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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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THE WINDWARD SCHOOL:
CURRÍCULO INOVADOR QUE
SUSTENTA UM TRABALHO
MUNDIALMENTE DIFERENCIADO
PARA ALUNOS COM DISLEXIA
Vivian Vale de Oliveira
Kasandra Conceição Castro de Sousa
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THE WINDWARD SCHOOL: CURRÍCULO INOVADOR QUE
SUSTENTA UM TRABALHO MUNDIALMENTE DIFERENCIADO
PARA ALUNOS COM DISLEXIA

Vivian Vale de Oliveira
Mestranda em Educação, Universidade Tuiuti do Paraná, egvregia@hotmail.com.

Kasandra Conceição Castro de Sousa
Mestranda em Educação, Universidade Tuiuti do Paraná,
kasandrak1224@gmail.com.

Resumo: O estudo tem como objeto o currículo da The Windward School, em Nova
Iorque, instituição que realiza um trabalho de excelência na educação de alunos com
dislexia e como objetivo busca identificar aspectos inovadores do currículo da referida
instituição de ensino. A escolha dessa instituição se dá por ser certificada como uma
escola especializada no atendimento de crianças com dificuldades de aprendizagem
específicas de linguagem, Dislexia, desde 1976. E por apresentar um currículo
pautado na linguagem baseado em pesquisas recentes validadas pelo National
Reading Panel, que apresentam evidências que apoiam o currículo. A metodologia
envolve pesquisas qualitativas de caráter bibliográfico e documental. A
fundamentação teórica está particularmente baseada nos textos de Shaywitz (2006),
no tocante ao tema Dislexia e no que se refere a currículo, Silva (2010) contribui para
as reflexões, além de outros autores. Inicialmente é apresentado o que se
compreende como um currículo de qualidade e adaptação curricular, além de uma
breve visão geral do sistema de ensino americano e do currículo no estado de Nova
Iorque. Na sequência apresenta-se a The Windward School evidenciando o currículo
da Instituição de Ensino, equivalente à Educação Básica no Brasil. Por fim, analisa o
currículo relacionando-o às adaptações curriculares para alunos com dislexia. O
estudo possibilitou identificar cinco principais aspectos inovadores no currículo da The
Windward School que contribuem como referência para reflexões acerca do currículo
e das adaptações pedagógicas e curriculares no atendimento de alunos com dislexia.
Palavras-chave: Educação. Dislexia. Currículo Escolar. Adaptação Curricular.
Abstract: The study has as its object the curriculum of The Windward School, in New
York, an institution that performs a work of excellence in the education of students with
dyslexia, and the objective is to identify innovative aspects of the curriculum of that
educational institution. This institution was chosen because it is certified as a school
specializing in the care of children with specific language learning difficulties, Dyslexia,
since 1976. And because it has a language-based curriculum established on recent
research validated by the National Reading Panel, which presents evidence supporting
the curriculum. The methodology involves qualitative bibliographic and documentary
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research. The theoretical foundation is particularly based on the texts of Shaywitz
(2006), regarding the theme of Dyslexia, and about curriculum, Silva (2010) contributes
to the reflections, in addition to other authors. Initially, what is understood as a quality
curriculum and curriculum adaptation is presented, as well as a brief overview of the
American education system and the curriculum in the state of New York. Next, The
Windward School is presented, showing the curriculum of the Teaching Institution,
equivalent to Basic Education in Brazil. Finally, it analyzes the curriculum relating it to
curricular adaptations for students with dyslexia. The study made it possible to identify
five main innovative aspects in The Windward School's curriculum that contribute as a
reference for reflections on the curriculum and the pedagogical and curricular
adaptations in the care of students with dyslexia.
Keywords: Education. Dyslexia. School Curriculum. Curriculum Adaptation.

INTRODUÇÃO

Educação e conhecimento estão entre os principais fatores que contribuem
para a redução da exclusão, seja, no campo social ou educacional. Diante dessa
afirmação, o currículo é cada vez mais visto como fundamental e vem passando por
diversas reformas educacionais que visam, entre outras questões, o alcance de
resultados de aprendizagem de alta qualidade.
Composto por um conjunto sistematizado de conhecimentos, habilidades e
valores, o currículo interfere na maneira como os processos de ensino, aprendizagem
e avaliação são organizados, abordando questões como “o que”, ”por que”, “quando”
e “como” os alunos devem aprender.
Compreendido como um acordo político e social, reflete a visão de uma
sociedade, levando em consideração as necessidades e expectativas locais,
nacionais e globais. O currículo, em outras palavras, incorpora os objetivos e
propósitos educacionais de toda uma sociedade.
Sendo assim, a complexidade dos processos de desenvolvimento de currículo
e a variedade de questões que informam o "o quê" e o "como" ensino, aprendizagem
e avaliação devem ocorrer apresenta grandes desafios uma vez que os processos de
desenvolvimento de currículo são influenciados tanto pelas necessidades locais
quanto por tendências, influências e intencionalidades internas ou externas ao
contexto educacional.
Algumas organizações buscam contribuir para o desenvolvimento de currículos
de qualidade. Segundo Stabback (2016, p. 6), o The International Bureau of Education
tem um mandato global para apoiar o desenvolvimento de currículos de boa qualidade
11
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nos estados membros da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura - UNESCO e trabalha com países que buscam melhorar seus
currículos com o objetivo amplo de capacitar os jovens a adquirir e desenvolver
conhecimentos, habilidades e valores que os ajudarão a ter uma vida de sucesso, mas
há muitos desafios.
De acordo com Stabback (2016, p. 7), ao desenvolver um currículo há
perguntas fundamentais que precisam ser respondidas, incluindo: “conhecimentos,
habilidades e valores que devemos incluir em nosso currículo”, também se a
“aquisição e desenvolvimento de tais conhecimentos, habilidades e valores, e das
capacidades e competências associadas, permitiria aos nossos jovens levar uma vida
significativa e produtiva”. Além de questionar se o “nosso paradigma atual de um
conjunto de 'disciplinas' constitui um currículo adequado”. E ainda, “como podemos
tornar o aprendizado relevante e interessante para os alunos”.
Parte-se do princípio de que para que haja "qualidade" em um contexto
curricular é necessário que, dentre outras questões, o currículo seja inclusivo - para
ajudar todos os alunos, independentemente de capacidade, etnia, formação cultural,
gênero, circunstâncias socioeconômicas ou localização geográfica, a alcançarem seu
potencial individual como alunos e desenvolver suas capacidades ao máximo.
Para Lima (2007, p. 20) “um currículo para a formação humana é aquele
orientado para a inclusão de todos ao acesso dos bens culturais e ao conhecimento,
está, assim, a serviço da diversidade”.
Um currículo considerado de qualidade permite e incentiva a aprendizagem “da
diferença”. Em outras palavras, assegura que os professores possam adaptar o
currículo para se adequar aos alunos respeitando suas especificidades e
individualidades. Não exige que todos os alunos aprendam o mesmo conteúdo, da
mesma maneira e no mesmo tempo.
Desta forma, no desenvolvimento de abordagens de aprendizagem “da
diferença”, o currículo precisa permitir o reconhecimento de que os alunos aprendem
de maneiras diferentes e individuais, com seus próprios estilos de aprendizagem e o
desenvolvimento de estratégias próprias. Alguns alunos, por exemplo, possuem o
estilo de aprendizagem auditivo, outros requerem estimulação visual e outros
aprendem melhor por meio de atividades cinestésicas.
De acordo com Beyer (2006, p. 28),
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Precisamos entender que as crianças são diferentes entre si. Elas são únicas
em sua forma de pensar e aprender. Todas as crianças, não apenas as que
apresentam alguma limitação ou deficiência, são especiais. Por isto, também
é errado exigir de diferentes crianças o mesmo desempenho e lidar com elas
de maneira uniforme. O ensino deve ser organizado de forma que contemple
as crianças em suas distintas capacidades. (BEYER, 2006, p. 28).

Neste sentido, considera-se para a aprendizagem “da diferença” o fato de que
cada criança precisa ser percebida como um sujeito “único” e ter suas especificidades
contempladas na prática pedagógica numa perspectiva inclusiva.
Cada aluno é diferente e, para os que possuem dislexia, a implementação de
um bom currículo contribui para que os professores reconheçam as capacidades
individuais do aluno, respeitem as diferenças nas maneiras como as crianças
aprendem, auxiliem na superação de barreiras e potencializem os pontos fortes de
cada aluno.
Neste estudo, partindo-se do conceito de que um currículo de qualidade é um
currículo inclusivo, com enfoque em atendimento a alunos com dislexia, buscou-se
apresentar uma investigação sobre o currículo da The Windward School em Nova
Iorque, instituição que realiza um trabalho de excelência na educação de alunos com
dislexia.
Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório como
procedimento metodológico, investigando documentos disponibilizados no site do
Departamento de Educação do Estado de Nova Iorque e no site da The Windward
School na intenção de identificar aspectos inovadores no currículo desta renomada
instituição que trabalha na educação de alunos com dislexia.
A escolha dessa instituição se dá por ser certificada como uma escola
especializada no atendimento de crianças com dificuldades de aprendizagens
específicas de linguagem e dislexia desde 1976. E por apresentar um currículo
pautado na linguagem, baseado em pesquisas recentes validadas pelo National
Reading Panel1, o maior e mais abrangente estudo de pesquisa sobre leitura, que
apresentam evidências que apoiam o currículo. Além, de incluir um programa
Multisensorial embasado no Método Orton-Gillingham.

1

National Institute of Child Health and Human Development. (2000a). Report of the National Reading
Panel: Teaching children to read: An evidence based assessment of the scientific research literature on
reading and its implications for reading instruction. (NIH Publication No. 00-4769). Washington, DC:
U.S. Government Printing Office.
13
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Espera-se que os resultados deste estudo contribuam com referenciais para
promover uma reflexão acerca do currículo e das adaptações curriculares necessárias
no atendimento do aluno com dislexia em escolas brasileiras.

PARA COMPREENDER O CURRÍCULO: UMA BREVE VISÃO SOBRE O SISTEMA
EDUCACIONAL AMERICANO
Os sistemas educacionais definem as questões relacionadas ao currículo que
está geralmente associado a diversas concepções históricas e a fatores
socioeconômicos, políticos e culturais. Segundo Moreira e Candau (2007, p.18), esses
fatores contribuem para que o currículo seja entendido como:
a) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos;
b) as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos;
c) os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas
educacionais;
d) os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino;
e) os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos
procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização.

Ao buscar contemplar a toda a diversidade e a inclusão de todos os alunos em
igualdade de oportunidades, muitas vezes o currículo precisa receber adaptações em
atendimento às condições de alguns alunos.
Embora compreendida como um conjunto de estratégias desenvolvidas pelo
professor para a flexibilização de conteúdo do currículo, muitas vezes corre-se o risco
de a adaptação curricular ser utilizada pelos professores de forma equivocada
produzindo um currículo fraco, menos exigente e simplificado, meramente burocrático.
Portanto,

é

significativo

conhecer

experiências

mundiais

sobre

o

desenvolvimento de um currículo que possibilite o olhar para as especificidades
desses alunos e adaptações que contribuam para a flexibilidade do currículo sem levar
à perda ou redução de conteúdo ou de expectativas de aprendizagem.
Diferente de outros países que possuem uma base de organização curricular
nacional, nos Estados Unidos cada estado tem seu próprio departamento de
educação e leis que regulam desde finanças, contratação de funcionários de escolas,
frequência dos alunos e o currículo escolar. Cada estado determina o tempo de
permanência na escola em relação aos anos de escolaridade obrigatória, o que deve
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ser ensinado em suas escolas e os requisitos que devem ser avaliados e cumprido
pelos alunos, sendo também responsável pelo financiamento da escolaridade.
Em boa parte dos estados, o sistema de ensino público é subdividido nos
chamados distritos escolares administrados por um conselho escolar representando
a comunidade local. Esses distritos são os responsáveis pela coordenação das
políticas de educação, planejamento e implantação de programas e currículos
(CORSI-BUNKER, 2015, online, tradução nossa).
É comum muitos estados e comunidades oferecerem escolas ou classes
especiais para crianças que necessitam de atendimento educacional especializado,
inclusive as que apresentam dificuldades de aprendizagem moderadas e graves, já
no Brasil é estabelecida uma educação inclusiva e a oferta do atendimento
educacional especializado de forma complementar.
2.1 O Currículo Escolar no Estado de Nova York

O Departamento de Educação do Estado de Nova York é responsável por
definir as expectativas de aprendizagem dos alunos (padrões) para o que todos os
alunos devem saber e ser capazes de fazer como resultado de uma educação de
qualidade. Cada distrito escolar local desenvolve currículos com base nesses padrões
estabelecidos (NYESD, 2020, online, tradução nossa).
Os padrões estaduais de aprendizagem do estado de Nova Iorque
compreendem os conhecimentos, habilidades e compreensões que os indivíduos
podem e costumam demonstrar ao longo do tempo como consequência da instrução
e da experiência e está dividido em sete áreas curriculares gerais, sendo: a) Língua
inglesa, b) Matemática, c) Estudos Sociais, d) outros idiomas, e) Artes, f) Saúde e g)
Desenvolvimento de carreira e estudos ocupacionais.
As técnicas e materiais instrucionais usados pelas escolas são modificados na
extensão apropriada para fornecer a oportunidade aos alunos com deficiência de
atender aos requisitos exigidos. Em cada revisão anual do programa de educação
individualizada de um aluno, o comitê de educação especial do estado de Nova Iorque
considera a adequação de tais modificações.
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THE WINDWARD SCHOOL – UM CURRÍCULO DIFERENCIADO PARA ALUNOS
COM DISLEXIA

Uma vez que os disléxicos usam caminhos cerebrais diferentes como destaca
Shaywitz (2006, p. 70), pairam dúvidas em relação a como a dislexia pode afetar o
desenvolvimento do currículo escolar. Se há necessidade de adaptação curricular no
caso de alunos disléxicos, o que compreende essa adaptação curricular e quais as
dificuldades apresentadas por esses alunos na compreensão do currículo.
Para favorecer o aprendizado desses alunos são necessários recursos
variados e uma estrutura curricular que compreenda suas necessidades educativas
específicas. A The Windward School é uma escola que compreende essas
necessidades, atua desde 1976 com alunos com deficiências na aprendizagem,
possui um currículo pautado na linguagem e que utiliza evidências científicas para a
elaboração e execução do seu currículo.
O currículo da The Windward School é pautado em evidências científicas
fortalecidas com uma parceria formalizada com os Laboratórios Haskins. Como
resultado desse relacionamento, a The Windward School tornou-se um membro
contribuinte do Haskins Global Literacy Hub, uma colaboração internacional que reúne
pesquisadores, especialistas em tecnologia da educação, profissionais e educadores
de campos interdisciplinares que têm como missão melhorar os resultados da
linguagem e da alfabetização para crianças em risco de dificuldades de leitura em
vários idiomas e culturas (WINDWARD INSTITUTE, 2020, online, tradução nossa).
Cientistas do Haskins Global Literacy Hub têm trabalhado com o corpo docente
da The Windward, e conduzem pesquisas na escola usando medidas neurocognitivas
para entender melhor as diferenças individuais em resposta a diferentes processos
educacionais com o objetivo de estabelecer uma compreensão do que funciona para
quem e por quê. (WINDWARD SCHOOL, 2020, online, tradução nossa).
Nesse sentido, a pesquisa está sendo conduzida como parte do Projeto
Colaborativo Windward/Haskins Laboratories e tende a fortalecer a ligação entre a
neurociência e a educação, e avalia as diferenças individuais em resposta aos
componentes centrais do currículo da The Windward.
A the Windward School direciona sua missão e visão para o sucesso
acadêmico, combinando oportunidades de crescimento social e emocional em um
ambiente intencionalmente diverso e inclusivo, permitindo que os alunos entendam
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suas diferenças de aprendizagem, construam confiança e desenvolvam habilidades
de autorrepresentação (WINDWARD SCHOOL, 2020, online, tradução nossa).
A escola atende alunos que têm inteligência média a superior, mas que não
foram capazes de alcançar o sucesso acadêmico em ambientes de sala de aula
tradicionais.

THE WINDWARD SCHOOL CURRICULUM
Com o objetivo de identificar aspectos inovadores no currículo da escola no
trabalho com alunos com dislexia, o olhar que se pretendeu ter ao realizar a análise
do currículo dessa instituição pautou-se nas palavrasde Silva (2010, p. 15) que nos
conduz à reflexão de que “no fundo das teorias do currículo está, pois, uma questão
de “identidade” ou de “subjetividade” que nos fazem pensar sobre a compreensão que
temos sobre currículo”.
Segundo Silva (2010, p. 15-16):
Nas discussões cotidianas, quando pensamos em currículo pensamos
apenas em conhecimento, esquecendo-nos de que o conhecimento que
constitui o currículo está inextricavelmente, centralmente, vitalmente,
envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa
identidade, na nossa subjetividade. Talvez possamos dizer que, além de uma
questão de conhecimento, o currículo é também uma questão de identidade.
(SILVA, 2010, p. 15-16)

Se na perspectiva pós-estruturalista o currículo é também uma questão de
poder e uma vez que as teorias buscam dizer o que o currículo deve e aí estão também
envolvidas questões de poder, o que há implícito no currículo de uma instituição que
atende alunos que geralmente consideram-se em desvantagem?
O impacto de um déficit de linguagem afeta muito mais do que a incapacidade
de desenvolver habilidades de leitura, ortografia e escrita competentes. Fazer amigos,
assumir responsabilidades, avaliar as situações sociais corretamente e agir de forma
adequada também dependem de ter um sistema interno de linguagem com o qual se
possa dar sentido ao mundo. Um currículo de qualidade, como já citamos, precisa ser
inclusivo e sensível a esses problemas possibilitando aos alunos estratégias para lidar
com eles.
Sendo assim, uma das prioridade da instituição é remediar as deficiências de
aprendizagem baseadas na linguagem dos alunos, uma vez que podem afetar o
desempenho em todas as áreas acadêmicas, bem como prejudicar um crescimento
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social e emocional bem-sucedido. Diante disso, as habilidades linguísticas são
enfatizadas em todas as áreas curriculares.
Outra prioridade é desenvolver em seus alunos as habilidades e motivação
necessárias para realizar seu potencial acadêmico. Por isso, altos padrões são
mantidos no conteúdo do currículo e, quando apropriado, o currículo do estado de
Nova Iorque é seguido (WINDWARD SCHOOL, 2020, online, tradução nossa).

Currículo baseado na linguagem
De acordo com a The Windward School, um currículo baseado em linguagem
fornece conteúdo bem planejado estrategicamente apresentado para facilitar o
aprendizado e enriquecer as experiências linguísticas dos alunos em todas as áreas
disciplinares. Além das aulas de artes, o aprendizado de linguagem está integrado em
todas as aulas, incluindo as aulas de Educação Física.
De acordo com a filosofia da instituição, a The Windward School entende que
apenas alcançar competência acadêmica não é suficiente, é necessário ajudar os
alunos e prepará-los para o retorno à educação regular e às oportunidades de
crescimento social e emocional.
Seus programas buscam fazer com que os alunos: entendam e gerenciem suas
emoções; desenvolvam amizades e gerenciem situações sociais; desenvolvam
empatia pelos outros; entendam como eles aprendem; aprendam como se defender;
aumentem a autoconfiança e aumentem a autoestima; tenham sucesso social e
acadêmico em um ambiente convencional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalmente, registra-se nas conclusões finais breves análises que identificam
aspectos inovadores e diferenciados considerados os principais no currículo da The
Windward School no atendimento de alunos disléxicos.
Entre os aspectos identificados estão:
a) o fato de o aprendizado de linguagem estar integrado em todas as áreas
disciplinares no currículo da The Windward School;
b) as oportunidades possibilitadas para conexões interdisciplinares, bem como
consciência da diversidade; o uso de métodos multissensoriais em todas as disciplinas
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favorecendo dessa forma todos os estilos de aprendizagem e correlacionando
conteúdos de disciplinas diferentes como no caso da música e da matemática;
c) o favorecimento do gerenciamento das emoções, uma vez que o currículo
contribui para que os alunos desenvolvam amizades, gerenciem situações sociais;
desenvolvam empatia pelos outros; entendam como eles aprendem; aprendam como
se defender; aumentem a autoconfiança e aumentem a autoestima;
d) diz respeito à integração e a culminação das habilidades de leitura, escrita e
pesquisa ensinadas ao longo das séries, enfatizando a aplicação analítica e prática
de estratégias para que os alunos internalizem o processo de pesquisa e escrita,
aprendam a administrar o tempo e as habilidades organizacionais necessárias para
desenvolver pesquisas eficazes, fazer anotações e técnicas de redação, contribuindo
para criar pensadores críticos e independentes.
A análise do currículo da The Windward permite questionar a noção equivocada
de que adaptações curriculares devem permitir a redução de expectativas e
exigências no nível de aprendizagem desses alunos. Ao contrário, o currículo da
referida instituição, potencializa-os, instrumenta-os de maneira a não se deixarem
dominar frente as barreiras e obstáculos que se colocam no caminho.
Para a The Windward School e seu currículo um diagnóstico de dislexia ou
deficiência de aprendizagem não se traduz em diminuição das expectativas de
sucesso ao longo da vida, em dominação, em incapacidade.
Nesse caso específico, o currículo da The Windward se destaca por ser um
currículo que inova por potencializar os pontos fortes dos alunos e ajudá-los na
superação e no enfrentamento de barreiras, ampliando gradativamente o nível de
dificuldade das atividades propostas de acordo com suas habilidades e
potencialidades.
Instrumentando-os justamente por meio de seu ponto mais crítico “a
linguagem”. Contribuindo, desta forma, para o fortalecimento da autoestima, da
autoconfiança, da autonomia, para o reconhecimento de si como “ser disléxico” e para
a descoberta de sua identidade própria.
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RESUMO
Neste texto propõe-se discutir o conceito “participação infantil” — a partir do aporte da
Sociologia da infância (SI) e da legislação brasileira — e as implicações desse
conceito sobre a prática docente na Educação Infantil. O mesmo decorre do
entrelaçamento de reflexões tecidas no âmbito de uma pesquisa de mestrado (em
andamento) e outra de doutorado (concluída), ambas mobilizadas pela perspectiva
sociológica do campo de estudos da criança. Na busca pela ampliação do
entendimento sobre a “participação infantil” fez-se, inicialmente, a imersão em um
estudo bibliográfico em que se coloca em destaque os pressupostos da SI e traz para
o diálogo autores, como: Manuel Sarmento, (2003, 2008); Alan Prout (2010); Kátia
Agostinho (2010, 2016); Jens Qvortrup (2011; 2015); Allison James (2019); entre
outros. A legislação também se constituiu em material para a análise documental,
partindo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, N o 8069/1990), o qual
expressa defesas da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC, 1989). A
teorização produzida a partir desse percurso inicial de aproximação às fontes
bibliográfica e documental forneceu elementos para perceber a necessidade de um
deslocamento do olhar em direção à consolidação da ideia da infância como
Uma versão parcial deste texto foi apresentada no XV Congresso Nacional de Educação – EDUCERE
- PUC-PR, 27 a 30 de setembro de 2021.
2
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construção social e das crianças como agentes sociais. Mas, sobretudo, para
reivindicar a alteridade deste grupo geracional no cotidiano social, assegurando às
crianças pequenas o direito de participarem das decisões que lhes dizem respeito.
Com isso, espera-se contribuir para intensificar os debates que gravitam em torno da
prática docente junto às crianças, em especial, das crianças pequenas que
frequentam os contextos de Educação Infantil.
Palavras-chave: Participação infantil. Sociologia da infância. Legislação brasileira.
Prática docente.
ABSTRACT
This text proposes to discuss the concept of “child participation” — based on the
contribution of the Sociology of Childhood (SI) and Brazilian legislation — and the
implications of this concept on teaching practice in Early Childhood Education. The
same results from the intertwining of reflections made within the scope of a master's
research (in progress) and a doctoral research (completed), both mobilized by the
sociological perspective of the field of child studies. In the quest to broaden the
understanding of “child participation”, initially, an immersion in a bibliographic study
was carried out in which the assumptions of the IS are highlighted and authors such
as: Manuel Sarmento, (2003, 2008); Alan Prout (2010); Kátia Agostinho (2010, 2016);
Jens Qvortrup (2011; 2015); Allison James (2019); among others. The legislation also
constituted material for document analysis, based on the Statute of Children and
Adolescents (ECA, n. 8069/1990), which expresses defenses of the Convention on the
Rights of the Child (CDC, 1989). The theorization produced from this initial approach
to bibliographic and documentary sources provided elements to perceive the need for
a shift in the gaze towards the consolidation of the idea of childhood as a social
construction and of children as social agents. But, above all, to claim the otherness of
this generational group in social daily life, ensuring young children the right to
participate in decisions that concern them. With this, it is expected to contribute to
intensify the debates that gravitate around the teaching practice with children,
especially young children who attend Early Childhood Education contexts.
Keywords: Child participation. Childhood sociology. Brazilian legislation. Teaching
practice.

1 INÍCIO DE CONVERSA PARA SITUAR O DEBATE
Este texto se tece a partir de uma reflexão sobre o conceito “participação
infantil” a partir do aporte teórico da Sociologia da infância (SI) e da legislação
brasileira — incluindo a legislação educacional que trata da especificidade da
Educação Infantil —, e as implicações desse conceito para a prática docente junto das
crianças pequenas. O mesmo é decorrente do entrelaçamento de reflexões tecidas
no âmbito de duas pesquisas3: uma de mestrado (em andamento) e outra de

3

A pesquisa de mestrado comporta um estudo que objetiva analisar nos projetos políticos pedagógicos
(PPP) de instituições públicas municipais de Educação Infantil de um dado município catarinense, como
está previsto o direito à participação das crianças 23
no planejamento do cotidiano dessas instituições. A
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doutorado (concluída), ambas apoiadas na perspectiva sociológica dos estudos da
criança.
A escolha metodológica pela tecitura de um texto que recorre inicialmente a um
estudo bibliográfico com recorte no campo da SI é justificada pela defesa em torno da
autonomia conceitual de criança e de infância, colocando-as em equidade conceitual
aos outros grupos e categorias sociais (QVORTRUP, 2011). Também porque
considera-se importante dar destaque para elementos centrais que inauguraram este
campo do conhecimento, a saber: a) a infância é uma construção social e uma variável
de análise social que não deve ser compreendida descolada de outros marcadores da
estrutura societal (geração, gênero, classe social e etnia, por exemplo); b) as culturas
da infância e as relações das crianças devem ser estudadas a partir de si mesmas,
no presente e não no futuro; c) as crianças devem ser vistas como seres ativos na
construção e determinação da sua vida social. Sob esta prerrogativa, a SI é marcada
por um novo paradigma que se afirma pela necessidade de reconstituição da infância
na sociedade.
Em relação ao estudo documental, tomou-se parte da legislação brasileira
como objeto de análise, partindo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, N o
8069/1990). Também se recorreu à legislação específica da educação, como as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI - Resolução
CNE/CP No 5/2009); entre outras que compuseram este corpus de análise.
A teorização produzida a partir desse percurso inicial de aproximação às fontes
bibliográfica e documental forneceu elementos para perceber a necessidade de um
deslocamento do olhar em direção à consolidação da ideia da infância como
construção social e das crianças como agentes sociais. Mas, sobretudo, para
reivindicar a alteridade deste grupo geracional no cotidiano social, assegurando às
crianças pequenas o direito de participarem das decisões que lhes dizem respeito,
fato este que convoca (re)pensar as práticas docentes no dia a dia das creches, préescolas e escolas.
Situadas as escolhas teórico-metodológicas, este texto está organizado em três
seções, cabendo à primeira colocar em destaque a forma como a SI tem operado com
o conceito “participação infantil” e, para isso, trouxemos para o diálogo autores, como:
Manuel Sarmento, (2003, 2008); Alan Prout (2010); Kátia Agostinho (2010; 2016);
de doutorado se ocupou das narrativas de crianças de 0 a 6 anos para falar das experiências dessas
crianças no contexto do acolhimento institucional.
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Jens Qvortrup (2011, 2015); Allison James (2019), entre outros. Na segunda parte,
coube colocar luz sobre os modos como na legislação brasileira tem sido tratado o
conceito “participação infantil” e, na última, buscou-se dar visibilidade às implicações
das questões apontadas nas seções anteriores para a prática docente junto às
crianças, em especial, as bem pequenas que frequentam os contextos de Educação
Infantil.
Para tanto, ao corroborar Trisha Maynard (2009 - prefácio)4, parte-se do
pressuposto de que mesmo excluídas de vários aspectos da vida social, “as crianças
já estão, tanto formal quanto informalmente, participando ativamente de muitos
outros”. O que cabe aos adultos, segue afirmando essa autora, “é uma vontade de
considerar por que e como as crianças são excluídas, para ampliar nossa
interpretação de ‘participação’ e, em nossas interações com crianças, para
demonstrar que reconhecemos e valorizamos suas contribuições”. Entende-se
bastante oportuna essa indicação quando alinhada às reflexões relativas a prática
docente com crianças.

2 O LUGAR DA CRIANÇA E DA INFÂNCIA NA SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA:
CONTRIBUIÇÕES PARA TRATAR DA PARTICIPAÇÃO INFANTIL

Cabe para esta seção demarcar o lugar da criança e da infância na SI,
importante campo do conhecimento que contribui significativamente para pensar na
condição da criança como ator social e no protagonismo infantil e, nesta direção,
colaborar para a ampliação da compreensão em torno do direito desses sujeitos à
participação infantil.
Um aspecto que precisa ser considerado nesta discussão diz respeito ao lugar
histórico-social das crianças nos estudos sociológicos, levando em conta que o
interesse nas pesquisas pelas crianças não é fato atual. Qvortrup (2015, p. 16) indica
que as crianças constituíram objeto de preocupação de algumas ciências desde o
século XIX, afirmando que “Neste período, a psicologia do desenvolvimento, a

4 Livre tradução das autoras. O texto em questão refere-se ao prefácio do livro “Children, politics and
communication: Participation at the margins”, organizado por Nagel Thomas (2009). Registra-se que
sempre que recorrermos à tradução livre, não será mencionado o número da página de onde foi retirada
a citação no original.
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pediatria e a psiquiatria infantil, por exemplo, convocavam suas primeiras reuniões
gerais para estabelecer uma estrutura e uma rede a fim de discutir e fortalecer ideias
e percepções sobre o desenvolvimento infantil”.
Entretanto, é a partir de um novo contexto, posicionado mais ao final do século
XX, que a infância ganha espaço nos estudos das ciências sociais e se amplia nas
ciências humanas, mais especificamente a partir dos anos 1980, quando, “[...]
diversas sociedades observaram uma onda crescente de ideias sobre a participação
e a voz das crianças”, conforme esclarece Prout (2010, p. 21). Esse movimento abriu
espaço ao campo de estudos da SI, o qual chegou para tensionar algumas defesas
feitas em torno do desenvolvimento infantil pautado numa perspectiva estritamente
biológica, contribuindo para modificar olhares tradicionais quanto à criança, em
especial, da criança como um vir a ser, valorizando sua ação social desde a tenra
idade.
Muller e Carvalho (2009, p. 22) também contribuem para este debate, ao
afirmarem que a “[...] a sociologia tradicional não ignorou as crianças, mas as
silenciou, e a SI tem como mérito ter rompido com o modo limitado com que a infância
era estudada”. Até as décadas finais do século XX, a concepção de criança esteve
pautada nas considerações do que os adultos falavam sobre as crianças, assim
consideravam-nas como adultos imperfeitos ou incompletos, os quais deveriam ser
moldados e educados para adentrar a vida adulta. Por este viés é possível afirmar que
a partir das duas décadas finais do século XX a SI teve papel importante ao contribuir
e modificar os olhares tradicionais referentes à infância, valorizando a participação da
criança na vida social, tarefa essa, até então, reservada, quase que exclusivamente,
aos adultos.
A Sociologia da Infância ‒ ao priorizar a escuta das crianças, desde sua
existência infantil, suas experiências e culturas, e não mais em uma perspectiva
adultocêntrica em que os adultos dizem e afirmam sobre elas ‒, coloca em cena uma
nova concepção de criança e de infância. Isso é, a partir dessa nova perspectiva
sociológica, as crianças são compreendidas como sujeito ativo, inventivo e de direitos,
historicamente situado, produtora e reprodutora de culturas através de espaços de
interação com o meio em que está inserida. Essa nova perspectiva amplia também a
compreensão sobre a infância, entendendo-a para além de uma passagem de vida,
mas sim “como categoria social do tipo geracional, socialmente construída”
(SARMENTO, 2008, p. 22).
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Por esse movimento, de acordo com Agostinho (2010, p. 10), a SI tem “somado
esforços no sentido de desenvolver teórica e metodologicamente conhecimentos que
visibilizem as crianças e as suas infâncias [...] na busca da compreensão do social,
através das e com as crianças”. Sob esse prisma, “as crianças começam a vida como
seres sociais inseridos numa rede social já definida e, através do desenvolvimento da
comunicação e linguagem em interação com outros, constroem os seus mundos
sociais”. (CORSARO, 2002, p. 2).
De fato, essa perspectiva iniciou uma nova matriz discursiva em torno da
criança e da infância e, ao mesmo tempo, isso resultou também em maior visibilidade
sobre a violação dos direitos das crianças, se considerarmos que muitos ainda não
são efetivamente assegurados. Nesta discussão, tem-se presente que o papel do
adulto é de suma importância para a concretização da participação infantil. Cabe aos
adultos proporem a organização de tempos e espaços que favoreçam a participação
das crianças e uma escuta minuciosa às suas ações, para, então, outorgar a elas o
direito à participação na tomada de decisão sobre as causas que lhe dizem respeito.
Para tanto, é importante considerar que a comunicação das crianças acontece por
meio do “seu corpo (movimentos, gestos e expressões) e seus afetos, exprimidos e
estendidos entre elas mesmas e entre elas e os adultos profissionais e familiares”.
(AGOSTINHO, 2016, p. 77), sendo fundamental considerar outras formas de
comunicação que não apenas a verbal e, sobretudo, entender que crianças e adultos
têm modos distintos de significação e de ação.

2.1 PARTICIPAÇÃO INFANTIL: SITUANDO ESTE CONCEITO

Etimologicamente a palavra participação, de acordo com Vasconcellos (2017,
p. 26 – grifo nosso), “vem do latim ‘participare’, que se originou da expressão latina
‘partem capere’ e que quer dizer ‘tomar parte’”, entendendo que “tomar parte é uma
expressão que representa um envolvimento mais profundo do indivíduo em
determinada situação do que apenas fazer parte dela. Tomar parte é ter suas
especificidades levadas em conta nas decisões importantes de um processo”.
Fernandes (2009, p. 95) amplia essa discussão ao posicionar que “participação”
[...] etimologicamente se caracteriza como a acção de fazer parte, tomar parte
em, mas é também falar de um conceito multidimensional que faz depender
tal acção de variáveis como o contexto onde se desenvolve, as circunstâncias
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que a afectam, as competências de quem a exerce ou ainda as relações de
poder que a influenciam.

Sarmento, Fernandes e Tomás (2007, p. 197) também contribuem ao explicar
que “A participação é um modo de exercício de uma acção influente num contexto
concreto”. Ou seja, quando se defende que as crianças “tomam parte” ou ainda
“participam”, faz-se referência sobre uma ação e dentro de um contexto em que estão
inseridas, acreditando na potência das crianças como atores sociais que são, com
possibilidades de atuação e transformação social.
Esse posicionamento coloca em reflexão os modos sobre como se compreende
a participação das crianças, levando em conta que socialmente é comum achar que
se está assegurando tal direito tão somente ao dar voz às crianças5. Entretanto, essa
questão precisa vir acompanhada de outras reflexões e, para isso, convoca-se Spyrou
(2018, p. 85), ao argumentar que “um estudo crítico da infância precisa forçar os
limites das vozes das crianças, indo além do que é simplesmente dito para examinar
o não dito e o indizível, que podem produzir representações novas e mais sensíveis
das crianças”.
Há que considerar ainda, de acordo com esse ator,
[...] como as vozes das crianças são constantemente restringidas e
modeladas por múltiplos fatores, como nossas próprias suposições sobre
crianças, nosso uso particular da linguagem, os contextos institucionais em
que operamos e o ambiente geral ideológico e discursivo que prevalecem
(SPYROU, 2018, p. 86-87).

James (2019, p. 222) reforça este debate ao questionar sobre o lugar
designado às crianças nas pesquisas (o que também serve à prática docente).
Que papéis assumem as “vozes das crianças” na pesquisa? [...] Qual é o risco
de que as vozes das crianças possam ser empregadas simplesmente para
confirmar preconceitos estabelecidos, ao invés de apresentar novas ideias,
com base nas próprias perspectivas das crianças como atores sociais?

A partir desses autores, entende-se que ampliar os espaços de participação
das crianças é mais do que simplesmente lhes dar voz, visto que ainda assim suas
vozes podem continuar sendo “[...] silenciadas, suprimidas ou ignoradas nas suas
vidas cotidianas. As crianças podem não ser ouvidas acerca do seu ponto de vista e
opiniões, e mesmo que sejam consultadas, as suas ideias podem ser descartadas”.
5

A título de esclarecimento, o referencial teórico que sustenta esse artigo tem uma compreensão
ampliada do que seja a “voz da criança”, que ultrapassa o limite meramente da oralidade.
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(JAMES, 2019, p. 220). Isso porque, como manifestado por Tomás (2007), “Há uma
certa unanimidade na afirmação da participação como um processo fundamental do
sistema democrático e tornou-se comum a apropriação do nome participação e
participação das crianças para qualquer forma de ‘participação’”.
Desse modo, pontua Fernandes (2009, p. 95 – grifo no original), "é necessário
mudar o mundo, não só pelas crianças, mas acima de tudo com a sua participação”.
Assim, é preciso evitar a interpretação aligeirada e equivocada do conceito
“participação infantil” e, para tanto, é preciso considerar vários elementos.
[...] primeiro, a partilha de poderes entre adultos e crianças; segundo, a
introdução de métodos e técnicas que permitam às crianças participar, na
esteira da tradição de democracia participativa; terceiro, a consideração de
que a formulação de regras, direitos e deveres é feita por todos os
participantes no processo; e quarto, o condicionamento efectivo dos meios,
métodos e resultados do processo de participação (TOMÁS, 2007, p. 48).

Por fim, registra-se que para que o direito à participação infantil seja efetivado,
é fundamental também compreender a legislação que versa sobre esse direito,
assunto sobre o qual se debruça na próxima seção, afinal, como posiciona Tomás
(2007, p. 48), “O conceito de participação tem múltiplos significados que se
intersectam entre si”.

3 PARTICIPAÇÃO INFANTIL: O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO?

A participação infantil consiste em uma problemática que vem sendo
legalmente prevista desde a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC),
elaborada pela Organização das Nações Unidas (ONU, 1989), em que o Brasil é
signatário desde 1990. Esse compromisso do Brasil com os direitos das crianças foi
traduzido na letra do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei no 8069/1990),
o qual orientou leis e documentos oficiais subsequentes, pautados na perspectiva das
crianças como sujeitos sociais de direitos, assim como na defesa quanto à importância
de escutar as crianças sobre todos os processos e ações que lhes dizem respeito.
Sarmento, Fernandes e Tomás, (2007, p. 192) explicam que a CDC, “[...] é uma
marca de cidadania, um sinal da capacidade que as crianças têm de serem titulares
de direitos e um indicador do reconhecimento da sua capacidade de participação”. Ao
dar destaque ao direito de participação, expresso nos artigos 12º e 13º na CDC e que
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ressaltam a opinião da criança e a liberdade de expressão, Fernandes (2009, p. 42)
indica:
[...] a consideração de uma imagem de infância activa, distinta da imagem
objecto das políticas assistencialistas, à qual estão assegurados direitos civis
e políticos, [...] o direito da criança a ser consultada e ouvida, o direito ao
acesso à informação, à liberdade de expressão e opinião e o direito a tomar
decisões em seu benefício, direitos que deverão traduzir-se em acções
públicas a ela direcionadas que considerem o seu ponto de vista.

Entretanto, isto está ainda longe de acontecer, visto que os “Direitos relativos à
tomada de decisão por parte das crianças em assuntos que lhes digam respeito, bem
como o seu direito à participação na vida política e social, continuam inalteráveis, ou
seja, inaplicados”. (FERNANDES, 2009, p. 44). Vê-se que apesar de a CDC trazer
grandes contribuições, ainda há muito para se conquistar, principalmente no que
tange a participação infantil em espaços públicos, pois ainda o que impera são as
decisões dos adultos, deixando as crianças na invisibilidade e silenciando-as. Outro
fator que é indispensável descrever, diz respeito à relação entre o direito à
participação e o direito à proteção, pois por muitas vezes um se destaca mais do que
o outro, trazendo inquietações para a compressão desses direitos. Qvortrup (2015)
tensiona a dialética entre participação e proteção, constituídos na CDC, a partir de
duas vertentes: a liberalista (que defendeu o direito à participação); e a protecionista
(que como a própria palavra define, defendeu a proteção). Nesse pressuposto,
Qvortrup (2015, p. 13) questiona: “Como romper esse círculo vicioso para dar
novamente às crianças a sensação de serem participantes, sem, com isso,
negligenciar a necessidade que elas têm de proteção?”. O autor defende a
participação infantil, entretanto explicita que dentro do contexto vivido, torna-se
importante a articulação com o direito à proteção. Assim, para Qvortrup (2015, p. 20):
A proteção deve manter seu sentido positivo original – tendo em vista aquilo
que, de fato, se pretende; e, quando falamos da proteção de crianças,
estamos pensando que elas supostamente se beneficiarão dessa forma de
intervenção em seu nome – seja enquanto são crianças e jovens, seja em
termos de suas oportunidades futuras.

O autor também alerta para o cuidado ao significado que tem-se ao direito à
proteção, pois historicamente proteção foi instituída pensando na criança como
vulnerável, incapaz e incompleta, tensionando que a proteção pode se constituir como
um risco, sobretudo para a participação infantil, reforçando assim o poder dos adultos
sobre as crianças, e se consolidando no que advertem Sarmento, Fernandes e Tomás
(2007, p. 188) sobre “A privatização da infância (Wyness et al., 2004) corresponde a
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um dispositivo de protecção das crianças, tanto quanto a subordinação a um regime
de autoridade paternalista”.
Trazendo outra legislação para o debate no que concerne ao amparo legal no
campo específico da educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (DCNEI - Resolução CNE/CP no 005/2009), ao defender textualmente as
interações e a brincadeira como eixos das práticas pedagógicas, determina que as
experiências educativas devem ampliar “a confiança e a participação das crianças nas
atividades individuais e coletivas”. Além disso, as DCNEI trazem a importância da
participação das crianças na elaboração das Propostas Pedagógicas ou no Projeto
Político Pedagógico, explicando que esse documento deve ser “[...] elaborado num
processo coletivo, com a participação da direção, dos professores e da comunidade
escolar” (BRASIL, 2010, p. 13).
Embora pontualmente destacado, entendemos que esse exercício de
aproximação à legislação que sinaliza para a participação infantil é importante se
levarmos em conta que esse percurso colabora para o rompimento da ideia de
desenvolvimento humano pautado na psicologia desenvolvimentista que preza a
socialização vertical da criança.
A imersão no conjunto de produções teóricas e de legislações colocadas em
destaque até esta parte texto contribuiu para reforçar a defesa de que a melhor forma
de conhecer as crianças é conversando diretamente com elas, entendendo que isso
reverbera sobre a recuperação da alteridade deste grupo geracional e consolida a
“ideia da infância como construção social e das crianças como agentes sociais”
(FERNANDES, 2009, p. 112). Pela análise das produções teórico-acadêmicas e da
legislação brasileira notou-se um movimento ainda tímido de afastamento da afonia e
invisibilidade das crianças, apesar do esforço empreendido pela SI para a “luta dos
sem”6, possibilitando a construção de um “saber solidário” (SANTOS, 2003) ao
entender que a efetiva participação infantil é ferramenta imprescindível de luta contra
ciclos de exclusão.

4. ANÚNCIOS DO DISCURSO TEÓRICO-LEGAL SOBRE PARTICIPAÇÃO
INFANTIL PARA A PRÁTICA DOCENTE

6

Expressão cunhada por François Dubet (2003), ao se referir às desigualdades sociais (sem papéis,
sem emprego, sem moradia) e que neste texto é utilizada para representar a condição social e
historicamente imposta às crianças: àquelas sem voz, sem direitos...
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A teorização produzida nas seções anteriores intencionou oferecer elementos
para que passemos a perceber a necessidade e a importância da consolidação do
conceito participação infantil para a organização dos diferentes contextos de vida das
crianças, marcadamente, no caso deste texto, no que diz respeito a organização do
cotidiano educativo das instituições de Educação Infantil. Em concordância com
Cunha e Fernandes (2012, p. 3), essa consolidação exige levar em conta três
aspectos determinantes: “o reconhecimento do direito a participar; dispor das
capacidades necessárias para exercê-lo; e que existam os meios ou os espaços
adequados para torná-lo possível”.
Temos compreensão da dificuldade que isso implica ao levarmos em
consideração a relação de dependência das crianças em relação aos adultos e, sob
essa condição, conforme orienta Sundhall (2021)7, “não basta analisar apenas a
posição subordinada da criança. Para entender como as relações de dominação são
construídas, reproduzidas e desafiadas, também é necessário examinar a posição
superior”. Sob essa orientação, ao focar nas práticas docentes na Educação Infantil,
cabem algumas questões, entre tantas outras: qual o lugar reservado às vozes das
crianças nos contextos de Educação Infantil? Temos dado ouvido aos pontos de vista
e às opiniões das crianças no cotidiano institucional? Ao considerar as hierarquias
intrínsecas à relação criança-adulto e, sobretudo, as idades das crianças que
frequentam as instituições de Educação Infantil, é possível no âmbito das práticas
docentes falar pelas/para as crianças a partir do que aprendemos com/entre elas?
Quais as possibilidades e limites postos ao cotidiano educativo para concretização
disso? E, por fim, para mais uma vez reforçar a defesa de Qvortrup (2015): como
assegurar a participação infantil sem, com isso, negligenciar a proteção das crianças?
Uma resposta plausível para algumas dessas perguntas (embora não
tenhamos o propósito de responde-las, dada a impossibilidade de simplificar este
complexo debate) pode passar pela compreensão da hibridez que compõe todo
processo de participação, tendo em vista a dimensão relacional presente – no caso
aqui em discussão – uma relação entre crianças e adultos. Assim, participar implica
em negociação, sempre entendendo que tal processo integra divergências e
convergências, e “A plena afirmação das capacidades participativas das crianças
7

Transcrição da fala desta autora no Colóquio Transnacional da Criança, evento online exibido em
22/01/2021, intitulado “Exploring Childism Across Disciplines”.
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depende do modo como os adultos organizam as suas condições, seja no âmbito da
organização escolar, das políticas locais ou da sociedade em geral (SARMENTO,
FERNANDES, TOMAS, 2007, p. 203).
Nigel Thomas (2009)8 contribui para este debate ao dizer sobre os diferentes
lugares em que a participação das crianças pode ou não acontecer e coloca em
evidência a escola, afirmando que na maioria delas,
[...] as relações são hierárquicas e mais ou menos autoritárias, e as
crianças costumam se sentir como tendo pouco a dizer ou controladas,
mas também pode haver estruturas como conselhos escolares que,
em algum grau, dão a algumas crianças a oportunidade de contribuir
para tomando uma decisão.

Pautado em Young (2000), Thomas dá pistas sobre a possibilidade de
minimizar o fosse existente entre a escola e as crianças, convocando a necessidade
de modificar o sistema educativo de modo que passe a acolher as crianças e suas
diferentes formas de ser e estar no mundo, sendo a narrativa crucial para esse
processo, visto que permite “que grupos compreendam a experiência de outros e
desenvolvam um discurso compartilhado”.
Assim, diante do fato da participação se constituir como um fenômeno
processual construído entre/pelos participantes, impõe-se a necessidade de
constituição de uma prática docente interessada e comprometida com as
possibilidades de as crianças, desde bem pequenas, serem consideradas sujeitos
políticos9 e participarem de processos democráticos nos contextos educativos, sem
que as normas dos adultos estabeleçam limites para isso, dificultando sua
participação sobre aquilo que lhes diz respeito (CUNHA; FERNANDES, 2012).
Esse pode se constituir em um meio fecundo de aprofundar a compreensão
sobre o direito à participação infantil, em especial, quando entrecruzado com a
indicação de Spyrou (2018)10, de que é preciso que se (re)conheça como os contextos
institucionais e as práticas docentes “são constitutivos dos processos que produzem
as vozes das crianças”. E, num esforço para minimizar os desequilíbrios de poder
8

Livre tradução.
Em concordância com Nigel Thomas (2009), entendemos que aquilo que “as crianças fazem pode ser entendido
como político - seja em termos das questões com as quais elas se envolvem ou em termos do que podemos
chamar de micropolítica de sua interação entre si e com os adultos”. E de que essa ação política se dá a partir do
modo peculiar como interpretam, agem e interagem na realidade decorrente da alteridade da condição
33 2007).
geracional da infância (SARMENTO, FERNANDES E TOMÁS,
10
Livre tradução.
9
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inerentes à relação entre crianças e adultos, como já mencionado, convoca-se “um
tipo de ‘escuta literal’ que não recorra à tentativa mais comum de capturar ‘vozes de
crianças’ ou ‘perspectivas de crianças’, reconhecendo, que “as vozes das crianças
são multicamadas” e, como tal, compete a nós – adultos (professoras/es) acessar
camadas mais profundas dessas vozes.
Trata-se, desse modo, de um processo que requer, "recultivar a escuta como
uma técnica de pesquisa [e de prática docente] que segue mais intensamente o lado
audível das práticas nos ambientes da infância" e, sobremaneira, considerar que “as
vozes das crianças são presenciais e audíveis desde muito cedo e antes que possam
articular suas ‘vozes’, suas ‘visões’ e ‘perspectivas’” (SPYROU, 2018).
A título de fechamento, posicionamos que o nosso empenho com este texto
residiu em retirar o conceito “participação infantil” do lugar artificial, restrito e simbólico
em que, por vezes, tem sido colocado e mantido neste mundo dominado pelos adultos
— mesmo após três décadas de avanços no que diz respeito aos direitos da criança
e, em especial, de crítica e reconfiguração das ideias sobre as crianças e a infância,
afinal, como mencionado por Thomas (2009),
Embora tenha havido uma ênfase crescente na "participação" nos
últimos anos, grande parte dessa atividade é firmemente conduzida por
adultos. Os espaços para a atividade autônoma das crianças,
especialmente de forma coletiva, são severamente restritos em todas
as partes do mundo. [...] compreender melhor a infância tem benefícios
limitados se não afetar o que acontece no mundo.

Há que se ter muito presente que “se as crianças estão dispostas a se
comunicar, é importante que ouçamos e levemos a sério suas preocupações e ideias”
(MAYNARD, 2009), em um movimento de afastamento ao modo como historicamente
elas foram tratadas – in-fans, apolíticas. Tal percurso exige que se saia da zona de
conforto, em direção a uma pratica docente pautada numa perspectiva interdisciplinar
que interrogue as formas convencionais de pensar a infância e sua educação.
Defende-se a urgência de uma prática docente assente numa análise mais rigorosa
sobre as condições de vida das crianças com quem se têm trabalhado, não ignorando
a natureza complexa e multifacetada de realidades diárias dessas crianças.
Caberia ainda a continuidade da discussão em direção a quais são as crianças
que têm suas vozes ouvidas e reconhecidas nos contextos de Educação Infantil, ou
nas palavras de Spyrou (2018) “como contextos institucionais específicos produzem
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certas vozes em vez de outras”. Entretanto, essa é uma longa discussão, a qual o
limite desse artigo não permite.
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RESUMO: A disseminação do coronavírus, causador da doença que ficou conhecida
como COVID-19, assolou o mundo trazendo múltiplos desafios. Na área de Educação,
diante da necessidade de fechamento das instituições escolares, as aulas presenciais
foram suspensas, configurando mudanças no calendário escolar e modificações
gerais nas formas e meios de ensino. O cenário educacional foi tomado por medidas
improvisadas, com ações diversificadas, contudo, o caminho mais escolhido pelas
redes de ensino foi partir para o que ficou denominado de “ensino remoto”, na tentativa
de transferir, quanto possível, o ensino presencial para modalidades virtuais. O Ensino
Remoto se difere da Educação a Distância, por se tratar de uma modalidade de caráter
emergencial, desprovida de legislação própria e de metodologia e ficou caracterizado
como um tipo de ensino realizado na base do improviso, na qual há uma preocupação
pedagógica imediata em se adaptar ao ensino virtual. Tendo em vista essa conjuntura
de ordem muito específica provocada pela COVID-19, este estudo tem por objetivo
principal compreender as implicações da adoção do Ensino Remoto nos sentidos que
os(as) professores(as) têm atribuído ao fazer docente, considerando, para isso, os
aspectos subjetivos e objetivos dos sujeitos e ressaltando a importância das relações
sociais na constituição das singularidades. Para tanto, através da perspectiva
enunciativo-discursiva de Bakhtin e Volochínov, foram analisados três discursos de
professoras, em formato de memórias, destacando as impressões principais que
permitiram construir os resultados com base nas articulações entre esses discursos e
possíveis construções de sentido sobre o fazer docente em tempos de pandemia.
Através da análise, vê-se que em cada trecho dos textos, tido como memórias, se
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figuram peças de um mosaico singular e diverso de sentidos. São inquietações,
incertezas, conflitos, ressignificações, novas aprendizagens, também desconstruções
e reconstruções, esforço mútuo e colaborativo entre os sujeitos, mesmo que de forma
não presencial.
Palavras-chaves: Ensino Remoto; Discurso de Professores; COVID-19; Fazer
Docente.
ABSTRACT: The spread of the coronavirus, causing the disease that became known
as COVID-19, devastated the world, bringing multiple challenges. In the area of
Education, given the need to close down schools, in-person classes were suspended,
configuring changes in the school calendar and general changes in the ways and
means of teaching. The educational scenario was taken by improvised measures, with
diversified actions, however, the path most chosen by the education networks was to
go for what was called "remote teaching", in an attempt to transfer, as much as
possible, the face-to-face teaching to virtual modalities. Remote Teaching differs from
Distance Education, as it is an emergency modality, lacking its own legislation and
methodology, and is characterized as a type of teaching carried out on the basis of
improvisation, in which there is an immediate pedagogical concern to adapt to virtual
teaching Considering this very specific conjuncture brought about by COVID-19, the
main purpose of this study is to understand the implications of the adoption of Remote
Teaching, in the meanings that teachers have attributed to teaching, bearing in mind,
for this purpose, the subjective and objective aspects of the subjects and emphasizing
the importance of social relations in the constitution of singularities. Therefore, through
the enunciative-discursive perspective of Bakhtin and Volochínov, three teachers’
speeches, written as memoirs, were analyzed highlighting the main impressions that
allowed the construction of results based on the articulations between these speeches
and the potential constructions of meanings about teaching in times of pandemic.
Through the analysis, we can see that in each passage of the texts, taken as memories,
there are pieces of a singular and diverse mosaic of meanings. There are worries,
uncertainties, conflicts, re-significations, new learning, as well as deconstructions and
reconstructions, mutual and collaborative efforts among the subjects, even if in a nonpresential way.
Keywords: Remote Teaching; Teachers’ speech; COVID-19; Teaching.

INTRODUÇÃO
Ao final do ano de 2019 e início do ano de 2020 o mundo foi surpreendido pelo
surto de um vírus, o qual nenhum setor social estava preparado para lidar.
Inicialmente, sua propagação teve como ponto de partida a cidade de Wuhan na
China, e em poucas semanas o vírus denominado Coronavírus, cujo agente etiológico
é o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, espalhou-se velozmente por todos os
continentes provocando a contaminação de um número incalculável de pessoas e
milhões de mortes decorrente de um agravamento no quadro infeccioso da doença.
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O Coronavírus trouxe múltiplos desafios para o mundo, pois muito pouco se
sabia sobre suas formas de propagação e como agia no corpo humano, exigindo um
trabalho exaustivo de cientistas e pesquisadores da área na busca por alternativas
que contivesse sua propagação e as possíveis opções de tratamentos para os
afetados.
Por se tratar de um tipo de vírus recente e de propagação desenfreada, o
protocolo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde – OMS, foi a adoção do
isolamento social como determinação preventiva mais imediata para as nações.
Sendo assim, os dirigentes de todos os países se viram obrigados, em questão de
dias, a tomarem medidas urgentes em todas as esferas do setor público e privado,
criando diretrizes que regem os órgãos de segurança, educação e saúde para serem
adaptadas e modificadas para atender ao novo contexto.
No que diz respeito à educação, questões estruturais deficitárias já existentes
foram potencializadas. Com a necessidade de fechamento das instituições escolares,
as aulas presenciais foram suspensas, configurando mudanças no calendário escolar
e modificações gerais nas formas e meios de ensino. O cenário educacional foi
tomado por medidas improvisadas, com tentativas por vezes infrutíferas para muitos,
como as aulas online.
Na tentativa de dar continuidade às aulas, a providência mais imediata tomada
em resposta à situação de calamidade global, foram as aulas remotas. A UNESCO
incentivou o uso mais extensivo dos recursos a distância, como: internet, rádio,
televisão ou outras fontes de provisão para permitir a aprendizagem (ONU, 2020).
No cenário brasileiro, a Lei nº 9.394, de 29 de dezembro de 1996, que
estabelece as leis e diretrizes da educação nacional, dispõe no artigo 32 § 4º “que o
ensino a distância pode ser utilizado como complementação da aprendizagem ou em
situações emergenciais na educação fundamental”. O Art. 8º do Decreto 9.057, de
2017, regulamenta a LDB e “autoriza a realização de atividades a distância no ensino
fundamental, médio, na educação profissional, de jovens e adultos e especial, desde
que autorizada pelas autoridades educacionais dos estados e municípios” (BRASIL,
1996).
Tendo como pontapé inicial essas diretrizes e em concordância com a Unesco,
o parecer do Conselho Nacional de Educação do MEC (Ministério da Educação)
autorizou a substituição das aulas presenciais pelas aulas virtuais através de medidas
provisórias para regulamentar as atividades escolares. Diante destas medidas
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Estados e Municípios da rede pública e privada propuseram ações diversificadas, a
depender de cada gestão escolar ou das próprias escolas, mas o caminho mais
escolhido pelas redes de ensino foi partir para o que ficou denominado de “ensino
remoto”.
É importante declarar que existem diferenças consideráveis entre a Educação
a Distância (EaD) e as medidas adotadas pelas instituições escolares públicas através
das aulas remotas emergenciais, sendo assim, preferimos nos referir a essa
modalidade como Ensino Remoto Emergencial (ERE), conforme o sugerido por
Moreira e Schlemmer (2020, p. 8) que definem ERE como:

[...] modalidade de ensino ou aula que pressupõe o
distanciamento geográfico de professores e estudantes e vem
sendo adotada nos diferentes níveis de ensino, por instituições
educacionais no mundo todo, em função das restrições
impostas pelo COVID-19, que impossibilita a presença física de
estudantes e professores nos espaços geográficos das
instituições educacionais.

A EaD é uma forma de ensino complexa; exige legislação específica; conta
com um planejamento de metodologias e sistematização própria, na qual a equipe
recebe uma qualificação específica para a produção de material didático; o corpo
docente é preparado para atuar tendo a tecnologia como mediadora no ensino a
distância; sem contar que o principal público-alvo é composto por adultos que
possuem certa autonomia para optar por esta modalidade de ensino. Diferentemente
das atividades educacionais remotas de ordem emergencial que ocorreram por conta
da COVID-19, não possuindo legislação própria; desprovidas de uma metodologia
adequada, pois se destinam às necessidades emergenciais, ou seja, são realizadas
na base do improviso; têm uma preocupação pedagógica imediata em se adaptar ao
ensino virtual. Além disso, o perfil do aluno no ensino remoto é diferente, uma vez que
esse é motivado a estudar remotamente devido a uma situação emergencial, sendo
na maior parte crianças e adolescentes que ainda estão na fase de construção de sua
autonomia e muitos nem sequer tem acesso a recursos tecnológicos para
acompanhar as atividades remotas (JOYE; MOREIRA; ROCHA, 2020).
Em síntese, como declaram Santana e Sales (2020), o ensino remoto foi uma
alternativa emergencial adotada em determinado momento, por grande parte das
instituições de ensino, na tentativa de que o vínculo pedagógico não fosse totalmente
rompido. No Brasil esta modalidade tem sido desenvolvida de diversas formas com a
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mediação de tecnologias digitais ou não, como é o caso de algumas comunidades
escolares que optaram pela entrega de materiais impressos, divulgação dos
conteúdos por meio de rádios e canais de televisão. Mas é importante que essas
modalidades sejam nomeadas, referenciadas e estudadas em suas diferentes
tipologias e práticas adotadas na forma de ensino, para evitar o enfraquecimento e
fragilização das áreas educacionais. Conforme pontuam Santana e Sales (2020, p.
84), conhecer e diferenciar os formatos de mediação pedagógica não presenciais é
fundamental “na defesa de processos educativos qualitativos que cumpram
basicamente princípios básicos de acesso ao saber social e historicamente
acumulado pela sociedade e a condições reais de exercício da cidadania”.
O dilema docente
O uso intensivo das novas tecnologias de informação e comunicação no
cenário pandêmico trouxe muitas implicações na forma como se configurava o âmbito
educacional, exigindo a adaptação e reestruturação das atividades educacionais e do
próprio trabalho dos(as) professores(as). Estes(as), por sua vez, como agentes
fundamentais do ensino, de uma semana para outra se viram obrigados a se
reinventar e adaptar-se à realidade das aulas online, conforme corroboram Joye,
Moreira e Rocha (2020, p. 2):
O professor pouco habituado às questões ligadas ao uso da
tecnologia na sala de aula passa a produzir videoaulas, muitas
vezes de forma solitária. Este se vê obrigado a transformar a
sua “sala de estar” em um estúdio de gravação. O smartphone,
mais do que nunca, é usado como uma ferramenta para
reprodução do modelo tradicional da sala de aula presencial
para o virtual. O professor, na maioria das vezes não tem a
formação inicial e/ou continuada para executar tal desafio e
acaba utilizando os recursos digitais sem conhecimento
pedagógico e/ou didático, o que implicará diretamente no mau
uso de suas potencialidades e fragilidades, bem como seus
impactos no ensino e na aprendizagem.

Portella (2020), em artigo publicado no Portal Geledés, destacou os dilemas e
sentimentos vivenciados pelos professores em tempos de isolamento social e na
transposição do ensino presencial para um ensino a distância.

Então o dilema era mais ou menos este: professores se sentido
ameaçados em seu papel, desempenhado na escola física há
anos, e ameaçados em suas rendas, sob pena de perdê-las,
parcial ou integralmente, a depender de onde estivessem
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trabalhando, sem ouvir dos pais, alunos e até mesmo das
escolas uma palavra de apoio ou entendimento e ainda tendo
que fazer um novo-normal, utilizando as ferramentas que
desconheciam, sem os contatos com os quais estavam
habituados. (PORTELLA, 2020, n.p.)

Nesta mesma perspectiva, Diniz (2020) traz um olhar para o prolongamento
das tarefas e o aumento da jornada formal no período de isolamento, bem como
aponta que o tempo de trabalho não corretamente delimitado aumenta o desgaste da
força de trabalho ao se considerar que o tempo de reposição e descanso do professor
é consumido no excesso de atividades ao longo do dia. Sem contar que, diante das
mencionadas circunstâncias, estes se viram obrigados a lidar com a situação sem o
necessário tempo para refletir sobre o que estava em curso, sem o devido treinamento
e a mínima familiaridade com as novas tecnologias e modalidades de ensino. “A
ciência demorou séculos para ir do analógico ao digital, mas os professores tiveram
apenas alguns dias para fazer isso na educação” (DINIZ, 2020, p. 4).
Além de vivenciar e se deparar com estes dilemas, os professores sofreram
rupturas não somente em suas relações pessoais e com familiares, mas na própria
relação com seus alunos. Daí que no campo da constituição da subjetividade, o sujeito
enquanto professor, se organiza e se desenvolve na relação com o outro, sendo o
aluno também detentor desse papel, o papel do “outro”.
As interações e relações que se estabelecem entre professores e seus pares,
alunos, educadores, o cotidiano e trabalho pedagógico, são determinantes na
constituição do sujeito singular, como também marcam seu tempo e seu lugar social
como professor e como sujeito, afirma Fontana (2010).

Somente em relação a outros indivíduos tornamo-nos capazes
de perceber nossas características, de delinear nossas
peculiaridades pessoais e nossas peculiaridades como
profissionais, de diferenciar nossos interesses e metas alheias
e de formular julgamentos sobre nós próprios e nosso próprio
fazer. a partir do julgamento que os outros fazem de nós, do
julgamento que fazemos dos outros e percebendo o julgamento
dos outros sobre nós próprios tomamos consciência de nós
mesmos, de nossas especificidades e determinações.
(FONTANA,2010, p. 64)

As relações sociais de ensino são constitutivas, enfatiza Cristofoleti (2004,
p.49), tanto dos “conhecimentos apropriados e elaborados pelos indivíduos, quanto
da configuração de sua subjetividade, tanto dos modos de ação e de dizer de que se
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apropriam, quanto de suas histórias singulares”. A subjetividade vai se constituindo na
diversidade das relações sociais vividas pelos sujeitos.
Assim, tendo em vista a conjuntura vivida no período da Pandemia da COVID19, de ordem muito específica, considerando os aspectos subjetivos e objetivos dos
sujeitos professores e dando a devida importância às relações sociais na constituição
das singularidades, este estudo tem por objetivo principal compreender as implicações
da adoção do Ensino Remoto nos sentidos que os(as) professores(as) têm atribuído
ao fazer docente. Para tanto, através da perspectiva enunciativo-discursiva de Bakhtin
e Volochínov, refletiremos sobre os discursos, em formato de memórias, de três
textos, destacando nossas análises.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para o desenvolvimento deste estudo, apoiamo-nos na fundamentação teóricometodológica enunciativo-discursiva de Bakhtin (2006) e Bakhtin/Volochínov (2014),
cuja teoria aborda elementos constitutivos da linguagem social, dialógica e ideológica
na formação discursiva do sujeito.
Visando atender à proposta deste trabalho, trazemos desta teoria breves
considerações sobre alguns conceitos-chave, como: enunciado, discurso e
dialogismo.

Uma breve nota sobre a perspectiva enunciativo-discursiva
Nessa perspectiva, Bakhtin parte do pressuposto que a linguagem
desempenha um papel essencial na constituição subjetiva dos indivíduos. Ele
concorda que a subjetividade é formada através das relações sociais mediadas por
signos.

Os signos só podem aparecer em um terreno interindividual.
Ainda assim, trata-se de um terreno que não pode ser chamado
de "natural'', no sentido usual da palavra: não basta colocar face
a face dois homo sapiens quaisquer para que os signos se
constituam. É fundamental que esses dois indivíduos estejam
socialmente organizados, que formem um grupo (uma unidade
social): só assim um sistema de signos pode constituir-se.
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 35)

Nessa concepção, o processo de humanização do homem se faz através da
linguagem. Bakhtin “situa a linguagem, portanto, na esfera da cultura e afirma que
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esta deve ser compreendida sempre na relação social organizada” (PUCCI, 2011,
p.46). Assim sendo, a linguagem acontece na interação de indivíduos organizados
socialmente, e a utilização de elementos linguísticos verbais e não verbais compõem
uma determinada estrutura do enunciado. “O emprego da língua efetua-se em forma
de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes
desse ou daquele campo da atividade humana” (BAKHTIN, 2006, p. 279).

Discurso
O termo discurso é adotado por Bakhtin, tendo em vista que discurso se trata
da língua em sua integridade concreta e viva, e não a língua como mero objeto da
linguística. O discurso, para Bakhtin, existe na forma de enunciados concretos
(unidade da comunicação discursiva) dos sujeitos do discurso, “desta forma, critica a
definição de fala, a qual se divide em orações, por conseguinte em combinações de
palavras e finalmente em sílabas” (PUCCI, 2011, p.28). Bakhtin (2006, p. 274)
destaca:

A indefinição terminológica e a confusão em um ponto
metodológico central no pensamento linguístico são o resultado
do desconhecimento da real unidade da comunicação
discursiva - o enunciado. Porque o discurso só pode existir de
fato na forma de enunciações concretas de determinados
falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está fundido
em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito
do discurso, e fora dessa forma não pode existir.

De acordo com Filho e Torga (2011, p. 2), partindo deste ponto de vista, a
língua, enquanto discurso, não pode ser entendida desvinculada “de seus falantes e
de seus atos, das esferas sociais, dos valores ideológicos que a norteiam”. Ainda, os
discursos dos sujeito são apropriações dos signos compartilhados através dos dizeres
dos outros.

Enunciado
Aqui, destacamos um conceito fundamental para a compreensão desta teoria:
o enunciado. O enunciado é entendido por Bakhtin como a unidade da comunicação
discursiva.
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Cada enunciado constitui um novo acontecimento, um evento
único e irrepetível da comunicação discursiva. Ele só pode ser
citado e não repetido, pois, nesse caso, constitui-se como um
novo acontecimento. O enunciado nasce na inter-relação
discursiva, por isso que não pode ser nem o primeiro nem o
último, pois já é resposta a outros enunciados, ou seja, surge
como sua réplica do próprio texto, quando este é tratado apenas
sob o prisma da língua e de sua organização textual. (FILHO;
TORGA, 2011, p. 1)

Desta forma, todo enunciado constitui-se a partir de outros enunciados, tanto
os que já foram ditos como os que futuramente serão ditos, ou seja, o enunciado não
é isolado. Ele está em constante relação com os enunciados que o sucedem e os
antecedem. “Nenhum enunciado pode ser o primeiro ou o último. Ele é apenas o elo
na cadeia e fora dessa cadeia não pode ser estudado” (BAKHTIN, 2006, p.371).
Conforme Filho e Torga (2011, p.2), fica evidente que o enunciado é de
natureza social e para entendê-lo é necessário considerar sua interligação com a
situação social (imediata e ampla) em que este é produzido e está inserido. Não é
possível dissociar o enunciado das relações sociais. E isso também significa afirmar
que “a noção do enunciado como um todo de sentido não se limita apenas a sua
dimensão linguística, mas concebe a situação social (ou dimensão extraverbal) como
elemento constitutivo”.

Dialogismo
Na perspectiva bakhtiniana, de acordo com Filho e Torga (2011), o princípio
dialógico é a característica essencial da concepção de linguagem, ou seja, é um
princípio constitutivo da linguagem e está intrínseco à mesma. O princípio do
dialogismo é a condição do sentido do discurso.
Filho e Torga (2011, p. 3), citando Barro (2013), afirmam que o processo
dialógico da linguagem pode ser compreendido em dois aspectos: “o da interação
verbal entre o enunciador e o enunciatário, no espaço do texto; e o da intertextualidade
no interior do discurso”.
No primeiro aspecto, a linguagem é considerada o elemento que proporciona a
relação entre os indivíduos e a experiência da interação entre os interlocutores. Nessa
dimensão, o indivíduo se encontra em uma relação dialógica entre o eu e o outro.
Desta forma, a existência está sujeita ao outro, estabelecendo uma relação de
alteridade, noção esta muito relevante à compreensão de dialogismo. No dialogismo
é “condição sine qua non considerar o papel do outro na constituição do sentido, tendo
46

Perspectivas da Educação: História e Atualidades

em vista que nenhuma palavra é nossa, mas traz em si a perspectiva de outra voz”
(FILHO; TORGA, 2011, p.3).
Entretanto, no segundo aspecto, o indivíduo não é considerado a origem do
seu dizer, ou seja, o sentido não é originado no instante que é dado a enunciação,
mas sim está no processo contínuo, em que tudo o que vem do exterior é apropriado
por meio da palavra do outro, sendo o enunciado um elo de uma cadeia infinita de
enunciados, em que se encontram opiniões e visões de mundo (BAKHTIN, 2006).
A dialogia se refere ao fato de que a linguagem se produz entre os sujeitos, e
que as próprias elaborações consideradas individuais são parte de “um feixe de
enunciações alheias que já nos constituem”. Sendo assim, a linguagem é considerada
dialógica porque é produzida na relação entre aquele que fala e aquele que ouve, “e
também porque os dizeres de cada um dos interlocutores incorporam e respondem
aos dizeres do outro presente na relação, e aos dizeres de outros que já fazem parte
desses sujeitos (CRISTOFOLETI, 2004 p. 48). Sobre isso Bakhtin/ Volochínov (2014,
p.113) afirma: “A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor”.
O autor entende que as condições imediatas e amplas de produção dos
enunciados são centrais na compreensão dos sentidos e significados nelas
produzidos. Em síntese, Bakhtin considera que falante e ouvinte não interagem como
se a linguagem fosse apenas um sistema de normas e regras, ou ainda, a linguagem
como se ela fosse um sistema carregado de normas. Para Bakhtin, como argumenta
Cristofoleti (2004, p. 48-49 ), as palavras são carregadas de sentidos, “sentidos que
nascem na relação social de interlocução e que são marcados pelos valores, pela
vivência, pelas ressonâncias ideológicas que configuram os sujeitos em interlocução”.

METODOLOGIA
Na procura por materiais escritos produzidos por professores no formato de
narrativa, relato ou depoimentos, encontramos os textos da seção Memórias na
Revista Eletrônica Pedagogia Cotidiano Ressignificado, volume I, número 4 de 202011.
Os textos foram produzidos por discentes da Faculdade Formação Integrada FFI, em São Luís - Maranhão. E o título dos textos que nomeamos de M1, M2 e M3,
são: O caminhar da Educação Remota e a “Empatia Digital” (M1), da professora
Evelyn Ferreira Salles; Memórias e reflexões em tempo de pandemia. Take 1: A

11
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humanidade e a Covid-19 (M2), da professora Lídia Fernanda da Silva Vasconcelos;
e Tecnologia para quê? (M3), da professora Dandara Kran.
Optamos pela escolha de textos escritos porque entendemos que os mesmos
são constituídos por fios dialógicos de vozes que se completam e respondem umas
às outras. Então, tendo os textos selecionados em mãos, buscamos refletir sobre
como foi sendo constituído o fazer docente durante o isolamento social.
A construção da análise, embasada pelo referencial teórico, foi realizada
perante a retomadas aos textos, e a partir das leituras e releituras fomos elaborando
os eixos temáticos que compõem as análises.

ANÁLISES

Temática 1 - O papel do professor e as desigualdades de acesso aos conteúdos
educativos

[...] é insurgente o grito dos digitalmente desassistidos.
(SALLES, 2020, p. 132)
M1 - O primeiro banho a 0º graus veio com a informação: “nem todos
os alunos têm acesso a internet.” O segundo banho álgido me saiu
como um golpe no estômago: “alguns alunos não dispõem de um
celular.” E, agora? Como fazer? Como chegar? Como ficar? Como
oportunizar? (SALLES, 2020, p. 132)
M1 - O abismo social e econômico entre as pessoas é real. Falta o
essencial à população. O acesso à internet é um meio que oportuniza
a inclusão a outros serviços, como à educação. Ser excluído, também,
digitalmente, não é bobagem! (SALLES, 2020, p. 134)

Nas falas citadas acima, percebemos uma preocupação com o acesso aos
conteúdos educativos por parte dos alunos. Se existe essa preocupação é porque
estamos diante de uma realidade, na qual muitos alunos e estudantes não possuem
acesso aos meios tecnológicos necessários para se apropriarem dos conhecimentos
propostos.
É importante destacar que não é novidade o quanto a educação tem sido
impactada pelo advento da Covid-19. Embora tenham sido elaborados novos planos,
estratégias, diretrizes e propostas de ensino para o enfrentamento desta pandemia, o
processo de ensino-aprendizagem não teve pausa. “Entretanto, segregou o acesso,
pois há uma discrepância social, que precisa ser levada em consideração, pois a

48

Perspectivas da Educação: História e Atualidades

educação é direito de todos e nenhuma família deverá ficar desassistida” (ARAÚJO;
SANTOS, 2020, p.101). Sobre essa discussão, Cardoso, Ferreira e Barbosa (2020)
consideram, ao analisar os impactos da situação de saúde pública universal na
educação, que o atual cenário denuncia que não havia qualquer preparação para
enfrentar esse tipo de situação. A carência de políticas públicas educacionais tem se
tornado muito evidente, pois os dilemas atuais demonstram as dificuldades de
adaptação a tal período.
Dilemas estes que delatam a “relativização de muitos direitos fundamentais,
dentre eles à educação”, sendo que a educação “é direito fundamental previsto nos
arts. 6º e 205 da Constituição Federal de 1988 e no art. 26 da Declaração Universal
dos Direitos Humanos” (CARDOSO; FERREIRA; BARBOSA, 2020, p.39).
A pandemia apenas tornou mais evidente as desigualdades sociais em nosso
país, principalmente no que diz respeito ao acesso aos conteúdos educativos.
Parece não haver somente uma preocupação com as desigualdades, mas um
engajamento dessas professoras para tornar acessível esses conteúdos, como
aparece nas falas abaixo.
M1 - É... No meio desse processo me vi carente de “empatia digital”.
Eu percebi que entender as diferenças é uma coisa, mas que buscar
entender as minúcias que diferem o meu privilégio digital do parco
acesso dos meus alunos, é fundamental. (SALLES, 2020, p. 133)
M2 - Tem-se que estar cuidadoso com todas as crianças e estudantes
dos grandes centros, que têm condições favoráveis. Tem-se que estar
cuidadoso com todas as crianças das periferias, das favelas, estas,
em geral com dois em três irmãos compartilhando um ambiente com
apenas um telefone do pai ou da mãe, que pouco podem acompanhar
e responder às atividades, pois a família precisa dessa ferramenta /
tecnologia para o trabalho que sustenta toda a família. Tem-se que
cuidar de todas as crianças e estudantes das áreas rurais, que
dispõem de pouco ou nenhum acesso a telefone, internet. Precisa-se
acompanhar o ambiente de estudo, o conhecimento ofertado, o
volume e qualidade de atividades enviadas para as crianças,
estudantes em tempo de isolamento, até porque o contexto se alterou
radicalmente. (VASCONCELOS, 2020, p. 141)
M3 - A minha preocupação era: “Será que todo mundo tem
smarthphone?”. Então foi essa a primeira pergunta: “Levante a mão,
por favor, quem tem smartphone”. Não houve sequer um aluno de mão
baixa, todos tinham. A segunda pergunta seguiu-se: “Todos
receberam a apostila?”, em resposta o sonoro “Sim!”. Poderia haver
maior satisfação? (KRAN, 2020, p. 144-145)

Diante desses discursos, nos deparamos com uma tomada de posição por
parte dessas professoras. Elas tomam posição de docentes não somente
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preocupadas com a ministração e sistematização de suas aulas, mas com o acesso a
esses conteúdos por parte de seus alunos. Essa tomada de posição só é possível na
relação com o outro, pois é na relação com o outro que o professor enquanto locutor
assume posições. Esses enunciados emergem como respostas ativas na dinâmica do
diálogo social (FARACO, 2009).
Ademais, esses enunciados são uma tomada de posição, não somente diante
do interlocutor ou ouvinte, mas também perante os enunciados que precedem esses
enunciados. As enunciações são, portanto, parte de um diálogo social ininterrupto.
Elas dialogam com enunciados que as precederam, bem como afetam enunciados
que se seguem. “Elas retomam enunciados já proferidos, tonalizando-os de nuances
singulares a suas condições de produção, bem como marcam a compreensão
responsiva ativa que suscitam” (CRISTOFOLETI, 2004, p. 48).
Portanto, na tomada de posição, presente nesses enunciados, também estão
as significações e sentidos produzidos nas trocas dialógicas. As palavras (enquanto
signos sociais) utilizadas, na expressão, trazem os sentidos a elas atrelados. E nas
expressões que temos a margem para supor que, se tratando da atuação docente, as
professoras atribuem ao seu papel o cuidado com o acesso e a luta contra a
desigualdade de acesso aos conteúdos, ou seja, os sentidos relacionados à prática
docente também incluem o papel social dos professores. O professor é aqui um
agente social e um guardião dos direitos, o seu fazer também está associado a uma
prática de luta social pelo acesso à educação.

Temática 2 - A perspectiva do professor enquanto sujeito
[...] o professor tem família. Tem carne, tem ossos…
(SALLES, 2020, p. 133)
M1 - De outra banda, o professor tem família. Tem carne, tem ossos.
Tem frustrações, angústias. Medos? Temos muitos! Medo da
mediação ser de baixa qualidade, medo de não alcançar a todos,
medo de não prover oportunidades e atualização, medo de perpetuar
o tecido incongruente que envolve nossa sociedade, afinal: fomos
forjados nas lutas e no sangue. (SALLES, 2020, p. 133)
M2 - Nesse período, muitos professores adoeceram e se recuperaram.
Alguns morreram. Famílias, crianças e estudantes perderam entes
queridos. Muitos estão abalados diretamente pelo acometimento do
vírus, ou pelas causas que o isolamento causa: ansiedade, estresse,
depressão, desesperança. (VASCONCELO, 2020, p. 140)
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Nos discursos acima, podemos observar um anúncio de que o professor
também é um sujeito, e como tal, sofre, sente medo, dor e angústia. E que no contexto
pandêmico, a figura do professor não deve estar atrelada somente aos dilemas
relacionados à educação e à prática pedagógica, mas também sua individualidade e
subjetividade devem ser consideradas.
Diante do contexto pandêmico, docentes se depararam com a necessidade de
remanejar suas tarefas cotidianas, lidar com as demandas pessoais e ainda se
defrontar com seus próprios medos e incertezas perante o novo vírus, situação esta
que não altera somente a rotina, mas é causadora de adoecimento psíquico. Condição
que rememora ao fato de que o professor não é exclusivamente agente de ensino, é
também um sujeito atravessado por uma subjetividade que lhe é própria.
Nesta pesquisa, olhar para o sujeito implica considerarmos as relações entre
os sujeitos. Fontana (2010), citando Soares (1991), problematiza que é na trama das
relações sociais que os indivíduos também se fazem professores, se apropriando das
vivências práticas e intelectuais, de valores, das normas que regem o cotidiano escolar
e das próprias relações exteriores e interiores constituintes do corpo docente.
Bakhtin/Volochínov (2014) afirma que elaboramos o nosso mundo pela palavra
do outro, da qual nos apropriamos através do processo dialógico. "Eu não posso
passar sem o outro, não posso me tornar eu mesmo sem o outro; eu devo encontrar
a mim mesmo no outro, encontrar o outro em mim" (BAKHTIN, 2010, p.323).
Assim, nas relações entre os sujeitos os enunciados são produzidos, bem como
nelas ocorre a elaboração e circulação de sentidos. As professoras tomam
consciência de si, de sua singularidade, objetividade e subjetividade através da
interação com os outros. “No convívio social, a experiência interpessoal possibilita o
processo de elaboração e reelaboração de sentidos que organizam e integram a
atividade psíquica dos participantes da relação” (TUNES, 2005, p.690).

Temática 3 - O professor e o ensino remoto

Usem os smartphones! Acessem às aulas!
(SALLES, 2020, p. 133)
M1 - E, quem diria! Os professores que, por vezes, brigavam tanto com
os celulares, estão agora pedindo: Usem os smartphones! Acessem
às aulas! (Aqui nem falamos em computadores, porque esses são um
artigo de luxo). (SALLES, 2020, p. 133)
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M2- Como todos os demais eu me mantive imersa no uso massivo das
tecnologias e redes sociais. Tem sido muito os estudos e
encaminhamentos do trabalho nesse período: aulas on-line, chat, live,
webinar, videoaulas, podcasts; são variadas as ferramentas utilizadas
para aproximar estudantes, professores, gestores, escola. Além disso,
todos são convocados a acessar as tecnologias, ferramentas digitais
como Google classroon, meet, zoom, teams, hangouts, jogos;
(VASCONCELOS, 2020, p.140)
M3- A pandemia do novo coronavírus acelerou o processo de inclusão
das novas tecnologias na educação, gerando desafios, causando
resistências, mostrando realidades diferentes de acesso e de noção
de onde a tecnologia pode se encontrar no dia-a-dia das pessoas.
(KRAN, 2020, p. 144)
M3 - Observei ser uma mudança brusca e o esforço dos meus colegas
em superar os desafios e aprender a usar novos softwares, orientar os
alunos, causando uma certa rejeição em massa, por motivos e fatores
diversos. (KRAN, 2020, p. 145)

O uso intensivo das novas tecnologias de informação e comunicação no atual
cenário trouxeram muitas implicações na forma como se configurava o âmbito
educacional exigindo a adaptação e reestruturação das atividades educacionais e do
próprio trabalho dos(as) professores(as). O ensino remoto, como afirma Camacho et
al. (2020), requer planejamento, prévia organização e principalmente disponibilização
de capacitação docente para lidar com o uso da tecnologia da informação e
comunicação, bem como, se atentar às necessidades dos alunos desprovidos de
recursos digitais para o acesso aos conteúdos educacionais.
A penetração das novas tecnologias da informação e comunicação no cotidiano
dos professores consolidada de forma rápida, de caráter emergencial, sem quaisquer
preparo e capacitação dos docentes, e sem a participação ativa dessa categoria na
constituição de diretrizes e estratégias de ensino, tem colaborado para aquilo que
Souza e Coimbra (2020, p. 65) compreendem como “esvaziamento do papel do
professor e do ato de ensinar”, pois a nova modalidade de ensino remota e/ou o
denominado “e-learning” que vem sendo utilizado em larga escola e incentivado
intensivamente, provoca uma tendência à “substituição da mão de obra do professor
(capital variável) pelas tecnologias (capital fixo), concorrendo para a redução dos
custos da atividade educacional e aquecendo o mercado de insumos tecnológicos”.
As autoras complementam que há um movimento no sentido de que “as funções
intelectuais atribuídas ao professor no processo educacional sejam simplificadas e
transferidas para as plataformas de ensino, gerando uma precarização e,
consequentemente, a desvalorização mais acentuada do trabalho docente” (SOUSA;
COIMBRA, 2020, p.65).
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Diante desse movimento, ficam evidentes as novas configurações do trabalho
docente, bem como do ato de ensinar. Estamos de acordo com Sousa e Coimbra
(2020) ao afirmarem que cada vez mais o professor tem perdido sua autonomia sobre
o conteúdo e a organização de seu trabalho, passando a ser regulado pelas
plataformas digitais de ensino, no balbucio de tornar o professor em um produtor de
conteúdos através dessas mídias digitais, um “youtuber”, tutor e mero regulador da
aprendizagem.

M1 - Google Classroom, Zoom, Teams, Meet, Skype, Youtube ... Qual
plataforma/aplicativo/ferramenta conseguirá levar um pedaço dessa
sala de aula para os nossos? as estratégias, mas... Onde estão
vocês? Onde estou eu? (O silêncio é quase sepulcral.) O que são
todas essas demandas tecnológicas? São as TICs se fortalecendo?
São um reforço às nossas desigualdades? O que está se passando lá
fora? O que acontece aqui dentro? (SALLES, 2020, p. 133)
M2 - Como nos construiremos no isolamento social, apenas com a
convivência virtual? Dos espaços sociais fortemente afetados, a
escola é um desses. Por quê? A escola é o local de aproximações, de
troca de saberes, de construção de conhecimento. (VASCONCELOS,
2020, p. 138)

Percebemos nas falas acima uma inquietação por parte das professoras com
as implicações que o ensino remoto pode ocasionar no ensino e nas formas de
aprendizagem.
Os sentidos, na teoria de Bakhtin, não são dados a priori, são construções que
abarcam as condições amplas e imediatas de produção dos enunciados, assim, neste
espaço-tempo da pandemia, as professoras vão construindo sentidos no fazer
docente e atribuindo sentidos outros para o que já tinham como certo em sua prática.
De todo modo, no ensino remoto, a imposição da mudança, da distância, fere o
trabalho docente. Segundo Pucci e Ferreira (2022, no prelo),

As especificidades do fazer docente são bruscamente alteradas com
o ensino remoto, para além das condições materiais e de acesso de
alunos e professoras, as aulas ganham outro significado e algo de
valioso se perde. Mesmo quando tudo parece dar certo, perde-se na
qualidade e intensidade da relação estabelecida.

Concordamos com Alves (2020, p. 350) que o uso das tecnologias,
especialmente as digitais, como ferramentas de mediação no processo de ensino
aprendizagem, em especial na educação básica, sempre foi um grande desafio,
porque existem inúmeras limitações.
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A pandemia tornou mais evidente esses dilemas e acalorou esse debate, pois
com o afastamento dos espaços escolares, e a consequente mudança nas dinâmicas
de interação social, elemento importante para o desenvolvimento integral dos
indivíduos, toda a comunidade escolar foi surpreendida pela necessidade urgente de
adaptações para que o processo de ensino-aprendizagem sofresse o menor dano
possível.
Neste sentido, Filho, Antunes e Couto (2020) consideram que o pensamento
mais perigoso, posto na relação entre tecnologia e educação, é aquele que visa a
redução de toda a complexidade da prática social pedagógica, como um conjunto de
procedimentos a serem cumpridos. Isto é, um conjunto específico de “ações passíveis
de identificação, isolamento, catalogação e reorganização assim como se queira, a
qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer situação, conformando assim um tipo
particular de técnica” (FILHO; ANTUNES; COUTO, 2020, p. 24).
Todavia, esse período desafiador pode se constituir em algo promissor para
inovações na área da educação, ao considerarmos que os alunos e professores não
serão mais os mesmo após esse período de ensino remoto emergencial. Sendo assim,
as Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC) podem ser
ressignificadas e ocupar um importante espaço no processo de ensino-aprendizagem
(RONDINI; PEDRO; DUARTE, 2020).
Por fim, conforme declara Martins (2020, p. 251 apud RONDINI; PEDRO;
DUARTE, 2020, p.44), este cenário promoveu novas e velhas reflexões e
preocupações para o campo educacional, tais como “[...] as condições de trabalho do
docente, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, a relevância e o
significado dos temas a serem abordados, o desenvolvimento de práticas
pedagógicas centradas no estudante [...]”. Por este motivo, faz-se tão oportuno e
necessário ouvir os professores da Educação Básica, principalmente os do Ensino
Fundamental, com o objetivo de compreender as percepções acerca do atípico
momento e seus impactos na educação, bem como os desafios que a pandemia da
COVID-19 impôs à prática pedagógica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da realidade mundial causada pela crise da pandemia do coronavírus,
a educação, assim como as mais diversas áreas da atividade humana, necessitou
54

Perspectivas da Educação: História e Atualidades

reinventar-se em caráter de urgência. As aulas habitualmente presenciais foram
suspensas, a medida encontrada visando dar continuidade ao processo educacional
foi através do ensino remoto emergencial, pautado pela mediação de tecnologias
digitais. A interação na sala de aula, antes em espaços físicos, se fez por meio do
ambiente digital, onde os professores, em sua maioria inexperientes, foram lançados.
Com essa problemática que envolve as concepções do ensino remoto, este
estudo nos possibilitou refletir sobre as diversas implicações que perpassam o fazer
docente. Através da análise dos eixos temáticos, vê-se que em cada trecho dos textos,
tido como memórias, se figuram peças de um mosaico singular e diverso de sentidos.
São inquietações, incertezas, conflitos, ressignificações, novas aprendizagens,
também desconstruções e reconstruções, esforço mútuo e colaborativo entre os
sujeitos, mesmo que de forma não presencial.
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RESUMO
O presente trabalho tem como foco as eminentes mudanças para o ensino médio, as
quais definem alterações significativas na estrutura de oferta e arquitetura curricular
do segmento. Considera-se o momento como propício para a reflexão sobre a
educação numa perspectiva transdisciplinar, com vistas à formação integral, pois,
entre as urgências deste tempo está a mobilização de competências para solução de
problemas pessoais e coletivos. O advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) 9394/96 abriu espaço para muitas transformações no pensar, planejar
e agir na educação. Este desafio envolve a problemática desta pesquisa: diante da
eminente mudança curricular para o ensino médio, pode-se considerar que a visão
complexa da realidade contribui para o desenvolvimento de uma perspectiva
transdisciplinar, na construção do conhecimento? Para tanto adotou-se como objetivo
geral: apontar indícios que permitam vislumbrar, efetivamente, o desenvolvimento
curricular no ensino médio, numa perspectiva transdisciplinar. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, com base nos estudos de Morin
(1997;2005), Moraes (2010; 2019) a fim de relacionar os princípios do pensamento
complexo com os documentos norteadores, em especial a BNCC (BRASIL, 2018),
para a compreensão do contexto atual que envolve mudanças significativas para o
segmento do ensino médio. A origem dessa pesquisa encontra-se nos estudos de
Baleche (2020) e Martinelli (2020) que convergem para o objetivo deste trabalho e
permitem discussões futuras. O principal resultado encontrado indica a contribuição
da visão complexa para o desenvolvimento da transdisciplinaridade na formação
integral do estudante.
Palavras-chave: Ensino médio. Visão complexa. Currículo. Educação integral.
Transdisciplinaridade.
ABSTRACT
The present work focuses on the imminent changes to the high school which define
significant changes in the curriculum offering structure. The moment is considered
favorable to reflect on Education in a transdisciplinary perspective with a view to
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integral formation because it is time to mobilize competences to solve personal and
collective problems. The Law guidelines and Bases of National Education 9394/96
opened space for many transformations in thinking, planning and acting in the
Education. This challenge involves the problemtic of this research: With the imminent
curriculum change for the high school, is it possible to consider that the complex reality
contributes to the development of a transdiciplinary perspective, in the knowledge
construction? For that it was adopted as general objective: To point out clues that lead
to glimpse, effectively, the curriculum development in the high school, in a
transdiciplinary perspective. It is a qualitative research based on Morin studies
(1997;2005) and Moraes (2010;2019) in order to relate the principles of complex
thinking, with guides documents, in special BNCC (BRASIL,2018) to the
comprehension of the current context that involves significant changes for the high
school. The origin of this research is in the studies of Baleche (2020) and Martinelli
(2020) that converge to the goal of this work and allow for future discussions. The main
result found indicates the contribution of the complex vision for the development of
transdiciplinary in the integral formation of the student.
Keywords: High school. Complex vision. Curriculum. Integral Education.
Transdisciplinary.

1 INTRODUÇÃO

Um olhar cuidadoso sobre o desenvolvimento do Brasil nos últimos 50 anos
revela um tempo de grandes mudanças. Verifica-se em pesquisas, segundo Volpi,
Silva e Ribeiro (2014) que se trata do momento estrategicamente ideal para o
investimento na educação dos adolescentes e jovens porque estimou-se que de 2010
e 2020 a taxa média de crescimento populacional chegaria 0,7% ao ano, acentuandose o envelhecimento e decrescendo o número de adolescentes.
Curiosamente, a pesquisa a respeito dos diferentes aspectos da educação, nos
moldes que se revelam no contexto atual, se fortalece no Brasil a partir da década de
1980. Assim como as últimas décadas do século XX, as primeiras do século XXI são
terrenos férteis para o repensar e o construir de uma educação que precisa ir além da
transmissão e acúmulo de conhecimentos produzidos academicamente.
Desse modo, o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) 9394/96 abriu espaço para muitas transformações no pensar, planejar e agir na
educação. Isso não significa que o contexto educacional se transformou em ideal de
um momento para outro. Aliás, tem-se ainda um caminho longo a cumprir, sem
esquecer que as políticas públicas não são elaboradas e instituídas com a mesma
velocidade com que os contextos local e global mudam.
Ao considerarmos os últimos dez anos da educação básica, mais
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especificamente da etapa do ensino médio, entre outras iniciativas pode-se destacar
a definição do PNE (Plano Nacional de Educação) para o período compreendido entre
2014 e 2024; a Lei 13.415/2017, que alterou a atual LDB; a discussão e aprovação da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2018, fatos estes que demandam
reflexões, mudanças e desafios de diferentes ordens.
Por outro lado, o contexto global modifica-se de forma intensa com a presença
cada vez mais incisiva da tecnologia em todos os setores sociais e isso inclui a
educação em todas as suas modalidades. Neste sentido, espera-se uma formação
que seja significativa para o momento, mas depara-se com a dificuldade da
construção de uma nova realidade educacional por meio da reorganização curricular
e práticas correspondentes.
O foco dessa pesquisa está na nova organização curricular definida para o
ensino médio, fundamentada na Lei 13.415/2017 e na Base Nacional Comum
Curricular (BRASIL, 2018). Em função disso, pergunta-se: diante da eminente
mudança curricular para o ensino médio, pode-se considerar que a visão complexa
da realidade contribui para o desenvolvimento de uma perspectiva transdisciplinar, na
construção do conhecimento?
O objetivo do presente estudo é apontar indícios que permitam vislumbrar,
efetivamente, o desenvolvimento curricular no ensino médio, numa perspectiva
transdisciplinar.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, com base nos
estudos de Morin (1997; 2005), Moraes (2010; 2019) a fim de relacionar os princípios
do pensamento complexo com os documentos norteadores, em especial a BNCC
(BRASIL, 2018), para a compreensão do contexto atual que envolve mudanças
significativas para o segmento do ensino médio. A origem dessa pesquisa encontrase nos estudos de Baleche (2020) e Martinelli (2020) que convergem para o objetivo
deste trabalho e permitem discussões futuras.
2 UM OLHAR COMPLEXO PARA O ENSINO MÉDIO
A Lei 13.415 (BRASIL, 2017) alterou a LDB 9394 (BRASIL,1996) definindo a
obrigatoriedade de mudanças na organização da etapa do ensino médio. Entre elas,
a ampliação da carga horária mínima anual de 800h para 1000h e a associação com
a BNCC (BRASIL, 2018) na definição de direitos e objetivos de aprendizagem,
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considerando-se quatro áreas do conhecimento: Linguagens e suas tecnologias,
Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Ciências
Humanas e Sociais aplicadas, incluindo a flexibilização curricular com a oferta de
itinerários formativos.
Ainda sobre este marco legal, considera-se que a referida Lei instituiu um
grande desafio “na quebra de paradigmas para a organização curricular do ensino
médio” (ALENCAR e MENDES, 2018, p. 37). Faz sentido destacar que já existiam
críticas desde o período das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) para o ensino
médio (BRASIL, 2012), ao currículo, devido a sua rigidez, com treze disciplinas
obrigatórias e carga horária definida para todas as séries (ALENCAR e MENDES,
2018; DESCHAMPS, 2018).
A flexibilização, como característica marcante deste período de mudança, é
resultado da busca de um equilíbrio entre a consideração do conhecimento produzido
historicamente como relevante e a inserção da realidade cotidiana nas atividades
escolares. A complexa realidade social revela um contexto desafiador que clama por
mudanças conceituais e estruturais das escolas (IMBERNÓN, 2016).
Teóricos como Behrens (2013), Libâneo (2010) e Morin (2005), destacam a
prevalência da especialização dos saberes na organização dos currículos escolares,
como uma manifestação do predomínio do pensamento conservador, da
fragmentação da realidade, a qual consolidou a separação entre ciência e
subjetividade humana.
Verifica-se, desta forma, o impacto que as mudanças curriculares para o ensino
médio poderão causar no contexto escolar, visto que, está previsto o abandono de
uma prática curricular disciplinar, estruturada na organização de saberes isolados,
para o desenvolvimento de competências e habilidades, numa perspectiva
interdisciplinar, visando a formação integral dos estudantes. A Resolução n.º 3/2018 CNE/CEB que atualiza as DCN’s para o ensino médio, reafirma em seu Art. n.º 7, que
o currículo deve articular “vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o
desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e socioemocionais”.
Destaca-se ainda na mesma Resolução (2018, Art. nº 7, § 2º), que:
O currículo deve contemplar tratamento metodológico que evidencie a
contextualização, a diversificação e a transdisciplinaridade ou outras
formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes
específicos, contemplando vivências práticas e vinculando a educação
escolar ao mundo do trabalho e à prática social e possibilitando o
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aproveitamento de estudos e o reconhecimento de saberes adquiridos
nas experiências pessoais, sociais e do trabalho.

Em defesa de uma visão complexa da realidade, Moraes (2010) explica que
muitos profissionais da educação não se deram conta de que sua maneira de
conceber a prática social e o mundo contemporâneo, interferem na sua formação e
prática pedagógica. Ela indica um caminho epistemológico centrado no pensamento
complexo, o que pressupõe a aceitação de uma abordagem dialética, interdisciplinar
e transdisciplinar.
Tendo clareza de que a escola em que atuamos tende a mudar, mas ainda
coexiste o modelo tradicional pautado pela visão cartesiana com relação à
organização física e curricular, afirma-se a necessidade urgente de buscar apoio em
modos de pensar que ultrapassem essa visão, sem excluí-la (BEHRENS, 2012).
Neste sentido, Morin traz o pensamento complexo como forma de ver e compreender
a realidade local e global, de modo a reconhecer as relações e interações que a
constituem, assim como, considerar as incertezas que são muito mais comuns do que
normalmente se percebe (MARTINELLI, 2020).
O pensamento complexo de Edgar Morin assenta-se no que ele define como
anel tetralógico, por meio do qual é possível tecer a compreensão da realidade:
Figura 1 – Anel Tetralógico

Fonte: Morin (1997, p. 58).

Desse modo, pode-se dizer que a realidade é dinâmica e está em constante
transformação. Isto se dá pelo fato de que os elementos que a compõem estabelecem
interações que geram relações entre si. São essas relações que caracterizam a ordem
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do sistema e definem a organização do mesmo. Porém, podem advir fatos e fatores
que interfiram nessas relações gerando a desordem e consequentemente, a
necessidade do estabelecimento de novas relações e uma nova ordem e organização.
(MARTINELLI, 2020).
O pensamento complexo de Edgar Morin desenvolve-se em torno desse
conceito fundamental e dá origem aos princípios de inteligibilidade e aos sete saberes
necessários para a educação do futuro. O apoio nestas ideias instiga a questionar a
concepção de educação ainda praticada e impele a buscar as bases para uma
educação que promova a formação dos cidadãos em suas diversas dimensões.
No que tange a esta pesquisa, que trata diretamente da reorganização
curricular, destaca-se neste processo, o conceito de educação integral entendida
como aquela que se dá pelo desenvolvimento pleno do ser humano. Busca-se a
formação de cidadãos que sejam capazes de compreender o mundo, sentir-se
pertencente e responsável por ele, numa perspectiva ética que lhes permita propor
soluções aos problemas sem pensar exclusivamente em si e nos próprios interesses.
A educação integral volta-se para o desenvolvimento multidimensional do
sujeito. Para tanto, não há receitas ou manuais e sim processos de construção que
incluem a revisão das concepções de mundo, de pessoa, de conhecimento, de
educação, entre outros. A visão complexa demanda a conexão entre as diversas áreas
do conhecimento para a compreensão da realidade. Destacam-se aqui as ideias de
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Vale alertar que o uso dessas duas
palavras nem sempre tem atendido aos seus reais significados e que, por estarem
ainda em desenvolvimento comumente possuem explicações diversas. Neste sentido,
Krawczyk (2009) destaca que a prática interdisciplinar muitas vezes é reduzida a
projetos realizados por docentes de disciplinas diferentes. É comum a definição de um
tema de interesse coletivo, em destaque na atualidade, porém, por se tratar de
iniciativas pontuais não desenvolvem a força necessária para a transformação das
práticas fragmentadas.
Com relação à interdisciplinaridade já se tem desenvolvida a ideia de interação
entre duas ou mais disciplinas o que pode dar origem a um novo corpo de disciplinas,
da comunicação simples entre elas até a integração recíproca de conceitos
fundamentais, pois como indica Fazenda, Tavares e Godoy (2015, p. 16) “[...] a
interdisciplinaridade, na qualidade de conceito dinâmico e emancipador, busca
recuperar o homem do seu pensar fragmentado, com a abertura para a dialética entre
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os infinitos mundos vividos”.
A transdisciplinaridade, segundo Moraes (2019), vai além da percepção
máxima das relações entre disciplinas, pois, a sua essência está na relação entre o
sujeito e objeto do conhecimento e isso implica nas interações complexas
desenvolvidas entre eles no processo da construção do conhecimento.
Como um dos pressupostos da transdisciplinaridade Moraes (2019, p. 85) diz
que “A transdisciplinaridade, como princípio e como prática educativa, tem como foco
principal o sujeito [...], o seu desenvolvimento humano”. E, desta forma, a visão
complexa requer “[...] reconhecê-lo em sua multidimensionalidade, com suas
capacidades cognitivas, emocionais, culturais e espirituais, nutridas por suas
habilidades, competências, sensibilidades e talentos”. A autora destaca ainda que o
sujeito é nutrido pelo conhecimento acompanhado de suas “[...] relações sociais,
afetivas, emocionais, que refletem as condições sócio-históricas e culturais [...]. Daí a
importância da pluralidade de olhares, percepções e compreensões de uma mesma
realidade[...]”.
Diante disso, sabe-se que as mudanças que ocorrerão a partir da
implementação da BNCC (BRASIL, 2018) e das DCN’s (BRASIL, 2018) para o ensino
médio, se manifestarão por meio dos currículos na prática pedagógica, atingindo
igualmente a formação inicial e continuada dos professores. Por isso, cabe lembrar a
reflexão de Henriques (2018, p. 124) ao identificar que “[...] O problema a ser
enfrentado no fundo, seria como desenhar, [...] uma arquitetura curricular que supere
a lógica disciplinar e permita dar coerência e concretude aos princípios da
interdisciplinaridade e da contextualização”.
De fato, a organização curricular visando uma educação integradora é
referendada por Baleche (2020, p.79) ao afirmar que “[...] Seu formato disciplinar, sem
a devida reflexão sobre o significado que os conteúdos selecionados têm para os
estudantes, não contribui para a motivação estudantil e não permite uma atuação mais
globalizada”. Por outro lado, isso não significa excluir o conhecimento já construído
ao longo do desenvolvimento da humanidade e sistematizado em diferentes áreas.
O aparato legal que determina mudanças na arquitetura curricular e prática
pedagógica no ensino médio possibilita a ruptura das fronteiras do conhecimento
especializado, em direção à visão complexa de mundo que faz emergir a educação
capaz de formar cidadãos em sua multidimensionalidade, voltados à busca de
soluções dos problemas pessoais e coletivos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo presente a problemática que norteia esta reflexão, é possível considerar
que a visão complexa da realidade tem potencial teórico e prático para sustentar as
discussões e projeções em direção à superação dos limites que se impuseram por
meio da prevalência de uma organização curricular fragmentada.
A visão complexa da realidade e, consequentemente da pessoa humana,
permite reconhecer que as interações e relações entre o sujeito, visto como unidade
complexa, e o objeto do conhecimento, podem gerar a atitude transdisciplinar que
favorece o desenvolvimento integral do estudante.
De maneira complementar a esta análise, considera-se que com a qualificação
da formação, o país contará com jovens criativos que contribuirão com avanços,
soluções inovadoras, devido à maior consciência sobre a preservação do ambiente e
sustentabilidade, assim como, promoverão mudanças na área de tecnologia da
informação e comunicação (BALECHE, 2020).
Reitera-se que o conhecimento elaborado até então é de suma importância,
porém, o modo de ação sobre ele é que precisa ser transformado, em direção à
transdisciplinaridade, pois, entende-se que não é apenas a dimensão cognitiva que
ocupa espaço de destaque, mas todas as dimensões que constituem o sujeito.
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RESUMO
O programa da Residência Pedagógica foi criado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior (CAPES), sendo uma importante

70

Perspectivas da Educação: História e Atualidades

ferramenta de imersão dos graduandos em licenciaturas no cotidiano de escola da
rede pública de educação, possibilitando-lhes participação em experiências
metodológicas e práticas docentes de caráter inovador. O presente trabalho foi
desenvolvido por três residentes de física do Instituto Federal De Educação, Ciência
E Tecnologia Do Piauí (IFPI) - Campus Picos, a partir da vivência da Primeira Etapa
da Residência realizada no Centro Estatual de Educação Profissional Petrônio Portela
e tem por objetivo explorar as situações vivenciadas na residência pedagógica,
apontando as dificuldades enfrentadas como a insegurança em relação à mudança
do padrão presencial ao virtual e o manuseio de ferramentas tecnológicas para a
construção de videoaulas; fazer uma auto análise da prática docente do professor
preceptor além de abordar os recursos utilizados na realização das aulas que
ocorreram de forma remota como medida de prevenção a proliferação do novo
coronavírus. A participação na Primeira etapa da Residência Pedagógica contribui de
forma significativa, porquê os residentes foram colocados diante dos antigos desafios
da docência, bem como os novos trazidos pelo ensino remoto, permitido assim uma
familiarização com a futura profissão.
Palavras-chave: Residência Pedagógica; Ensino; Aulas e Alunos
Abastca
The Pedagogical Residency program was created by the Coordination for the
Improvement of Higher Education Personnel (CAPES), being an important tool for
immersion of undergraduate students in the daily life of schools in the public education
network, allowing them to participate in methodological experiences and teaching
practices of innovative character. The present work was developed by three physics
residents from the Federal Institute of Education, Science and Technology of Piauí
(IFPI) - Campus Picos, based on the experience of the First Stage of the Residency
held at the State Center for Professional Education Petrônio Portela and aims to
explore the situations experienced in the pedagogical residency, pointing out the
difficulties faced such as insecurity in relation to the change from the presential to the
virtual standard and the handling of technological tools for the construction of video
classes; to make a self-analysis of the teaching practice of the preceptor teacher in
addition to addressing the resources used in the realization of classes that took place
remotely as a measure to prevent the proliferation of the new coronavirus.
Participation in the First stage of the Pedagogical Residency contributes significantly,
because the residents were faced with the old challenges of teaching, as well as the
new ones brought by remote teaching, thus allowing a familiarization with the future
profession.
Keywords: Pedagogical Residency; Teaching; Classes and Students

1 INTRODUÇÃO

O atual trabalho foi elaborado a partir da visão vivenciada durante a pandemia
de Covid-19 para o programa de Residência Pedagógica — Etapa I. A atividade foi
desenvolvida na escola Centro Estatual de Educação Profissional Petrônio Portela por
três residentes do Programa Residência Pedagógica do Instituto Federal de Picos
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para às sete turmas do (2°) ano do ensino médio da referida escola. O programa da
residência pedagógica é uma importante ferramenta de imersão do discente, que
possibilita a esse vivenciar situações que oferecem uma experiência próxima ao ato
real de ensinar. Nesse sentido foi instituído em 2018, pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior (CAPES), o Programa de Residência
Pedagógica com o objetivo de aprimorar a formação dos discentes dos cursos de
licenciatura, através da criação de projetos que fortifiquem a área prática e direcionem
o licenciando a aperfeiçoar, com resiliência, a vinculação entre teoria e prática
profissional docente, além de estimular a reestruturação do estágio supervisionado
nos cursos de licenciatura. Ainda possibilitou readequar os currículos e propostas
pedagógicas dos cursos de formação inicial de professores da educação básica,
seguindo as orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Nossa experiência, no entanto, acabou coincidindo com o período de
isolamento social, necessário devido a pandemia de Covid-19 que levou escolas a
fecharem e forçou a estudantes e professores viverem uma situação atípica, o ensino
remoto.
O ensino a distância não é novidade no Brasil, já sendo aplicado em instituições
de ensino superior, mas seria a primeira vez que esse tipo de ensino seria aplicado
aos alunos de todo o país nos mais variados níveis. Essa nova forma de ensino foi um
verdadeiro desafio para todos e trouxe à tona outras dificuldades, como o domínio do
uso de tecnologias que possibilitassem manter a conexão necessária para o processo
de ensino aprendizagem, a falta de preparo do sistema educacional, as diferenças
sociais que implicam na não democratização do acesso a meios que possibilitassem
os alunos a participar das aulas – muitos não possuíam equipamentos adequados ou
acesso à internet – entre outros.
Nesse trabalho, procuraremos explorar as situações vivenciadas na residência
pedagógica, apontando as dificuldades enfrentadas e os recursos que utilizamos para
alcançar os objetivos esperados.

2 DESENVOLVIMENTO

Em virtude do isolamento social como parte do enfrentamento à Covid-19 não
foi possível realizar a residência em condições presenciais e com isso foram
vivenciadas algumas situações novas.
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Um dos desafios enfrentados foi a insegurança em relação à mudança do
padrão presencial ao padrão virtual, pois isso naturalmente gerou uma falta de
referencial ou espelhamento por parte das residentes, causando insegurança quanto
ao processo de aprendizagem dos alunos, visto todos estarem imersos numa nova
metodologia de ensino até então inexplorada pelas residentes e alunos.
Outra barreira foi a respectiva prática mecânica ou manual envolvida na
preparação dos vídeos, como a escolha certa da ambientação, angulação da câmera,
iluminação clara, com ausência de ruídos, entonação da voz, de forma que o som
fosse adequado e de qualidade para a gravação dos vídeos. Por fim, o desafio foi
repassar o conteúdo aos alunos o melhor possível, ou seja, de maneira clara e objetiva
com o mínimo de interferência do ambiente domiciliar.
Diante dos fatores apresentados a metodologia foi uma adaptação e
readequação à necessidade de isolamento social. Para ser possível a realização da
residência foi escolhida pela Escola em conjunto com a Secretaria Estadual de
Educação (SEDUC) a utilização remota de plataformas digitais, mas especificamente
pelo YouTube para a postagem das aulas pelas residentes, e fóruns no Google Meet
para discutir quaisquer dúvidas que houvesse pelos alunos.
O trabalho executado entre o período de outubro de 2020 a março de 2021 se
dividiu em duas etapas: a observação da metodologia do professor e a regência dos
alunos residentes.
Em relação ao professor regente destacou-se o bom domínio do conteúdo e
boa relação com os alunos tratando-os com respeito, presteza e com a necessidade
de sempre esclarecer quaisquer dúvidas dos mesmos, reutilizando do tempo para
ajustar conteúdos, organizar aulas, resumos, exemplos e exercícios de fixação. A
reflexão da metodologia do professor foi baseada na observação das aulas que o
mesmo disponibilizava na plataforma do YouTube e no Google Meet para a
desenvolvimento de dúvidas ou questionamentos dos alunos.
Entre o mês de fevereiro de 2020 e a primeira semana de março de 2021 os
residentes desenvolveram cinco aulas no total, onde às três primeiras aulas foram
focadas no conceito físico de escalas termométricas. O professor disponibilizou às
residentes com o cronograma das aulas, plano de ação, bem como uma sequência
de atividades a serem ministradas.
O printscreen apresentado na Figura 01 apresenta uma ilustração utilizado por
um dos residentes durante sua explicação de escalas termométricas.
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Figura 01 - Aula teórica – explicação sobre escalas termométricas

As aulas ministradas com um total de 40 minutos foram elaboradas utilizando
o livro didático adotado pela escola, atuando como fonte de pesquisa para a criação
do conteúdo dos vídeos. Além da explicação do assunto teórico, às duas últimas aulas
foram voltadas à resolução de questões para fixação do conteúdo. Na Figura 2 pode
ser observada uma das questões resolvidas por uma das residentes.
Figura 02: Aula teórica – Resolução de questões sobre Escalas Termométricas

Em relação à participação dos alunos, a interação era pequena, no entanto,
uma grande parte deles se empenhavam em responder às listas de questões
elaboradas pelas residentes, como também conseguiam acertar satisfatoriamente às
questões de múltipla escolha, sendo essa verificação feita através do Google Forms.
A Figura 3 apresenta a porcentagem de escolha pelos alunos para as alternativas
apresentadas na “questão 01’’
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Figura 3: Porcentagem de acerto da “Questão 1” sobre escalas termométricas

Os dados referentes a figura anterior foram colhidos por um dos residentes para
conhecer o empenho e à aprendizagem dos discentes acerca das escalas
termométrica. Onde 79% dos alunos que responderam a indagação escolheram a
alternativa D, ou seja, acertaram e somente 21% não obtiveram êxito ao responderem
à questão.

3 CONSIDERAÇÔES FINAIS

As atividades desenvolvidas durante o período de regência contribuíram de
forma significativa, porque fora colocada diante de futuros professores os antigos
desafios da docência, bem como os novos trazidos pelo isolamento social, permitindo
fazerem uma autoanálise das metodologias utilizadas, e a partir das observações
conhecerem as normas e regras de funcionamento que regem as aulas no formato
remoto.
Durante a regência em período de pandemia foi preciso aprender a
necessidade de estar preparado para as mudanças que acontecem. Também é
importante ressaltar que ser um profissional com êxito na sua prática pedagógica
envolve buscar novos recursos e ferramentas para serem utilizadas, resultando em
uma experiência única que se perpetuará como um aprendizado válido, significativo e
engrandecedor.
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Resumo: O Programa Residência Pedagógica (PRP) é uma iniciativa do Ministério da
Educação (MEC) junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) e tem como objetivo principal a ampliação teórico-prática das
experiências na formação do professor. Esse programa é de suma importância para
a formação dos docentes, pois, é uma das ações que integram a Política Nacional de
Formação de Professores e induz o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos
de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica,
durante a sua graduação. Desta forma, este relato tem como objetivo descrever a
minha experiência como participante do módulo I do Programa Residência
Pedagógica, no qual as atividades foram desenvolvidas nas turmas do 1º ano do
ensino médio do Centro Estadual de Educação Profissional Petrônio Portela nos
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cursos de Análises Clínicas, Enfermagem, Farmácia, Informática, Recursos Humanos
e Redes de Computadores.
Palavras-chave: Residência pedagógica; Experiência; Formação do professor.
Abstract: The Pedagogical Residency Program (PRP) is an initiative of the Ministry of
Education (PRP) together with the Personnel Activity Objective Coordination (CAPES)
and its main objective is to think-practice the experiences in teacher training.
Essentially for the training of teachers, it is of paramount importance for the training of
teachers, it is one of the actions that integrate the National Policy for Teacher Training
and induce the improvement of practical training in undergraduate courses, promoting
a school of basic education, promoting a basic education school, during its offer. In this
participatory way, this report aims to describe mine as the objective of the module I do
the Pedagogical Residency Program, not which the activities developed were
developed from the 1st year of State high school of Professional Education Petrônio in
the classes of the Center for Professional Analysis of Portela in Clinical Analysis,
Nursing, Pharmacy, Informatics, Human Resources and Computer Networks courses.
Keywords: Pedagogical residency; Experience; teacher training.

INTRODUÇÃO

O Programa Residência Pedagógica (PRP) é uma iniciativa do Ministério da
Educação (MEC) junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) e tem como objetivo principal a ampliação teórico-prática das
experiências na formação do professor. Nóvoa (2009) defende que a formação
aconteça no exercício da profissão e que muitas aprendizagens apenas se dão na
prática cotidiana da escola. Não há como desenvolver certas habilidades apenas pelo
viés teórico já que, na atuação docente faz se necessário tomar decisões, resolver
problemas imprevisíveis da prática cotidiana. De acordo com a Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP) o objetivo do Projeto Pedagógico, é:
(...) possibilitar aprendizagem prática “em situação”, ou seja, a
partir da realidade, tomando os eventos e aspectos dificultadores da
prática pedagógica do professor e da escola como fontes de
aprendizado, uma vez que estes aspectos e eventos são tomados
como objeto de estudo e reflexão pelos residentes, orientados por seus
preceptores e que resultam em matéria a ser tratada também no âmbito
da escola, a partir do diálogo com o professor formador e gestores que
acolhem o residente na escola. (UNIFESP, 2006, p.31)

O Programa Residência Pedagógica (PRP) é de suma importância para a
formação dos docentes, pois, é uma das ações que integram a Política Nacional de
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Formação de Professores e induz o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos
de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica,
durante a sua graduação. Essa imersão deve contemplar, entre outras atividades,
regência de sala de aula e intervenção pedagógica, acompanhadas por um professor
da escola com experiência na área de ensino do licenciando e orientada por um
docente da sua Instituição Formadora.
Desta forma, este relato tem como objetivo descrever a minha experiência
como participante do módulo I do Programa Residência Pedagógica, no qual as
atividades foram desenvolvidas nas turmas do 1º ano do ensino médio do Centro
Estadual de Educação Profissional Petrônio Portela nos cursos de Análises Clínicas,
Enfermagem, Farmácia, Informática, Recursos Humanos e Redes de Computadores.
RELATO DE EXPERIÊNCIA
O Programa de Residência Pedagógica o qual participo teve inicio em outubro de
2020, com o curso de formação, que contou com a participação de todos os
residentes/bolsistas dos cursos de física e química do Instituto Federal do Piauí-IFPI,
Campus Picos. Os encontros aconteceram duas vezes na semana, durante o mês de
outubro, nas terças e nas quintas-feiras das 16h00 às 18h00 pelo Google meet.
As atividades tiveram início em 01/10/2020, estendendo-se ao dia 28/10/2020,
nesta primeira fase, houve as apresentações dos residentes à escola, os modos como
seriam desenvolvidas as atividades de RP, apresentação dos preceptores as
instituições, assim como as apresentações do núcleo do curso e os coordenadores
que comporia a RP. Também aconteceram momentos para tirarem dúvidas referentes
aos documentos do CAPES nº01/2020, Portaria CAPES nº 259/2019 e da
Resolução nº 33/2018 do CONSUP do IFPI. Divisão dos residentes por escola,
apresentação do Projeto Político Pedagógico do curso, discussões acerca da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Preenchimento e assinatura dos documentos
necessários para realizar o estágio.
Logo após o curso de formação, tivemos reuniões com a direção e com o preceptor
da escola para conhecermos o Projeto Político Pedagógico-PPP e o regimento da
escola de atuação. A segunda fase teve início em 06/11/2020 e se estendeu até o dia
31/03/2021. Incialmente foi realizada a coleta de dados necessária para o
preenchimento da ficha de supervisão, em seguida, houve uma reunião com os alunos
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da escola e os preceptores para sanar dúvidas. Depois dessa etapa, aconteceram
novas observações, desta vez, acerca do conselho escolar de classe e professores,
dos planejamentos, isto é, os planos de aula, atividade, avaliações, etc. Além das
observações aos materiais postados no grupo de WhatsApp acerca da cinemática, as
videoaulas relacionadas ao referencial, trajetória e tempo em cinemática, após as
aulas, aconteceram as resoluções das questões propostas pelo professor.
Também aconteceram observações em relação à preparação das aulas,
planejamento e correções de atividade sobre velocidade média e novas aulas sobre a
função honorária do movimento. Foi realizado, já no início de 2021, reuniões para a
elaboração de novos planos de atividades da Residência Pedagógica, para fazer
alterações nos planos de atividades já preparadas e para sanar dúvidas. Após isso,
aconteceu a Semana Pedagógica da SEDUC-PI a qual aconteceram debates acerca
das possibilidades de ensino que facilite o aprendizado dos alunos e torne as aulas
mais dinâmicas, mesmo ao utilizar plataformas digitais para dar as aulas, ademais,
ocorreram oficinas por meio do Google Meet. Terminada a Semana Pedagógica,
ocorreu a acolhida aos alunos, logo após, ocorreram o planejamento, preparação e
envio da videoaula, envio das atividades acerca da Física Cinemática (função horária
do movimento) para os alunos do II ano do curso técnico de Farmácia; planejamento,
preparação e envio da videoaula e da atividade acerca da Cinemática (velocidade
instantânea) para os alunos do II ano de Serviços Jurídicos. Envio da videoaula e
correção das atividades para os alunos de Enfermagem, Farmácia e Serviços
Jurídicos de II ano. Após isso, foi realizada avaliações para os alunos dos cursos
referidos acerca dos assuntos trabalhados. Por fim, ocorreu a elaboração do relato de
experiência e socialização do relato de experiência com os demais residentes.
O ensino remoto é bastante desafiador não apenas para os alunos, mas
principalmente para professores, uma vez que ausência das aulas no ambiente físico
da escola inviabiliza a realização de diversas atividades práticas que, mesmo a escola
não possuindo um laboratório de física bem equipado, no espaço físico é possível
realizar experimentos simples, com isso, o ensino se torna mais dinâmico e o aluno
aprende melhor porque, com a prática, é mais rápido para associar à teoria com suas
vivências diárias. Um dos grandes objetivos do professor, de física, em especial, é
fazer com que o aluno consiga associar o conteúdo a sua realidade, todavia, com as
aulas de forma remota a prática em laboratórios fica impossibilitada, o que torna o
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processo de ensino-aprendizado mais complexo. Ademais, outro grande desafio das
aulas remotas é fazer com que o aluno participe, questione, exponha seus pontos de
vista, suas dúvidas, em suma, demonstrem interesse pelo assunto. Apesar das
dificuldades, o ensino remoto possibilitou uma autoavaliação nas formas pelas quais
percebia o aprendizado, as aulas por meio das plataformas digitais mostraram que
nem sempre uma determinada metodologia funciona, ou ainda, o professor precisa
ficar atento a seu aluno, pois, apesar de não haver um contato físico, por meio da
participação, brincadeiras, ausência é possível perceber quando o aluno não está bem
emocionalmente para poder seguir com o conteúdo, por isso, é preciso avaliar
também quando a aula deve seguir ou fazer uma pausa para descontrair, perguntar
como estão se sentindo. As incertezas trazidas pela pandemia fizeram com que as
aulas demorassem para iniciar, não se sabia, a princípio, se demoraria para acabar
ou não, por isso, no começo do semestre houve um atraso, esperava-se que seria
algo breve e que as aulas pudessem iniciar de forma presencial, no entanto, não foi
isso que ocorreu. Após algumas reuniões ficou decido pelas aulas de forma remota,
todavia, até chegar a tal acordo, houve muitas conversas para saber como seria
ministrada as aulas e como faria para com os estudantes sem acesso à internet.

CONCIDERAÇÕES FINAIS

Durante as atividades de regência foi possível entender como se organiza o
cotidiano da sala de aula e como desejamos insistir em perspectivas e práticas que
valorizem os indivíduos e os saberes. Também foi possível pensar nas limitações que
a sala de aula ainda encontra, seja pela quantidade de aluno, pela burocracia que o
professor precisa dar conta, ou mesmo pela limitação dos recursos.
Participar do programa Residência Pedagógica e da imersão em sala de aula
possibilitou pensar nossas ações de regência desde o começo, ou seja, da
observação da turma para um primeiro contato, a compreensão das necessidades de
cada turma, a construção do plano de aula, a organização dos recursos e a própria
regência. Todos estes aspectos contribuíram para suscitar indagações sobre como
são realizadas as nossas próprias práticas pedagógicas e como as faremos quando
regentes, pensando sempre que nossa formação “deve ser encarada como um
processo permanente” (NÓVOA, 1992, p.29).
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Resumo: Apresenta-se relato de experiência acerca do desenvolvimento do projeto:
“O uso de Recursos Educacionais Abertos (REA) e tecnologias digitais na formação
de professores na perspectiva da Pesquisa e Inovação Responsáveis (RRI)”,
elaborado pelo grupo de pesquisa Práticas Pedagógicas na Educação Presencial e a
Distância em Diferentes Níveis e Contextos: Metodologias e Recursos de
Aprendizagem Inovadores (PRAPETEC), do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Educação (PPGE) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).
Como aporte teórico utilizou-se Behrens (2013) Kowalski (2018), Okada (2016) e
Singh (2020), entre outros. Na 1ª etapa da pesquisa-ação, objetivou-se desenvolver
um conjunto de recursos e ações digitais práticas destinadas a sensibilizar, divulgar,
formar e implementar a RRI como prática pedagógica na formação de professores em
forma de um curso on-line, introduzindo os conceitos de RRI, REA e inovações
pedagógicas com o uso de tecnologias digitais. Este artigo aborda a 2ª etapa da
pesquisa-ação que consistiu na aplicação do curso para estudantes de graduação de
diferentes cursos do ensino superior da própria universidade, com o intuito de validar
o mesmo para posterior aplicação aos profissionais da educação das cinco regiões do
Brasil. Os dados coletados referem-se ao perfil dos participantes e da análise da
atividade final do curso, que consistiu na aplicação prática das 10 habilidades da RRI
do Projeto Engage, considerando-se a “Pandemia da COVID-19”, como tema de
relevância sociocientífica atual. Como resultado, obteve-se a participação de 176
estudantes matriculados e, ao final, 34 deles concluíram o curso com aproveitamento.
A aplicação da RRI foi evidenciada em dois aspectos: como estudante-cidadão e
como futuro professor. Como futuro professor, identificou-se quatro vertentes de
utilização da RRI como prática pedagógica: prática genérica sem contexto; específica
relativa a um conteúdo curricular; na aprendizagem por projetos e resolução de
problemas.
Palavras-chave: RRI. MOOC. REA. Formação de Professores.
Abstract: An experience report about the development of the project is presented: "The
use of open educational resources (OER) and digital technologies in teacher training
in the perspective of Responsible Research and Innovation (RRI)", prepared by the
research group Pedagogical Practices in Education Classroom and Distance Learning
at Different Levels and Contexts: Innovative Learning Methodologies and Resources
(PRAPETEC), from the Stricto Sensu Graduate Program in Education (PPGE) at the
Pontifical Catholic University of Paraná (PUCPR). As a theoretical contribution,
Behrens (2013) Kowalski (2018), Okada (2016) and Singh (2020), among others, were
used. In the 1st stage of the action research, the objective was to develop a set of
resources and practical digital actions aimed at raising awareness, disseminating,
training, and implementing RRI as a pedagogical practice in teacher training in the form
of an online course, introducing the concepts of RRI, OER and pedagogical
innovations using digital technologies. This article addresses the 2nd stage of action
research, which consisted of applying the course to undergraduate students from
different higher education courses at the university itself, to validate it for later
application to education professionals in the five regions of Brazil. The data collected
refer to the profile of the participants and the analysis of the final activity of the course,
which consisted of the practical application of the 10 RRI skills of the Engage Project,
considering the "COVID-19 Pandemic" as a current topic of socio-scientific relevance.
As a result, 176 enrolled students participated and, in the end, 34 of them successfully
completed the course. The application of the RRI was evidenced in two aspects, as a
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student-citizen and as a future teacher. As a future teacher, four aspects of using RRI
as a pedagogical practice were identified: generic practice without context; specific to
a curricular content; in project learning and problem solving.
Keywords: RRI. MOOC. OER. Teacher Training.

INTRODUÇÃO
Vive-se uma época de incertezas e necessidade de adaptação rápida frente à
pandemia da COVID-19 em todos os setores sociais para se continuar a viver. Hábitos
tiveram de ser rapidamente modificados, profissões e serviços reinventados e os
serviços educacionais adaptados. Na educação, por exemplo, familiares e
responsáveis, tornaram-se aliados na construção do conhecimento, apoiando e
participando da formação dos estudantes dentro de seus lares.

Professores

precisaram aprender e inserir os meios digitais em suas rotinas diárias, mesmo
aqueles que inicialmente tinham restrições à tecnologia.
Considerando esse cenário, evidencia-se a importância de formar profissionais
preparados para o futuro, que sejam criativos na resolução de problemas, críticos e
reflexivos e principalmente contínuos investigadores, capazes de superar desafios
inimagináveis. Nesse contexto, vê-se que a pesquisa e a inovação são vistas como
possibilidades de respostas ao enfrentamento das incertezas, e, nesse processo, o
conceito de Responsible Research and Innovation (RRI), comumente traduzido como
Pesquisa e Inovação Responsáveis, surge como possibilidade de resposta. A RRI
busca preparar a sociedade para, justamente, lidar com promessas e incertezas e,
sobretudo, para ampliar a compreensão dos benefícios e riscos da pesquisa e da
inovação. Parte essencial desse processo é o envolvimento de todos os atores nas
decisões, desde a sociedade civil, às comunidades de educação e pesquisa,
empresas e indústrias, e aos decisores políticos (OKADA, 2016a).
Constata-se, assim, a necessidade de proporcionar formação de professores
nesta perspectiva. Nesse sentido, questiona-se: como formar as gerações atuais e
futuras de professores pesquisadores para lidar com questões complexas que
envolvem possibilidades tecnológicas emergentes e inovadoras? Com base nesse
questionamento, o grupo de pesquisa Práticas Pedagógicas na Educação Presencial
e a Distância em Diferentes Níveis e Contextos: Metodologias e Recursos de
Aprendizagem Inovadores (PRAPETEC), do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Educação (PPGE) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR),

87

Perspectivas da Educação: História e Atualidades

desenvolveu um projeto denominado “O uso de Recursos Educacionais Abertos
(REA) e tecnologias digitais na formação de professores na perspectiva da Pesquisa
e Inovação Responsáveis (RRI)”, com o intuito de, por meio de recursos e ações
digitais práticas, sensibilizar, divulgar, formar e implementar a RRI como prática
pedagógica.
Com a intenção de estabelecer uma relação entre o currículo escolar e as
temáticas éticas e científicas atuais de relevância sociocientífica que afligem a
humanidade, a pesquisa envolveu estudantes, professores e pesquisadores. A
pesquisa-ação ocorreu em três etapas. A 1ª consistiu na elaboração de um Massive
Open Online Course (MOOC) de 40 horas on-line, denominado “RRI – Uma Nova
Estratégia Didática”, pelos 14 participantes do grupo de pesquisa, com foco na
introdução dos conceitos de RRI, REA e inovações pedagógicas com o uso das
tecnologias digitais. Este artigo aborda a 2ª etapa da pesquisa-ação que consistiu na
aplicação do curso para estudantes de graduação de diferentes cursos do ensino
superior da própria universidade. O intuito, nesse momento, foi validar o curso para
posterior aplicação, em 3ª etapa, aos profissionais da educação das cinco regiões do
Brasil.

PRINCÍPIOS TEÓRICOS
Dentre os paradigmas educacionais para as práticas pedagógicas, acredita-se
que a escola, na relação professor, aluno e conhecimento, devem estar envoltos na
produção de conhecimentos significativos à vida em sociedade. Práticas
transmissivas e conteúdo defasados no sentido de impacto na vida social, devem dar
lugar à prática onde os estudantes exerçam o papel de produtores de seus
conhecimentos, a fim de compreender e responder aos desafios atuais da vida no
planeta (BEHRENS, 2013).
Nessa abordagem, todos os atores da escola trabalham em colaboração no
processo de construção coletiva do conhecimento. Educa-se os futuros professores e
alunos pesquisadores levando em conta princípios como: educação científica, ética,
acesso livre a informações e dados, igualdade de gênero, governança e engajamento
público. Intenta-se formar as novas gerações como cidadãos comprometidos, ativos
e pensantes no desenvolvimento de nossas sociedades (KOWALSKI, 2018).
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O Projeto Europeu Engage foi uma das propostas de pesquisa pioneiras em
trazer o termo RRI para o Brasil. O projeto financiado pela Comissão Europeia teve
como objetivo a disseminação da prática da RRI por meio da tecnologia e da ciência
(OKADA; YOUNG; SHERBORNE, 2015). Sua finalidade foi a de formar professores
para o exercício da RRI e, por consequência, proporcionar aos alunos um
embasamento sobre as questões científicas, a fim de que estejam preparados para
lidar sobre o assunto hoje e no futuro (PROJETO ENGAGE). Nessa perspectiva, a
RRI contempla três componentes: os alunos, o conhecimento científico e as dez
habilidades de investigação científica (Quadro I).
Quadro I – Habilidades para desenvolver a RRI nas escolas
Habilidades

Descritivo

1. Interrogar fontes

Identificar e questionar a origem das diferentes
fontes.

2. Examinar as consequências

Avaliar o mérito de uma solução ou soluções
concorrentes para um problema do mundo real, com
base em ideias e princípios científicos.

3. Usar ética

Compreender que as decisões sobre se certas ações
devem ser tomadas exigirão julgamentos éticos e
morais que não são fornecidos pelo conhecimento da
ciência.

4. Estimar riscos e benefícios

Analisar e mesmo medir riscos e benefícios avaliando
sua probabilidade.

5. Analisar padrões

Interpretar observações e dados em uma variedade
de formas para identificar padrões e tendências, fazer
inferências e tirar conclusões.

6. Criticar Fontes

Verificar a força da evidência fornecida e identificar a
falta de clareza da justificativa.

7. Justificar opiniões

Sintetizar conhecimento científico, implicações e
perspectivas de valor em uma opinião informada,
descrevendo os principais argumentos apoiados por
evidências empíricas e raciocínio científico.

8. Comunicar ideias

Ser capaz de apresentar e descrever efetivamente
opiniões e realizações utilizando formas diversas de
comunicação.

9. Tirar conclusões

Determinar se as afirmações feitas na pesquisa são
apoiadas por informações sólidas.

10. Definir questões

Apontar claramente as questões científicas
envolvidas na investigação e as possíveis correlações
entre diferentes fatores.

Fonte: Projeto Engage – adaptação com livre tradução.
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Essas habilidades visam o envolvimento ativo dos estudantes diante da
produção do conhecimento e da perspectiva da ciência contemporânea (OKADA,
2016b). Nesse sentido, desenvolveu-se o curso no formato de MOOC, que por
definição, são cursos com acesso aberto e que estão disponíveis na internet,
permitindo acesso em grande escala (SINGH, 2020).
O MOOC desenvolvido contou com a produção de REA, que se traduzem em
materiais como apresentações, vídeos, livros ou e-book, artigos, infográficos,
atividades, entre outros, que podem ser reutilizados, recriados, remixados desde que
em domínio público ou com licença aberta (UNESCO/COL, 2011). Dessa forma foram
elaborados os materiais do curso, utilizando-se do Criative Commons (CC), que
possibilitou aos participantes do grupo de pesquisa adaptar ou mixar conteúdos
existentes sobre a RRI, metodologias ativas e tecnologias digitais. Os REA do curso
seguem a cocriação e a coparticipação que possibilitam novas formas de apresentar
e ampliar os saberes elaborados. Por meio dos REA o conhecimento científico pode
ser disseminado, acessado e compartilhado, uma vez que envolve estudantes,
professores e sociedade.

EXPERIÊNCIA VIVENCIADA
O curso elaborado e ofertado
O MOOC foi organizado em cinco módulos:
1. Modulo Ambientação: contextualização sobre o MOOC e as possibilidades da
RRI.
2. Módulo Adotar: oferta de diferentes opções de estratégias de RRI por meio
de objetos de aprendizagem diferenciados.
3. Módulo Adaptar: forneceu um conjunto de ferramentas, atividades, jogos e
explicações para melhorar o ensino de RRI.
4. Módulo Transformar: desafiou os participantes a acessar novos materiais
sobre RRI, indicando possibilidades de cocriação de forma colaborativa,
vivenciando a coconstrução de materiais.
5. Módulo Aplicação: recontextualizou a teoria estudada e solicitou o registro de
uma hipotética experiência a ser vivenciada em contexto educacional.
Para a testagem, o curso foi divulgado na própria universidade aos estudantes
dos cursos de licenciatura. Ocorreu um total de 598 visualizações, com efetivação de
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173 inscrições, cujos inscritos foram alocadas em quatro turmas para acesso à
plataforma Google Classroom, onde o curso foi disponibilizado.
Esta primeira experiência ocorreu durante os meses de maio e junho de 2020,
durante a pandemia do COVID-19. Nesse período, e-mails semanais personalizados
por grupos e turmas foram enviados aos cursistas em diferentes situações: reforçando
a necessidade de entrar na sala/turma para habilitar sua participação no curso;
parabenizando pelo início do curso; incentivando a continuidade do curso; lembrando
do prazo final do curso e da atividade final para certificação; felicitando pelo término
do curso, entre outros.
Ao final, 34 participantes concluíram o curso com êxito realizando a atividade
final certificadora. Nesse sentido, lembra-se que os MOOCs são difundidos e
amplamente procurados por serem facilmente acessíveis por qualquer dispositivo
conectado à rede, e muitas vezes abordarem temáticas de interesse ou relevância
educacional. Por se tratar de cursos abertos e, em geral, gratuitos, muitos estudantes
se matriculam, no entanto, a taxa de desistentes é alta. Embora, numa visão
superficial, essa constatação possa representar o fracasso desse formato de ensino,
um estudante pode se inscrever não necessariamente com a intenção de concluí-lo,
mas apenas para participar e aprender sobre determinado tópico, sem interesse em
receber uma certificação (REICH, 2014). Segundo Blessinger e Bliss (2016, p. 19,
tradução nossa), “os objetivos dos estudantes que utilizam a educação aberta e os
objetivos daqueles que realizam o ensino superior tradicional são muitas vezes muito
diferentes”, o que demonstra uma mudança de paradigma, no qual o estudante busca
o aprendizado muitas vezes sobre um determinado tópico, e não necessariamente
obter um certificado.
Por outro lado, as novas diretrizes para a formação inicial de professores
organizam-se em três dimensões fundamentais: o conhecimento, a prática e o
engajamento (BRASIL, 2019). Procurou-se, então, nessa experiência considerar o
aprendizado de uma nova perspectiva didática – a RRI aliada às metodologias ativas
e tecnologias digitais e o exercício prático de sua aplicação, o que atende a dimensão
do conhecer e do saber fazer. O engajamento, por sua vez, foi reforçado pela atuação
do tutor, mas depende muito mais do participante, que agrega a seu processo
formativo a quantidade e qualidade do que deseja.
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Perfil dos futuros professores participantes
Por meio do questionário on-line aplicado, identificou-se que a maioria dos
participantes do curso eram do sexo feminino (73%), com até 20 anos, o que
correspondeu a 45,5%, refletindo ainda o feminismo na educação básica. Quanto a
idade identificou-se que 21% tinham entre 21 e 24 anos e 17% entre 25 e 35 anos,
demonstrando uma tendência de entrada mais tardia no ensino superior. Confirmase que a maioria eram estudantes de graduação, correspondendo a 83% dos
respondentes e 22% com o bacharelado, embora esse não fosse o foco do curso. A
maioria, 69% dos alunos, conforme o esperado, ainda não exerce a docência, em
contraste com 31% que já atuam no mercado de trabalho, em um período inferior a 5
anos. Os que trabalham atuam na educação básica, principalmente no ensino
fundamental e médio (10%), seguidos de atuação na educação infantil (6%) e no
ensino fundamental anos iniciais (5%).
Para receber a certificação do curso, os participantes realizaram uma atividade
final que consistiu na aplicação dos conhecimentos adquiridos e das reflexões
efetuadas ao longo do curso, aplicando as 10 habilidades RRI definidas no Projeto
Engaje. A atividade envolveu a Pandemia da COVID-19 como um tema atual envolto
em dilemas sociocientíficos.

Análise da atividade final certificadora
Como resultado, das 34 atividades analisadas, foram identificadas duas
categorias de aplicação, conforme Quadro II:
Quadro II – Categorias de aplicação das habilidades RRI.
Aplicação das
Habilidades da RRI

Explicativo

Nº de
aplicações
produções

Estudante-cidadão

Como aluno do curso explorando o significado da
habilidade em termos de ações e atitudes
cotidianas ao enfrentar a COVID-19.

19

Futuro professor

Como futuros professores explorando situações
hipotéticas de sala de aula sobre a pandemia em
geral ou especificamente sobre um problema
relacionado a ela.

15

Fonte: Curso “RRI – Uma Nova Estratégia Didática”
Atividade final, Google Classroom (2020)
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Embora tenham aplicado as habilidades da RRI como estudante-cidadão e não
como futuros professores, entende-se que os participantes, ao menos souberam,
refletiram e aplicaram de alguma forma as habilidades da RRI. Em função desse
resultado, para aplicação posterior, incluiu-se na atividade final a necessidade de
identificar o curso, nível de ensino, disciplina, turmas e séries de aplicação da
atividade para reforçar o foco de atuação e aplicação como professor.
Conforme desejado, na condição de futuro professor, as 15 aplicações
revelaram quatro subcategorias de aplicação: como prática pedagógica genérica sem
contexto específico (7); abordagem de um conteúdo curricular específico (3); na
aprendizagem de projetos (2); e na pesquisa/resolução de problemas (3).
Enquanto prática geral, sem um contexto educacional definido, as respostas
demonstraram como abordariam cada habilidade em relação ao COVID-19, na
relação com os alunos. No caso de considerar um conteúdo específico de uma
determinada disciplina, as aplicações ofertaram exemplos diferentes para cada
habilidade, embora pudessem explorar um mesmo conteúdo para todas as
habilidades. No entanto, ao aplicar as habilidades, foram capazes de dominá-las, o
que garantiu o aproveitamento do curso.
Os demais, por sua vez, usaram uma metodologia ativa específica, tais como
a aprendizagem por projeto ou pesquisa/resolução de problemas. Nesse caso,
escolheram um tema específico sobre a COVID-19 para os alunos aplicarem as
habilidades. Para isso, mencionaram em cada habilidade a atividade que solicitariam
aos estudantes, demonstrando envolvê-los no processo de construção do
conhecimento. Outros elegeram um problema específico com a COVID-19 e
demonstraram como os alunos devem aplicar cada uma das habilidades para chegar
às conclusões mais confiáveis. Nesse caso, reforçaram como isso seria socializado
com a comunidade escolar para combater a desinformação ou a disseminação de
informações falsas. Para que os futuros participantes deixassem claro a metodologia
adotada e uso de tecnologias digitais, isso foi reforçado na proposta da atividade de
modo que o contexto de aplicação da RRI ficasse mais claro possível.
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CONCLUSÕES
Pode-se concluir que o curso RRI – Uma Nova Estratégia Didática, atendeu
aos objetivos de desenvolver um conjunto de recursos e ações digitais práticas
voltadas para a sensibilização, divulgação, formação e implementação da RRI como
prática pedagógica. Embora com adesão decrescente durante o processo, em geral,
muitos são os motivos que levam à não conclusão do curso, mas isso não invalida
necessariamente a proposta do MOOC. Assim, mesmo que apenas 34 pessoas
tenham concluído o curso com aproveitamento, mais de 100 alunos de graduação
foram atingidos indiretamente com o tema RRI e a conclusão do curso não significa
que apenas estes tenham dominado o assunto e o apliquem em suas práticas.
No que se refere à percepção da RRI como uma nova estratégia didática, podese concluir que os futuros professores possuem dois aspectos pedagógicos
conhecidos. Um mais conservador, ainda relacionado ao foco no conteúdo e
centralidade da prática pedagógica no professor, mesmo que explore as habilidades
da RRI com os alunos. Outros, por sua vez, já demonstraram que estão se movendo
em direção a aplicações de metodologias ativas centradas no estudante,
mencionando

uma

prática

de

aprendizagem

baseada

em

projetos

e

pesquisa/resolução de problemas. Embora a RRI como uma nova estratégia de ensino
possa ser aplicada em prática mais conservadoras, entende-se que correspondem a
práticas pedagógicas inovadoras, ao colocar os alunos no centro do processo. Nesse
caso, proporcionam experiências de questionar, buscar, comparar, elaborar, refutar,
argumentar, concluir, entre outras, típicas da busca e produção do conhecimento
científico no tratamento de temas e problemas do cotidiano de relevância
sociocientífica. Esses resultados refletem esse momento de transição entre essas
práticas pedagógicas que o mundo está vivenciando, principalmente diante do
fenômeno das novas tecnologias digitais que vêm alterando a produção e a
disseminação do conhecimento de forma global. É necessário que os processos de
formação dos futuros professores caminhem para práticas inovadoras e centradas nos
alunos, mas cuidando para que o conhecimento produzido seja cientificamente
elaborado e aplicado, em que os fundamentos e habilidades da RRI contribuam
significativamente no combate à proliferação de informações falsas.
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Resumo
Este artigo é resultado de leituras, estudos e debates realizados no Núcleo de Estudos
em Currículo, Cultura e Subjetividades (NECSUS), que tem abordado as políticas de
currículo, sob a perspectiva pós-estrutural da teoria do discurso (TD) de Laclau e na
perspectiva discursiva das políticas curriculares, desenvolvidas por Lopes e Macedo
entre outros autores no Brasil. O intuito neste trabalho é problematizar os discursos
que têm identificado o trabalho docente como responsável pelos baixos índices da
educação brasileira, culpabilizando, dessa forma, o professor. Com um discurso
salvacionista, as atuais políticas são pautadas pela reestruturação curricular, por
sistemas de avaliação centralizados e por intervenções diretas na formação de
professores. Defendemos a ideia de que, em se tratando de currículo em uma
abordagem discursiva, importa a crítica a concepções deterministas, baseadas em
ideias como a de implementação a ser efetivada pelos professores e internalizados
pelos estudantes. Partilhamos da ideia de currículo pensada por Lopes (2006, 2014,
2015, 2018), Lopes e Macedo (2011) e Macedo (2006, 2015), em que currículo é
compreendido como espaço de disputa e negociação de sentidos e, por conseguinte,
os professores fazem currículos em suas salas de aulas, atuando para além de
expectativas de implementação de propostas. Fazemos uso de aportes teóricos dos
pensamentos de Ernesto Laclau, especificamente das noções de contingência e
responsabilidade, para discorrer sobre a responsabilização atribuída ao professor
presente em políticas públicas de currículo, como é o caso da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e do Documento de Referência Curricular (DRC) do estado de Mato
Grosso. Entendemos que o pensamento de Laclau ajuda no entendimento da política
12

Esse artigo foi inicialmente apresentado como comunicação oral no VI Seminário Nacional do Ensino
Médio e IV Encontro Nacional de Ensino e Interdisciplinaridade, realizados nos dias 28, 29 e 30 de julho
de 2021, na Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e
publicado nos anais do evento.
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como discurso e, assim sendo, buscamos problematizar os deslocamentos de
sentidos que estão articulados nos discursos de reforma. Levamos em consideração
também os trabalhos de Lopes, Macedo, Borges e Costa para a compreensão da
indecidibilidade constitutiva da subjetividade do professor. Tendo em vista o aporte
teórico utilizado, defendemos uma subjetivação porvir do professor, contrários a uma
racionalidade técnica que limita e pressupõe a identidade, a subjetividade, por
pensarmos que os sujeitos são descentrados e não fixos. Concordamos com Laclau
(2011, p. 87) ao pensar que há uma íntima conexão entre o universal e o particular
que não consiste, porém, na subsunção do primeiro no segundo, mas, em uma tensão
contínua e irredutível. Dessa forma, pensamos que a concepção de sujeito pode
proporcionar a leitura de que a interação do particular e do universal é,
incessantemente, condição para ser e estar na política, sem um jamais esgotar a
permanência do outro, em uma promessa de vir a ser docente na singularidade de
cada contexto.
Palavras Chaves: Política curricular. Currículo. Pós-estruturalismo. Subjetivação.
ABSTRACT
This article is the result of readings, studies, and debates carried out at the Center for
Studies on Curriculum, Culture, and Subjectivity (NECSUS), which has approached
curriculum policies from the post-structural perspective of Laclau's discourse theory
(DT) and from the discursive perspective of curriculum policies developed by Lopes
and Macedo, among other authors in Brazil. The purpose of this work is to problematize
the discourses that have identified the teaching work as responsible for the low rates
of Brazilian education, thus blaming the teacher. With a salvationist discourse, the
current policies are guided by curriculum restructuring, centralized evaluation systems,
and direct interventions in teacher education. We defend the idea that, when dealing
with curriculum in a discursive approach, it is important to criticize the deterministic
conceptions, based on ideas such as implementation to be done by teachers and
internalized by students. We share the idea of curriculum thought by Lopes (2006,
2014, 2015, 2018), Lopes and Macedo (2011), and Macedo (2006, 2015), in which
curriculum is understood as a space of dispute and negotiation of meanings and,
consequently, teachers make curricula in their classrooms, acting beyond expectations
of proposal implementation. We use the theoretical contributions of Ernesto Laclau's
thoughts, specifically the notions of contingency and responsibility, to discuss the
accountability attributed to the teacher present in public curriculum policies, as is the
case of the Common National Curriculum Base (BNCC) and the Curriculum Reference
Document (DRC) of the state of Mato Grosso. We understand that Laclau's thought
helps in the understanding of politics as discourse and, therefore, we seek to
problematize the shifts of meanings that are articulated in the reform discourses. We
also took into consideration the work of Lopes, Macedo, Borges and Costa to
understand the undecidability that is constitutive of the teacher's subjectivity.
Considering the theoretical contribution used, we defend a future subjectivation of the
teacher, contrary to a technical rationality that limits and presupposes identity and
subjectivity, because we think that subjects are decentered and not fixed. We agree
with Laclau (2011, p. 87) when he thinks that there is an intimate connection between
the universal and the particular that does not consist, however, in the subsumption of
the first in the second, but in a continuous and irreducible tension. Thus, we think that
the concept of subject can provide the reading that the interaction of the particular and
the universal is, incessantly, a condition for being and being in politics, without one
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ever exhausting the permanence of the other, in a promise to become a teacher in the
singularity of each context.
Keywords: Curriculum Policy; Curriculum; Post-Structuralism; Subjectivation.

APRESENTANDO O CONTEXTO
Neste artigo, partimos de discussões realizadas no Núcleo de Estudos em
Currículo, Cultura e Subjetividades13 (NECSUS/UFMT), sob a orientação do prof. Dr.
Hugo Heleno Camilo Costa, para tensionar os discursos que têm identificado o
trabalho docente como responsável pelos baixos índices da educação brasileira,
culpabilizando o professor. A política pública sobre a qual voltamos o olhar é a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio, esse documento está em vigor
em todo o Brasil desde 2018, não é lei, no entanto tem como marcos legais a
Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, com essa
ancoragem articula sentidos de controle sobre a escola.
Sob o nome BNCC, vem sendo difundido à sociedade brasileira a perspectiva
de uma educação que se pretende salvacionista, juntamente com outras políticas
públicas pautadas pela reestruturação curricular, por sistemas de avaliação
centralizados e por intervenções diretas na formação de professores. Para tensionar
a discussão, trazemos Lopes, Macedo e Costa para debater sobre currículo, já
afirmando que os autores são contrários a um currículo comum e, portanto, contrários
à BNCC.
Para Lopes, (2019) a disputa política é contingente e a base não pressupõe
isso, por regular a estruturação de aprendizagens iguais em um país tão plural como
o Brasil; para Macedo (2019), o Brasil precisa sim de uma Base, para ela “A base é
escolas com boas condições materiais e de infraestrutura. Isso é base, o que tem sido
chamado de Base é a pretensão de definir o horizonte logo ali onde os olhos do
controle podem alcançar”. (MACEDO, 2019, p. 54). Costa (2020), ao discorrer sobre
a BNCC diz que o documento desconsidera a produção acadêmica e, com isso,
assinala seu caráter antidemocrático e pautado por abordagens instrumentais.
Ao professor é imputada uma responsabilização exacerbada frente aos
processos de implantação da BNCC, sob o argumento de que a qualidade da
educação depende desse projeto (LOPES, 2018, p. 26). Entretanto, o termo qualidade

13

Para conhecer o grupo de pesquisa entrar no site: http://dgp.cnpq.br/
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na educação não é problematizado e é visto apenas por supostos bons resultados nas
avaliações nacionais e internacionais. Confunde-se dessa forma, ensino e educação,
e o currículo brasileiro tende a ser direcionado pelo resultado dessas avaliações.

A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA DO DISCURSO (TD) E DA TEORIA DO
CURRÍCULO (TC) PARA (RE)PENSAR A SUBJETIVAÇÃO DOCENTE
Ao interpretar o texto da BNCC como política curricular, lançamos mão do
enfoque pós-estrutural de Laclau para dizer que a Base é um texto político, constituído
em um contexto de práticas discursivas e de disputas de poder que se dão de modo
relacional. Esse texto se constitui em mais um dos vários discursos que participam do
jogo da significação das políticas curriculares.
Costa, Rodrigues e Stribel (2019) têm defendido que, a BNCC intenta promover
a padronização dos currículos escolares ao estabelecerem as habilidades que os
estudantes devem desenvolver nos seus itinerários formativos. Segundo estes
autores, “Por essa via também reduz a pluralidade educacional em um país com
proporções continentais” (COSTA, RODRIGUES e STRIBEL, 2019, p. 96). Lopes
(2019), tem sido enfática ao se posicionar contrária a uma base comum curricular, tal
como a organizada no Brasil. Esta autora tem argumentado que este documento, tal
como se pressupõe, tem carregado uma aposta em um registro pretendido como
verdade oficial, pressupõe também metas uniformes, projetos identitários fixos de vida
preconcebidos, tentativas de barrar a interpretação e se impor a outras leituras
curriculares, para tornar-se única, válida e obrigatória. Na tentativa de um consenso
curricular fora da disputa política contingente. Costa, Rodrigues e Stribel (2019, p. 26)
ao mencionarem Lopes, concordam com a autora “quanto à perspectiva da BNCC, de
“base”, estar intimamente vinculada a um movimento que não favorece a ampliação
da democracia, pois restringe formas de ler o mundo, de significar o conhecimento”.
Neste sentido, Costa, Rodrigues e Stribel (2019, p. 96) provocados pelos
tensionamentos de Lopes têm argumentado que:
trata-se de uma visão prescritiva à educação, que se baseia na associação
direta entre conhecimento e igualdade, apropriação do conhecimento e
justiça social. Para a autora, o caráter de pretensa limitação ao que pode ser
ensinado nas escolas sustenta uma visão de direito como um “dever ser”,
haja vista o direito de aprender e de decidir sobre o que aprender
encontrarem-se apartados. Desta forma, (...) o direito é afirmado como
adquirido quando foi aprendido o pré-estabelecido, o que negligencia a
própria perspectiva de construção de conhecimento na escola, despreza o
trabalho colaborativo, a criatividade e a construção de leituras de mundo.
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Lopes e Macedo (2011), ao tratarem sobre pensamento curricular, dizem que
muitas são as formas, ao longo dos tempos, de significar currículo, ele tem sido
significado como guias curriculares até o que acontece em sala de aula. O comum a
todas as diversas significações, conforme as autoras (2011, p. 19) é “a ideia de
organização, prévia ou não, de experiências/ situações de aprendizagem realizadas
por docentes/ redes de ensino de forma a levar a cabo um processo educativo”. Dessa
forma, Lopes e Macedo (2011, p.19) afirmam que não é possível dizer o que é
currículo, porque currículo é acordos de sentidos, sempre parciais e localizados
historicamente.
“não soa produtivo assumir uma única visão curricular como resposta para
todos os questionamentos da escola, do currículo, onde quer que sejam
formulados, justamente pelo caráter fragmentário das formas de ser, de
conhecer, de ler o mundo (MILLER, 2014. (...) a ideia de teorização, como um
dinamismo da teoria, acena para a possibilidade de que toda verdade
curricular seja assumida em sua constante releitura, revisão e movimento”
(COSTA, RODRIGUES e STRIBEL,2019, p. 89).

Compreendemos a partir da TD que o fechamento total da significação de
currículo, impediria o livre exercício do fazer, condicionando a ação pedagógica ao
restringir-se a documentos normativos como a BNCC e o DRC/MT. Defendemos que
os professores não implementam currículos, eles o fazem nos contextos em que
atuam, na relação com os diferentes questionamentos e situações que se constituem.
Por isso o currículo não tem um conceito definido como único ou certo, currículo passa
a ser entendido como uma caminhada incessante, construído no caminho e sempre
aberto em um processo dinâmico.
Em um momento anterior ao já citado, Lopes (2006, contra capa) traz o seguinte
sentido de currículo, que consideramos importante para as discussões apresentadas:
[...] o currículo se tece em cada escola com a carga de seus participantes,
que trazem para cada ação pedagógica de sua cultura e de sua memória de
outras escolas e de outros cotidianos nos quais vive. É nessa grande rede
cotidiana, formada de múltiplas redes de subjetividade, que cada um de nós
traçamos nossas histórias de aluno/aluna e de professor/professora. O
grande tapete que é o currículo de cada escola, também sabemos todos, nos
enreda com os outros formando tramas diferentes e mais belas ou menos
belas, de acordo com as relações culturais que mantemos e do tipo de
memória que nós temos de escola [...].

Lopes fala de currículo de cada escola, de subjetividade, de histórias de alunos
e professores construídas por cada um. Hoje esse horizonte para ser visto precisa ser

102

Perspectivas da Educação: História e Atualidades

ressignificado, por meio da luta política, pela significação curricular, por meio da
compreensão do caráter contínuo da disputa pelo significado de currículo, de ser
professor. As significações nunca cessam.
A qualidade da/na educação passou a ser o objetivo a alcançar como se tudo
o que foi construído até agora não representasse qualidade nenhuma; reiteradamente
a qualidade do currículo é afirmada como parte da luta de todos, projetando uma
unidade social e um consenso curricular imaginários (MATHEUS e LOPES, 2014, p.
341). Mas que qualidade se almeja? Qualidade na educação para o quê/quem? O
termo qualidade na educação passou a representar um significante vazio, em Laclau
(2011, p.65) significante vazio representa um significante que se esvaziou de
significado por meio da subversão do signo. Em outras palavras seria o fato de
considerar o termo qualidade na educação uma particularidade que passa a assumir
o universal, para isso há um esvaziamento de sentido porque passa a admitir, na
cadeia de equivalência, uma quantidade de sentidos diferenciais. Costa e Pereira
assim definem o termo:
Um significante vazio, para ser considerado como tal, como representante de
uma universalidade, não pode ser significado de forma unívoca, precisa e
direta. Ele se apresenta "em preenchimento" de sentidos, porque essa é a
condição para que todas as identidades envolvidas na cadeia de
equivalências, na articulação, possam se solidarizar na representação, para
que passem a se ver compreendidas em uma mesma luta política, ainda que
a signifiquem distintamente. É dizer que um significante vazio, perpassado e
sustentado por diferentes cadeias equivalenciais, se constitui como um nome
passível à solidarização de distintas diferenças. (COSTA e PEREIRA, 2013,
p. 297)

As autoras Danielle Matheus e Alice Lopes investigam o significante qualidade
da educação e o esvaziamento de sentidos sofrido por ele, afirmam que esse
esvaziamento é um dos mecanismos de constituição da hegemonia da política de
currículo centralizada (MATHEUS e LOPES, 2014, p. 340). O sentido de qualidade na
educação é disputado em diferentes demandas, passando a significar um termo vazio.
É por meio desse vazio, nunca completo, sempre tendencialmente vazio, que
a expressão qualidade da educação se torna capaz de aglutinar diferentes
demandas e constituir diferentes sujeitos que atuam em seu nome,
contrapondo-se a uma ideia de escola sem qualidade. Não se atribui aqui um
sentido de negatividade ao esvaziamento. Defendemos ser desse modo
político que se opera e se produz hegemonia. Cabe compreender, portanto,
o processo de representação desse antagonismo, uma vez que não há atores
sociais que defendam uma educação sem qualidade. Mas ainda assim se
constrói uma representação do inimigo a ser enfrentado a partir do que lhe
falta. (MATHEUS e LOPES, 2014, p. 340)
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Desse modo, compreendemos a Base Nacional Comum Curricular como uma
política de centralidade curricular, que hegemoniza o discurso qualidade da educação,
com objetivo de buscar uma totalidade que é impossível. Para isso atribui sentidos de
desqualificação da educação pública brasileira e dos professores por meio de
comparação de avaliação externas e fazendo do currículo uma forte ferramenta de
controle para a produção de identidades. Devido a isso, a importância do diálogo sobre
a Base se fez urgente o reconhecimento da singularidade do professor e da escola
como produtora de currículo.
A BNCC ao falar de igualdade, diversidade e equidade reconhece que os
sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um
claro foco na equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos
estudantes são diferentes (BRASIL, 2018, p,15), no entanto não é mostrado como
essas necessidades diversas e plurais poderão ser contempladas e garantidas com a
normatização de gestão, avaliação de aprendizagens comuns; mesmo a parte
diversificada é condicionada à Base e ademais o estudante não terá como escolher o
seu itinerário formativo, uma vez que os itinerários são ofertados “conforme a relevância
para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino” (BRASIL, 2018, p. 467), o

que inviabiliza a escolha por parte dos alunos, uma vez que há graves problemas
estruturais em muitas das escolas brasileiras, distribuídas ao longo de todo o país.
Neste sentido Lopes (2019), tem se posicionado em afirmar que, a proposta da
BNCC em via de integração curricular não viabiliza o que alude, segundo a autora, o
que ocorre é exatamente o contrário, “tende a ser restritiva de possibilidades de
integração curricular por tentar controlar o projeto de vida dos jovens estudantes por
meio de metas fixadas a priori” (LOPES, 2019, p. 63). Lopes tem sustentado que as
propostas da BNCC podem permanecer inalcançáveis, uma vez que não existe um
debate nas ações conjuntas entre os entes federados e as autarquias com as
comunidades disciplinares, sem levar em consideração as condições do trabalho
docente nas escolas.
Afirmamos que a investigação fundamentada na TD e na TC possibilita
compreender o problema apresentado, ampliando a própria noção do que seja esse
problema, sem de forma imediatista culpabilizar a escola ou o professor pelo fracasso
da educação. Uma vez que partilhamos do pensamento de que “Não há subjetividades
políticas estabilizadas e pré-definidas que possamos buscar formar (por exemplo, pela
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educação) para atingir o projeto político pretendido (mudar o mundo, instaurar um
novo regime político, uma nova sociedade, um novo projeto educacional)” (SANTOS,
BORGES e LOPES, 2019, p. 561), é necessário um reconhecimento das relações que
se estabelecem entre o problema, as lógicas e os processos sociais mais amplos que
envolvem a política pública curricular e, ancoradas nos pesquisadores de políticas
públicas curriculares aqui trazidos, entendemos a BNCC como uma hegemonia,
sustentada também pela hegemonização de distintos significantes articulados
provisoriamente.

PADRONIZAÇÃO DO CURRÍCULO: REGULAÇÃO E CONTROLE DO TRABALHO
DOCENTE
A BNCC foi construída para ser um documento nuclear, que intenta alinhar
outras políticas públicas em âmbito federal, estadual e municipal, no que se refere à
formação de professores, à avaliação e a elaboração de materiais didáticos. Essas
políticas são consideradas de cunho neoliberal e buscam subjetivar o professor. Já na
introdução, a Base, explicita ações a serem tomadas para garantir a implantação em
todo o território nacional. São medidas usadas para assegurar que o documento se
efetive no país e passe a normatizar a aprendizagem ao longo da educação básica.
Dentre tais ações, destacamos essas que são direcionadas ao professor:
• construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de
processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições
de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o
desempenho da escola, dos professores e dos alunos;
• criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores,
bem como manter processos permanentes de formação docente que
possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e
aprendizagem;
• manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão
pedagógica e curricular para os demais educadores, no âmbito das escolas
e sistemas de ensino. (BRASIL, 2018, p.17)

A Base articula, dessa forma, processos que vão desde a avaliação, formação

de professores, gestão até a regulação do currículo. A proposta articula sentidos que
permitem a desconsideração das diferenças escolares. O professor é interpretado
como parte importante desse processo, pois precisa agir conforme preconiza a base
para que a mudança aconteça, por isso há um forte investimento em regulação. A
formação inicial e continuada do professor, bem como as diferentes formas de
avaliação do trabalho desenvolvido pelos docentes são ações necessárias à
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implementação da expressão de currículo comum, como o proposto pela base. Ela,
para ser implementada, passa pelo fazer do professor, dessa forma, o documento
inicia sua prescrição por ele, que é o primeiro a receber por meio do exercício do papel
da União a “correção das desigualdades” (BRASIL, 2018, p. 21)
A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da
formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. A
ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata da esfera que
responde pela regulação do ensino superior, nível no qual se prepara grande
parte desses profissionais. Diante das evidências sobre a relevância dos
professores e demais membros da equipe escolar para o sucesso dos alunos,
essa é uma ação fundamental para a implementação eficaz da BNCC.
(BRASIL, 2018, p.21)

Macedo (2012), ao analisar estes textos ou documentos normativos os têm
interpretado como pretensões de fixar sentidos para o que entendemos por educação
básica. Como tentativa de homogeneização da educação, de controle federal sobre
os currículos escolares, uma vez que, o poder de legislar sobre os documentos é de
competência do Conselho Nacional de Educação (CNE). Ainda segundo Macedo,
devemos colocar o ensino sob suspeita, retirando-o do centro nevrálgico da escola.
Costa (2020), tem sido enfático ao analisar este documento, mencionando que, “A
BNCC é construída com objetivos e habilidades apresentados de maneira definida,
visando precisão, o que supõe pouca margem a variações, reitera o controle”,
(COSTA, 2020, p. 96)
Macedo (2012), tem defendido uma nova dimensão da concepção de teoria
curricular nas políticas públicas; para a autora, sem diferenciarmos educação de
ensino não conseguiremos com que a escola eduque. Ainda segundo Macedo (2012),
precisamos intencionalmente desconstruir os vínculos entre currículo e ensino, e para
este fim, Macedo tem argumentado sobre a necessidade de rever a centralidade do
conhecimento nas definições de currículo colocadas nos textos políticos, como a
BNCC, também na teoria curricular na qual os fundamenta. Segundo a autora, não é
que não devemos ensinar, o problema é centralizar o conhecimento, reduzindo a
educação a ensino. Igualmente Costa, Rodrigues e Stribel (2019), que tem se
sustentado nos argumentos de Janet Miller, defende que;
Miller (2014) enfatiza como tarefa curricular um trabalho criativo, ao invés da
proposição de prescrições mensuráveis e quantificáveis, com princípios e
lógicas rígidas sobre a prática docente/discente, sobre o que vem a ser o
conhecimento e seu fim. Por este motivo, a autora pontua que à teorização
curricular não deve interessar a prepotência de uma ciência exata ou
universal, pautada por consensos sobre conhecimentos/saberes universais
para todos, com resultados previstos. O currículo, ao contrário, em sua
constante revisão, deve ser lido como “conversa complicada”, tramada no
diálogo e no conflito produtivo de diferentes visões de mundo (COSTA,
Rodrigues e Stribel 2019, p. 89).

Neste sentido, Santos, Borges e Lopes (2019) têm analisado que, as avaliações
ocorridas no sistema público de ensino, como método para mensurar a qualidade da
educação brasileira tem identificado o professor como responsável pelos fracassos
escolares. Construído por pensamentos de senso comum em que, a educação tem
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por objetivo a salvação da sociedade por via do ensino, de conhecimento para a
formação dos sujeitos para desenvolver sua função social. Diante disto tem
caracterizado a produção de políticas para a educação com sentidos de intervenções
arbitrárias no trabalho docente.
Macedo e Ranniery (2018), mencionam não ser novidade que em diversos
momentos diferentes políticas públicas têm tentado controlar o currículo sob o
auspício dos interesses globais. Dentre os organismos que têm viabilizado estas
políticas poderíamos citar o Banco Mundial que tem direcionado as diversas políticas
internacionais por regiões geopolíticas. Para os autores, o próprio iluminismo tem
operado a lógica de uma única visão de mundo, pautada no europeu-americano, em
que, por séculos tem definido os conhecimentos que valem a pena.
Macedo e Ranniery (2018) argumentam que recentemente alguns processos
têm se distinguido de outros que ocorreram em períodos anteriores, dentre eles, os
autores destacam as soluções desenvolvidas e difundidas por grandes corporações e
os exames internacionais, com destaque para o PISA. Neste sentido os autores
entendem que, (citando Ball, (2014; SPRING, 2012), o mapeamento destas políticas
no âmbito global tem demonstrado as redes complexas que envolvem o controle das
políticas públicas e têm definido o controle das políticas educacionais e curriculares
em nível global.
Portanto, é possível dizer que para esses autores, a proliferação de pontos de
identificação, não significou a dificuldade em controle, tornou o controle mais eficiente,
em vias de pós-verdade. O fundacionalismo ressurge no cotidiano através da
subjetivação. Macedo (2017), ao mencionar a política de avaliação centralizada
estadunidense, se sustenta em Taubman (2009), para argumentar sobre a adesão
dos professores às políticas de controle do trabalho docente, em que isto só ocorre
pela existência de uma teoria curricular que parece familiar para o professor. Não
existindo, portanto, uma cumplicidade do docente quando a vigilância frequente do
seu trabalho, ou que favoreçam aos testes de escalas globais.
Segundo Macedo (2017), ainda citando Taubman, autor de matriz psicanalítica,
as apreensões e ilusões da categoria de profissionais docentes têm sido
frequentemente atormentadas pelos discursos do fracasso. Portanto, Macedo tem
defendido que a centralidade do conhecimento no currículo tem dado sentidos às
políticas de currículos, para o controle do trabalho docente, pela redução da educação
ao ensino, ou seja, ao se tomar o conhecimento como único para a
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avaliação/medida/mensuração, do que vem a ser qualidade de educação. Isso, tem
responsabilizado os professores pela má formação das gerações atuais, futuras e
passadas.
Lopes e Borges (2017), afirmam que debates recentes nas publicações em
educação no país vêm intensificando a reiteração do conhecimento como centro do
currículo e que tal lógica passa a dialogar com a orientação das políticas curriculares.
Neste sentido, ao analisarem os trabalhos de alguns autores como, (Moreira, 2013;
Moreira, 2007; Thiesen, 2012; Silva, 2016; Pacheco, 2006), Lopes e Borges
mencionem que todos têm se posicionado a favor de que, o conhecimento deve
ocupar o ponto central no currículo. Segundo as autoras, mesmo assumindo a
impossibilidade de reduzir a escola ao ensino, eles têm defendido que a função básica
desta instituição seja;
“organizar e promover o ensino, desenvolvendo a aprendizagem, a
construção e a reconstrução de conhecimentos, habilidades e visões de
mundo, assim como promover a formação de cidadãos autônomos e
responsáveis e contribuir para construção de identidades que se coloquem
na contramão dos modelos hegemônicos”. (LOPES e BORGES, 2017, p.
556)

Lopes e Borges (2017) mencionam uma articulação discursiva entre a teoria de
Young e os pensadores de base crítica, citados acima, em que eles têm defendido o
enfoque das avaliações em currículos centralizados. Para elas, ao analisarem os
discursos, existem algumas divergências ou diferenças nas abordagens dos autores,
mas há uma equivalência quando se aborda o instrumentalismo das políticas que tem
por objetivo a eficiência via controle do conhecimento. Tomemos o exemplo o
accountability, a lógica da responsabilização, que são discursos neoliberais que
buscam a centralidade do ensino nas políticas públicas atuais, que, por meio do
resgate das competências no ensino, buscam resultados de aprendizagem por meio
dos testes em larga escala. Essa lógica desqualifica o docente e o currículo produzido
na escola, interfere diretamente na subjetividade do professor, afetando a sua forma
de trabalho.
As frequentes avaliações de conhecimentos realizadas por meio de provas de
conhecimentos direcionadas aos estudantes de todo país tem produzido discursos
que identificam os professores como responsáveis pela crise na educação do país,
por estes, todavia não alcançarem resultados comparativos com outros países na

108

Perspectivas da Educação: História e Atualidades

qualidade da educação. Estes discursos, segundo Costa (2020), são promovidos
então pela cultura da testagem em massa dos conhecimentos via ensino. Ainda
segundo Costa (2020), se sustentando nas ideias de Janet Miller (2014), em que ele
tem argumentado que “a relação currículo-ensino, tem sido restringida a uma visão de
ensino baseada na testagem padronizada, na redução do conhecimento a uma
propriedade a ser transmitida e aferida ao fim do que é compreendido como seu
processo de construção” (p. 89).
Nessa medida, o controle da interpretação do conhecimento escolar via
políticas curriculares centralizadas ao invés de promover, com a eficácia e a
eficiência pretendidas, “a correção do processo” e garantirem, por exemplo,
a qualidade da formação docente (via afastamento do risco) ou o direito à
aprendizagem (via definição do que se deve aprender), acabam por operar
na cristalização de identidades. Tal cristalização tende assim a negar o diferir
associado à educação e aposta em pré-definir um porvir impossível de ser
previsto. (LOPES E BORGES, 2017, p. 563).

Neste sentido é que percebemos como os discursos das políticas avaliativas
atuais estão sustentados pela ideia de eficientismo em que o objetivo não é a
qualidade da educação, mas sim o controle sobre os currículos escolares. A esses
sentidos, Santos, Borges e Lopes (2019) têm nomeado de discursos horríficos e
beatíficos:
O caráter horrífico delineia a crise como aquela que ameaça a possibilidade
de a escola, por meio do ensino, formar um sujeito capaz de modificar a
realidade social presente, mas também se conformar a ela (sua estrutura
econômica, ideológica). Ao reiterar uma designação horrífica para sua
ausência/seu fracasso no ambiente escolar, significa a aprendizagem, sua
ausência como algo catastrófico, capaz de, inclusive, comprometer a
existência humana. Ainda nesse entendimento, esse discurso horrífico,
pautado em uma dimensão mítica (Laclau, 2006), necessita de uma estrutura
que se configura como promessa de salvação para o estudante, para a escola
e, por conseguinte, em uma relação determinista e sem mediações, para o
social. (SANTOS, BORGES, LOPES, 2019, p. 246)

Diante do discurso horrífico e beatífico, segundo Santos, Borges e Lopes
(2019), para garantir uma educação de qualidade para todos, tem-se propagado o
discurso de que, determinada categoria ou sujeitos possam assumir a culpa e a
responsabilidade de acordo as respostas obtidas nas políticas de testagem em massa.
O que identificamos em todo material que analisamos, foi a constante preocupação
dos autores nas pretensões de homogeneização das políticas, na desconsideração
do antagonismo das políticas e dos sujeitos que compõem os processos que
envolvem a construção de toda política. Que tem descaracterizado os processos
democráticos. Como bem destaca em seu texto, Santos, Borges e Lopes (2019,
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p.250) “que a decisão está tomada fora do conflito, fora do acontecimento, e está
sendo, de diferentes modos. A responsabilidade não é algo que possamos
institucionalizar e fixar em um lugar no tempo e espaço como, por exemplo, as
políticas de responsabilização docente vêm fazendo”.
Temos concordado com as autoras por entendermos que, quando se utiliza
apenas um único elemento como método avaliativo num sistema complexo como o
educativo tende a configurar direcionamentos, prescrever posições, decisões do por
vir.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A perspectiva teórica pós-estrutural aqui abordada é que nos possibilita
contrapor a ideia de representação de identidades fixas trazida pela BNCC, a
sociedade não pode ser entendida como se fosse um todo estruturado e calcado em
posições fixas dos sujeitos (SANTOS, BORGES e LOPES, 2019, p. 243).
A teoria do discurso ajuda no entendimento da política produzida por sentidos
em constante processo articulatório e, assim sendo, buscamos problematizar os
deslocamentos de sentidos que estão articulados nos discursos de reforma, bem
como da perspectiva discursiva defendida por Lopes, Macedo, Borges e Costa, para
a compreensão da indecidibilidade constitutiva da subjetividade do professor. Tendo
em vista o aporte teórico utilizado, defendemos uma subjetivação porvir do professor,
contrários a uma racionalidade técnica que limita e pressupõe a identidade, a
subjetividade, por pensarmos que os sujeitos são descentrados e não fixos. Dessa
forma, pensamos que a concepção de sujeito pode proporcionar a leitura de que a
interação do particular e do universal é, incessantemente, condição para ser e estar
na política, sem um jamais esgotar a permanência do outro, em uma promessa de vir
a ser docente na singularidade de cada contexto.
Nesse discurso político de ideia pré-concebida de que a educação pública
brasileira é ruim, de que os professores são mal formados e não executam bem o seu
trabalho, sendo necessário corrigir essas deficiências. A construção de todo esse
cenário horrífico é reforçada pelos resultados das avaliações em larga escala. Dessa
forma, ações como regular a formação inicial e em serviço do professor reconfigura
sua identidade: ações como o de pesquisar, escolher, relacionar e adequar o conteúdo
ou o conhecimento conforme a realidade de seus alunos é esquecida em prol de um
conteúdo mínimo e comum a ser implementado. O currículo, as avaliações, os
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materiais didáticos são estratégias que fixam o papel do professor, com claro objetivo
de direcionar resultados únicos que nem sempre são possíveis, pois tudo depende da
realidade existente na comunidade escolar.
Salientamos que nosso trabalho não tem por objetivo inocentar ou
responsabilizar o trabalho docente, ou dizer que o professor não deva prestar contas
à sociedade quanto ao seu trabalho. Nosso trabalho é uma tentativa de contextualizar
os discursos antidemocráticos que tem ecoado em nossa sociedade a ideia de que a
grande crise da educação seja única e responsabilidade dos docentes, como tem
demonstrado os resultados de tais avaliações. Esse texto se constitui como mais um
momento de toda articulação política em defesa da subjetividade do professor pósBNCC, de uma política que se quer democrática e por isso deve se constituir no porvir,
de forma plural e com abertura ao diálogo com a diferença.
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Resumo: Este relato onde se aborda uma experiência realizada buscou ter a
percepção e orientar demais estudos sobre as diferenças raciais que os alunos do 1º
ano do Ensino Fundamental possuem tanto em relação aos colegas como a si próprio
e, ao mesmo tempo, auxiliar na compreensão de sua identidade racial, utilizando de
ferramentas lúdicas com o intuito de valorizar cada um como realmente é e estimular
o respeito aos colegas e as pluralidades raciais com as quais convivem, fortalecendo
a igualdade racial, mas de forma intrínseca. O intuito de que a criança veja as
diferenças raciais como realmente são (diferentes entre si e normais dentre todas)
com consciência dessa existência e naturalidade entre os demais, tende a auxiliar no
crescimento e formação de adultos despidos de preconceitos em decorrência da cor
e da raça. Tal fato auxiliaria na formação de uma sociedade mais aberta à diversidade,
não somente em relação a cor e a raça, mas também quanto a diversos quesitos
atribuídos aos seres humanos, onde a pessoa passaria a ver o próximo com mais
igualdade, naturalidade e respeito, acarretando melhorias no comportamento social
entre as pessoas independentemente da idade. Para isso traz-se aspectos
educacionais mais humanizados, onde o indivíduo passa a fazer parte dos aspectos
estudados como ator e autor no processo ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: diversidade. educação. autoconhecimento. autoaceitação.
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Abstract: This study covers an experience that sought to have the perception and
guide further studies on racial differences that students in the 1st year of elementary
school have both in relation to peers and to themselves and, at the same time, assist
in understanding their racial identity, using playful tools in order to value each one as
they really are and encourage respect for peers and racial pluralities with which they
live together, strengthening racial equality, but in an intrinsic way. The intention that
children see racial differences as they really are (different from each other and normal
among all) with awareness of this existence and naturalness among others, tends to
help in the growth and formation of adults free of prejudice due to color and race. Such
a fact would help in the formation of a society more open to diversity, not only in relation
to color and race, but also in relation to various issues attributed to human beings,
where people would begin to see others with more equality, naturalness, and respect,
leading to improvements in social behavior among people regardless of age. For this,
more humanized educational aspects are brought in, where the individual becomes
part of the aspects studied as an actor and author in the teaching-learning process.
Keywords: diversity. education. self-knowledge. self-acceptance.

INTRODUÇÃO
É de fundamental importância que a escola, baseada em seus conceitos de
educação e vida em sociedade, possa conscientizar o aluno sobre a maneira de
enxergar e se comportar diante das diferenças físicas e intelectuais de cada indivíduo.
O educando deve aprender em casa e expandir na escola o reflexo do respeito
mútuo em relação às classes sociais, crenças, raças, e todo tipo de diversidades no
convívio social.
Neste trabalho foi desenvolvido o projeto “De forma reverente, vamos aprender
que é legal ser diferente” e foi aplicado através das ferramentas de comunicação
virtual, vídeo-aulas e atividades remotas, devido ao cumprimento das regras do
distanciamento social na atual situação pandêmica. O projeto contemplou 5 atividades
remotas com orientações adequadas para a realização das mesmas, foi desenvolvido
com crianças do Nível II da Educação Infantil, aplicado na escola “Escola Municipal
Ester Favilla” localizada na Avenida Cyro Gonçalves, 321, centro, Ouro Fino - MG,
com a turma da Professora Elaine Niciolli, Pré II contendo 24 alunos matriculados.
As temáticas sobre diversidade devem estar sempre inseridas nas práticas
escolares, como um meio de combate ao preconceito e como forma de ensinar sobre
como se relaciona-se consigo e com o outro.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Diante da diversidade étnica em que vivemos e visto que socialmente há a
necessidade de estar inserido nessa sociedade, faz-se necessário trabalhar as
diferenças e a pluralidade desde o início dos ensinamentos infantis. Em Paulo Freire
se observa a importância de uma educação humanizadora e isso se dá mediante a
assunção do reconhecimento e valorização da diversidade. Neste sentido, destaca
que “Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o
professor ou a professora ensaiam a experiência de assumir-se.” (FREIRE, 2006, p.
41). Assim, demonstrar às crianças a diversidade, a identidade e o respeito às
diferenças étnicas auxilia no autoconhecimento, na aceitação, criação do senso crítico
e forma a autonomia e identidade da criança que estimulará no crescimento de uma
sociedade onde, com a naturalidade do qual se é, ser diferente é ser normal. Isso é
demonstrado de maneira lúdica onde a criança é instigada a olhar para si e para os
colegas como humanos.
Santos (2001, p. 102) pontua a responsabilidade da instituição de ensino em
auxiliar a transformação dos processos de exclusão da sociedade. De acordo com a
autora, a instituição pode "impulsionar uma ação cultural e política, a caminho da
transformação da sociedade, por meio da transformação do indivíduo e das relações
sociais”. Temos também Silva Júnior (2012) que nos apresenta:
Estudos de mestrado e de doutorado que tratam das relações raciais na faixa de 0 a 6
anos apontam que há muitas situações de discriminação que envolvem crianças,
professores, profi ssionais de educação e famílias. Isso é prova de que a concepção de
que na Educação Infantil não há problemas raciais é uma falácia. Portanto, temos que
fazer uma intervenção nessa etapa da educação básica, pois esta é uma fase fundamental
para a construção da identidade de todas as crianças. (SILVA JÚNIOR, 2012)

O mesmo ainda nos acrescenta a respeito das práticas pedagógicas:
A identidade tem mil faces, mas há duas características que contribuem de forma
decisiva para sua formação: a relação que estabelecemos com nosso corpo e a relação
que estabelecemos com o grupo ao qual pertencemos. Como construir uma história de
respeito e valorização de todos os tipos físicos após tantos anos de discriminação racial?
Uma das possibilidades é repensar as práticas pedagógicas na Educação Infantil, rever
os espaços, os materiais, as imagens, as interações, a gestão, e incluir como perspectiva
a igualdade racial – o que certamente produzirá um movimento em que muitas ações e
atitudes serão reformuladas, ressignificadas e outras, abandonadas. (SILVA JÚNIOR,
2012, p.9)

Como recursos didáticos para o desenvolvimento das práticas pedagógicas em
missão anti racista temos: contação de história, que para Mateus (2013):
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A contação de histórias, além de pertencer ao campo da educação e à área das ciências
humanas, é uma atividade comunicativa. Por meio dela, os homens repassam costumes,
tradições e valores capazes de estimular a formação do cidadão. Por isso, contar
histórias é saber criar um ambiente de encantamento, suspense, surpresa e emoção, no
qual o enredo e os personagens ganham vida, transformando tanto o narrador como o
ouvinte. O ato de contar histórias deve impregnar todos os sentidos, tocando o coração
e enriquecendo a leitura de mundo na trajetória de cada um. (MATEUS, 2013, p. 9)

A música, que segundo Chiarelli (2005) é valiosa para o desenvolvimento da
inteligência e a interação social da criança e a harmonia pessoal, possibilitando a
integração e a inclusão, para o autor “a música é essencial na educação, tanto como
atividade e como instrumento de uso na interdisciplinaridade na educação infantil”.
Recorremos também ao uso das artes visuais, como desenho, pintura, recorte,
colagem e montagem. O desenho para Hallawell (2006, p.9) é “como a interpretação
de qualquer realidade, visual, emocional, intelectual, etc., através da representação
gráfica”. E para Albinati (2009, p.4) o fazer arte é:
Fazer arte reúne processos complexos em que a criança sintetiza diversos elementos de
sua experiência. No processo de selecionar, interpretar e reformar, mostra como pensa,
como sente e como vê. A criança representa na criação artística o que lhe interessa e o
que ela domina, de acordo com seus estágios evolutivos. Uma obra de arte não é a
representação de uma coisa, mas a representação da relação do artista com aquela coisa.
[...] Quanto mais se avança na arte, mais se conhece e demonstra autoconfiança,
independência, comunicação e adaptação social. (ALBINATI, 2009, p.4)

Assim, demonstrar às crianças a diversidade, a identidade e o respeito às
diferenças étnicas auxilia no autoconhecimento, na aceitação, criação do senso crítico
e forma a autonomia e identidade da criança que estimulará no crescimento de uma
sociedade onde, com a naturalidade do qual se é, ser diferente é ser normal. Isso é
demonstrado de maneira lúdica onde a criança é instigada a olhar para si e para os
colegas como humanos.

METODOLOGIA DA PESQUISA
O projeto “Viva a Diferença” foi definido a partir de um trabalho desenvolvido
em grupo para a disciplina de Prática como Componente Curricular II do curso de
Licenciatura em Pedagogia do IFSULDEMINAS, com o tema “diversidade” para ser
trabalhado com os alunos do Ensino Fundamental I. As atividades foram realizadas
com alunos de uma escola municipal de ensino fundamental na cidade de Ouro Fino
- MG. As atividades foram escolhidas de acordo com a BNCC - Base Nacional Comum
Curricular (documento que regulamenta a equidade na educação básica). No decorrer
das práticas a ideia é de criar algo atrativo e prazeroso para as crianças, cientes de
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que não era possível aplicar as atividades diretamente aos alunos em sala de aula
devido ao quadro de pandemia. Destacamos que as atividades foram adequadas em
observação às dificuldades frente ao cenário pandêmico, no qual o projeto foi
realizado.
Para tanto, como dito anteriormente, em conformidade a BNCC da Educação
Infantil, nas atividades propostas temos presente o direito da criança de “conviver”,
preparando-a para a convivência com outras crianças e adultos, em menores e
maiores grupos, com o auxílio de diferenciadas linguagens para ampliar o
conhecimento de si e do outro, e o respeito em relação à diversidades. Outro direito
presente é o de “conhecer-se” onde ao respeitar todos os outros direitos de
aprendizagem o educador é sujeito mediador para que a criança possa desenvolver
uma autoimagem positiva, criando assim a identidade pessoal, social e cultural da
mesma. A criança encontra um local de pertencimento com seus direitos e valores,
seja em casa, na escola ou na sociedade.
Temos também o direito de “participar”, onde se faz uma participação ativa,
com adultos e outras crianças, das atividades propostas pelo educador quanto da
realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos
materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagem e elaborando
conhecimentos, decidindo e se posicionando.
Os direitos de “explorar” e “expressar” , também são atingidos, visto que,
nossas atividades abrem espaço para as crianças se expressarem através das artes,
desenhando, encenando e cantando, e exploram diferentes linguagens de modo
lúdico e despertam o imaginário das crianças. Visamos também atingir no decorrer
das práticas cinco campos de experiências, sendo eles:
● “O eu, o outro e o nós” onde há a criação de relações, que sejam de
preferência positivas e estáveis. Essas relações construídas, podendo
ser com professores e colegas, ampliam a construção da identidade e
subjetividade da criança, ajuda também nos seus valores a serem
desenvolvidos e ao sentimento de pertencimento a um grupo
respeitando as mais diversas culturas; (EI03EO01), (EI03EO02),
(EI03EO04), (EI03EO05) e (EI03EO06).
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● “Corpo, gestos e movimentos”: Atividades que promovam conhecimento
corporal, percepção de espaço e expressividade através de gestos. A
criança aprende com diversas linguagens (música, dança, teatro e etc)
como representar, referenciar elementos constituintes de seu cotidiano
e de diferentes culturas; (EI03CG01) e (EI03CG02).
● “Traços, sons, cores e formas”: Onde é destaque as atividades que
tenham manifestações artísticas, culturais e científicas. Foco em
experiências de escuta ativa, onde a música com vibrações e ritmos
proporciona

envolvimento

e

sensibilidade.

Valoriza-se

também

experiências de atividades produtivas das crianças, nas diversas
situações de que participam, envolvendo desenho, pintura, e colagem;
(EI03TS01) e (EI03TS02).
● “Escuta, fala, pensamento e imaginação”: Experiência com linguagem
oral, ampliando variáveis formas sociais de comunicação vigentes na
cultura humana. Destaca-se as experiências com a leitura de histórias
que favoreçam aprendizagens relacionadas à leitura, ao comportamento
leitor, à imaginação e à representação. E com o apoio do professor,
possibilidade

de

desenvolvimento

de

pensamento,

reflexão

e

imaginação com situações significativas. (EI03EF01), (EI03EF05).
A escolha do livro “A Cor De Coraline” de Alexandre Rampazo, 2017, Editora
Rocco Jovens Leitores, e da música “Ninguém é igual a ninguém” composta por Milton
Karam foram realizadas diante das possibilidades de desenvolvimento de atividades
lúdicas e estratégias didáticas para trabalhar o tema, promovendo o convívio livre de
preconceitos entre as crianças, além de trazerem de forma clara a igualdade e suas
diferenças de maneira natural e destituído de conceitos preestabelecidos.
Em conhecimento da diversidade presente na turma pretendida e nas famílias,
decidiu-se trabalhar o convívio, aceitação e o respeito ao próximo. As atividades foram
realizadas em cinco dias, sendo uma para cada dia dentro de uma semana. Foi
disponibilizado para retirada na escola um envelope contendo:
● Carta de apresentação e orientação;
● Desenhos dos rostos dos personagens da história;
● Palitos de sorvete;
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● Personagens, peças de roupas e acessórios impressos para recorte e
montagem de bonecos;
● Letra da canção;
● Folha sulfite em branco;
● Autorização para uso de imagem.
Antes de iniciar as atividades, foi encaminhado aos responsáveis e alunos um
vídeo de apresentação das integrantes do grupo e, no decorrer da aplicação, as
atividades foram mediadas pela professora Elaine, em um grupo do WhatsApp
(aplicativo de comunicação) com os responsáveis.
Para o primeiro contato com os alunos, foi encaminhado um vídeo, produzido
pelos integrantes do grupo, onde nele, todos apareciam narrando e encenando a
história do livro “A Cor De Coraline” de Alexandre Rampazo, que foi apresentado por
se adequar à faixa etária, ser lúdico, trabalhar a imaginação e o respeito ao próximo.
No vídeo, apresentou-se questões de reflexão sobre o tema para assim, ampliar a
visão da criança e certificar-se que o objetivo principal do trabalho fosse atingido.
Como atividade proposta, denominou-se “Recontando a história”. Nela foi
instruído aos alunos que, também por meio de vídeo, recontassem a história para
alguém que ainda não a conhecia. O propósito era a criança ser livre para recontar a
história ao seu modo, podendo imaginar novas possibilidades, fantasiar e recontar
apenas as partes que mais gostou ou as que se recorda. Para auxiliar as crianças
nesta tarefa, dentro do envelope estavam rostos dos personagens e palitos de
sorvete, para que fosse possível compor uma máscara ao colar o rosto no palito.
Posteriormente, foi feito um videoclipe autoral da música “Ninguém é igual a
ninguém” composta por Milton Karam, escolhida por seu caráter educativo e atender
a ideia do projeto: “ser diferente é legal”. Neste vídeo, ao interagir com a música e
estimular a interação das crianças, as participantes usaram a criatividade e ludicidade.
Destacamos que no envelope constava a letra da música, para apoio. Foi pedido um
feedback do recontar da história e do cantar da música em forma de vídeo para
avaliação do aprendizado adquirido.
Mais uma atividade foi proposta, agora com a de “Montagem de bonecos”, um
vídeo instrutivo foi disponibilizado à professora para que ela o encaminhasse aos
alunos ou responsáveis, onde era proposto que as crianças realizassem o recorte e
montagem de bonecos. No conteúdo do envelope recebido haviam diversas partes do
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corpo e vestimentas diferentes, para que as crianças montassem personagens ao seu
gosto. Nesta proposta a criança podia escolher entre diferentes tipos de cabelos e
cortes, roupas, calçados e acessórios, e, por fim, colorir os bonecos nas cores que
desejasse.

Imagem 1 - Envelopes lacrados com adesivos produzidos com a logo do projeto

Fonte: Raquel Aparecida Virgílio Margini, 2020.
Imagem 2 - Personagens, peças de roupas e acessórios impressos para a montagem dos
bonecos

Fonte: Raquel Aparecida Virgílio Margini, 2020.
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Por fim, foi proposto às crianças que fizessem um autorretrato e, como
instrução, um vídeo de uma das integrantes do grupo mostrando seu autorretrato
realizado. Buscava-se que a criança desenhasse a si mesma, utilizando um lápis de
cor que a representasse. Com o desenho, os responsáveis e a professora poderiam
analisar como a turma se vê perante a sociedade, e a criança teria uma oportunidade
de se conhecer e aprender que é normal ser diferente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados do projeto foram analisados a partir dos retornos obtidos por
meio de vídeos e fotos das atividades realizadas pelos alunos. Nos vídeos retornados
ao recontarem a história as crianças demonstraram entendimento e compreensão da
ideia central da mesma, quando apontam com naturalidade a diferença de cor entre
os personagens da história.
O mesmo pode ser observado do feedback no qual cantaram e interpretaram a
canção, pois espontaneamente utilizaram-se de bonecos, ursos de pelúcia e danças
para demonstrar diversidade, remetendo a ideia já trabalhada na história contada.
Ao montar os bonecos, foram montados e pintados de diversas formas, os tons
de pele que as crianças escolheram para pintar os personagens variaram com cores
de lápis diferentes, nos apontando uma aceitação por parte das crianças às
diferenças.
Na atividade final os auto retratos realizados são condizentes com as crianças,
demonstrando a afeição e orgulho de si mesmas, não deixando suas características
singulares de fora.
Podemos assim apontar que os alunos adquiriram grande desenvoltura e
compreensão da questão exposta pelo projeto ao cumprirem as propostas e os
objetivos que buscamos de auto aceitação e respeito ao próximo foram atingidos,
desenvolvendo assim um caminho para o convívio livre de preconceitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre os alunos participantes que enviaram o retorno das atividades, pode-se
notar que, as que continham desenhos e pinturas, a adesão e o retorno foi maior,
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dando direção para próximas atividades e concluindo-se que a utilização de cores,
desenhos e artes livres.
Observou-se que os alunos aceitam as diferenças raciais com total
naturalidade, sendo estas manifestadas conforme a realidade de cada um, e não
vinculadas a um padrão social e amplamente aceitos as pluralidades raciais.
O autorreconhecimento das crianças é naturalmente exposto em seus
desenhos e colorações, o que auxilia na confiança, autonomia e na construção de sua
identidade. Quando uma criança aprende desde pequena que é normal ser diferente,
a probabilidade de ser um adulto consciente e livre de preconceitos é alta, terão mais
consciência sobre seus deveres e direitos, lutando por um mundo melhor.
Finalmente, resta evidenciado a necessidade de implantar temáticas sociais
em constante transversalidade com os demais aprendizados para que questões
relacionadas à diversidade sejam amplamente discutidas, o que facilita o
envolvimento, o aprendizado, a convivência e o respeito à elas.
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Resumo
Diante do cenário em que estamos vivenciando e os problemas ocasionados por conta
da pandemia do novo coronavírus, toda a realidade educacional teve que adequar-se
a esse contexto. As práticas docentes, como também a avaliação das aprendizagens
das crianças vêm apontando lacunas onde haverá um reflexo bastante significativo
nos próximos anos. Para continuar garantindo os direitos de aprendizagens dos
alunos as escolas públicas adotaram o ensino remoto, os professores tiveram que
reinventar-se, descobrir novos meios e apropriar-se ainda mais das tecnologias para
fazer o seu uso tentando desempenhar o melhor que fosse o seu trabalho. Mesmo
assim, não se tem atingido o total de alunos matriculados nas turmas das escolas,
muitos estudantes não têm o acesso à uma rede de internet para acompanhar.
Sabemos que a avaliação é um instrumento fundamental para o processo
educacional, ela problematiza e diagnostica a situação dos alunos com relação às
aprendizagens, mas fornece também dados para que possa refletir o desempenho
dos docentes, construindo uma práxis reflexiva sobre o trabalho desenvolvido pelo
professor. A partir das condições em que o ensino vem sendo ofertado na rede pública
nesse momento de pandemia e a dificuldade dos estudantes em ter esse
acompanhamento das aulas, nos questionamos: como a avaliação vem sendo
desenvolvida no ensino remoto? Será que o seu resultado vem sendo fidedigno com
a real situação de aprendizagem dos discentes? Tendo em vista que as mesmas estão
sendo realizadas com o apoio de pais ou responsáveis. Baseados nessas indagações
queremos refletir: a avaliação vem cumprindo efetivamente o seu papel de aferir o
nível de conhecimentos dos alunos? Assim como também proporcionando ao
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professor a oportunidade de autoavaliar-se. A avaliação vem apontando corretamente
o nível de aprendizagem dos alunos? O nosso estudo é resultado de análises de
entrevistas semiestruturadas com professoras de uma rede pública do Ceará, onde
realizamos a pesquisa bibliográfica e de campo (no caso, entrevistas online) por conta
das circunstâncias. Professoras relatam que não têm como identificar de forma exata
se as avaliações são realizadas apenas pelos alunos ou se há a intervenção dos pais
nas respostas, tendo em vista que são alunos de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental
e precisam do auxílio de adultos. Esse fato contribui para que haja uma incoerência
dos resultados das avaliações com o verdadeiro grau de aprendizagens das crianças.
Podemos perceber que a avaliação não vem atingindo o seu objetivo como deveria.
Por conta da forma que vem sendo desenvolvida ela vem denotando características
de uma avaliação somativa, onde a mesma expressa apenas números para obtenção
de aprovação ou reprovação ao final do período letivo. A avaliação não vem refletindo
a efetiva aprendizagem dos discentes, dificultando assim a intervenção docente na
melhoria dos níveis de aprendizagens.
Palavras- chave: Avaliação. Aprendizagem. Práticas docentes.
Abstract
In front of the scenario that we are experiencing and the problems caused by the new
coronavirus pandemic, all of the educational reality had to be adapted to this context.
The teaching practices, as well as the valuation of the apprenticeships of the children,
are highlighting voids where a very significant reflection is going to take place in the
next few years. In order to continue to guarantee the rights of learning of the students,
the public schools adopted remote teaching. The teachers had to reinvent themselves,
discover new ways and appropriate themselves even more of the technologies to make
their use, trying to perform the best as possible in their job. Nevertheless, the total
number of students registered has not been reached, considering a lot of them do not
have access to the internet to keep track with classes. It is known that valuation is a
fundamental instrument for the educational process, it problematizes and diagnoses
the situation of students in relation with apprenticeships but also gives data that could
reflect the performance of teachers, constructing a reflective praxis over the developed
work of the teacher. Departing from the condition of the teaching which is being offered
at public schools in this moment of pandemic and the difficulty of students in keeping
track with classes, we question ourselves of how are the exams being developed in
remote teaching? Is the result being faithful to the real condition of learning of the
students? Since it is being made with the help of parents or responsible persons?
Based on those questions, we want to reflect: is the exam effectively doing its job of
measuring the level of knowledge of the students? As well as also proportioning the
teacher the opportunity of autoavaliating? Is the valuation pointing correctly to the level
of apprenticeship of students? Our study is a result of analysis of semi structured
interviews with teachers of public schools of Ceará, where we made the bibliographical
and field research (in this case, online interviews) giving the sanitary conditions.
Teachers say that they can not identify exactly if the exams are made only by students
or if they have intervention from the parents in the answers, since the students are
from the 1st and 2nd grade of middle school and need help from the adults. This fact
contributes to the incoherence of the results in exams with a true grade of children’s
apprenticeship. We can perceive that the exam is not reaching its objective how it
should. Thanks to the way that is being developed, it has been denoting characteristics
of a somative valuation, where the same one expresses only numbers for the obtaining
of approval or disapproval at the end of the school period. The exam has not been
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reflecting the effective learning of students, making it difficult for the teacher to
intervene for the improvement of the levels of learning.
Key words: Exam. Learning. Teaching Practices.

INTRODUÇÃO
Em um momento difícil com a pandemia do novo corona vírus encontramos
obstáculos em diversas áreas, com a Educação não poderia ser diferente.
São incontáveis as discussões e debates acerca dos problemas ocasionados
pelo fato das escolas estarem, ou terem ficado um bom tempo fechadas. Pais de
alunos e sindicatos de escolas particulares defendem o retorno às aulas presencias
alegando a enorme defasagem na aprendizagem e nos rendimentos dos estudantes,
assim como também, problemas psicológicos que estão adquirindo.
Porém, não é só esse olhar que temos tido. Enquanto educadores estamos
executando ações que nos trazem reflexões sobre as nossas práticas pedagógicas
como um todo e consequentemente as aprendizagens dos alunos. Estamos aqui nos
referindo à avaliação especificamente.
Com o tipo de ensino adotado: remoto, professores tiveram que reinventar-se,
descobrir novos meios tecnológicos para que suas aulas e atividades pudessem
alcançar a todos os estudantes. Com tudo isso, muitos ainda não conseguem ter
acesso à uma rede de internet ou os pais e responsáveis não possuem um celular.
Diante dessas condições em que o ensino vem sendo ofertado na rede pública,
as práticas docentes, como também a avaliação da aprendizagem das crianças vêm
apontando lacunas onde haverá reflexos bastante significativos nos próximos anos.
É a partir dessa realidade que nos questionamos: como a avaliação vem sendo
desenvolvida no ensino remoto? Será que o seu resultado vem sendo fidedigno com
a real situação de aprendizagem dos discentes? Tendo em vista que a mesma está
sendo realizada com o apoio de pais ou responsáveis.
Baseados nessas indagações queremos refletir: a avaliação vem cumprindo
efetivamente o seu papel de aferir o nível de conhecimentos dos alunos? Assim como
também proporcionando ao professor a oportunidade de autoavaliar-se. A avaliação
vem apontando corretamente o nível de aprendizagem dos alunos?
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No decorrer das práticas pedagógicas o professor utiliza um instrumento de
extrema importância que é a avaliação. A mesma tem o objetivo de aferir o nível de
conhecimentos dos alunos. É através dela que o docente poderá verificar se a
aprendizagem foi consolidada efetivamente, assim como também, poderá autoavaliarse e repensar suas metodologias.
Ao falar sobre avaliação, devemos mencionar que para Luckesi (2009), a
avaliação manifesta-se como um ato dinâmico que qualifica e subsidia o
reencaminhamento da ação, possibilitando conseqüências no sentido da construção
dos resultados que se deseja e vem planejando. Luckesi (2009, p. 174) ainda afirma
que, “A avaliação da aprendizagem na escola tem dois objetivos: auxiliar o educando
no seu desenvolvimento pessoal, a partir do processo de ensino-aprendizagem e
responder à sociedade pela qualidade do trabalho educativo realizado”. Ou seja,
podemos dizer que as avaliações mostram o retrato das aprendizagens dos discentes
e também do trabalho dos docentes.
A avaliação direciona as ações (práticas) do professor, pois ela serve como um
meio que guiará e apontará para que caminho seguir, onde deverá voltar, se deverá
prosseguir ou não para que o desempenho do seu trabalho reflita em aprendizagens
satisfatórias de seus alunos.
Sabemos que no ensino remoto temos um contexto diferenciado ao que
estávamos habituados, onde os alunos vivenciavam a maior parte das ações
educativas na escola (em sala de aula). Acompanhando o ensino de forma virtual há
uma flexibilidade e ainda devemos ressaltar que: quando trata-se de crianças,
precisam do auxílio de um adulto na execução de atividades e até mesmo nas
avaliações. Todavia, esse auxílio tem ultrapassado o limite necessário.
Ao acompanharem os discentes em suas avaliações, muitos chegam a indicar
as respostas fazendo com que os estudantes apenas reproduzam o que está sendo
dito. Assim sendo, não contribui para que de fato a avaliação desempenhe sua real
função.
Sant’Anna (2014, p.31) aponta que: “Avaliação é um processo pelo qual se
procura identificar, aferir, investigar e analisar as modificações do comportamento e
rendimento do aluno, do educador, do sistema, confirmando se a construção do
conhecimento se processou, seja este teórico (mental) ou prático”. A mesma é vista
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como um processo, que por meio dela os docentes podem verificar os conhecimentos
e habilidades dos discentes.
Em consonância com o que foi colocado, Ciasca, Melgaço, Vieira (2017, p.191)
apontam que: a avaliação é de suma importância para a qualidade do ensino, pois
com as informações coletadas, mediante os resultados, é possível refletir sobre o que
está sendo feito nas escolas e implementar ações de melhoria no sistema de ensino.
Reiteramos a relevância da avaliação para o processo educacional. A mesma
contribui para um melhor ensino, melhores práticas pedagógicas e consequentemente
para a elevação dos índices de aprendizagens.
Nesse sentido, Libâneo (1994) complementa que a aprendizagem é uma
atividade planejada, intencional e dirigida, mas não é algo que acontece solto,
espontâneo ou por acaso. Aprendizagem e ensino devem caminhar juntos formando
assim uma unidade. Para que haja uma boa aprendizagem, precisa haver boas
práticas e um bom ensino. A avaliação deve está sempre bem inserida nesse
dinamismo.

OBJETIVOS
O nosso estudo tem como objetivos:
 Apontar como a avaliação vem sendo desenvolvida no ensino remoto das escolas
públicas do município de Pacatuba- Ceará;


Verificar os resultados das avaliações bimestrais fazendo um comparativo com
avaliações (testes orais) de leitura e escrita;



Refletir o papel que a avaliação vem desempenhando nesse contexto de ensino
remoto.

METODOLOGIA
Foi desenvolvido um estudo de caso, onde as informações necessárias foram
obtidas através de pesquisas bibliográficas e de campo.
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O método de pesquisa Estudo de caso, segundo Stake (1998), caracteriza-se
como estudo aprofundado de uma unidade em sua complexidade e em seu dinamismo
próprio.
A abordagem (tipo de pesquisa) será qualitativa.
Na pesquisa bibliográfica foram realizados pesquisas e estudos a partir dos
autores: Libâneo, Luckesi, Sant’Anna, entre outros.
De acordo com Carvalho (1989, p.154) “A pesquisa bibliográfica é realizada
através da identificação, localização e compilação dos dados escritos em livros,
artigos de revistas, publicações de órgãos oficiais etc”.
No que concerne à pesquisa de campo, foi utilizado como instrumento de
investigação a entrevista semiestruturada de forma virtual com 6 professoras de 3
escolas públicas do município de Pacatuba- Ceará.
A escolha pela entrevista deu-se pela contribuição que as docentes dariam
informando como eram suas aulas, suas atividades e as avaliações desenvolvidas.
As docentes entrevistadas lecionam as disciplinas de Português e Matemática.
Três trabalham com turmas de 1° Anos e três com turmas de 2° Anos.
Podemos dizer que são profissionais efetivas e que possuem ampla
experiência com turmas de alfabetização (1° e 2° anos). Assim sendo, contribuíram
bastante com informações necessárias para o desenvolvimento de nosso estudo.
A coleta e análise dos dados foram interpretados seguindo todos os objetivos
pretendidos.

RESULTADOS
Em tempos de pandemia pelo qual estamos passando nos deparamos com
inúmeras dificuldades, não só para os alunos e os pais, como também para os
professores.
Na rede pública de ensino pais ou responsáveis criticam a forma como o ensino
(remoto) vem sendo ofertado, pois é difícil terem acesso a uma rede de internet, um
computador e até um celular. Muitos não têm um tempo disponível para acompanhar
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e ensinar os conteúdos e atividades, ou não têm conhecimentos suficientes para
auxiliar os estudantes.
Em contrapartida, docentes buscam reinventar-se e aprimorar ainda mais os
seus meios tecnológicos para desempenharem o seu trabalho da melhor forma
possível.
Porém, com todo esse contexto, desde o ano passado professores do Ensino
Fundamental especificamente de 1° e 2° Anos, no decorrer dos seus trabalhos foram
sentindo que algo não estava correto. Era como se alguma prática executada não
estivesse tendo a função esperada. Tratava-se das avaliações das aprendizagens.
Ao realizarem as avaliações de rotina de leitura e escrita com seus alunos por
meio de recursos por aplicativos do celular e comparando com os resultados das
avaliações bimestrais de Língua Portuguesa e Matemática respondidas através de
outro aplicativo, perceberam incoerências. Nos resultados das avaliações de leitura e
escrita identificavam que boa parte das crianças não liam e não escreviam de forma
alfabética. Já em suas respectivas avaliações ao final do bimestre, apontavam
resultados com níveis bem elevados, ou seja, como se fossem alunos leitores e com
nível de escrita alfabética.
Foi a partir daí que docentes das turmas já mencionadas se questionaram: a
forma em que a avaliação vem sendo desenvolvida no ensino remoto tem sido
adequada? Os seus resultados vêm indicando o real nível de aprendizagem dos
alunos? A avaliação vem cumprindo o seu verdadeiro papel de aferir os
conhecimentos e habilidades dos estudantes?
Durante entrevistas realizadas com professoras de 1° e 2° anos de 3 escolas
públicas municipais, foram feitos questionamentos do tipo: como estão sendo as aulas
remotas? Quais meios ou aplicativos estão usando?
As docentes afirmaram que desde o início das aulas remotas utilizam o
aplicativo Whatsapp. É por meio dele que se tem o contato e interação com os alunos
e seus responsáveis no grupo criado por cada turma da escola. As postagens de aulas
e atividades são feitas nesses grupos.
Grande parte das professoras utilizam também aplicativos onde são gravados
vídeoaulas, como: XRecorder, Inshot e Kine Master. Uma minoria utiliza o Google
Meet, onde acontece a interação síncrona. Nele professores e alunos estão
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conectados em tempo real possibilitando assim o processo do ensino e aprendizagem
instantaneamente.
Outras indagações foram: como as avaliações estavam sendo realizadas? Os
seus resultados condiziam com a realidade?
Obtivemos como respostas que as avaliações bimestrais são realizadas a partir
da plataforma Google formulários, onde elaboravam a avaliação, gerava-se um link
onde os estudantes tinham o acesso e respondiam marcando as respostas corretas.
Todavia, como estamos nos referindo à turmas de 1° e 2° Anos do Ensino
Fundamental, sabemos que correspondem à crianças que por vezes não têm
desenvolvido a habilidade da leitura e escrita e precisam do auxílio de um adulto para
que possam compreender e responder as questões.
É nesse momento que os familiares ou até professores de aulas particulares
acabam passando do limite adequado no apoio do ensinar como fazer.
Segundo as docentes, em conversas com os responsáveis, os mesmos relatam
que leem a avaliação, porém, muitas vezes quando a criança não consegue
responder, eles indicam as respostas corretas ou até pesquisam.
Pais de alunos justificam que não dispõem de tempo para ajudar nos estudos
dos filhos e que algumas vezes também não teem paciência com os mesmos. As
professoras destacam que conhecem alguns casos em que os responsáveis não são
alfabetizados. Tudo isso implica no processo educacional das crianças.
Paralelo a esse fato, as professoras realizavam a cada bimestre avaliações de
leitura e escrita através de vídeo chamadas e verificavam que boa parte dos discentes
não estavam no nível alfabético da escrita e não liam sequer palavras.
De acordo com as docentes entrevistadas, nas avaliações bimestrais de
Português e Matemática a maioria dos alunos tiravam as notas 8.0, 9.0 e 10. Entre
eles estão aqueles não alfabetizados. Nesse ponto, já podemos observar as
incoerências. Já a minoria que apresentava coerências em seus dados analisados
(resultados de avaliações) atingiam notas como: 7.0, 8.0, 9.0 e 10 (alunos leitores) e
5.0 ou 6.0 (alunos não leitores).
As docentes questionavam-se: como podiam as avaliações bimestrais
apontarem resultados (notas) incompatíveis com o real nível de desempenho dos
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alunos? Como uma criança consegue ler, compreender e responder uma avaliação
completa, obter uma excelente nota, se na realidade não encontra-se ainda
alfabetizada?
Contudo, as docentes foram fazendo análises comparativas e os resultados
sempre indicavam divergências. As mesmas perceberam que: de cada turma com 20
a 22 alunos, apenas 6 a 7 denotavam conformidade entre as avaliações orais e
escritas (por vídeo chamadas) e as realizadas por plataformas do Google formulários.
No entanto, puderam perceber que com essa forma de ensino e de avaliar, não
estão obtendo êxito em relação ao objetivo da avaliação.
Não se pode então considerar o grau de aprendizagens dos alunos com
exatidão, pois há essa disparidade, levando-se em conta que acontece a intervenção
de familiares nas respostas respondidas nas avaliações feitas na plataforma do
Google.
De certa forma, as professoras sentem um pouco de dificuldade no decorrer do
seu trabalho, como nos planejamentos: adiantar um certo conteúdo, continuar ou não
(dependendo do retorno apontado). Não tem como haver a autoavaliação, pois não
há uma clareza nos resultados das aprendizagens. Uma das professoras fala que não
tem como autoavaliar-se de forma regular e por conseguinte, repensar suas ações e
suas práticas de ensino.
Torna-se inviável acompanhar se houve ou não a consolidação das habilidades
dos objetos de conhecimentos por parte das crianças e até a intervenção para a
melhoria nos níveis de aprendizagens.
Para Libâneo (1994, p.221), “[...] O planejamento é um meio para se programar
as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão ligado à
avaliação”.
De acordo com o referido autor, o planejamento é um instrumento de extrema
relevância para o trabalho do professor e está intimamente ligado à avaliação.
Conforme Padilha (2001, p.30), “O ato de planejar é sempre processo de
reflexão, de tomada de decisão sobre a ação, de previsão de necessidades e
racionalização do emprego de meios necessários para a concretização de objetivos”.
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Com esse tipo de avaliação por conta do ensino remoto, torna-se claro que a
maioria dos discentes estão apenas reproduzindo o que é dito pelos adultos.
A avaliação vem apresentando características de uma avaliação somativa,
onde o que importa são apenas quantidades (notas, números) para a obtenção de
uma aprovação ou reprovação ao final do ano letivo. A mesma não está tendo a sua
verdadeira função no processo educacional.
As docentes afirmam que há uma imensa preocupação de todo o sistema
educacional com relação às defasagens nas aprendizagens e até com a evasão
escolar e que as mesmas estão fazendo todo o possível para desenvolver um trabalho
de qualidade para as crianças: postando sempre vídeo aulas, contações de histórias
literárias, atividades, revisões, vídeo chamadas para o acompanhamento da leitura e
escrita etc.
A comunidade onde as escolas estão inseridas são bem carentes, muitas vezes
vivem de ajudas e doações. Com isso, as escolas permaneceram abertas para o apoio
ao que estivesse ao alcance, como: entrega de alimentos, de livros e atividades
xerocadas. Porém, sabemos que trata-se de um trabalho em conjunto: família e escola
caminhando juntos para que possamos obter inúmeros avanços e excelentes
rendimentos. O professor ou a escola sozinhos não conseguem trabalhar sem a ajuda
familiar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir que a forma de avaliação desenvolvida no ensino remoto tem
dificultado o trabalho do professor no sentido dos encaminhamentos dos
planejamentos e suas metodologias.
Todo o contexto não tem contribuído para a clareza nos resultados de
desempenho dos estudantes, pois a família ultrapassa os limites no apoio do ensino,
fazendo com que haja uma maquiagem do retrato dos níveis.
As crianças estão sendo apenas reprodutoras de respostas já prontas e com
isso não acontece a produção do conhecimento. Nesse sentido, nos próximos anos
teremos grandes reflexos de defasagens nas aprendizagens dos discentes.
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A avaliação não vem atingindo o seu objetivo como deveria, como também não
vem refletindo o real nível de aprendizagem dos alunos. Isto é, não vem cumprindo o
seu verdadeiro papel, que é de aferir os conhecimentos para que a partir dela o
professor possa intervir para garantir efetivas aprendizagens.
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Resumo: O reconhecimento e a valorização das diversidades no espaço educativo
tem sido uma constante nos debates e reflexões no campo educacional, ao mesmo
tempo em que tem se constituído um discurso que uma das funções da escola é
educar para a cidadania. Assim, o presente artigo tem por objetivo refletir sobre como
estes conceitos - diversidade e cidadania - são compreendidos e operacionalizados
no contexto educativo. Para tanto, tomamos como lócus de investigação uma escola
da rede pública estadual do município de Teresina-PI, onde, por meio de entrevistas,
conversas informais e sobretudo, da observação procuramos perceber se e como
essa escola vem compreendendo e promovendo o reconhecimento da diversidade e
a formação para a cidadania. Nesse processo analítico, dialogamos com autores da
área de educação, história e antropologia que nos ajudaram a melhor entender as
ações e práticas discursivas no interior da escola e as temáticas que compreendem
questões tão emergentes em nossa cultura e sociedade.
Palavras-chave: Cidadania. Diversidade. Educação. Escola e Reconhecimento.
Abstract: The recognition and valorization of diversities in the educational space has
been a constant in the debates and reflections in the educational field, at the same
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time as a discourse has been constituted that one of the roles of the school is to
educate for citizenship. Thus, this article aims to reflect on how these concepts diversity and citizenship - are understood and operationalized in the educational
context. To do so, we took as locus of investigation a public school in the city of
Teresina-PI, where, through interviews, informal conversations and, above all,
observation, we tried to understand if and how this school has been understanding and
promoting the recognition of diversity and education for citizenship. In this analytical
process, we dialogued with authors from the fields of education, history, and
anthropology that help us to better understand the actions and discursive practices
inside the school.
Keywords: Citizenship. Diversity. Education. School and Recognition.

INTRODUÇÃO
A educação segundo Brandão (2008), está em todas as sociedades e se faz
presente em casa, na rua, na igreja ou na escola. Por esta razão, ninguém escapa à
educação. Nesse sentido, não há uma forma ou modelo único de educação e a escola
não é o único espaço onde ela acontece. Cada sociedade, de uma forma ou de outra,
educa seu povo e por meio da educação molda-os a depender do tipo de sociedade
que se deseja formar.
Ao partir dessa perspectiva apresentada por Brandão, compreendemos que o
desenvolvimento das sociedades está vinculado ao desenvolvimento da educação. E
aqui, compreendemos a educação desde uma perspectiva apontada por Gusmão
(1997), que a entende não apenas como um processo formal de ensino, mas como
uma dimensão holística que vai do caos a ordem, para outra ordem, que se
desconstrói com bases em pressupostos construtivos, posto em movimento pela
vivência e pela experiência, pois se trata de um processo de utilização da cultura
gerando um fazer reflexivo e crítico.
Nesse sentido, a prática da educação é muito anterior ao pensamento
pedagógico, sendo este último, resultado das reflexões sobre a prática e da
necessidade de sistematizá-la e organizá-la em função de determinados objetivos. É,
a partir dessa necessidade de sistematização e reflexão do fazer educativo que surge
a escola. Esta, enquanto instituição social tem se constituído de uma importância
fundamental no processo de construção e divulgação do saber. Desde sua criação até
a atualidade, muitos debates são provocados e contextualizados nesse campo e
ocorre devido ao fato de à instituição escolar ser atribuída uma grande
responsabilidade: propiciar o acesso ao saber sistematizado, ou seja, a ciência, bem
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como o próprio acesso aos rudimentos do saber (Saviani, 2013), e na atualidade ainda
lhe é delegada a responsabilidade de formar cidadãos críticos, conscientes de seus
direitos e deveres, ou seja, educar para a cidadania.
Ao tomar como pressuposto que uma das funções da escola é “educar para a
cidadania”, podemos nos questionar; o que é, e como educar para a cidadania? Como
a escola em sua práxis educativa, vem promovendo essa formação e quais os
pressupostos teóricos que balizam essa ação?
É, portanto, sobre os questionamentos acima que nos dedicaremos nos limites
desse artigo. O intuito não é respondê-los, mas iniciar um debate e apontar algumas
pistas para uma reflexão crítica sobre a práxis da educação para a/ou em cidadania.
Para tanto, tomamos como lócus de investigação uma escola da rede pública estadual
do município de Teresina-PI, onde, por meio de conversas informais e sobretudo, da
observação procuramos perceber se e como essa escola vem compreendendo e
promovendo o reconhecimento da diversidade e a formação para a cidadania. Ainda
enquanto

instrumento

de

coleta de

dados, nos utilizamos da

entrevista

semiestruturada, por entender que esse tipo de entrevista, nos ajudaria a melhor
compreender as ações e práticas discursivas no interior da escola, acerca de tal
prática.
O trabalho está organizado com essa introdução onde apresentamos a
temática, bem como objetivos e a metodologia da pesquisa e mais duas seções. Na
primeira, faremos um breve debate sobre a noção de cidadania e como essa noção
chega à escola, enquanto um conteúdo a ser trabalhado e apontamos uma certa
tensão entre a ideia de igualdade presentes nos debates sobre cidadania e as
questões relacionadas ao reconhecimento das diferenças postas pelos movimentos
sociais. Nesse sentido, nos questionamos, é possível uma educação para cidadania
tendo como base os ideais de igualdade proposto pela Declaração Universal dos
Direitos Humanos ao mesmo tempo em que defendemos o princípio do respeito à
diversidade e a diferença? Na segunda parte, tentaremos demonstrar a partir de
dados do trabalho de campo, como essa tensão se reverbera na escola e finalizamos
com algumas considerações.
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CIDADANIA E EDUCAÇÃO
O termo cidadania tem sido utilizado ao longo do tempo e com distintas
concepções para caracterizar a qualidade de cidadão em um determinado momento
histórico (OLIVEIRA, 2015) tendo sido idealizado como um conjunto de direitos e
deveres dos sujeitos que pertencem a uma determinada comunidade (MARTINS &
MOGARRO, 2010).
Historicamente falando, a ideia de cidadania surgiu na Grécia e foi se
instituindo, sobretudo a partir do estado moderno, os chamados Estados-Nação e tem
como base a constituição de direitos civis, políticos e sociais1 (OLIVEIRA, 2015). Para
José Murilo de Carvalho (2002; p. 09) a ideia de cidadania inclui várias dimensões
podendo algumas destas dimensões estar presentes e outras não. Ainda segundo
este autor, uma cidadania plena que combine liberdade, participação e igualdade para
todos foi um ideal desenvolvido no ocidente e que talvez seja inatingível, entretanto
tem servido como um parâmetro para julgar a qualidade da cidadania dos países em
determinados momentos históricos. Seguindo essa acepção, para ser um cidadão
pleno, o indivíduo deve ser titular dos três direitos (civis, políticos e sociais), seriam
cidadãos incompletos aqueles indivíduos que possuíssem apenas alguns, e os que
não tivessem nenhum dos direitos seriam considerados não cidadãos.
Aqui no Brasil, a cidadania desenvolveu-se de forma limitada por nossa própria
condição social e histórica. Durante mais de três séculos fomos caracterizados pela
“ausência do poder público, estado, nação e cidadania” (OLIVEIRA, 2015: 168). Tal
período foi definido pelo historiador José Murilo de Carvalho (2002), como um período
no qual o poder público era precário, que não havia garantia de igualdade, os direitos
civis beneficiavam a poucos, assim como os direitos políticos e os direitos sociais
sequer existiam. Dessa forma, como não havia república, isto é, não havia sociedade
política; também não havia cidadãos.
Ora, se considerarmos que a condição para cidadania é a garantia de direitos
(civis, políticos e sociais), essa noção parece estar ausente em quase toda a história
do Brasil. Carvalho (1996) em seu artigo “Cidadania: tipos e percurso” demonstra que
1

Direitos civis são aqueles ditos como fundamentais, direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade
perante a lei. Os direitos políticos se referem à participação do cidadão no governo da sociedade sendo seu
exercício limitado a uma parcela da população e consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, de
organizar partidos, de votar, de ser votado; já os Direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva e
141 à saúde, à aposentadoria.
incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo,
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se no período colonial brasileiro houve uma completa ausência de cidadania, nos
períodos que se seguiram essa noção foi sendo gradativamente construída, através
de avanços e retrocessos, para finalmente culminar numa expansão do conceito com
a Constituição Democrática de 1988. Esta, constituição inaugurou um novo momento
na história da cidadania brasileira, pois segundo Carvalho (2002) foi a partir desta que
a cidadania “caiu literalmente na boca no povo”, substituindo o próprio povo na retórica
política; possibilitou ainda que todos os direitos pudessem ser exigidos pelos
cidadãos.
A Constituição Federal de 1988 como apontada acima, inaugurou uma nova
concepção para o termo cidadania, colocando-a como um dos fundamentos da
República Federativo do Brasil. Desde então, a cidadania, pauta-se na legitimidade
dos direitos, na obrigatoriedade de sua efetivação pelo estado e na possibilidade de
participação dos cidadãos, cabendo à política educacional a tarefa de prepará-los para
seu exercício.
Educar para a cidadania tem sido uma constante preocupação dos pedagogos
e dos sistemas educativos através dos tempos (MARTINS & MOGARRO,2010), no
entanto, aqui no Brasil essa preocupação é bem recente e tem como ponto de partida
a Constituição Federal de 1988, conforme dito acima. Esta, em seu artigo 205, afirma
que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, e que será
desenvolvida visando ao pleno exercício de cidadania e sua qualificação para o
trabalho. Seguindo nesta mesma direção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei nº 9.394/96 destaca a educação como dever da Família e do Estado, e
que inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana tem
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício
pleno da cidadania. Além da LDB, outros documentos normativos, também evocam a
educação e a escola como responsáveis pela “produção da cidadania”, como por
exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, s; Plano Nacional de
Educação – PNE e Base Nacional Comum Curricular – BNCC.
Moaci Alves Carneiro (1998), ao refletir sobre os princípios e fins da educação,
salienta que a concepção de cidadania proposto no artigo 2º da LDB, centra-se na
condição básica de ser cidadão – ser titular de direitos e deveres – a partir de duas
condições – uma universal assegurada na Carta de Direitos Humanos da Organização
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das Nações Unidas (ONU) e uma particular, embasada em cláusula pétrea da
Constituição Federal – “todos são iguais perante a lei”.
Aqui é importante ressaltar que, o fato de termos garantido formalmente o
direito à cidadania e que o Estado tenha feito um esforço sistemático na defesa e
proteção dos direitos fundamentais, inclusive desenvolvendo um conjunto de leis e
políticas públicas voltadas para a conquista e o exercício da cidadania, não significa
que na realidade não haja uma violação sistemática destes direitos. Nesse sentido,
concordamos com Candau (2013) quando afirma que, basta lermos os jornais ou
assistirmos os informativos televisivos, para que sejamos expostos às múltiplas e
diversificadas formas de violações de direitos, ao contínuo desrespeito às normativas
de proteção e defesa da dignidade humana, bem como às múltiplas formas de
violência, desigualdade social, corrupção e discriminações que constituem a realidade
cotidiana. Tal situação, segundo a autora, demonstra que não basta a construção de
um arcabouço jurídico em relação à garantia de direitos, é necessário sobretudo, que
estes sejam internalizados no imaginário social, nas mentalidades individuais e
coletivas.
É neste processo de internalização e disseminação do arcabouço jurídico no
imaginário social e coletivo que reside a importância da educação e dos processos
educativos, pois é por meio destes que a cidadania deve ser construída, haja vista a
incumbência dada a política educacional de formar para a cidadania. Entretanto,
convém nos questionar: como pensar a formação para cidadania e como a educação
poderia ajudar a construí-la se a própria educação2 enquanto direito social é negado
à grande parte da população? É possível educar para o pleno exercício da cidadania,
quando direitos básicos são negados, enquanto vivenciamos situações de exclusão,
preconceito, discriminação e o alargamento das desigualdades em nosso meio e
presenciamos o não reconhecimento da diversidade no espaço educacional? Como
a escola e a educação poderiam contribuir com esse processo formativo considerando
todas essas questões apontadas acima?
Ressaltamos que não temos a intenção de responder tais questionamentos, no
entanto eles servirão como um guia para nossa reflexão sobre educação para e em
cidadania. Aqui no Brasil, de acordo com Carvalho (2002), temos percorrido um longo

2 Aqui estamos nos referindo a educação escolarizada, ou seja, aos sistemas de ensino formal.
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caminho para construir o cidadão brasileiro. Desde a “independência” até a atualidade
esse caminho vem sendo percorrido, com avanços e retrocessos, no entanto, nos
últimos 60 anos, essa luta tem sido cada vez mais constante. Desde o final dos anos
de 1960, os movimentos sociais organizados vêm reivindicando e exigindo o
reconhecimento dos seus direitos. A partir de então desencadeou-se um “novo
movimento social” (Dietz, 2012) denominado multiculturalismo e no seio desse
movimento os diversos grupos sociais, passaram a exigir reconhecimento de suas
identidades/diferenças. Este movimento encontrou no campo educativo, um espaço
privilegiado para o debate sobre as diferenças e reconhecimento dos direitos das
minorias. Isso porque a escola, segundo Semprini (1999) é um espaço consagrados
à formação do indivíduo, pois segundo ele,

(...) a educação tem igualmente a missão de conduzir a pessoa ao
pleno amadurecimento de suas capacidades. Ao permitir-lhe forjar seu
espirito crítico e escolher de modo autônomo entre várias
possibilidades aquela que melhor lhe convém, a escola é a segunda
instancia libertadora do indivíduo (SEMPRINE, 1999:46).

Ao reconhecer a educação e a escola como elementos centrais na construção
da cidadania, o Estado delegou à política educacional a responsabilidade para a
formação cidadã e tem desenvolvido leis e ações visando a garantia desse direito. No
campo educacional, por exemplo, algumas ações foram desenvolvidas tendo como
base a ideia de igualdade. Nestas o exercício da cidadania baseia-se no princípio da
igualdade – todos são iguais – na tentativa de diminuir as desigualdades que afetam
diversas esferas da sociedade.

No Brasil, há uma grande desigualdade no acesso ao ensino, segundo
cor e raça. Isso não se deve à ideia que pretos e partos sejam
biologicamente inferiores aos brancos – isso é um argumento
equivocado e datado do século XIX. A diferença de acesso ao ensino
no Brasil está atrelada ao fato de que, durante muitos anos, negras e
negros não tiveram nenhum acesso regular no país. Por exemplo, o
regulamento de instrução provincial de São Paulo, de 1869, proibia a
matrícula de escravos e, 1887, outro regulamento reiterou essa
proibição. [...] Na província do Rio de Janeiro, o regulamento de 1847,
proibia não apenas as pessoas escravizadas de frequentar escolas,
como também “pretos africanos, sejam libertos ou Livres” (LINS, 2016,
p.97).
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A educação enquanto direito humano é também um direito social, portanto
necessária ao exercício pleno da cidadania devendo ser estendido a todos, contudo
essa parece ainda não ser a realidade. Embora a ideia de cidadania seja reivindicada
como um direito humano universal, que visa a garantia de direitos e a diminuição das
desigualdades, ela por um lado, parece está restringida a uma parcela da população
e por outro, parece que a ideia de universalidade se confunde com homogeneidade.
Dessa forma é preciso entender que o ideal de cidadania, enquanto direito universal,
não é sinônimo de homogeneidade, bem como não é o contrário de diversidade, mas
de desigualdade.
É, portanto, nessa perspectiva que Candau (2012) nos chama a atenção para
a necessidade de pensamos a educação, cidadania e direitos humanos, desde uma
perspectiva crítica e alargada, pois pensar universalidade e igualdade, não significa
pensar homogeneidade, e afirma:

Concebido na perspectiva da igualdade, o direito a educação é
afirmado procurando-se garantir uma escola igual para todos. Nesta
perspectiva, sistema de larga escala de avaliação são implementados,
municípios e estados elaboram currículos para todas as suas escolas,
e produzindo material didático, padronizado, cadernos de exercícios
para todos os alunos, entre outros aspectos está sendo elaborado, no
momento atual, um currículo comum em nível nacional. Nesta
perspectiva, a igualdade é muitas vezes interpretada como
homogeneização e uniformização do sistema (CANDAU 2012:721).

É seguindo nessa perspectiva apontada pela autora que pretendemos entender
como a educação para a cidadania vem sendo praticada em uma escola da cidade de
Teresina-PI. Buscando compreender o processo ideal de igualdade trabalhado no
lócus educacional e a maneira como questões relativas às diversidades são pensadas
para reconhecer e valorizar as diferenças ou simplesmente homogeneizá-las?

CIDADANIA E DIVERSIDADE NA ESCOLA: DISCURSO E PRÁTICA
O nosso lócus de investigação é uma escola da rede pública estadual,
localizada na zona leste da cidade de Teresina-PI. Estabelecida em um bairro
periférico, a escola foi fundada em 13 de março de 1994, último ano do Governo
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Freitas Neto (1991-1994). Na época de sua fundação, a escola fazia parte de um
projeto que vinha sendo implementado em todo o Brasil denominado – Centro de
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – CAIC3, que durante a década de 90,
fora idealizado para atender comunidades carentes com alta densidade populacionais.
Localizada entre bairros, vilas e favelas, inicialmente (1994 a 2001), a escola
atendia exclusivamente alunos do Ensino Fundamental. Em 2002 inicia-se um
processo para a implementação do ensino médio regular, devido ao aumento
crescente da população no entorno da escola, somada ao surgimento de outras
escolas para o ensino fundamental. O currículo passa por uma alteração no ano de
2003 com oferta do 9º ano ao ensino médio e posteriormente ofertar o ensino médio
integrado 4.
Atualmente a escola atende aproximadamente 600 alunos/as (divididos entre
os turnos matutino, vespertino e integral). Em termos de estrutura física, a escola
possui além da estrutura administrativa, 16 salas de aulas, laboratório de informática,
sala de vídeo, biblioteca, refeitório, quadra de esportes e sala destinada as atividades
voltadas para o PIBID e Residência Pedagógica (RP/CAPES)5. Para atender a
comunidade escolar, além do corpo diretivo, conta com 50 professores/as das mais
diversas áreas do conhecimento.
Como dito acima, o corpo discente é de aproximadamente 600 alunos,
pertencentes as mais diversas camadas sociais. Em sua maioria, são pretos e pardos,
vivendo em situação de vulnerabilidade social. Segundo informações da própria
gestão da Escola, a grande maioria dos alunos, pertencem a extratos sociais muito
baixo e por esta razão, precisam muitas vezes fazer uma opção entre a escola e o
trabalho. Aqueles que tentam conciliar as duas coisas – escola e trabalho – muitas

3 De acordo com Menezes (2001) os CAICS foram criados no ano de 1991 pelo governo de Fernando Collor de
Melo como parte do Projeto Minha Gente e teve como inspiração os Centros Integrados de Educação Pública
(CIEPs), do Rio de Janeiro e implantados na gestão do então governador Leonel Brizola. O objetivo dos CAICS,
era prover a atenção à criança e ao adolescente, envolvendo a educação fundamental em tempo integral,
programa de assistência à saúde, lazer e iniciação ao trabalho entre outros.
4 No ensino integrado, os discentes cursam além das disciplinas da base curricular correspondente ao
ano/serie em que estão matriculados, disciplinas voltadas para um curso técnico escolhido com base na oferta
da escola.
5 O Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)146
e Residência Pedagógica (RP) fazem parte do pacto entre
Governo Federal, Governo do Estado, Secretária de Educação, Institutos Federais, Faculdades, Universidades
(federais e/ou estaduais) e Escolas Públicas que são fomentados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal em Nível Superior (CAPES), com o objetivo de proporcionar o início e continuidade de graduandos dos
cursos de licenciaturas na docência.
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vezes encontram dificuldades na própria escola, pois o cansaço advindo da carga de
trabalho não permite que os mesmos tenham um bom aproveitamento em sala de aula
e acabam desistindo.
Formar para o exercício da cidadania, tem sido a principal meta a ser atingida
pela escola. Em seu Projeto Político Pedagógico (PPP) é destacado como principal
objetivo, “ofertar serviços, objetivando a formação de cidadãos críticos, capazes de
agir no exercício da cidadania, por meio da valorização do potencial de cada um e do
respeito a todos sem distinção” (PPP: 2014:19).
Aqui percebemos que o objetivo perseguido pela escola em seu processo
educativo, está relacionado a construção de uma visão crítica da sociedade,
almejando formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres e acima de tudo,
que respeitem a todos sem qualquer distinção e que possam encontrar formas de
sobrevivência e convivência com dignidade e bem estar. Nesse sentido, a cidadania,
parece estar relacionada diretamente a aquisição de direitos, a consciência crítica, ao
bem está e a dignidade.
Considerar essa dimensão da formação para a cidadania é importante, pois
nos leva a questionar como a diversidade social, cultural, religiosa, de gênero e sexo
presente na escola está sendo percebida e trabalhada desde uma perspectiva prática,
pois formar para a cidadania também inclui o respeito as diferenças. Nesse sentido, o
PPP da escola, afirma que as singularidades que permeiam o espaço educacional,
devem ser reconhecidas nos planos de ensino, no intuito de contribuir com a formação
de indivíduos para que estes sejam capazes de conviver e respeitar o diferente, assim,

[...] no âmbito de uma política da igualdade, incorpora a igualdade
formal. Seu ponto de partida é o reconhecimento dos direitos humanos
e o exercício dos direitos e deveres da cidadania, como fundamento
da preparação do educando para a vida civil. Se expressa na equidade
pelo acesso à educação [...], e outros benefícios sociais e no combate
de todas as formas de preconceito por motivo de raça, sexo, religião,
cultura, condição econômica, aparência ou condição física [...] (PPP,
2014: p. 22).

O exposto acima, nos conduz a outra reflexão, a ideia de uma política da
igualdade tendo como ponto de partida o reconhecimento dos direitos humanos,
parece colocar em evidência uma tensão entre igualdade e diferença, pois a ideia de
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igualdade defendida na Declaração de Direitos Humanos, parece não se coadunar
com uma política da diferença. Assim, se a ideia de formação para a cidadania na
escola, tem como base o idearia da Declaração dos direitos humanos, estaríamos
contrapondo a valorização da diversidade? Ou mesmo deixando a questão da
diferença ser tratada sem um aprofundamento das diferentes identidades existentes
dentro do espaço escolar? O paradoxo estabelecido por essa questão hoje norteia
debates nas diversas áreas de conhecimento e nesse sentido, é preciso estar alerta
para que o discurso da igualdade, não legitime um padrão que criminaliza as
diferenças.

DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO: CONCEPÇÕES DA GESTÃO E CORPO DOCENTE DA
ESCOLA
Depois de analisar o Projeto Político Pedagógico buscamos compreender como
a gestão da escola, vem compreendendo e trabalhando as questões relativas à
diversidade institucionalmente. Ao ser indagada sobre o tema, a gestão apresentou o
seguinte “diversidade são as diferenças, pra mim são as diferenças, diversidade são
as variedades das diferenças que tem que ser respeitadas, pautadas” (gestão escolar,
2018).

Essa fala permite algumas observações. A primeira está no campo do

comportamento do entrevistado que após definir os termos do que seria perguntada
estava constantemente preocupada com a gravação. Não sei ao certo se a
preocupação estava voltada para sair uma “boa fala” sobre o tema, ou mesmo, se o
que está sendo dito condiz com o que “nós” esperávamos ouvir. Outra observação
apontada era sobre a preocupação com o uso “da fala”. Após determinar o anonimato
e fins explicitamente acadêmicos seguimos para aprofundar sobre o que podemos
entender por diversidade.
Levando em consideração a percepção de diversidade apontada pela gestão e
tomando como base o respeito às diferenças por esta defendida, indagamos como a
escola tem trabalhado essa situação do respeito aos diferentes, ou seja, como as
diferenças são percebidas e tratadas no contexto da escola? Frente a nosso
questionamento, fomos solicitados esclarecer sobre qual “tipo de diversidade”
estávamos falando, pois de acordo com a gestão existe uma vasta variação do termo.
Ainda assim conseguimos sua própria definição:
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Mas me diga qual o tipo de diversidade que você está falando, pois
pra mim, eu como gestão, ... vejo a diversidade dentro da escola,
procuro fazer com que todos respeitem, sejam as diferenças, porque
o nome já está falando di-ver-si-da-de, respeito em todos os sentidos
(Gestão escolar, Entrevista realizada em 2018)

E continuou,
Não sei nem como eu te falo (...), por exemplo, a diferença do estado
físico, está aí o elevador, mas não estar terminado. Vamos falar de
diversidade sexual, aqui sempre tem palestra e eu procuro tratar todos
iguais, não tem diferença, se eu vejo um casal menino e menina, se
beijando, eu brigo! se vejo menina e menina, também brigo! se vejo
menino e menino também brigo! Do mesmo jeito que trato um trato
todos, se for como no espaço físico como te falei temos bem ali o
elevador parado, se for diversidade de saúde, como no caso, nós
temos meninos especiais, trato tudo do mesmo jeito (Gestão escolar,
Entrevista realizada em 2018) grifos nossos.

Os extratos apontam importantes pistas de como o termo diversidade é
entendido na escola e maneira como se dá sua relação com a compreensão de
cidadania. Ao incitar a definição do termo diversidade, ressaltamos afirmação de Dietz
(2012) que destaca haver certa dúvida ou receio em aplicar ideia de diversidade,
principalmente, na área da educação, pois muitas vezes a ideia de diversidade está
relacionada com fenômenos específicos da cultura em sociedade como a religião,
gênero e raça etc. e se tratando de diversidade de gênero e sexo, isso parecer ser um
tabu, na escola. Talvez por isso, a necessidade de delimitar ou especificar sobre que
tipo de diversidade se falava para situar e reconhecer a qual grupo cultural estaria
tratando.
Já no segundo extrato a atenção volta-se para homogeneidade das diferenças,
o discurso que estrutura o debate é a defesa cujos discentes não sofrem
desigualdades, pois estes são tratados “da mesma forma”. Aqui podemos ver os
efeitos de mecanismos homogeneizantes, deixando de lado políticas públicas de
reconhecimento das diferenças como a 11.645/2008 que valoriza a cultura afrobrasileira e indígena para construção da identidade nacional. Lei esta que embasou
um evento para pensar o espaço da cultura negra na sociedade atual, tal como sua
importância e valorização para nosso próprio patrimônio cultural. O evento que
aconteceu de forma muito positiva e receptiva pelos discentes e gestão escolar foi
elogiado em todos seus aspectos, danças, teatros, quadros, figuras públicas (negras)
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foram ponto alto para reconhecer e valorizar essa cultura. Ainda assim, tivemos que
lembrar que existe um tratamento “igualitário” e a atividade seguinte do calendário
“descontruiu” todo o debate do respeito a diferença, para uma reprodução de
estruturas eurocêntricas.
Para a Coordenadora Pedagógica pensar a diversidade requer antes de tudo
uma definição, pois falar da diversidade “depende do ponto de vista, porque existe a
diversidade cultural, diversidade de gênero, social, então depende do ponto de vista
de como você vai trabalhar a diversidade” e tomando como exemplo a questão social
afirma,

[...] aqui temos nesse em torno vilas, favelas, mas também a gente
percebe que no âmbito da escola aumentou muito essa questão social,
já tem conjuntos habitacionais com outro perfil, então eu acho que
essa diversidade social, principalmente na nossa comunidade aqui a
gente também tem que trabalhar, porque hoje, no entorno que a gente
mora ... a diversidade social está ali, ... não tem como, você está bem
ali em um lugar onde tem um ... tipo: conjunto habitacional, que o
padrão é elevado, mas no entorno dela tem uma vila, existe uma casa
de pessoas de baixa renda e que acho que a gente também tem que
trabalhar essa questão aí, dentro do âmbito escolar (ENTREVISTA,
2018).

O que percebemos do exposto acima é que a noção de diversidade empregada
pela coordenação pedagógica parece operar como sinônimo de desigualdade social,
Contudo, não podemos resumir a diversidade apenas a questão social e econômica,
haja vista que a diversidade se manifesta de forma diversa e plural, devendo ser
tratada da mesma forma. Partindo dessa percepção da coordenadora sobre a questão
social, questionamos como o trabalho com essa temática ajudaria no processo de
formação para a cidadania e qual seria o papel da escola nesse campo.

[...] Eu trabalho a cidadania dentro da escola porque acredito que o
cidadão ainda não vê a pessoas com baixa renda. ... aquela falta de
respeito, olha o pobre e o negro com preconceito. A cidadania quando
você trabalha na escola, você respeita o nível dela ... não é porque eu
sou um doutor que as pessoas vão me tratar com mais respeito que
as pessoas que tem um nível escolar mais baixo, então eu acho assim,
que a questão da cidadania é o respeito ao outro. (ENTREVISTA,
2018)
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Assim, nós na escola a gente busca trabalhar ela dessa forma,
denominando a diversidade como eu citei, a social, etnias e nós
estamos com um projeto sobre a consciência negra que eles estão
trabalhando. Os alunos ... estão buscando mais conhecimento sobre
o que é uma diversidade, certo que ela está direcionada a etnia, que
no caso eles vão trabalhar os negros, mas sabemos que dentro do
nosso Brasil, que é um Brasil que existe todas as etnias, a gente
incorpora alguma coisa assim tipo: eu tenho uma pele branca e não
sou negro, mas sabemos que tem uma mistura de raça aqui no Brasil.
É nesse ponto de vista que nós trabalhamos, para eliminar o racismo,
mas a diversidade é quando você trabalha a questão cultural, a
música, a dança, quando você fala diversidade você abrange muita
coisa (ENTREVISTA, 2018).

Os extratos acima nos permite que a concepção de cidadania defendida e
trabalhada na escola, parece se limitar a questão socioeconômica e posição social, o
que de não está errado, porem a cidadania ou exercício desta, está para além de uma
posição social incluindo um conjunto de outros direitos. Já no segundo extrato
percebemos que a compreensão de diversidade cultural parece estar relacionada com
uma que chamamos de folclorização, pois se remete apenas a datas comemorativas
em alusão a figuras que constituíram ou encabeçaram determinados movimentos e
hoje fazem parte do imaginário nacional. Contudo, é importante frisar que para além
de feriados no calendário, as principais demandas dos movimentos sociais que
compõem a diversidade cultural brasileira, buscam o reconhecimento de suas
especificidades, ou seja, a condição de cidadania, que é garantia de direitos,
sobretudo o direito de ser quem são. Por esta razão é de fundamental importância que
a escola trabalhe essa temática justamente para evitar que essa diversidade seja
inviabilizada por questões de preconceito de raça, cor, sexo, ou classe social.
Ainda é pertinente notar que as falas acima citadas, seja da gestão ou
coordenação pedagógica, apontam para uma falta de domínio do tema tratado,
indicando a necessidade de um processo de discursão ou formação sobre diversidade
e cidadania. Essa ideia de formação, para um melhor entendimento dos conceitos a
serem trabalhados na escola, também é defendida por professores. Para o professor
de Sociologia há uma necessidade de aprofundamento sobre certas temáticas,
principalmente em relação a diversidade, segundo ele,

[...] hoje em dia, já estou com mais de dez anos dando aula, o que hoje
em dia está acontecendo é uma negação dessa diversidade, no caso
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das ideias disseminadas, a internet e tudo, a questão do preconceito
quer dizer o seguinte: a questão das minorias, há uma construção da
ideia de minoria como coitadinhos, como vítima, tem todo esse
discurso que está chegando na escola e os próprios alunos imaginam
isso, a questão do negro, do homossexual, como, vamos dizer assim
... vitimado, está tendo esse discurso, que é um discurso contra a
própria ideia da diversidade, esse discurso que está entrando na
escola e em outros espaços também (professor de Sociologia, 2018).

A compreensão e aceitação da diversidade no espaço escolar é de suma
importância na formação para a cidadania, pois respeitar e ser respeitado em suas
diferenças são direitos que de certa forma conferem dignidade à pessoa. Assim,
ensinar o respeito aos diferentes é de suma importância, uma vez que estes
ensinamentos estarão refletidos na construção da própria formação cidadã dos
alunos. Destacar que negros, mulheres e indígenas são vítimas de um processo de
exclusão e homogeneização de suas diferenças, contudo, na atualidade os mesmos
devem ser vistos de forma positiva, a partir de uma revisão de concepções sobre
diversidade e reconhecimento das diferenças no sentido de perceber as diferenças
como elementos constitutivos de nossa sociedade e que portanto, devem ser
respeitas e valorizadas. Dessa forma, estaremos educando no e para o exercício da
cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A título de conclusão deste artigo, gostaríamos de retomar o objetivo proposto.
Analisar como na escola os termos – diversidade e cidadania – vinham sendo
compreendidos e ao mesmo tempo entender como os processos de reconhecimento
da diversidade e educação para o exercício da cidadania, estavam sendo realizados.
A análise demonstrou que esses são temas que precisam de uma maior reflexão e
estudo no âmbito educacional. No que diz respeito à diversidade, há uma
compreensão do termo, contudo parece haver uma certa tendência em relacioná-lo
às questões de gênero, o que de certa forma, faz com que, esse seja, um tema tabu
no espaço educacional. Essa situação era muito visível, nas falas da gestão e
coordenação pedagógico, pois sempre que nos referíamos à diversidade, era nos
exigido explicitar que tipo de diversidade estávamos falando. Da mesma forma, há
uma certa tendência em relacionar a diversidade com desigualdade. Em uma das
falas, da coordenação pedagógica sobre diversidade, ficou explicito essa relação
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diversidade/desigualdade. E apesar de haver um discurso do respeito as diferenças,
ou seja, a diversidade, há pratica é homogeneizante.
Em relação à cidadania entendemos ser um tema que também carece de
maiores reflexões no âmbito educacional. Pois educar para a cidadania, não deve ser
apenas um discurso posto nos projetos pedagógicos das escolas, mas uma prática
cotidiana das mesmas. Uma instituição que não respeitas as particularidades dos seus
alunos, não está permitido o exercício, nem formando para a cidadania. Dessa forma,
entendemos ser urgente uma reflexão da própria escola sobre suas práticas, bem
como suas concepções de diversidade e cidadania.
Diante do exposto, entendemos que o grande desafio da educação e do
sistema escolar, é estar aberto para o acolhimento das diferenças e percebê-las como
um fator de enriquecimento e não ameaça. Acontece que, fomos orientados por um
ideal de “igualdade” que não inclui os diferentes, sendo aí que está nosso grande
desafio. Compreender que o direito a igualdade, ao exercício da cidadania não se
relaciona com homogeneidade, pois temos o direito a ser tratados com
igualdade/equidade, mas conservando as nossas diferenças. Educar para a
diversidade e cidadania, a nosso ver, é promover o respeito e o reconhecimento das
diferenças sem no entanto, hierarquizá-las ou homogeneizá-las.
Conceber uma educação cidadã é trabalhar por uma educação que integra o
diferente com suas particularidades, subjetividades e singularidade culturais, onde o
exercício do direito a igualdade não interfere ou deslegitima a promoção de diferenças.
A busca pelo exercício da cidadania por meio do reconhecimento da diversidade é
também uma busca pelo direito em reconhecer-se cidadão. Assim, para que haja uma
educação para a diversidade e o exercício da cidadania, faz necessário uma mudança
no processo de formação docente, pois somente com professores formados em uma
perspectiva da diversidade e cidadania poderemos construir uma educação cidadã.
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Resumo: Esse trabalho tem por objetivo partilhar a experiência de Júri Simulado
voltada para o ensino de Física na modalidade de ensino remoto e híbrido e que foi
realizada em duas turmas de ensino médio de escolas públicas localizadas na região
oeste do estado do Paraná. Os júris versaram sobre questões relacionadas à ciência
e seu desenvolvimento, articulados aos efeitos da radioatividade e os impactos da
produção de energia através de usinas nucleares. Temáticas em Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Ambiente (CTSA) de relevância social não são novidade, apesar disso,
as discussões tendem a se desenvolver superficialmente. Com o objetivo de introduzir
e desenvolver práticas argumentativas na educação em ciências, e possibilitar aos
alunos aprofundarem seus conhecimentos técnico-científicos sobre a temática,
desenvolveu-se uma proposta didática de júri simulado como uma atividade de roleplay. A proposta será apresentada neste estudo, bem como detalhes de sua aplicação
e comentários amparados pelos depoimentos dos estudantes. As análises
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evidenciaram o júri simulado como uma possibilidade de produção argumentativa de
qualidade na realidade de ensino remoto e híbrido, modalidades de ensino
encontradas para a continuidade das atividades acadêmicas em meio à pandemia da
COVID-19. Neste contexto, a argumentação se mostra como uma alternativa
interessante quando se busca criar essa proximidade do aluno com os objetos de
conhecimento, até mesmo em contexto remoto, rumo ao seu protagonismo no
processo de aprendizagem, contribuindo para a sua produção discursiva e
oportunizando debates acerca de questões sociocientíficas nos ambientes escolares.
Palavras-chave: Ensino remoto. Práticas educativas. Eletricidade.
Abstract: This work aims to share a simulated jury experience for the teaching of
Physics in the form of distance education and hybrid teaching, which was carried out
in two high school classes from public schools located in the western region of the
state of Paraná. The juries dealt with issues related to science and its development,
linked to the effects of radioactivity and the impacts of energy production through
nuclear plants. CTSA topics of social relevance are nothing new, despite this, the
discussions tend to develop superficially. With the objective of introducing and
developing argumentative practices in science education, and enabling students to
deepen their technical-scientific knowledge on the subject, a didactic proposal of a
simulated jury was developed as a role-play activity. The proposal will be presented in
this study, as well as details of its application and comments supported by the students'
testimonies. The analyzes showed the simulated jury as a possibility of quality
argumentative production in the reality of remote and hybrid teaching, teaching
modalities found for the return of classes amid the COVID-19 pandemic. In this context,
the argument is shown as an interesting alternative when it seeks to create this
proximity of the student with the objects of knowledge, even in a remote context,
towards their protagonism in the learning process, contributing to their discursive
production and providing opportunities for debates about of socio-scientific issues in
school environments.
Keywords: Remote teaching. Educational practices. Electricity.

1 INTRODUÇÃO
De acordo com dados apresentados pela Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a pandemia de COVID-19, causada pelo
coronavírus, provocou a suspensão das aulas em escolas e universidades, afetando
mais de 90% dos estudantes de todas as partes do mundo (UNESCO,2020).
Desde então, tornou-se necessário repensar e reorganizar a rotina escolar. Foi
preciso uma adaptação à nova realidade e lançou-se um novo olhar sobre a educação.
A partir daí, muitos questionamentos surgiram: Como ficariam as aulas? De que
maneira atender tantos alunos remotamente? Como lidar com as diferentes realidades
e os percalços que poderiam surgir pelo caminho? Como oferecer educação de
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qualidade para todos? Uma realidade cheia de incertezas: o ensino de maneira
remota, seus desafios e suas possibilidades.
Os moldes da educação que vivenciamos hoje, com o ensino remoto e o ensino
híbrido (que mescla a educação presencial e online), nesse momento, são a realidade
da maior parte das escolas do país. Esse novo contexto escolar conta com aulas online, reuniões via plataformas digitais, atividades e avaliações remotas, entre outros.
O que desafia autoridades governamentais, educadores e estudantes a deliberar
quanto ao uso das tecnologias e suas ferramentas em busca de soluções para
minimizar os impactos da pandemia sobre a educação.
Isto se faz necessário visto que os modelos da educação a qual estamos sendo
submetidos tendem a exacerbar as desigualdades já existentes no ambiente escolar
da rede pública de educação, pois nem todos os estudantes possuem o equipamento
necessário para acompanhar as aulas de maneira online, e os que o possuem, nem
sempre têm acesso a computadores, celulares e até mesmo a internet de qualidade.
Além disso, as aulas no modelo remoto podem se tornar ostensivamente expositivas
e maçantes.
Nessa perspectiva, os docentes são desafiados a ampliar seus conhecimentos
e inovar na sua prática docente. Repensar o seu planejamento referente a forma de
trabalho: objetivos, metodologias e instrumentos, em busca de aperfeiçoamento e
formação complementar.
Em vista das adversidades que permeiam a educação nesse momento, este
trabalho tem por interesse compartilhar experiências oriundas de uma proposta de Júri
Simulado como uma forma de introduzir a argumentação no processo de ensino e
aprendizagem em uma perspectiva de ensino remoto, assim como desenvolver nos
estudantes o raciocínio lógico-argumentativo, exercitar a expressão oral e amadurecer
o senso crítico.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, (Lei n.8.069, de 13 de julho
de 1990), relata que

158

Perspectivas da Educação: História e Atualidades

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990, p.11).

Ainda, o art. 53º deste mesmo estatuto assegura à criança e adolescente o
direito à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o mercado de trabalho (BRASIL, 1990).
Com o isolamento social, mediante a prevenção da pandemia do coronavírus,
pode-se dizer que o acesso à educação passou por inúmeras adversidades.
Questionamentos acerca de como garantir o acesso e permanência do estudante a
uma educação de qualidade foi e tem sido um grande desafio para o poder público, o
ministério da educação e a comunidade em geral.
O ensino remoto, em caráter emergencial, mostrou-se como uma saída
razoável para que as aulas voltassem a ser realizadas em todos os níveis, etapas e
modalidades da educação em nosso país.
A modalidade de ensino remoto proporciona que o direito à educação seja
desenvolvido atrelando-se a segurança e o bem-estar dos estudantes, posto que esta
pode ser desenvolvida em suas próprias casas. Porém, essa temática é muito ampla
e complexa, permeando controvérsias pedagógicas e profundas reflexões acerca da
realidade educacional do nosso país, a garantia do acesso e uso da tecnologia, as
condições de aprendizagem e o ambiente de estudos a qual o estudante está
submetido, o desenvolvimento de sua aprendizagem através do processo de
educação a distância e as consequências deste "novo" processo de ensinoaprendizagem. Modalidade de ensino que não é nova em si, mas se faz novidade
dentro da realidade da rede pública de educação.
Moreira e Schlemmer (2020) consideram que o ensino na modalidade remota,
ou ensino remoto em caráter emergencial demonstra que “embora haja um
distanciamento geográfico, privilegia-se o compartilhamento de um mesmo tempo, ou
seja, a aula ocorre num tempo síncrono, seguindo princípios do ensino presencial” (p.
9).
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Essa constatação está muito presente na realidade do estado do Paraná, onde
as aulas estão sendo realizadas em tempo real na maior parte das escolas. Isso
permite que os conteúdos sejam desenvolvidos com o auxílio de um leque maior de
possibilidades quanto ao desenvolvimento de atividades e metodologias. Utilização
de simuladores, espaços virtuais como bibliotecas e museus, ferramentas virtuais
como o Jamboard e o Google Sala de Aula, entre outros.
Ainda, na concepção de Moreira e Schlemmer (2020), o ensino remoto de
emergência:
Envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas idênticas às práticas
dos ambientes físicos, sendo que o objetivo principal nestas circunstâncias
não é recriar um ecossistema educacional online robusto, mas sim fornecer
acesso temporário e de maneira rápida durante o período de emergência ou
crise (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 9).

Utiliza-se a definição “de emergência” por se tratar de uma educação que
atenda as exigências e adaptações necessárias em meio a uma crise epidêmica, por
exemplo.
Até aqui, muito se tem falado sobre o ensino remoto, contudo, outra modalidade
de ensino vem sendo implementada nas escolas do Oeste do Paraná - que são objeto
de estudo do presente artigo. Trata-se do modelo híbrido de ensino. Pelo caráter de
novidade deste novo modelo, buscou-se suporte na literatura para melhor discorrer
sobre o assunto.
O conceito de educação híbrida pode ser melhor compreendido através da
conceituação de hibridação idealizada por Canclini (2003), que a define como os
“processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de
forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas”
(CANCLINI, 2003, p. 19).
No nosso caso, essas estruturas que os autores citam são a mescla do ensino
remoto e o retorno à modalidade presencial. Nessa nova modalidade de ensino,
estudantes que não fazem parte ou não tenham familiares/convivam com pessoas do
grupo de risco, são convidados a retornar às aulas presenciais, respeitando as regras
de distanciamento e as medidas preventivas contra a COVID-19. Já os alunos que se
enquadram no quadro de grupos de risco continuam a acompanhar as aulas
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integralmente de maneira remota, protegendo a sua saúde e a de seus entes nesse
momento tão único que é a pandemia.
Nessa perspectiva, Júnior e Castilho (2016) descrevem o ensino híbrido como
o uso de metodologias do ensino presencial e dos métodos de ensino online, no
desenvolvimento diário do processo de ensino e aprendizagem de maneira a
desenvolver uma educação embasada em projetos e pesquisas com o auxílio das
plataformas virtuais.
Essa aprendizagem embasada em projetos proporciona aulas instigadoras que
colocam o aluno em posição de protagonista do seu aprendizado. O envolve e motiva
a participar de atividades complexas e desafiadoras, para que tenha mais domínio no
aprender a aprender e na construção do seu conhecimento de forma ativa, interagindo
com o professor e outros alunos, tanto em grupo como de maneira individualizada
(JÚNIOR E CASTILHO, 2016).
Procurou-se caracterizar o cenário da educação na atualidade, de maneira a
compreender, explorar e apontar possíveis sugestões sobre a modalidade da
educação híbrida e remota.
Quando se fala em educação, é consenso entre os educadores a necessidade
de métodos de aprendizado ativos e interativos. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs, 2000) enfatizavam que

Os alunos alcançam o aprendizado em um processo complexo, de
elaboração pessoal, para o qual o professor e a escola contribuem permitindo
ao aluno se comunicar, situar-se em seu grupo, debater sua compreensão,
aprender a respeitar e a fazer-se respeitar; dando ao aluno oportunidade de
construir modelos explicativos, linhas de argumentação e instrumentos de
verificação de contradições; criando situações em que o aluno é instigado ou
desafiado a participar e questionar; valorizando as atividades coletivas que
propiciem a discussão e a elaboração conjunta de ideias e de práticas;
desenvolvendo atividades lúdicas, nos quais o aluno deve se sentir desafiado
pelo jogo do conhecimento e não somente pelos outros participantes
(BRASIL, 2000, p. 52).

Nesse sentido, temos que a necessidade de um ensino de Ciências que seja
atrativo aos estudantes, que promovam a interação e caminhem para uma
aprendizagem significativa e, porque não dizer, que possa ser desenvolvida no ensino
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remoto e híbrido, tem sido almejada ao longo do desenvolvimento das diferentes
diretrizes educacionais que normatizam a educação em nosso país.
Atualmente, com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), essa
necessidade pode ser percebida no trecho a seguir, que diz que
Para formar esses jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e
responsáveis, cabe às escolas de Ensino Médio proporcionar experiências e
processos que lhes garantam as aprendizagens necessárias para a leitura da
realidade, o enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade
(sociais, econômicos e ambientais) e a tomada de decisões éticas e
fundamentadas. O mundo deve lhes ser apresentado como campo aberto
para investigação e intervenção quanto a seus aspectos políticos, sociais,
produtivos, ambientais e culturais, de modo que se sintam estimulados a
equacionar e resolver questões legadas pelas gerações anteriores – e que se
refletem nos contextos atuais –, abrindo-se criativamente para o novo
(BRASIL, 2018, p. 463).

Nesse sentido, fica evidente que os caminhos da educação levam para um
ensino que possibilite aos estudantes refletirem sobre a sociedade que estão inseridos
e os problemas que os permeiam, posicionando-se criticamente sobre sua realidade
através de princípios de ética e justiça para o exercício de sua cidadania em busca do
desenvolvimento pessoal e coletivo para uma sociedade cada vez mais autônoma e
com uma maior perspectiva na resolução de problemas.
Ainda, aprofundando um pouco mais as expectativas educacionais, agora
específicas a disciplina de Física, segundo os PCNs (2000), espera-se que o ensino
de Física

(...) contribua para a formação de uma cultura científica efetiva, que permita
ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais,
situando e dimensionando a interação do ser humano com a natureza como
parte da própria natureza em transformação. Para tanto, é essencial que o
conhecimento físico seja explicitado como um processo histórico, objeto de
contínua transformação e associado às outras formas de expressão e
produção humanas. É necessário também que essa cultura em Física inclua
a compreensão do conjunto de equipamentos e procedimentos, técnicos ou
tecnológicos, do cotidiano doméstico, social e profissional (BRASIL, 2000, p.
22).

Diante disso, surge de realizar a proposta de Júri Simulado. O Júri Simulado é
uma proposta didático-pedagógica em que os participantes são chamados a
simularem um julgamento de tribunal judiciário. Nessa simulação, os participantes são
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examinam um determinado contexto ou situação – geralmente relacionados ao
conteúdo ou disciplina em que se pretende trabalhar a proposta, no caso deste estudo,
a Física – de maneira a argumentar e debater sobre a temática até chegar a um
veredito. A escolha do contexto/situação pode envolver temas polêmicos da
atualidade, que dividem opiniões, ou diferentes pontos de vista sobre um mesmo
assunto que surgirem durantes as aulas, por exemplo. Também é interessante
trabalhar assuntos que envolvam temas sociais, ambientais, econômicos e políticos.
Isso permite que os participantes discutam deferentes pontos de vista sobre um
mesmo tema, auxiliando na construção e desconstrução de conceitos e pré-conceitos.
Além disso, instiga a argumentação, o senso crítico e a reflexão.
Conforme citado por Martins (2009), esta dinâmica possui uma necessidade
intrínseca: a da escolha de temas problematizadores que envolvam polêmicas e
divergências de opiniões.
Assim sendo, a temática problematizadora escolhida para permear as
discussões são questões acerca dos diferentes tipos de obtenção energia, incluída a
energia nuclear, com seus riscos e benefícios. Esse assunto pode ser considerado
como parte integrante da abordagem CTSA – Ciência, Tecnologia, Sociedade e
Ambiente, vinculada a educação científica e ambiental do cidadão.

Buscar a vinculação, portanto, dos conteúdos científicos com temas CTSA de
relevância social e abrir espaço em sala de aula para debates de questões
sociocientíficas são ações fundamentais no sentido do desenvolvimento de
uma educação crítica questionadora do modelo de desenvolvimento científico
e tecnológico (RICARDO, 2007, p. 11)

Amparados no que descreve Martins (2009), acreditamos que a proposta de
Júri Simulado pode contribuir para a humanização do ambiente escolar, bem como
favorecer o trabalho coletivo e o diálogo entre professores, estudantes e a área do
conhecimento. Além disso, promover problematizações relativas à natureza das
ciências e suas concepções históricas, a argumentação, a formulação de hipóteses,
entre outros. Tudo isso, dentro dos mais diversos cenários educacionais, sejam eles:
ensino presencial, ensino remoto, educação à distância ou de maneira híbrida.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Apresentou-se aos alunos uma proposta de atividade de Júri Simulado. Como
o próprio nome sugere, nesta proposta didático-pedagógica pretende-se realizar um
julgamento, em que sejam analisadas e julgadas questões relacionadas à Física, as
quais chamaremos de “réus”.
No contexto em que foi realizada, a proposta tinha por objetivo debater
diferentes temas, levando os participantes a tomarem um posicionamento através da
argumentação, bem como a exercitar a expressão oral e o raciocínio lógicoargumentativo e a amadurecer o senso crítico.
A mesma proposta de atividade foi realizada em duas turmas19 de terceiro ano
do ensino médio de colégios distintos, que se encontravam em contextos diferentes.
A Turma A encontrava-se em um contexto de ensino totalmente virtual, com aulas
online. Já a Turma B encontrava-se no contexto de ensino híbrido.
Cada uma das turmas foi dividida em duas equipes: Equipe 1 e Equipe 2, sendo
uma responsável pela acusação e a outra pela defesa dos réus. Os réus - ou
acusados, previamente escolhidos pela professora, não seriam “indivíduos”, mas sim
causas relacionadas aos conteúdos de Física, devidamente pensadas e escolhidas
para trazer reflexões de abordagem CTSA.
Neste caso, voltados ao estudo da Eletricidade - conteúdo estruturante
encontrado na grade curricular dos terceiros anos, os assuntos levados a julgamento
foram a radioatividade e as usinas nucleares.
Foi disponibilizado aos estudantes as orientações e um roteiro contendo os
encaminhamentos cronológicos do julgamento. Este foi elaborado com base no roteiro
disponibilizado pela Universidade Federal do Pará - UFPA

20.

Para atender as

necessidades advindas do contexto de ensino remoto e ensino híbrido em que os
alunos estavam inseridos naquele momento, foi necessário realizar algumas
adaptações no roteiro-base.

19

20

Optamos por chamar de Turma A e Turma B cada uma das turmas.

Para maior conhecimento acessar:
https://aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php/255577/mod_resource/content/1/ROTEIRO%20DO%20J%C3
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Estas orientações continham a descrição dos participantes do julgamento,
sendo organizado conforme descrito no Quadro 1.

Quadro I - Composição dos personagens do júri simulado.

Componentes do
Júri

Descrição

JUIZ (representado
pela professora)

Dirige
e
coordena
as
intervenções e o andamento
do júri.

JURADOS

Ouvirão todo o processo e no Os jurados serão pessoas
final
das
exposições
e convidadas
pela
debates, declaram o vencedor. professora,
sendo
preferencialmente, número
ímpar
de
pessoas.
Sugestão: professores de
disciplinas das ciências,
equipe
pedagógica,
profissionais das áreas
debatidas, etc.

ADVOGADOS DE
DEFESA

Defendem o “réu” (ou assunto) Composta pela Equipe 1.
e respondem às acusações Entende-se por Equipe 1
feitas pelos promotores.
os
estudantes
que
compõem
a
primeira
equipe.

PROMOTORES
(advogados de
acusação)

Devem acusar o “réu” (ou Composta pela Equipe 2.
assunto), a fim de condená-lo. Entende-se por Equipe 2
os
estudantes
que
compõem
a
segunda
equipe.

TESTEMUNHAS

Falam a favor ou contra o
acusado, pondo em evidência
as
contradições
e
argumentando junto com os
promotores ou advogados de
defesa.
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Observações

As testemunhas podem ser
representadas
pelos
próprios
alunos,
ou
convidados por eles, o que
permite que os mesmos
usem da criatividade para
construir cenários, criar
diálogos, etc.
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RÉUS

Os acusados, ou seja, o
assunto que vai ser levado a
julgamento.
Fonte: As autoras (2022).

Também foram apresentados aos alunos um modelo contendo as Etapas do
Julgamento (Quadro 2). Essas etapas serviram de base para auxiliar no andamento
das atividades que permeiam a realização do Júri Simulado. Assim sendo, o aluno
tinha um maior entendimento da metodologia e quais eram suas atribuições e
responsabilidades dentro dela, de maneira a conduzi-lo ao protagonismo de sua
aprendizagem. O aluno foi convidado a realizar suas pesquisas para se inteirar do
assunto a ser debatido, além disso, ele precisava formular os argumentos que
estruturariam sua defesa ou acusação, para se posicionar diante das discussões,
planejar em conjunto com os colegas de equipe acerca do contexto em que trouxeram
suas testemunhas etc.
Quadro II – Etapas do julgamento.

1⁰ MOMENTO:
EXPOSIÇÃO DOS
FATOS

1. Juiz abre a sessão
2. Advogado de acusação (promotor) acusa o réu ou ré
(a questão em pauta). (05 minutos)
3. Advogado de defesa defende o réu ou a ré. (05
minutos).

2º MOMENTO:
DEPOIMENTOS DAS
TESTEMUNHAS

4. Juiz/Juíza solicita à promotoria (acusação) que
chamem as testemunhas para darem os depoimentos.
5. Advogado de acusação toma a palavra e continua a
acusação. (chama as testemunhas de acusação) (10
minutos para ouvir todas as testemunhas.)
6. O oficial de justiça vai até a testemunha e a conduz a
cadeira que estará no centro da sala solicitando que a
mesma faça o seguinte juramento: “LEVANTE A MÃO
ESQUERDA. JURA DIZER A VERDADE, SOMENTE A
VERDADE, NADA MAIS QUE A VERDADE?”
7. RESPOSTA DA TESTEMUNHA: “EU JURO!”
8. Os advogados de defesa podem fazer perguntas à
testemunha de acusação, se assim o quiserem.
9. Advogado de defesa, retoma a defesa (chama as
testemunhas de defesa) (10 minutos para ouvir todas as
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testemunhas.)
10. Repetem-se os passos que foram tomados com as
testemunhas da promotoria.
3º MOMENTO:
PERGUNTAS ENTRE
AS EQUIPES E
CONSIDERAÇÕES
FINAIS

11. O juiz reabre a sessão solicitando à promotoria e ao
advogado de defesa que ambos tenham 10 minutos
para que façam as considerações finais. (Momento em
que as equipes podem trocar perguntas entre si. Solicite
aos alunos que tentem deixar algumas destas
perguntas previamente preparadas.)
12. Considerações finais da promotoria e defesa.

4º MOMENTO:
JURADOS DECIDEM A
SENTENÇA

13. Os jurados saem para “sala secreta” para deliberar
a respeito do júri. (10 minutos para cada parte)
14. Jurados decidem a sentença, junto com o juiz.
15. Os jurados retornam com o veredicto.
Fonte: As autoras (2022).

Reforçando que as Etapas do Julgamento presentes na Quadro 2 são uma
sugestão de como a metodologia pode ser aplicada em sala de aula. Ressaltamos
que ela foi baseada no roteiro-base disponibilizado pela UFPA.

4 ANÁLISE DE DADOS
A proposta do júri simulado foi aplicada em duas turmas do terceiro ano do
ensino médio de duas escolas públicas distintas, localizadas na região oeste do
Paraná, na modalidade de ensino remoto e híbrido, no primeiro trimestre do ano de
2021. Contou com a participação de 42 alunos, distribuídos conforme Tabela 1.
Tabela 1- Participantes da proposta do júri simulado.

TURMA A

20 estudantes, todos de maneira remota (online).

TURMA B

22 estudantes

10 estudantes presencialmente.
12 estudantes de maneira remota (online).
Fonte: As autoras (2022).
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Em um primeiro momento, a atividade do Júri Simulado foi sugerida aos
estudantes. Ao questionar sobre o uso da proposta de atividade - se os estudantes já
tinham ouvido falar sobre o Júri Simulado ou se já haviam participado de um
julgamento, em ambas as turmas, todos os estudantes responderam que não. Diante
disso, a proposta foi apresentada aos alunos como uma sugestão de atividade para
aquele trimestre.
Foi percebida uma empolgação por parte dos estudantes ante a atividade
sugerida, que concordaram com a proposta e relataram o entusiasmo pela realização
do julgamento assim como uma preocupação em entender de que maneira a atividade
transcorreria. Nesse sentido, surgiram indicações de filmes e séries em que ocorriam
julgamentos, para que os estudantes pudessem se inspirar e compreender o contexto
de um julgamento. Sugerimos a série televisiva Suits ou Homens de Terno (2011) em
que o enredo se desenrola através da resolução de casos jurídicos com um toque de
humor; e o filme 12 Homens e uma Sentença (1957), que descreve o percurso traçado
por 12 jurados ao decidirem a sentença de um jovem acusado de matar o próprio pai.
O filme traz reflexões acerca de nossas convicções pessoais e como estas influenciam
em nosso julgamento.
Também foi disponibilizado aos alunos o roteiro contendo as orientações
descritas anteriormente (Quadro 1 e 2).
Já no primeiro dia de aplicação do Júri Simulado, um fator marcante, logo que
os alunos se conectaram a reunião pela plataforma Google Meet e abriram a câmera
(Turma A), foi perceber que alguns deles se prepararam quanto a caracterização,
buscando uma vestimenta que fosse condizente com o cenário de um “júri”
propriamente dito, de caráter formal e no posicionamento quanto à maneira de falar e
se expressar, sempre buscando a formalidade. Eles haviam entrado “no personagem”.
Essa característica se enquadra na ideia de dramatização encontrada em
atividades de role-play21 (McSharry e Jones, 2000) em que cada estudante exerceu
um papel ou função pré-determinado, sendo necessário que se imaginasse e se

21

role-play ou role-playing na educação são termos ou estratégias que caracterizam o uso de encenação ou
simulação de papéis que facilita a aprendizagem ao permitir que o aluno assuma diferentes personagens, sob
diferentes pontos de vista.
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colocasse no lugar da personagem. As contribuições para a atividade foram
desenvolvidas a partir da perspectiva dessa personagem.
O júri simulado se enquadra na categoria de simulações ou role-play
moral/ético, em que são desenvolvidas atividades como debates, simulação de
reuniões ou julgamentos, como é o nosso caso.
Em uma das etapas do julgamento, os advogados foram convidados a
apresentar as testemunhas do caso. Os estudantes tiveram muita liberdade em
escolher o enredo em que se encontravam suas “testemunhas”. Vamos falar sobre
algumas delas22:
Marie Curie, escolhida pelos estudantes da Turma A que compunham os
advogados de acusação do réu “radioatividade e usinas nucleares”, trouxe reflexões
acerca da história da ciência, o papel relevante da mulher na ciência e os impactos de
entrar em contato com elementos químicos radioativos.
“Eu e meu grupo de debate decidimos utilizar uma personalidade histórica
para que pudéssemos comprovar nosso posicionamento sobre a radiação.
Então, encontramos a Marie Curie. Foi muito interessante pesquisar sobre
sua vida e seu trabalho, também foi divertido me caracterizar e gravar um
vídeo com aspecto antigo. Além disso, me senti particularmente feliz por
poder representar uma mulher que foi vital para as ciências da natureza, mas
que também foi essencial para o mundo da representatividade, sendo a
primeira mulher a ganhar um Nobel de Física” (ALUNA A, TURMA A, 2021).

O depoimento da estudante revela a importância de trazer para os ambientes
escolares discussões acerca do papel das mulheres na ciência. Ao longo da história,
as mulheres cientistas tendiam a existir nas sombras de homens e raramente suas
contribuições eram citadas. Por muito tempo a ciência foi considerada como reduto
masculino. Quando se pensa ou se questiona sobre grandes nomes da ciência,
geralmente os nomes que logo vêm à mente são Isaac Newton, Albert Einstein ou
Galileu Galilei. Em parte, isso reflete a falta de oportunidade e, porque não dizer,
interesse de meninas e mulheres por construir carreira nas áreas das ciências,
matemática e engenharias. Esse estereótipo de gênero expressa a realidade de que
menos mulheres do que homens tiveram a oportunidade de demonstrar seus
22

Optamos por apresentar os relatos dos participantes em itálico. Estes relatos escritos foram coletados após a
aplicação da proposta, em que os alunos foram instruídos a descrever como desenvolveram e como se
sentiram em relação a atividade.
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interesses pela ciência e de que muitas mulheres não foram reconhecidas por suas
contribuições à ciência.
Diante disso, possibilitar que os estudantes reconheçam modelos femininos
nas ciências abre portas para que meninas se sintam representadas e encorajadas a
optar por carreiras científicas. Nas palavras da própria estudante: “(...) me senti
particularmente feliz por poder representar uma mulher que foi vital para as ciências
da natureza, mas que também foi essencial para o mundo da representatividade,
sendo a primeira mulher a ganhar um Nobel de Física.” (ALUNA A, TURMA A, 2021).
O acidente nuclear em Chernobil e toda sua contextualização histórica
apareceu nas discussões de ambas as turmas, fazendo com que os alunos refletissem
sobre os impactos da ciência na vida das pessoas, além de discussões acerca de
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, com enfoque nas usinas nucleares.
Podemos perceber esses aspectos, pela fala do Aluno B, que relatou:

“Sobre o júri simulado, eu achei muito interessante o conceito da atividade,
simulando um julgamento. Nessa atividade tivemos que usar muito do nosso
racional para pensarmos em "personagens", que nos ajudariam a ganhar da
equipe adversária. Logo que pensamos em que argumentos utilizar,
consideramos que seria interessante contextualizar com outros tipos de
energia e logo veio à mente a ideia de painéis solares. Já tínhamos uma linha
de raciocínio. Depois, pensando em mostrar os impactos de alguma usina
nuclear, logo pensando em Chernobyl, que foi um dos maiores desastres
atômicos já registrados e que seria imprescindível não utilizar esse fato
histórico na nossa argumentação. Minha opinião é de que eu amei fazer o
trabalho e gostaria de fazer mais vezes, pois é muito divertido argumentar e
contra-argumentar em um debate” (ALUNO B, TURMA A, 2021).

No que Ricardo (2007) descreve como abordagem CTSA, ciência e tecnologia
seriam referência dos conhecimentos escolares e a sociedade e o ambiente assumem
o papel de cenário da aprendizagem. A partir desse cenário surgem problemas e/ou
temas a serem investigados, aplicando-se conhecimentos científicos e tecnológicos a
fim de buscar uma solução, uma tomada de decisão ou um juízo de valor. Tais saberes
devem ser considerados nas tomadas de decisões e elaboração de hipóteses pois
são ferramentas importantes para a análise e a crítica.
No depoimento do estudante podemos perceber que ele traz considerações a
respeito dos impactos ambientais que uma usina nuclear pode provocar. Para que o
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grupo pudesse definir uma linha de raciocínio para a sua argumentação, os alunos
puderam analisar e levantar questões em relação às usinas nucleares e os efeitos da
radiação. Em seguida, pesquisas foram necessárias para dar uma maior profundidade
aos temas escolhidos. Os alunos buscaram respaldo em suas pesquisas para que os
conhecimentos técnicos e científicos os ajudassem a contrapor dados e elaborar
argumentos. Pesquisaram sobre fatores históricos marcantes como: “Chernobyl, que
foi um dos maiores desastres atômicos já registrados e que seria imprescindível não
utilizar esse fato histórico na nossa argumentação” (ALUNO B, TURMA A, 2021);
exploraram outras possibilidades de produção de energia como os painéis solares
mencionados, entre outros.
Os conhecimentos técnico-científicos servem como ferramentas delineadoras
e não como um veredito absoluto. Elas amparam a argumentação dos advogados em
busca do ganho de sua causa no júri simulado.
Na Turma B, o enfoque escolhido pelos estudantes em relação à temática
explorou amplamente a realidade brasileira quanto às usinas nucleares e a
radioatividade. Foram feitas análises tomando como base as usinas nucleares
encontradas no Brasil: Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Foram explorados o funcionamento
dessas usinas, a comunidade que mora nos arredores e como são orientadas quanto
a possibilidade de possíveis acidentes. Como são planejadas as medidas de
segurança de uma usina nuclear, a contaminação pelo lixo nuclear etc. Nesse sentido,
também foi citado o episódio com o Césio-137, registrado em Goiânia e que é
considerado como o maior acidente radioativo do Brasil.
O Aluno C descreve sua percepção quanto a implementação de usinas
nucleares no Brasil da seguinte maneira:

“A meu ver, as usinas nucleares no Brasil não são a melhor opção para a
obtenção de energia. Somos um país rico em recursos naturais e existem
outras alternativas mais viáveis para a produção de energia. Usinas
hidrelétricas, usinas eólicas, energia solar, entre outras. A implementação de
usinas nucleares é mais arriscada se comparado às outras possibilidades que
o nosso país dispõe” (ALUNO C, TURMA B, 2021).

O interrogatório realizado com as testemunhas enfatizou a capacidade
argumentativa e o raciocínio lógico dos estudantes, que precisavam se posicionar
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rapidamente para responder às perguntas realizadas pelos advogados, de maneira a
convencer os jurados a favor ou contra a causa (dependendo do interesse das partes
envolvidas). Em termos de ensino, para que se tenha o aluno como protagonista de
sua aprendizagem, este não deveria apenas ouvir “como funciona” ou “como é que se
deve fazer”, é necessário que ele experimente, atue e se sinta nas situações e como
parte integrante delas. Recursos pedagógicos como as atividades de role-play e de
Júri Simulado se relacionam diretamente com esses pressupostos e reforçam a
necessidade de desenvolver habilidades crítico-argumentativas nos estudantes.
Em suma, através da aplicação da proposta, fica evidenciado o papel da ciência
como elemento integrante da proposta de ensino, que foi pensada, desenvolvida e
exposta através do olhar dos alunos. Ante isto, destacamos a relevância da ciência e
dos “fatos” científicos para o desenvolvimento e conclusão do júri, de maneira que a
argumentação construída a partir de conhecimentos científicos foi fundamental para
convencer os jurados em busca do ganho de causa. De acordo com Ricardo (2007)
“(...) há uma crescente necessidade por conhecimentos científicos e tecnológicos para
a tomada de decisões comuns, individuais ou coletivas, ainda que nem sempre essa
influência seja percebida claramente por todos” (p.1). Foi por meio dos conhecimentos
científicos que alunos e demais participantes ampliaram seus conhecimentos ante a
ciência e seus impactos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relato de experiência foi escrito no intuito de dialogar acerca do ensino
remoto, seus desafios e suas possibilidades. A proposta foi idealizada e aplicada com
o objetivo de desenvolver diferentes habilidades nos alunos como a oratória, a
argumentação, a interpretação, a expressão corporal, a criatividade, incorporado ao
universo das ciências.
Posto isso, faremos algumas ponderações ante o que foi exposto neste relato.
Consideramos que, de maneira geral, foram gerados bons resultados a partir da
proposta de Júri Simulado para a construção de conhecimentos acerca dos tipos de
energia e seus impactos na sociedade. A análise desse caso específico demonstra
que a proposta didático-pedagógica é válida e possível de ser realizada nas
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modalidades do ensino remoto desde que se tomem os devidos cuidados para
assegurar que a atividade seja acessível e adequada ao perfil e realidade dos
integrantes de cada turma.
No entanto, isso não significa que não houve adversidades. Quando foram
incentivados a socializar e autoavaliar o seu desempenho, de maneira coletiva,
constatou-se que nem todos os alunos cumpriram efetivamente o seu papel na equipe,
conforme o esperado. Diante disso, ficou claro que nem todos se comprometeram
com o processo de construção do conhecimento, e intervenções foram realizadas a
fim de conscientizar o estudante quanto ao compromisso de se colocar como
protagonista de sua aprendizagem.
Por outro lado, evidenciou-se uma aprendizagem ativa por parte daqueles
estudantes que se comprometeram com a atividade proposta. A responsabilidade ante
o compromisso assumido possibilitou a ampliação de conhecimentos, a autonomia no
processo de ensino e aprendizagem, o posicionamento crítico, o desenvolvimento da
argumentação e a tomada de decisões.
Vale ressaltar que foi oportunizado aos estudantes um grau de liberdade para
que pudessem construir cenários, desenvolver pensamento crítico, estimular a
pesquisa e coleta de dados sobre o tema estudado e estimular o debate.
Finalmente, concluímos que os empasses na educação sempre estiveram
presentes e vão continuar a existir, mesmo com o momento epidêmico que estamos
vivendo. Desta maneira, que professores e alunos considerem o saber pensar e o
aprender a aprender para fortalecer a construção coletiva do conhecimento,
mantendo-se firmes no propósito de moldar e transformar a realidade em que se
encontram.
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Capítulo 13
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Resumo: O presente artigo configura-se por ressignificar a prática dos conhecimentos
científicos e tecnológicos a partir do enfoque CTS promovendo a aproximação da
Educação Infantil, delineando possibilidades de trabalho de modo a promover a
Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) dos alunos, de acordo com os
pressupostos teóricos e metodológicos do enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade
(CTS). Este trabalho trata-se de um estudo bibliográfico que vem sendo resultado de
uma pesquisa de mestrado em andamento, pautando-se no aporte teórico de autores
que tratam sobre o assunto como: Bazzo (2003) Bazzo, Linsingen e Pereira (2003),
Pinheiro, Silveira e Bazzo (2009), Fabri e Silveira (2015, 2018), Sasseron e Carvalho
(2011), Lorenzetti e Delizoicov (2001). Todos os autores trazem contribuições sobre o
tema, bem como, defendem que o acesso à educação científica e tecnológica no
ensino pode contribuir para o desenvolvimento intelectual das crianças, destacando
possibilidades de trabalho já na primeira etapa da Educação Básica. Esse trabalho,
tem a intenção de trazer considerações importantes sobre a formação cidadã das
crianças em que as mesmas sejam capazes de questionar, refletir e buscar soluções
a partir da construção de conhecimento, pensando nas relações que envolvam a
Ciência a Tecnologia e a Sociedade, possibilitando discussões sobre suas
implicações, benefícios e/ou prejuízos da ciência e a tecnologia.
Palavras-chave: Infância. Conhecimento científico e tecnológico. CTS. ACT.
Abstract: The present article is configured by giving new meaning to the practice of
scientific and technological knowledge from the CTS approach, promoting the
approach to Early Childhood Education, outlining possibilities of work in order to
promote Scientific and Technological Literacy (ACT) of students, according to the
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theoretical and methodological assumptions of the Science, Technology and Society
(STS) approach. This work is a bibliographic study that has been the result of an
ongoing master's research, based on the theoretical contribution of authors who deal
with the subject such as: Bazzo (2003) Bazzo, Linsingen and Pereira (2003), Pinheiro,
Silveira and Bazzo (2009), Fabri and Silveira (2015, 2018), Sasseron and Carvalho
(2011), Lorenzetti and Delizoicov (2001). All authors bring contributions on the subject,
as well as argue that access to science and technology education in education can
contribute to the intellectual development of children, highlighting possibilities of work
already in the first stage of basic education. This work has the intention to bring
important considerations about the citizen formation of children in which they are able
to question, reflect and seek solutions from the construction of knowledge, thinking
about the relationships that involve Science, Technology and Society, enabling
discussions about their implications, benefits and/or damages of science and
technology.
Keywords: Childhood. Scientific and technological knowledge. CTS. ACT

INTRODUÇÃO
O conhecimento cientifico e tecnológico tem sido alvo de pesquisas de maneira
mais frequente, envolvendo espaços formativos com práticas pedagógicas
diversificadas pensadas na melhoria da qualidade de ensino e processo do ensinoaprendizagem na área de ciências.
Com a intenção de contribuir com a pesquisa cientifica e discutir sobre o ensino
de ciências em um enfoque CTS, buscamos discutir conceitualmente a partir de
referências nessa área, possibilitando a implementação pedagógica no contexto do
trabalho docente e da formação integral direcionada a primeira infância.
O processo de ensino-aprendizagem envolvendo as ciências sempre emprega
grandes desafios aos professores nas diversas faixas etárias, e na Educação Infantil
não é diferente, percebendo que a tradicionalidade em preparar um aluno para esses
conhecimentos acaba prevalecendo, ou seja, realizando um ensino moldado e técnico
na aplicação do conhecimento, distante de um ensino que vise a alfabetização
cientifica e tecnológica (ACT).
Assim, a ação docente precisa lançar um olhar cuidadoso e de parceria,
instigando seus alunos a formar opiniões, ser criativo e crítico. Podemos perceber
isso, quando Sasseron (2011) diz que as novas competências técnicas e
instrumentais para desempenhar adequadamente a sua função educativa devem
estar em sintonia com as demandas desta perspectiva alfabetizadora.
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O professor precisa tanto desenvolver o espírito crítico e a criatividade, como
envolver-se ativamente com a sua comunidade, sendo um formador de opiniões. Com
isso, temos um grande processo a percorrer na preparação de nossos alunos, para
desenvolverem habilidades e capacidades individuais.
Deve-se ressaltar ainda que as ciências contribuem para o desenvolvimento
intelectual das crianças, pois “[...] está relacionada à qualidade de todas as
aprendizagens, contribuindo para desenvolver competências e habilidades que
favorecem a construção do conhecimento em outras áreas” (UNESCO, 2005, p. 4).
Os alunos da Educação Infantil demonstram curiosidades e necessidades de
exploração, manipulação e descobertas sobre o meio que a cerca. No entanto, os
conhecimentos científicos e tecnológicos são apresentados de maneira neutra e
desvinculada dentro dos espaços escolares, os quais seus conhecimentos poderiam
ser trabalhados de maneira crítica e reflexiva desde os primeiros anos de vida, por
fazer parte de seu cotidiano.
Em consonância, Fabri e Silveira (2018) ressaltam que “os alunos deveriam
entender a ciência como um conhecimento que acaba acontecendo ao seu redor, que
está presente no cotidiano das pessoas”. Sendo assim, as crianças da primeira
infância necessitam aprender e compreender o que acontece ao seu entorno.
Logo esse processo de construção e ampliação de conhecimento com relação
ao trabalho diante aos conhecimentos científicos e tecnológicos na Educação Infantil
é um espaço cheio de possibilidades fazendo com que se possa conhecer para
entender e intervir, um trabalho investigativo e de experimentação com práticas que
possam fazer relações a realidade do aluno.
Quando falamos sobre observamos suas possibilidades de trabalho nos
primeiros anos de vida, por suas contribuições, na construção de sujeitos críticos,
reflexivos, ou seja, cidadãos participativos, conscientes e ativos na sociedade visando
a alfabetização cientifica e tecnológica (ACT).
Bazzo, Linsingen e Pereira (2003, p. 36) enfatizam esse comportamento ao
declarar que “a alfabetização implica uma reflexão explícita acerca de valores
tecnológicos, a forma como eles são gerados e como circulam nos diferentes
contextos da sociedade, assim como nas distintas práticas e saberes”. Com isso,
incentivar na busca de comportamentos que indiquem informações, decisões e
definição de valores no que diz respeito à ciência e à tecnologia.
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Com isso, esse artigo busca tratar sobre os conhecimentos científicos e
tecnológicos num enfoque CTS visando a alfabetização cientifica e tecnológica (ACT),
apresentando possibilidade de trabalho desde a Educação Infantil com o propósito de
promover uma formação cidadã às crianças, de maneira a serem capazes de
questionar, refletir e buscar soluções a partir da construção de conhecimento,
pensando nas relações sociais que envolvem a ciência e a tecnologia, possibilitando
discussões sobre os seus benefícios e prejuízos.
Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, sobre conhecimentos
científicos em um enfoque CTS, contextualizando aos pensamentos e contribuições
teóricas, visando a alfabetização cientifica e tecnológica, sua importância e
possibilidades do trabalho na Educação Infantil.

CONHECIMENTO

CIENTÍFICO

E

TECNOLÓGICO

E

O

ENFOQUE

CTS:

PERSPECTIVAS PARA ACT
O ponto principal no aprendizado de ciências é reconhecer e entender o
conhecimento científico e sua importância na formação dos alunos, compreendendo
que estes podem contribuir para compreensão do mundo em que vive. O domínio dos
conhecimentos científicos e tecnológicos atualmente é essencial para realizar tarefas
triviais do nosso dia a dia como ler um jornal, assistir televisão e entender os
acontecimentos do mundo Bizzo (2009).
Quando o professor da Educação Infantil tem um olhar diferenciado diante aos
conhecimentos científicos e tecnológicos, esse, consegue perceber as necessidades
que a criança nessa faixa etária sinaliza, pois, a mesma, evidencia e justifica com
atitudes suas criações, imaginação, observação, cálculos, experimentações, trazendo
dessa maneira significados a ela. Isso é colocado por Fabri e Silveira (2018)
destacando que neste cenário o ensino de ciências precisa ser trabalhado de forma
diferenciada, necessitam desenvolver com as crianças nessa primeira fase um
trabalho que promova significado tornando-os capazes de compreender o porquê dos
ensinamentos que estão adquirindo, bem como colocá-los em prática.
O conhecimento científico e tecnológico é muito importante de ser trabalhado
desde a Educação Infantil sendo importante transitar pelos seguintes eixos:
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1. Conhecimento e compreensão dos conceitos científicos acerca dos seres
vivos e ambiente, dos materiais e suas propriedades e processos físicos
(eletricidade, magnetismo, som, luz, forças e Terra e espaço).
2. Capacidades e conhecimentos de procedimentos relacionados com a
investigação científica. Capacidades aquisitivas (observar, pesquisar,
investigar); organizacionais (registrar, ordenar, agrupar, classificar); criativas
(planear, prever, inventar); manipulativas (medir, pesar, utilizar instrumentos
- lupa, balanças, imãs, fita métrica); comunicacionais (questionar, descrever
relatar, discutir, escrever, responder, explicar).
3. Atitudes científicas e qualidades pessoais que facilitam a aprendizagem e
contribuem para o desenvolvimento da cidadania. A curiosidade, a
flexibilidade do pensamento, o respeito pela evidência, à perseverança, a
cooperação, a predisposição para fazer perguntas, a reflexão crítica que
permite reconhecer os erros e aprender com eles.
4. Ideias acerca da ciência e dos cientistas. Compreender a natureza e os
processos da ciência, a sua história e evolução e as interações entre ciência,
tecnologia e sociedade (HODSON, 1998, p.3).

Como nos indica Hudson os elementos citados são objetivos da
educação como um todo e a incorporação dos conceitos científicos deve acontecer já
nessa primeira etapa da educação básica iniciando seus pensamentos científicos, as
quais não se finda na EI, mas irá perdurar por toda sua vida acadêmica,
desenvolvendo sua capacidade para a investigação cientifica com atitudes que as
levem a reflexões críticas entendendo os processos e conceitos científicos.
O enfoque CTS contempla a articulação entre ciência, tecnologia e sociedade,
ponderando a influência científica e tecnológica no meio social, tanto nos aspectos
positivos quanto negativos desta relação. Ampliar esse conhecimento ainda na
Educação Infantil é algo imprescindível para que as crianças possam descobrir e
entender quais os impactos positivos e negativos podem influenciar na vida, na
natureza ou âmbitos sociais, se posicionando a partir de uma postura crítica e
reflexiva. E nesse contexto os estudos CTS:

os estudos CTS buscam compreender a dimensão social da ciência e da
tecnologia, tanto desde o ponto de vista de seus antecedentes sociais como
de suas consequências sociais e ambientais, ou seja, tanto no que diz
respeito aos fatores da natureza social, política e econômica que modulam a
mudança cientifica tecnológica, como pelo que concerne às repercussões
éticas, ambientais ou culturais dessa mudança (BAZZO, LINSINGEN e
PEREIRA, 2003, p. 125).

Considerando essas questões os autores afirmam que tais questões
ultrapassaram os campos sociais e políticos o que rapidamente emerge um trabalho
na escola devido a ser um local de conhecimento, um espaço de diálogo, de criticidade
dando ênfase ao ambiente, pois, não podemos deixar de discutir as inter-relações com
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seu meio, dessa maneira a Educação Infantil vem elucidar papel importante nesse
sentido.
É preciso ressaltar que na Educação Infantil o diálogo com enfoque CTS, traz
o desenvolvimento nos aspectos sociais tecnocientíficos tanto nos benefícios trazidos,
como também as consequências sociais e ambientais. Ao agregar a prática às
discussões com enfoque CTS, além do trabalho envolvendo conteúdos, termos
científicos, conhecimento técnico sobre o que se está estudando, existe ainda a
possibilidade do trabalho a partir dos valores humanos.
Santos e Mortimer (2002) destacam a relação de alguns valores sendo eles:
solidariedade, consciência de compromisso social, generosidade, fraternidade,
reciprocidade e respeito ao próximo. Valores esses que segundo os autores tornamse indispensáveis para a formação de cidadãos críticos e comprometidos com a
sociedade.
Ainda, Lorenzetti e Delizoicov (2001) argumentam que a abordagem CTS, pode
e deve ser trabalhada, antes mesmo que a criança desenvolva suas habilidades de
leitura e escrita, pois, ao trabalhar CTS na Educação Infantil a criança observa e age
no mundo em que vive de maneira mais crítica e reflexiva visando a alfabetização
cientifica e tecnológica.
As crianças da Educação Infantil, já são capazes de compreender as
consequências globais, bem como, atuar criticamente posicionando-se diante os
vários desafios encontrados em seu cotidiano. Corroborando com essa ideia,
Lorenzetti e Delizoicov (2001) reafirmam a possibilidade de uma alfabetização
cientifica antes mesmo dos alunos dominarem o código escrito.
A alfabetização científica é “[...] o processo pelo qual a linguagem das ciências
Naturais adquire significados, constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar o seu
universo de conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na sociedade”
Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 8 - 9), com isso, ela pode e deve ser iniciada desde
a entrada da criança no espaço escolar, garantindo assim a sua inserção na cultura
científica.
Nesse sentido, não devemos apresentar aos alunos a ciência de maneira
neutra desvinculada da sociedade ou a temas sem sentidos, pois, devemos assegurar
a realização de uma leitura de mundo, principalmente ao desenvolvermos práticas
direcionadas as ciências com vistas a ACT.
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Com isso, trabalhar algo próximo a realidade das crianças, faz com que elas
internalizem de maneira natural levando para sua prática o que aprendeu. Paulo Freire
(1996) coloca que se trabalhe com temas reais e de significado ao aluno.
Para Sasseron e Carvalho ao enfatizarem sobre o termo da AC, destacam a
importância e relação que o trabalho com o ensino de ciências desenvolvido no
ambiente escolar, pode proporcionar sobre conhecimentos científicos destacando
que:
ao realizar atividades práticas a partir do Ensino de Ciências, são momentos
que os alunos podem modificar a si mesmo, bem como seu modo de ver o
mundo, desenvolvendo habilidades e competências para essa leitura,
proporcionando a elas atividades que possibilitem esse movimento
(SASSERON e CARVALHO, 2011, p.6).

Assim, promover conhecimento cientifico e tecnológico, a partir do enfoque
CTS pode contribuir para que a ACT seja alcançada contemplando a formação plena
para o exercício da cidadania ainda na primeira infância.
A seguir iremos tratar sobre a da necessidade e importância da aproximação
de um trabalho voltado aos conhecimentos científicos e tecnológicos com enfoque
CTS.
ENFOQUE CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS): APONTAMENTOS E
POSSIBILIDADES DE TRABALHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O conhecimento científico com enfoque CTS, proporciona aos alunos a
compreensão mais aprofundada dos fundamentos científicos e tecnológicos, trazendo
para o contexto do aluno as suas implicações sociais, alertando sobre seus benefícios
e/ou prejuízos.
Bazzo, Linsingen e Pereira (2003, p. 119), destacam que a expressão ciência,
tecnologia e sociedade (CTS) “procura definir um campo de trabalho acadêmico cujo
objeto de estudo está constituído pelos aspectos sociais que influenciam na mudança
cientifico-tecnológica, como no que diz respeito as consequências sociais e
ambientais”.
Entendemos que há pouco tempo, não era comum um ensino que considerasse
os alunos como protagonistas ou atendesse as compreensões e processos de
construção de ideias dos mesmos, respeitando seu tempo de construção e
pensamentos, seu contexto histórico e social. Um trabalho com ciências em um
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enfoque CTS já nos primeiros anos escolares pode mudar essa realidade discutindo
as inter-relações com seu meio, nesse sentido autoras destacam que:
o professor de anos iniciais ao trabalhar o conteúdo de Ciências deve
estimular os seus alunos a realizarem reflexões sobre as implicações sociais
em relação à Ciência e à Tecnologia. A abordagem da CTS pode contribuir
para isso, por isso considera-se que, esse enfoque, pode ser discutido e
trabalhado desde os anos iniciais, pois a educação infantil e fundamental é
a base de toda bagagem de conhecimento que o cidadão vai adquirindo
durante sua vida. É nesse período que o aluno vai descobrir o mundo em
seu entorno (FABRI e SILVEIRA, 2015, p. 57).

É neste sentido, que devemos levar os alunos a construírem uma visão de
mundo, fazendo com que relacionem os conteúdos e informações que a ciência traz
a favor de sua vida, promovendo vivências com o próprio ambiente seja em sala ou
fora dela relacionando ao cotidiano, fazendo os alunos tomar uma postura ativa de
seus próprios conhecimentos.
Com isso, a primeira competência evidenciada na BNCC (BRASIL, 2018, p. 9)
nos traz explicito a necessidade da educação CTS ao destacar que devemos “valorizar
e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social,
cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática.
Assim como a primeira, a segunda competência da BNCC 2018, ainda aponta
a necessidade de:

exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular
e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das diferentes áreas (BRASIL, 2018, p. 9).

Essa competência mais voltada para a ciência da natureza faz referência ao
objetivo do ensino CTS, que é trabalhar com atividades práticas de maneiras
diversificadas criando momentos, situações e debates, para que os alunos possam
pesquisar tomar decisões, colocando-se no papel de protagonista com intenção de
construir uma sociedade mais justa e mais inclusiva diante dos conhecimentos
científicos e tecnológicos.
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Levar as crianças a terem o contato com diferentes elementos, fenômenos e
acontecimentos do mundo, levam elas a serem instigadas, questionadas e a
buscarem explicações e acesso aos mais diversos modos de compreensão e
apreensão de conhecimentos de maneira contextualizada.
Considerando que não podemos mais continuar formando sujeitos passivos
nos dias atuais, corroboramos com o que nos coloca Fabri e Silveira (2018, p.31) que
não se pode fechar os olhos e ensinar ciências dentro de uma ideologia que considera
como sinônimo de desenvolvimento e progresso de maneira tradicional, mecanicista
e reprodutora sem considerar a suas implicações sociais.
No entanto, buscar possibilidades de trabalho voltado para a ACT, é respeitar
a criança de hoje desenvolvendo práticas que as levem a mudanças de
comportamentos, fazendo com que as mesmas internalizarem informações
importantes e relevantes sobre as ciências e as tecnologias, incentivando o seu uso
de maneira consciente.
Nesse sentido, uma educação com enfoque CTS deve ser motivadora com
intenção de fazer os alunos buscar informações sobre as ciências e a tecnologia. Para
Bazzo, Linsingen e Pereira (2003, p.144) com a “perspectiva de que possam analisála e avaliá-la, refletir sobre essa informação, definir os valores implicados nela e tomar
decisões”. Com isso promover o protagonismo do aluno levando em consideração os
princípios éticos no sentido de respeitar sua maneira de pensar, avaliar, e assim,
tomar decisões de maneira autônoma e consciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inserir o trabalho diante aos conhecimentos científicos e tecnológicos com um
enfoque CTS, no contexto escolar desde a Educação Infantil por meio de espaços de
vivências, experimentação, observação, críticas e reflexões visando uma ACT podem
impactar na mudança de comportamentos e atitudes de maneira imediata, média e a
longo prazo, contribuindo para a integração de saberes, proporcionando a mudança
no comportamento humano, entendendo que a inserção desse enfoque pode ser
prática frequente em muitos espaços de infância.
Dessa maneira, existe a necessidade de qualificar as experiências e vivências
das crianças, instiga-las à investigação, ao diálogo e à busca de soluções diante de
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experiências vivenciadas por elas para que possam agir de maneira autônoma e
consciente.
Reforçamos a urgência e necessidade de propor a organização de atividades
como alternativas e possibilidades que permitam aos alunos situarem-se no mundo e
a dialogarem com as questões cientificas e tecnológicas que vivenciam ou que afetam
suas vidas para que, gradualmente, ultrapassem os limites que os impeçam de refletir
criticamente.
Discutir sobre conhecimentos científicos e tecnológicos com um enfoque CTS é
trabalho que promove o exercício da cidadania voltado para a busca de um mundo mais
justo e humano, encaminhando para a solução de problemas relacionados à uma
sociedade mais crítica, baseada nos conhecimentos sobre as relações entre a CiênciaTecnologia-Sociedade-Educação.
Assim, acreditamos que este estudo contribuirá para o debate acerca dos
desafios e possibilidades quanto à organização de práticas envolvendo o enfoque
CTS na Educação Infantil sendo ela um processo com possibilidades de trabalhos que
poderão promover um ensino-aprendizagem de qualidade para a primeira infância.
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RESUMO
O cuidado é um modo prático de ser-no-mundo, carregando consigo a dimensão da
temporalidade e historicidade. Se ele demarca a dimensão existencial da ação
assumida pelo ser humano, a questão que se coloca é: em que medida ele é um
conceito em si, que pode contribuir para a compreensão de outros conceitos, ou em
que medida, ele está embutido em outros conceitos, como por exemplo, o conceito de
educação? Este questionamento surge como norteador do presente artigo, e assim, a
discussão é a de que o cuidado aponta uma atitude e expressão de zelo em relação
ao outro e educação por sua vez o processo de “educar-se” que envolve aprendizado
e ensino. Neste sentido, a educação é um conceito, e ao mesmo tempo um modo de
fazer/tecer, que atravessa e contribui no processo da vida humana, pois permite aos
seres humanos, por meio dela construir modos de vida e organização desta vida. Mas
não somente isso, pois a educação nos lança a um movimento de saída constante,
ela é o mote que nos convoca a “ser mais”, na expressão de Paulo Freire. A educação
nos coloca em caminho, pois permite transformações que partem do cotidiano, da
vida, dos encontros com outras pessoas, num processo constante de construção do
mundo e da realidade.
Palavras-chave: Cuidado. Educação Popular. Transformação. Paulo Freire.

1 INTRODUÇÃO
A busca por trabalhos que tratem do tema do cuidado apontam que de modo
geral este é um tema muito presente na produção acadêmica na área de saúde, de
modo particular, na Saúde Coletiva e tem como objetivo estudar os múltiplos aspectos
envolvidos nos processos de saúde – doença – cuidado. A pesquisa de Bustamante
(2009) será uma referência fundamental neste trabalho na medida em que se propõe
a discutir o conceito de cuidado infantil desde a construção de projetos de pessoa a
partir das relações e interações sociais (entre adultos e crianças). Assim, o que se
pretende, por ora é realizar algumas aproximações teóricas de estudos que tem
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discutido o conceito de cuidado e sua relação com a educação e com os processos
de socialização de crianças.
O trabalho de Bustamante (2009,2014) versa sobre o cuidado e a construção
social da pessoa a partir de uma inserção etnográfica em um bairro periférico de
Salvador (BA) denominado pela autora de “Prainha”. Neste estudo, Bustamante
(2009) faz uma revisão crítica da literatura sobre o cuidado em saúde, e uma análise
de dados etnográficos que emergem de sua pesquisa. Por um lado, o cuidado se
constitui um “horizonte normativo para as práticas de saúde”, conclui a autora, a partir
da leitura e estudo de Ayres (2011), e, por outro lado, “o cuidado não tem uma
qualidade definida a priori, e se constrói cotidianamente em interações que envolvem
relações de poder” (BUSTAMANTE, 2014, p.675).
A tese de Bustamante (2009) aborda o cuidado a partir da perspectiva de Ayres
(2001), para quem o cuidado é entendido como construção de projetos de felicidade,
com o objetivo de conseguir bem star do sujeito que recebe o cuidado e não uma
atenção técnica. Ayres (2004) entende o cuidado, portanto, como um constructo
filosófico, uma categoria que ao mesmo tempo pode designar uma categoria prática e
uma compreensão filosófica. Ayres está no campo da saúde e refletindo sobre o
cotidiano destas práticas. O pensamento de Ayres (2004) está ancorado na filosofia
heideggeriana, na medida em que possibilita uma auto compreensão existencial da
condição humana como cuidado, por um lado, e de outro, na perspectiva foucaultiana,
na medida em que este mostra o desenvolvimento do cuidado de si como forma de
vida no ocidente cristão.
Diferenciando- se de Ayres (2001), Bustamante (2009) defende que “o cuidado
infantil envolve a construção de projetos de pessoa, que podem estar relacionados
com múltiplos interesses” (p. 17). Compartilho do pensamento de Bustamante de que
o cuidado envolve a construção de projeto de pessoa entendendo que este se
concretiza na vida cotidiana com todas as interações, relações, tramas e dramas
possíveis sendo, portanto atravessada e marcada por diferentes atores sociais
(relações entre mulheres e homens, entre crianças e adultos, relações geracionais,
raciais, enfim, um amplo leque de diversidades).
Para Boff (2008), o cuidado é muito mais que um ato, é uma atitude e desse
modo, ultrapassa um mero momento de atenção, mas revela um tempo de ocupação,
preocupação, responsabilidade, o que requer um grande envolvimento com o outro.
Heidegger (2005), em Ser e Tempo, utiliza expressão cuidado rememorando que seu
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significado vem do latim “cura”, antes escrito “coera” e era utilizado em contextos de
amor e amizade.
No campo da educação a discussão sobre o cuidado está presente nos
espaços de discussão de políticas e práticas de educação infantil e das séries iniciais.
Bustamante (2009) conclui que assim como na saúde, na educação também existe
uma reivindicação sobre a necessidade de se valorizar o cuidado, considerando-o,
portanto como uma dimensão inseparável da educação.
Na tentativa de fazer algumas aproximações teóricas verifico que desde a
perspectiva de Ayres (2001) o cuidado é entendido como construção de projeto de
felicidade, ao passo que para Bustamante (2009) o cuidado envolve a construção de
projetos de pessoa, assim, até aqui entendo o cuidado como o lócus, lugar possível
(com limitações e possibilidades) de construção de relações e interações sociais que
envolvam aprendizados e troca de saberes. O cuidado é, portanto, o espaço viável de
encontros e desencontros, envolvendo a dinamicidade da vida cotidiana, as relações
de poder e solidariedade, educação, socialização e transformação.
2 CUIDADO E EDUCAÇÃO

A discussão acerca do cuidado, seus significados e sentidos parte neste
trabalho parte da perspectiva apontada por Heidegger (2009) em Ser e Tempo como
o lugar que demarca a existência, ou melhor, “a teia de relações significativas”. Anéas
e Ayres (2011) apontam que o modo como se compreende o cuidado a partir da saúde
desdobra-se em uma ontologia do cuidado. Nesta perspectiva o cuidado em sentido
ontológico quer dizer: o homem/a mulher sempre cuida.
Em Ser e Tempo, Heidegger (2009) discute sobre o sentido do ser e aponta
que o “ser” é o conceito mais universal e vazio que temos. Assim,
Quando se diz, portanto, “ser” é o conceito mais universal isso não
pode significar que o conceito de ser seja o mais claro que não
necessite de qualquer discussão ulterior. Ao contrário, o conceito de
“ser” é o mais obscuro. O conceito de “ser” é indefinível... De fato, “ser”
não pode ser concebido como ente: o “ser” não pode ser determinado,
atribuindo-lhe um ente (HEIDEGGER, 2009, p. 39).

O ente é denominado em sentidos diversos, ele é tudo de que falamos dessa
ou daquela forma. O ente, segundo Heidegger (2009), é tudo o que e como nós
somos. O ser está naquilo que é e como é, na realidade, naquilo que é simplesmente
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dado, no existir. A existência do ser, portanto, se relaciona dessa ou de outra maneira
a partir da presença com a qual se relaciona de alguma forma.
Como afirmara Ayres (2004), Heidegger (2009) nos possibilita uma auto
compreensão existencial da condição humana como cuidado. A ontologia existencial
de Heidegger recorre à expressão cuidado, do alemão Sorge, também traduzido por
cura ou preocupação (AYRES, 2004). Oliveira e Carraro (2011), a partir de sua leitura
da obra de Heidegger afirmam que cura “refere-se a uma das características
ontológicas do ser-aí e diz respeito à condição do ser-aí cuidar, zelar, por suas
possibilidades de poder-ser. Do ponto de vista ôntico, todos os comportamentos e
atitudes do homem são dotados de cura e guiados por uma “dedicação”” (p. 378).
Discutindo o cuidado e os modos de ser (do) humano nas práticas de saúde,
Ayres (2004) afirma que a partir de Heidegger somos convidados/as a pensar o modo
de ser dos humanos como uma contínua concepção/realização de um projeto,
marcado e atravessado pelo contexto. O cuidado emerge então como uma categoria
ontológica existencial. Heidegger (2009) aponta, segundo Ayres (2004), para o fato
de o ser humano estar imerso e lançado no mundo, em uma constante reconstrução
de si mesmo e do próprio mundo, e assim, a ideia de cuidado, é parte deste processo
de estar no mundo reconstruindo e existindo.
A educação é por sua vez “um fenômeno próprio dos seres humanos”, afirma
Saviani (2011) e a partir dessa definição entende que a educação e sua produção
passa pela compreensão da natureza humana. Esclarín (2006) afirma que educar é
algo que ultrapassa o mero processo de ensinar a ler ou escrever, educar é, “construir
pessoas, cinzelar corações, oferecer os olhos para que o educando possa olhar-se”
(p.07).
Em Educação como prática da liberdade Freire (1982) tece um discussão
ampla e profunda sobre seu contexto, a “sociedade brasileira em transição” e o papel
da educação neste processo, assim como dos atores imersos neste cenário. Freire
(1982) reflete sobre o ser humano como um ser de relações e “não só de contatos” e
por isso seu pensamento é intrigante e questionador, pois este educador nos convoca
à “estar no mundo e não apenas com o mundo”. Freire pensa a educação a partir da
relação que cada pessoa estabelece consigo mesmo e com o mundo ao seu redor,
ou seja, a partir de seu existir, sua existência em um tempo concreto e específico.
Existir ultrapassa viver porque é mais do que estar no mundo. É estar
nele e com ele. E é essa capacidade ou possibilidade de ligação
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comunicativa do existente com o mundo objetivo, contida na própria
etimologia da palavra, que incorpora ao existir o sentido de criticidade
que não há no simples viver. Transcender, discernir, dialogar
(comunicar e participar) são exclusividades do existir. O existir é
individual, contudo só se realiza na relação com outros existires
(FREIRE, 1982, p. 40-41).

O ser humano é um de ser de relação e integração chamado constantemente
a um processo de escolhas e decisões. A educação aqui entendida, então, a partir de
uma leitura freireana, se configura como uma educação “para a decisão, para a
responsabilidade social e política” (Freire, 1982, p.12). Um princípio inseparável na
pedagogia proposta por Freire é a de que alfabetização e conscientização não se
separam desse modo, “segundo esta pedagogia o aprendizado já é um modo de tomar
consciência do real e como tal só pode dar-se dentro desta tomada de consciência
(Freire, 1982, p. 08)”.
O movimento iniciado por Paulo Freire teve seu marco em 1962 no Nordeste
sendo pautado por uma articulação entre Educação Popular e Movimentos Sociais.
Neste contexto, a Educação Popular é pensada e entendida como uma corrente de
pensamento e de resistência cultural nascida e gestada na América Latina e Caribe
no processo de organização e luta popular desde os anos 1960 do século passado,
se expandindo e consolidando nos anos 1970 e 1980, constituindo, portanto, em uma
referência ética, epistemológica, metodológica e política.
Em uma perspectiva histórica, a criação de uma pedagogia que nasce da
articulação entre movimentos sociais do final de 1950 expressa o próprio rosto da
Educação Popular. A obra de Freire é marcada por três filosofias: o existencialismo, a
fenomenologia e o marxismo, sem que ele tenha adotado uma posição ortodoxa em
relação a essa influência (MELLO, 2008).
No centro da obra de Paulo Freire está o processo de humanização. Sua
preocupação fundamental era transformar o mundo através da educação, de uma
educação política. Paulo Freire como educador, faz críticas àquilo que ele chama de
educação bancária, na qual os educandos são simples receptores de conteúdos.
Nesta perspectiva não há diálogo.
Por outro lado, a educação de concepção problematizadora – libertadora –
propõe ao ser humano a própria realidade na qual está inserido como uma situação
problema que deve ser solucionada. A problematização exige diálogo. A palavra,
portanto, será neste processo a essência do diálogo. Assim, na educação libertadora,
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que busca a construção do pensar autêntico, a realidade é percebida como um
processo constante de transformação (LOUREIRO, 2009).
A transformação da qual fala Freire deve estar carregada de utopia e sonho,
assim, para Paulo Freire, o mundo é uma possibilidade e não uma fatalidade. Assim,
a educação não é um tesouro que se perde ao ser entregue aos outros, antes,
aumenta à medida que é compartilhado (GADOTTI, 2007). A relação entre uma
pedagogia da esperança e pedagogia da luta marca de modo incisivo a concepção de
educação proposta por Paulo Freire e consequente, a educação popular que é,
portanto uma educação da transformação.
Na perspectiva de Gadotti (2007) não é possível compreender o pensamento
de Paulo Freire descolado de um projeto social e político. Desse modo, assumir esse
modo de pensar a educação exige, sobretudo, um comprometer-se com a construção
de um “outro mundo possível”. A obra de Freire é perpassada pela preocupação com
a contextualização, por isso, conhecer e adentrar a realidade se torna uma tarefa
cotidiana dos/as educadores/as.
Em Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos (2000),
Freire fala em ser “presença no mundo”, ou seja, mulheres e homens que transgridem
o adaptável, mulheres e homens inquietos com a realidade e buscadores de
transformações possíveis. É por isso, que nossa “presença no mundo” implica em
processos de decisão e escolhas, contrapondo a uma presença neutra, nossa
“presença” deve ser transformadora e isto significa comprometer-se com uma
educação que seja capaz de transformar o mundo, de nomear às coisas, de captar os
sentidos/ temas/ universo que interessa às pessoas implicadas no processo
educativo. Esta educação é marcada pela amorosidade e pela boniteza, mas também
pela tensão constante entre autoridade e liberdade e leva às pessoas a se assumirem
como sujeitos da história, implicados e protagonistas de seus próprios processos.
A opção por pensar uma educação a partir da perspectiva popular e libertadora
neste estudo é pautada em uma decisão e escolha epistemológica que expresse o
lugar e o compromisso com sujeitos históricos que tem sido invisibilizados. Não existe
neutralidade, mas uma busca constante pela superação de realidades injustas e
ideologias fatalistas, uma busca intensa que estimule e provoque processos de
conscientização e humanização.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão em torno da temática sobre cuidado e educação nos coloca diante
de alguns dilemas e desafios. O cuidado aqui é entendido como o espaço viável de
encontros e desencontros, envolvendo a dinamicidade da vida cotidiana, as relações
de poder e solidariedade, educação, socialização e transformação. E a educação
(popular e libertadora) como lugar onde é possível tornar-se sujeito consciente de sua
história, problematizador de sua realidade e contexto, sujeito “presente no mundo”,
construtor de saberes e possibilidades no diálogo constante com os outros sujeitos e,
portanto, seres de transformação.
A existência é o elo que transparece tanto na discussão sobre o cuidado quanto
na discussão sobre a educação popular e transformadora. Em Ser e Tempo,
Heidegger (2009) chama existência o próprio ser com o qual a presença pode
relacionar-se dessa ou daquela maneira, ou seja, a existência é a dimensão do
existente enquanto se reconhece jogado na temporalidade e necessariamente tendo
que agir para fora de si mesmo (OLIVEIRA, 2011). Para Paulo Freire (1982, p. 40), o
“existir ultrapassa viver porque é mais do que estar no mundo. É estar nele e com ele.”
A existência é ser “presença no mundo”. Essa “presença”, ou seja, sua relação com o
mundo é determinada no cotidiano pelo modo de ser. É a “presença” que enuncia o
que o mundo é.
O cuidado tem sido compreendido como um ato de benevolência em relação
ao outro. Muitas vezes pensar o cuidado significa pensar em atos de cuidar, atitudes
cotidianas que expressam zelo e atenção pelo outro, atitudes que muitas vezes são
vistas como inerentes ao ser humano. Entretanto, a partir da leitura de Ser e Tempo,
é possível verificar o cuidado como ato, o qual ocupa um sentido ôntico, um sentido
que vai além do ato, além do que se pode perceber. O cuidado, para Heidegger,
contempla o modo positivo de cuidar dos entes e não é sinônimo de bondade.
A educação por outro lado tem sido entendida (historicamente) como
transmissão de conhecimentos. A educação significa ensinar e passar para outrem
um conhecimento que se tem. Muitas vezes este “passar” tem se concretizado de
forma vertical, com a pressuposição que este saber ensinado é superior. Quando,
porém, compreendemos a educação a partir da perspectiva de Paulo Freire, desde a
ótica da experiência dos movimentos sociais e lutas populares, a educação é
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entendida como lugar e lócus de construção de saberes de sujeitos históricos que
querem “ser mais” e, portanto transformadores de seus contextos e realidades.
Se em Ser e Tempo, Heidegger nos convida a pensar o modo de ser dos
humanos como uma continua concepção/realização de um projeto especifico em um
contexto determinado e se Paulo Freire nos propõe uma educação orientada para a
transformação da sociedade, o que exige que se parta do contexto concreto vivido
para se chegar a um contexto teórico, ou seja, à curiosidade epistemológica, a
problematização, a rigorosidade, a criatividade, ao diálogo, à vivencia da práxis e o
protagonismo dos sujeitos, então podemos entender como a relação cuidado e
educação podem contribuir para pensar práticas e modos de existir, de ser “presença
no mundo”. Qual o sentido do cuidado no mundo de hoje? Qual o sentido de uma
educação que seja popular e libertadora no cenário atual?
Heidegger (2009) falar em ser-no-mundo, o que significa, uma “constituição
necessária e a priori da presença”. Ser-no-mundo é a condição do existente enquanto
consciente de sua presença no tempo e no mundo. Significa que o ser humano nunca
é uma subjetividade em si mesmo, mas inter-relação com os outros e com as coisas.
“Ser presença no mundo”, em Freire, “tem a especificidade da reflexão, da
programação, da transformação [...] O ser humano só se conscientiza tomando
consciência do seu mundo, na medida em que nele se encontra, nele se assume,
manifestando o seu sentir/pensar/agir pela palavra e pelo trabalho como formas de
conscientização” (HENZ, 2008, p. 334).
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