras acreditam que
teriam facilidade para atuar interdisciplinarmente, pois possuem uma formação
interdisciplinar.
Discutir a interdisciplinaridade a partir de textos clássicos referente ao
fenômeno foi o dispositivo que alavancou os professores para um maior interesse pela
temática, conhecimento que gerou formação docente para a execução e compreensão
da interdisciplinaridade. Quando esta é vivenciada, sente-se mais segurança para
desenvolver ações nessa perspectiva. É preciso o entrosamento dos professores das
diferentes disciplinas, além da disponibilidade de cada um para debaterem sobre o
assunto e realizar projetos interdisciplinares. Os autores apontam também, como
obstáculos para realização dessa prática a falta de recursos, a limitação por parte da
gestão escolar, limitações de se trabalhar coletivamente, além de alguns problemas
internos que se referem às limitações pessoais dos próprios docentes.
De uma forma geral, a partir da pesquisa foi possível refletir sobre as
perspectivas da realização de propostas interdisciplinares para o ensino de ciências,
bem como observar que o diálogo sobre a interdisciplinaridade auxiliou na
compreensão desta em sua complexidade, sendo possível sim um projeto
interdisciplinar dentro das diferentes disciplinas. Observou-se também que o livro
didático que usam apresenta poucas interações entre as áreas científicas, ocorrendo
pouco ou nenhum aspecto interdisciplinar do conteúdo. O momento de formação
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aconteceu e foi possível refletir sobre a prática docente e reconciliar as dimensões da
pesquisa sobre a prática e a formação continuada.
Diante de tudo que foi exposto, diante do diálogo dos autores com seus
referenciais teóricos em relação à complexidade de cada trabalho e as várias
concepções engendradas, uma nova configuração pode ser contemplada à medida
que é compreensível o conceito de interdisciplinaridade.

4. CONSIDERAÇÕES A PARTIR DAS CONCEPÇÕES DO ESTADO DO
CONHECIMENTO
Na contemporaneidade, o tema interdisciplinaridade ganha destaque no campo
científico e educacional. Isso implica inserir-se nas discussões que envolvem a
organização do trabalho educacional em todos os níveis, tornando-se cada vez mais
necessário refletir sobre essa temática em sua diversidade. No percurso deste
trabalho, verificamos que alguns professores desenvolvem práticas educativas com
características interdisciplinares, sinalizando para a interdisciplinaridade. Entretanto,
observa-se, ainda, estar presente uma sequência ininterrupta de obstáculos que
dificultam a construção do trabalho interdisciplinar dos professores e professoras do
ensino de ciências e matemática, sujeitos das pesquisas utilizadas em nossa
pesquisa.
Os entraves apresentados pelos autores para o exercício das práticas
interdisciplinares estão associados às condições vivenciadas no cotidiano escolar, tais
como: ausência de interação entre professores e professoras nos planejamentos,
projetos inacabados e cancelados, tempo escasso, recursos didáticos e financeiros
precários, trabalho solitário, ambiente físico necessitando de manutenção e
restauração, falta de laboratórios, um déficit quase que generalizado, além da
problemática da compreensão do conceito de interdisciplinaridade.
Os autores acreditam na importância da implementação de tais práticas por
defenderem que se trata de uma abordagem natural diante do conhecimento que não
é fragmentado e nem, tampouco, isolado. A interdisciplinaridade busca a ampliação e
o enriquecimento do saber, não no sentido de sobrecarregar, mas no sentido de
vislumbrar possibilidades, enfoques que superem o reducionismo e minimalismo do
ponto de vista tradicional.
Compreendemos a partir das abordagens publicadas que a exigência
interdisciplinar impõe a cada especialista transcender sua própria especialidade e
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tome consciência de seus próprios limites para acolher a contribuição das outras
disciplinas. As leituras nos conceitos com origem na literatura fundamentada pelos
autores configuram uma trajetória norteadora de uma sistemática para ampliar a visão
de conjunto, a convergência de ideias, aspectos epistemológicos, as competências
interdisciplinares consistentes com as atividades de ensinar, pesquisar e produzir
conhecimento.
Por fim, é possível destacar que os autores declaram, a partir de suas
considerações, que se faz necessário, com urgência, que se entenda a
interdisciplinaridade como estratégia que pressupõe esforço conjugado de várias
áreas do saber para alcançar significados e dar respostas a uma demanda social.
Entendemos que os professores precisam ter envolvimento e dedicação com as
práticas interdisciplinares, dede o estudo de novas abordagens metodológicas até a
execução dos projetos de ensino na escola. Compartilhamos do pensamento que a
teoria orienta a prática e promove reflexões sobre a temática na esfera pedagógica.
Assim, nosso trabalho revelou a importância dos estudos sobre a
interdisciplinaridade principalmente na questão referente à formação docente, pois se
trata de uma necessidade educacional na contemporaneidade e ainda com pouca
discussão quando se trata de formação continuada para as ciências exatas. É
fundamental que no universo acadêmico haja mais pesquisas cientificas para a
construção de práticas interdisciplinares e que possam contribuir como base para as
atividades escolares.
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