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COLÓQUIO DOCÊNCIA  
E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA 

O Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica – 
CODDEBA é um evento nacional, bianual, promovido pelo Grupo 
de Pesquisa Docência, Narrativas e Diversidade na Educação Básica 
– Diverso, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade – PPGEduc, da Universidade do Estado da Bahia 
– Uneb. O CODDEBA nasceu a partir dos resultados de pesquisas e 
ações realizadas com professores/as da Educação Básica, os quais 
apontavam a necessidade de criar espaços de autorias docentes 
construídas a partir de outra política de conhecimento a ser produzi-
da na relação Universidade/Escola Básica. Com isso, decidimos criar 
um evento que pudesse ser um espaço de rede colaborativa e forma-
tiva em que os/as docentes da Educação Básica partilhassem desde a 
concepção até a avaliação, publicação e publicização dos resultados 
e produções oriundas deste trabalho. 

Assim, em outubro de 2013, realizamos nossa primeira edição 
com a discussão sobre Profissão docente na contemporaneidade que 
buscou promover reflexões acerca da profissionalização docente nos 
diversos espaços educativos que compõem a Educação Básica. A se-
gunda edição do Colóquio aconteceu em 2015, com a discussão do 
tema Políticas, práticas e Formação, em que o debate foi produzido a 



partir das políticas públicas e das redes colaborativas e formativas da 
Educação Básica. 

A partir de 2015, o Grupo de Pesquisa Diverso iniciou a pesquisa 
Profissão Docente na Educação Básica da Bahia1 que tem como obje-
tivo principal de cartografar a profissão docente na Educação Básica 
do Estado, a partir de mapeamento do perfil socioprofissional dos/as 
docentes (dimensões sociodemográfico e cultural, formação, condi-
ções de trabalho docente, atuação profissional e participação político/
sindical) e das experiências pedagógicas produzidas na relação com a 
diversidade. Com este objetivo, em 2017, realizamos a terceira edição 
como tema Diferenças e desigualdades no cotidiano escolar, cujo 
objetivo principal foi promover espaços de socialização de pesquisas, 
discussões e experiências pedagógicas que articularam igualdade e di-
ferenças atravessadas pelos distintos espaços e tempos da form(ação) 
docente. O evento inspirou-se nas discussões que se desenhavam no 
âmbito nacional de alteração e/ou de aprofundamento das políticas 
públicas educacionais que foram apresentadas pelo Plano Nacional de 
Educação (2014-2024), na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, na 
Base Nacional Comum de Formação de Professores – BNC, nas políticas 
afirmativas, entre outros.

Neste sentido, levando em consideração os debates e produ-
ções acadêmicas originários das distintas Universidades do país e de 
experiências pedagógicas da Educação Básica, em 2019 começamos 
a elaborar o IV Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica, 
com o tema Profissão docente em questão, a ser realizado em maio 
de 2020. Para nossa grande e triste surpresa, fomos surpreendidos/
as por um vírus que nos impôs outras formas de (sobre)viver. Desse 
modo, o atual cenário educacional, político e sanitário no Brasil nos 
convocou a reconfigurar nossas vidas, nossa profissão, nosso cotidia-

1  Pesquisa financiada pela Chamada Universal MCTI/CNPq nº 28/2018, aprovada 
pelo Comitê de Ética da Uneb, por meio do Parecer nº 1.231.920.



no e, com isto, o nosso CODDEBA também passou a ser reconstruído 
em sua discussão, abordagem e estrutura. A profissão docente passou 
a ser atravessada por outras questões e por desafios e incertezas que 
configuram à docência no contexto atual, mantendo-se em estado 
de alerta no que se refere a legitimidade, valorização, condições 
de trabalho e sobrevivência. É nesse cenário de crise sociopolítica 
e sanitária que o IV CODDEBA instaurou-se de forma on-line para 
discutir com pesquisadores/as, professores/as da Educação Básica e 
estudantes de Graduação e Pós-Graduação questões que atravessam 
e mobilizam a Profissão.

Deste modo, esta edição tem por finalidade contribuir com o 
debate aprofundado acerca da docência nas escolas públicas do país 
a partir dos diferentes modos de fazer e se constituir professores/as. 
Tais elementos são evidenciados nas distintas concepções sobre a 
profissão que estes profissionais imprimem em suas experiências, bem 
como sobre os espaços e tempos formativos do/a docente da Educação 
Básica nos diversos níveis e modalidades de ensino, considerando a 
experiência do/a professor/a como protagonista da sua própria form/
ação. A este debate compete destacar a centralidade da diversidade 
que fortalece a identidade do nosso Colóquio, uma vez que transver-
saliza as distintas temáticas e edições por ser elemento fundante da 
constituição da profissão professor/a.

Com essas implicações e articulações, organizamos este Coló-
quio a partir de Grupos Temáticos que procuram discutir e aprofundar 
dimensões vinculadas à legitimação da docência no cenário nacional, 
especificamente, nas diferentes questões que atravessam a Profissão 
Docente em cenários de Pandemia. Para esta edição, foram inscritos 
412 trabalhos oriundos de diferentes estados do Brasil, distribuídos da 
seguinte forma:



Tabela 1 – Trabalhos submetidos por eixo temático/modalidade.

Grupos Temáticos

MODALIDADES DE TRABALHO

Comunicações
Relatos de 

experiências
Pôster Total

GT 1 – Cenários 
e Perspectivas da 
Profissão Docente

19 02 02 23

GT2 – Docência 
em contexto de 
diversidade

64 19 07 90

GT3 – Formação de 
Professores/as na 
Educação Básica 

56 23 08 87

GT 4 – Memória, 
Narrativas e Docência

25 25 01 51

GT5 – Práticas 
docentes no 
cotidiano escolar

38 28 08 74

GT6 – Profissão 
docente e Ensino 
Remoto Emergencial

14 67 06 87

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados fornecidos pela Plataforma Even 
(2021).

 Quanto à participação de professores/as da Educação Básica, 
pesquisadores/as e estudantes da Graduação e Pós-Graduação na 
produção de artigos sobre a temática em discussão, os dados revelam 
uma participação ativa dos/as docentes da Educação Básica, fortale-
cendo nossas redes de autorias, conforme ilustra o gráfico: 



Gráfico 1 – Percentual de participação por categoria de inscrição.
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pela Plataforma Even 
(2021).

Os trabalhos desvelam as diferentes questões que entrecruzam 
e hibridizam a docência na Educação Básica, traduzindo demandas 
epistemopolíticas de uma profissão que se encontra em disputa. 
Revelam também a docência reconfigurada nas casas, em diferentes 
condições de trabalho e modos de fazer e viver o trabalho docente. 

Nessa trajetória de oito anos, o CODDEBA foi articulando-se 
com diferentes protagonismos docentes, entre eles os coletivos e 
redes de professores/as que vêm fortalecendo o nosso evento a cada 
edição. Aproveito para agradecer, sobretudo aos professores/as da 
Educação Básica, pela participação ativa na construção deste evento 
e na presença constante nas ações do Grupo de Pesquisa Diverso. 
Somos gratos/as a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – Capes pelo apoio financeiro ao evento; à Universida-
de do Estado da Bahia – Uneb e, especialmente, o apoio, confiança e 



contribuição recebidos do Programa de Pós-Graduação em Educação 
e Contemporaneidade – PPGEduc e do Departamento de Educação – 
Campus I. 

Esperamos que esta edição possa aprofundar e levantar mais 
questões que a Profissão Docente convoca em seu movimento cotidia-
no de (re)existências!!! 

Março, 2021. 

Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios
Universidade do Estado da Bahia – Uneb

Coordenadora-Geral do Evento



COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE  
NA EDUCAÇÃO BÁSICA

O IV Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica 
apresenta como tema para discussão, neste ano de 2021, a Profissão 
docente em questão! Diante disso, organizamos os nossos anais em for-
mato de e-book para melhor publicização dos resultados dos estudos 
e experiências pedagógicas debatidas durante o evento. Esta proposta 
inspira-se, sobretudo, no trabalho que já vem sendo desenvolvido 
pelo Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – ENDIPE, entre 
outros eventos nacionais. 

A coletânea intitulada Profissão docente na Educação Básica foi 
construída a partir da produção científica gerada por diversos profes-
sores/as, pesquisadores/as que motivados/as a debater as temáticas 
em torno da profissão docente, dedicaram-se a pesquisar, relatar, 
narrar e escrever suas pesquisas, de modo a socializar experiências 
tecidas no cotidiano da profissão docente, com destaque especial para 
as acontecências da atuação profissional na escola básica. Nesse sen-
tido, a coletânea é composta por seis volumes, que se estruturam em 
torno dos eixos temáticos aos quais os/as participantes submeteram 
trabalhos para a participação no IV Colóquio Docência e Diversidade 
na Educação Básica – Profissão docente em questão. A Coletânea 
reúne seis volumes, os quais traduzem as discussões principais desta 
temática, organizada da seguinte forma:



• Cenários e perspectivas da Profissão Docente – Jane Adria-
na Vasconcelos Pacheco Rios e Luciana de Araújo Pereira 
(orgs.), v. 1.

• Docência em contextos de diversidade – Graziela Ninck Dias 
Menezes e Joana Maria Leôncio Nunez, v. 2.

• Formação de Professores/as na Educação Básica – Fabrí-
cio Oliveira da Silva e Charles Maycon de Almeida Mota 
(orgs.), v. 3.

• Memória, narrativas e docência – Adelson Dias de Oliveira 
e Juliane Costa Silva (orgs.), v. 4. 

• Práticas docentes no cotidiano escolar – Ana Lúcia Gomes 
da Silva e Janivaldo Pacheco Cordeiro (orgs.), v. 5.

• Profissão Docente e Ensino Remoto Emergencial – Jane 
Adriana Vasconcelos Pacheco Rios e Leandro Gileno Militão 
Nascimento (orgs.), v. 6.

Desejamos a todos/as bons diálogos com nossa Coletânea!

Março, 2021.
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios

Coordenadora da Coletânea
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APRESENTAÇÃO

PRÁTICAS DOCENTES  
NO COTIDIANO ESCOLAR

Iniciamos propositalmente a apresentação do Volume 5 intitula-
do Práticas docente e cotidiano escolar, reconhecendo a potencialidade 
dos trabalhos aqui recolhidos que de modo inventivo e singular interpe-
lam a diversidade e seus atravessamentos epistêmicos, nos cotidianos 
da Educação Básica, tomando as práticas docentes como centralidade, 
e, as travessias interdisciplinares, como campos do conhecimento para/
na/com a formação de professores/as, apontando que a prática docente 
tanto quanto à formação, não ocorrem no vazio, exigem uma episteme 
própria e apropriada na qual as fronteiras do conhecimento se inter-
cambiam, e se configurarem em uma intricada diversidade humana que 
pulsa no cotidiano escolar, com suas culturas, ritos e regras. 

Desta diversidade emergem as cores, tons e brincadeiras das 
distintas infâncias, tanto quanto são diversos os sujeitos que habitam 
os cotidianos das escolas. E destes cotidianos capturamos gestos e 
performances dos/das jovens, dos/das adultos/as, dos/das docentes, 
dos/das gestores/as como formas-sujeitos mutantes que rasuram o 
currículo oficial instituído e faz emergir narrativas que apontam como 
os sabres da experiência dialogam com os saberes escolares, as avalia-
ções das aprendizagens, os conteúdos dos componentes curriculares, 



problematizando o ensino e as aprendizagens, o tratamento didático-
-pedagógico e os procedimentos de ensino que fazem a aula acontecer. 

Neste contexto os marcadores sociais apontam como os 
sujeitos de direito se expressam com seus corpos, seu gênero, suas 
sexualidades, classe social, geração, raça e deficiências, e reivindicam 
suas visibilidades e representatividades, a despeito das violências que-
rem físicas, querem simbólicas, que os acometem, os estigmatizam e 
os excluem. Estes sujeitos não apenas se (re)iventam, como também 
interpelam a escola cotidianamente e faz ecoar suas vozes visando 
assegurar a assunção de uma utopia encarnada na vida. 

 Deste modo os textos abordam nas distintas áreas do conheci-
mento, tais como geografia, educação de jovens e adultos, artes, língua 
portuguesa, as (re)invenções das salas de aula por meio de distintas 
abordagens e desafios que emergiram com a integração das tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDIC), transcendendo o caráter 
meramente instrumental, influenciado pelo cenário desafiador da 
pandemia do coronavírus2, e demonstra inúmeras superações instadas 
pela presença dos artefatos culturais digitais, que alteraram a rotina 
do cotidiano escolar no mundo, no Brasil e na Bahia, apontando que 
mais do que saber utilizar o computador, os/as docentes investiram de 
modo ora colaborativo, ora solitário, na exploração de novos modos 
de ensinar, aprender, orientar atividades, alterando radicalmente a 
concepção de aula, e, consequentemente emergiu a necessidade de 
rever, tensionar, trazer para o centro do debate, a formação docente 
ofertada pelas universidades e instituições de ensino superior.

Cabe ressaltar, pois, que o IV Colóquio Docência e Diversidade 
na Educação Básica, inaugura o debate da profissão docente em ques-
tão e traz à lume, neste volume, um conjunto de textos que podem ser 

2  O coronavírus apareceu pela primeira vez na China em 2019. Responsável pelo 
surgimento de uma infecção respiratória, espalhou-se por todo o mundo matando 
milhões de pessoas. A doença pode variar de uma simples gripe a sintomas muito 
graves, colocando a vida em risco e causando óbito. Para saber mais, consultar: 
https://www.tuasaude.com/coronavirus/. Acesso em: 13 mar. 2021.



considerados como subsídios fecundos ao debate sobre a educação e 
diversidade na formação docente. Volume este, constituído por 11 ei-
xos que se articulam de modo híbrido tanto pelos temas quanto pelas 
abordagens teórico-metodológicas utilizadas pelos/as pesquisadores/
as do campo educacional, cujas escritas demarcam a posicionalidade 
da pesquisa que realizam. Os temas dos eixos aqui apresentados se 
bifurcam entre travessias interdisciplinares, a saber: Educação infantil: 
entre o brincar, o cuidar e o educar, Educação infantil e experiências de 
leituras literárias, Violência, bullying e estratégias de enfrentamentos, 
Diálogos com/na diversidade, Conversando e aprendendo com jovens e 
adultos, Tecnologias digitais e ensino, Propostas, práticas e narrativas 
docentes, Formação, gestão, currículo e práticas, Pedagogias, práticas 
e projetos de aprendizagens, A arte e a suas implicações para o ensino 
e aprendizagem, Contar, escrever, reinventar.

Os/as autores/as em suas travessias interdisciplinares apontam 
elementos centrais do contexto educacional, desde o cuidado entre o 
brincar e o educar, as artes como potencializadoras para a formação 
dos estudantes, o currículo e suas interfaces com a gestão, a família e 
a gestão escolar, as sexualidades e suas performatividades, os proces-
sos inclusivos e os desafios nas classes regulares, as experiências da 
educação de jovens e adultos e do campo, as linguagens literárias e 
formação leitora, afetividade e inteligência emocional, enfrentamento 
da violência no cotidiano escolar, ambientes virtuais de aprendizagem 
(AVA) e o ensino remoto, em uma bricolagem teórico-metodológica 
que amplia, ressignifica e tensiona as práticas docentes, engendrando 
nova ética e nova estética acerca das pesquisas em educação. E não 
era para ser diferente!!! 

Boa leitura a todos/as!
Março, 2021.

Ana Lúcia Gomes da Silva 
Janivaldo Pacheco Cordeiro 



PARTE I

EDUCAÇÃO INFANTIL: 
ENTRE O BRINCAR,  

O CUIDAR E O EDUCAR



UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Lucélia Jayne Caetano 
Jaqueliny dos Santos Farias 

Ilana Silva da Silva 

RESUMO
A pesquisa intitulada Utilização dos recursos didáticos-pedagógicos na edu-
cação infantil é um Trabalho Interdisciplinar de Iniciação Científica que obje-
tivou analisar a utilização dos recursos didáticos pedagógicos pelos professo-
res da educação infantil no Município de Santarém-PA. A prática pedagógica 
na formação docente, torna-se de grande relevância na contemporaneidade, 
uma vez que a constante mudança glocal provoca o docente a reinventar e 
buscar novos caminhos de progressão dos processos de aprender e ensinar, 
para a formação identitária do educador. Metodologicamente, foi necessário 
realizar uma pesquisa bibliográfica e de campo com abordagens qualitativa 
e quantitativa onde verificamos a utilização, o interesse e a facilidade sobre 
os recursos didáticos pedagógicos em exposição nas escolas. Esta pesquisa 
envolveu levantamento bibliográfico, observação, coleta, análise, vivência no 
ambiente e ainda aplicação de questionários em duas instituições de educa-
ção infantil públicas do município de Santarém. Ratificamos que os recursos 
didáticos pedagógicos são mecanismos que visam estimular o desenvolvi-
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mento e o aprimoramento das habilidades infantis, sejam estas cognitivas, 
afetivas, físicas e psicológicas. Os resultados evidenciaram que, a maioria dos 
docentes utilizam os recursos existentes nas escolas ou acabam criando ou-
tros com materiais de fácil utilização, mas não deixam de colocar em prática. 
Conclui-se que o recurso faz uma aproximação da abordagem temática com 
a condição do infante aprender, e se tratando do público infantil é uma das 
maneiras mais lúdicas para estimular o conhecimento.
Palavras-chave: Docentes. Recursos. Formação. Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

A vivência na contemporaneidade instiga cada vez mais a busca 
por melhorias e soluções aos novos desafios que emergem, levando 
ao um estado em que a educação escolar assumi a tarefa de prepa-
rar os indivíduos para atender as novas situações, expondo assim, a 
importância da participação de todos em todas as etapas de ensino; 
para que o processo de ensino-aprendizagem apresente qualidade na 
formação dos indivíduos, e de fato, com competências e habilidades 
responsáveis à atender as adversidades sociais.

Dessa forma, expor sobre os recursos didáticos pedagógicos é 
ressaltar dentre as inúmeras questões que envolvem a educação da 
primeira infância – uma filosofia da educação básica de qualidade à 
pertinência de sempre refletir sobre a influência do meio, bem como, 
as ferramentas que interagem e são usadas na sala de aula, principal-
mente na primeira etapa que é base para as demais instigações nos 
outros níveis educacionais. Refletir acerca dos materiais que estão em 
uso durante a prática pedagógica, no ambiente de ensino contribuem 
e fundamentam no desenvolvimento do processo de ensino-aprendi-
zagem; auxilia na relação professor-aluno; e facilita as mediações na 
obtenção/instigação de conhecimentos. Na medida que os recursos 
didáticos pedagógicos são mecanismos que visam estimular o desen-
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volvimento do infante e propõem o aprimoramento das habilidades 
infantis, sejam estas cognitivas, afetivas, físicas e psicológicas. “O 
recurso didático é todo material utilizado como auxilio no ensino – 
aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor 
a seus alunos” (SOUZA, 2007).

Cabe ao professor ser o mediador de suas aulas, aliadas com os 
recursos didáticos pedagógicos, que apoiam nas atividades propostas. 
É preciso que o docente reavalie suas aulas indagando questões como: 
o que faz uma aula ser realmente boa? Como posso buscar o interesse 
dos alunos? Quais os materiais fazem uma aula ser mais produtiva 
e didática? A partir disso, utilizar estratégias no alcance do entendi-
mento infantil, desviando-se das ocasiões repetitivas para outras mais 
dinâmicas, buscando despertar criatividade, habilidades e criticidade 
no infante.

Diante disso, a função do educador é ser mediador no ensino 
e na aprendizagem, pois é o mediador para que o processo de desen-
volvimento escolar da criança ocorra com êxito, sendo fundamental 
a colaboração dos demais participantes, uma vez que o trabalho em 
conjunto é essencial para favorecer a agência de todos com todos, e 
assim a compreensão sobre a importância da utilização dos recursos 
didáticos pedagógicos para o progresso de aprendizagem. Visto que 
é extremamente relevante utilizar ferramentas e ao mesmo tempo 
criar, recriar para que se possa atingir os níveis de desenvolvimentos 
mentais necessários.

Visto isso, as ferramentas quando bem utilizadas podem resul-
tar valiosos aprendizados, mas os resultados não dependem somente 
das mesmas, porém da forma como são empregadas, motivadoras, 
esses são alguns dos aspectos que devem fazer parte e estar presente 
em todo o momento, sendo assim este deve estar munido do saber e 
fazer uso diário desses recursos.

Dessa forma, o objetivo enfatizado neste trabalho é uma aná-
lise sobre utilização dos recursos didáticos pedagógicos pelos profes-
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sores da educação infantil no Município de Santarém/PA, visto que, 
este deve ser trabalhado desde a formação de professores, pois é um 
parceiro pedagógico de excelência.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

• Analisar a utilização dos recursos didáticos pedagógicos 
pelos professores da educação infantil no Município de 
Santarém-PA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar um diagnóstico sobre os recursos didáticos peda-
gógicos em algumas escolas do Município de Santarém-PA;

• Levantar dados a respeito da aplicação e contribuição no 
processo de ensino-aprendizagem das crianças;

• Apresentar os dados obtidos da pesquisa para a comunida-
de escolar de estudo. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo foi realizado em duas etapas: a primeira trata-se de 
uma pesquisa com abordagens qualitativa e quantitativa (FLICK, 2009) 
a respeito da utilização, interesse e a facilidade dos docentes na educa-
ção infantil, sobre os recursos didáticos pedagógicos em exposição nas 
escolas. Envolvendo também, levantamentos bibliográficos realizados 
em sites, livros e artigos na internet. A segunda etapa foi concretizada a 
partir da pesquisa de campo correspondendo às observações, coletas, 
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análises e vivência no ambiente. Esta pesquisa teve seu universo base-
ado em duas unidades de ensino que são representadas neste estudo 
pela letras A e B, localizadas no município de Santarém-PA (figura 1, A 
e B), onde foi aplicado questionários mistos para alguns professores 
que ali lecionam.

Legenda: A – Aldeia; B – Matinha.
Figura 1 – Localização das escolas.
Fonte: Google Maps (2018).

DISCUSSÃO E RESULTADO

A pesquisa de campo fora realizada na escola A e B durante os 
meses de setembro e outubro de 2018, a qual contou com a partici-
pação de 8 professores de educação infantil que lecionam nas escolas 
citadas anteriormente, e assim foi possível observar que nas duas 
possuem docentes do sexo feminino, com idade próximas de 35 a 55 
anos e as turmas variam entre berçário II a pré II.

Durante a pesquisa bibliográfica analisou-se os conceitos 
relacionados aos recursos didáticos pedagógicos por diversos auto-
res, na qual vale ressaltar que o ambiente em si pode-se moldar em 
recurso, mas utilizado corretamente. Ou seja, são eles que estimulam 
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o discente, acrescentando e favorecendo no seu progresso integral 
(CÂNDIDO, 2016).

Nogueira (2015), argumenta que estes recursos são: “materiais 
audiovisuais, equipamentos diversos, livros, contadores de histórias e 
recursos da própria natureza, adaptados às situações didáticas”. Desta 
forma, os recursos utilizados correspondem ao um leque de oportu-
nidades que bem planejadas podem ser cultivadores do aprendizado. 
Quando indagamos por questionários os tipos de recursos mais utili-
zados nas unidades de estudo se constatou a lista a seguir (figura 2):

RECURSOS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS MAIS UTILIZADOS

A B

1 Jogos de montar Calendário móvel

2 Quebra cabeça Chamada visual

3 Jogos recicláveis Dado

4 Pinturas diversas com tinta guache Jogo da memória

5 Áudios visuais: TV e DVD Dominó

6 Lápis de cor e Lápis de cera TV e DVD

7 Massa de modelar Lápis de cor

8 Caixinha de som Blocos de montar

9 Papel A4 Livros e revistas

10 Jogos educativos Filmes

Quadro 1 – Quadro comparativo de recursos didáticos.
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Verificou – se que os recursos mais utilizados são advindos de 
uma confecção feita pelo próprio professor, outros do capital adquirido 
pela escola e das contibuições que os responsáveis dos alunos execu-
tam com a instituição. São praticamente os mesmos e se diferenciam 
no modo de aplicação nas atividades propostas, possuindo diversas 
funcionalidades.
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É de suma importância para o pedagogo criar e reinventar suas 
metodologias didáticas, para que suas aulas não virem monótonas. 
Segundo as escritas de Craidy e Kaercher (2007), os conhecimentos 
das crianças resultam muito das experiências e do contato ao que se 
é exposto − pessoas e coisas, ressaltando assim quanto é necessário 
pensar, buscar, para que práticas estejam bem fundamentadas, e asse-
gurando isto ao uso dos recursos didátitos pedagógicos, com também 
a importância da colaboração de todos para que seja proporcionado 
condições a favor da aprendizagem. Os recursos citados na figura 2 
estão interligados com a frequência de uso estabelecida no gráfico 1.

Gráfico 1 – Frequência de utilização dos recursos nas aulas.
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Uma vez que, os recursos auxiliam nas práticas pedagógicas, 
todas as educadoras (A e B) afirmam que a frequência de utilização 
acontece sempre e tratando-se de educação infantil possui grande 
relevância em questões de desenvolvimento da autonomia.

Santos (2013), revela que o método de aula expositiva não é 
significativo e tampouco suficiente, pois as crianças apenas recebem 
informações. É necessário haver o feedback da aprendizagem, podendo 
ocorrer por meio dos recursos que facilitam a análise de dificuldades, 
questionou-se também aos professores o grau de importância desses 
materiais para eles, havendo respostas diversificadas, mas todas vão 
ao encontro de uma aprendizagem significativa e ativa do infante para 
a vida (figura 3).
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A

“A importância é trabalhar metodologias diferenciadas para estimular o 
cognitivo, coordenação motora e etc.”

“É importante para o professor e para a criança também, é um método 
ótimo para o aprendizado do aluno. ”

“Demostra as crianças um novo aprendizado. ”

“Ferramentas importantes que auxiliam no desenvolvimento do trabalho 
do professor para com os bebes, estimulando nos mesmos, a audição, a 
visão eo tato. ”

B

“São recursos que auxiliar o professor para ajudar o processo de 
desenvolvimento das crianças. ”

“Auxiliam nas atividades práticas e proporcionam maior interação das 
atividades trabalhadas conforme o planejamento diário. ”

Quadro 2 – Quadro comparativo relacionando a importância.
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Visto que, há uma relevância para estes docentes, os mesmos 
argumentam que já participaram de oficinas, cursos e palestras, da 
qual simplificou o momento de utilização ou confecção de recursos 
didáticos-pedagógicos. Lecionar para o público-alvo da educação in-
fantil, não é uma tarefa fácil. Regulamente essa prática, sem inovação 
acaba gerando uma visão negativa, repetitiva e sem entusiasmo, mas 
é competência do docente buscar transformações em suas aulas, para 
algo mais prazeroso (SANTOS, 2013). Por essa via, pelo fato de se tratar 
das aprendizagens e do ensino é sempre necessário cerca a criança 
por práxis que coloque em experiencias, e posteriormente o sujeito 
é capaz de perceber, reiterando a relevância de uma mediação que 
conhece a realidade e partir dela buscar instigar as pontencialidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da pesquisa realizada, os objetivos propostos foram al-
cançados com êxito, mas é evidente que há uma necessidade de mais 
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percepções docentes participando do estudo, na qual acrescentará em 
uma visão mais crítica sobre suas aulas, como: a variedade de recursos 
a serem usados; a importância de aplicação e o domínio adequado, 
para um melhoramento no processo de ensino – aprendizagem dos 
alunos. Em síntese, o recurso faz uma aproximação do conteúdo com a 
condição do infante aprender, e se tratando do público infantil é uma 
das maneiras mais lúdicas de estimula o conhecimento. Conclui-se que 
os recursos didáticos – pedagógicos fazem com que o professor busque 
mais formação e informação para suas docências, não se contentando 
apenas com a teoria adquirida na vida acadêmica. Além disso, estamos 
em uma era que só tende a crescer quando se trata-se de tecnolo-
gias, logo, os recursos se tornam cada vez mais modernos deixando o 
educador que não tem formação continuada para trás. Reiterando a 
participação também dos demais responsáveis pela educação do apoio 
na buscar pelo direito de uma educação que ofereça equidade a todos.
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O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
E OS PROCESSOS INCLUSIVOS
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RESUMO
A discussão proposta ao longo do artigo buscar compreender como a educa-
ção infantil, os processos inclusivos e o lúdico são descritos e discutidos nos 
espaços acadêmicos. Para atender o proposto, adotamos a pesquisa biblio-
gráfica e a partir dos dados coletados realizamos a Análise Textual Discursiva 
(ATD). Os descritores utilizados para realizar a busca foram ludicidade, brincar 
e processos inclusivos. As buscas foram realizadas na Biblioteca de Teses e 
Dissertações (BDTD), vinculada ao site do Instituto Brasileiro de Informação 
e Ciências em Tecnologia e do Scientific Electronic Library Online (SciELO), 
utilizando o recorte temporal de 2000-2015. Da análise emergiu a categoria 
denominada como “os processos educacionais inclusivos e o brincar” e delas, 
duas subcategorias: Na educação infantil inclusiva e a ludicidade: o que é 
discutido? e Educação infantil e a ludicidade nos processos inclusivos das 
crianças surdas ou com transtornos do espectro autista (TEA). Os resultados 
evidenciam que os artigos, teses e dissertações discutem sobre os processos 
inclusivos na educação infantil e a ludicidade. Apesar de algumas pesquisas 
abordar as especificidades das crianças surdas ou crianças diagnósticas com 
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transtorno espectro autista, ainda são poucas as pesquisas que dialogam 
sobre os processos inclusivos na educação infantil e sobre a ludicidade.
Palavras-chave: Ludicidade. Educação Infantil. Processos Inclusivos.

INTRODUÇÃO

A vida proporciona a todos os seres humanos a incrível experi-
ência de aprender, descobrir o mundo em que está inserido e elaborar 
conhecimentos para fazer parte do meio social. Aliás, o meio em que 
se está inserido é um importante elemento para os processos sociais, 
psicológicos e cognitivos.

Na educação infantil, a “maioria das intervenções com crianças 
pequenas devem ser feitas durante as brincadeiras ou em outras rotinas 
e atividades [...]” (MENDES, 2010, p. 57). Essa estimulação e interação 
com o meio e com os que compartilham o espaço da educação infantil, 
fará com que o processo de aprendizagem tenha êxito.

Todas as crianças têm o direito de brincar, ter interações com 
outras crianças da mesma faixa etária, serem orientadas e cuidadas 
por profissionais, especialmente as crianças que compõe a educação 
especial na perspectiva inclusiva. O processo inclusivo contribui no 
desenvolvimento cognitivo, físico e motor, bem como na superação de 
estigmas e preconceitos presentes em muitas famílias. A inclusão na 
primeira infância permite as crianças conviverem com as diferenças 
sem rotular ou criar estigmas, pois nesta fase da vida ainda não estão 
absortos pelos discursos da sociedade.

A escola e os professores são fundamentais nesta fase ao 
planejar, organizar e propor atividades que consideram todas as es-
pecificidades das crianças a serem atendidas no espaço escolar. Para 
Mendes (2010), todos os professores e comunidade escolar precisam 
estar atentos as situações que são vivenciadas no cotidiano escolar. 
Dessa forma, para o autor:
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Os estudos sobre o impacto da inclusão indicam que a 
participação e pertinência da criança com necessidades 
educacionais especiais é a variável chave e ela depende 
de atividades específicas que são dirigidas ou mediadas 
pelo professor. Assim, os professores precisam conside-
rar que a deficiência é apenas mais uma das caracterís-
ticas que compõem a diversidade na escola (MENDES, 
2010, p. 57).

As atividades desenvolvidas nesta fase de escolarização devem 
ser mediadas pelo lúdico. Segundo o dicionário Michaelis (2008, p. 531) 
o lúdico é também o fazer de conta, o brincar e o jogar. Por meio do 
lúdico que a cultura, a organização social, o afeto e as relações sociais 
podem ser entendidas e compreendidas. Para Gomes (2004, p. 146), 
“o lúdico representa uma oportunidade de (re) organizar a vivência 
e (re) elaborar valores, os quais se comprometem com determinado 
projeto de sociedade”.

Muitos estudos fazem referência ao lúdico e a educação infan-
til, mas ainda são poucas as discussões que perpassam a educação 
especial na perspectiva inclusiva. Especialmente diante da dificuldade 
de alguns diagnósticos nesta fase, e quando diagnosticadas a família 
tem dificuldade de garantir a matrícula em determinadas escolas ou 
ainda, o desconhecimento dos pais ou responsáveis das possibilidades 
e necessidade de ofertar esta etapa de educação. Ciente deste con-
texto que perpassa a educação infantil, buscamos compreender como 
a educação infantil, os processos inclusivos e o lúdico são descritos e 
discutidos no espaço acadêmico?

Neste sentido, delineamos como objetivo geral analisar as 
discussões presentes nas publicações que fazem referência as ativida-
des lúdicas na educação infantil para as crianças que fazem parte da 
educação especial na perspectiva da educação infantil.

Para tanto, optamos por uma pesquisa qualitativa de cunho 
bibliográfico, conforme orienta Gil (2010). Foram selecionados como 
descritores a ludicidade, educação infantil e processos inclusivos 
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para selecionar artigos que deveriam compor as leituras e posterior 
escrita. A partir das primeiras leituras dos estudos encontrados, op-
tamos por delineamos inicialmente algumas questões relacionadas 
ao lúdico e o brincar.

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE LÚDICA NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A brincadeira é a principal atividade da infância. Pode-se afir-
mar isso não somente pela frequência em que as crianças brincam, 
mas principalmente, pela importância da atividade no desenvolvimen-
to infantil. A ludicidade é indispensável à saúde da criança. Para uma 
criança o ato de brincar representa desenvolvimento e aprendizagem. 
Por meio dos jogos ela vai compreender, controlar e interpretar a si 
mesmo e criar relações com os demais envolvidos no brincar.

Segundo Vygotsky (1998), para que se entenda o desenvolvimen-
to da criança, faz-se necessário analisar e levar em conta as necessidades 
das crianças e também os incentivos que são dinâmicos e eficazes para 
colocá-las em movimento. O autor entendia que o desenvolvimento 
delas está ligado a uma modificação nas motivações e incentivos rece-
bidos nos espaços onde estão construindo as suas relações. Ao mesmo 
tempo, é por meio da brincadeira que também são (re)construídas a 
zona de desenvolvimento e proporcionam uma transposição qualitativa 
no desenvolvimento e na aprendizagem infantil.

Quando um bebê nasce, atitudes como a observação, o toque, 
a manipulação de objetos são processos que nos meses seguintes co-
laboram para estabelecer relação com o brincar ou com os primeiros 
brinquedos. Da mesma forma que Vygotsky (1998), Kishimoto (2008) 
e Almeida (2005) defendem que os jogos e as brincadeiras variam de 
acordo com a idade das crianças. Assim que a criança começa a falar, os 
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jogos de exercícios diminuem e dão espaço aos jogos mais peculiares 
de acordo com as necessidades ou desenvolvimento da criança.

Um fator que pode ser observado no que diz respeito à brin-
cadeira é o desenvolvimento emocional e também da personalidade 
da criança. Para Dohme (2002) as crianças têm muitos motivos para 
brincar e uma destas razões é o prazer que podem desfrutar enquanto 
brincam. Assim como prazer, as crianças exprimem a agressividade, 
domínio da angústia, experiências e estabelecem relações sociais por 
meio da brincadeira.

Mello (1999) em suas pesquisas com crianças que foram vítimas 
de violência física doméstica pôde verificar por meio da brincadeira, as 
crianças organizavam as experiências que foram traumáticas em suas 
vidas, porque os conteúdos expressos no ato de brincar têm relação com 
suas histórias. Em concordância com estes estudos, Melo e Valle (2005), 
quando abordam sobre a influência do brincar no desenvolvimento 
infantil, ressaltam que o brinquedo harmoniza a manifestação de medos 
e angústias, agindo como uma válvula de escape para as emoções.

O brinquedo permite o desenvolvimento integral da criança, 
tendo em vista que a criança se envolve afetivamente, convive na 
sociedade e opera mentalmente, tudo de uma maneira envolvente, 
em que ela tira energia, (re)constrói suas normas, imagina, e (re)cria 
alternativas para decidir e resolver os imprevistos que possam surgir 
no ato da brincadeira. Sendo assim, podemos afirmar que o brinquedo 
promove o entendimento da realidade, possibilita a manifestação de 
comportamentos improvisados e espontâneos, exigindo movimenta-
ção física, emocional, e também, gera um desafio mental.

Para a criança nada é mais importante do que os brin-
quedos, pois estes proporcionam um mundo do tama-
nho de sua imaginação. Para que uma criança se torne 
um adulto saudável e bem ajustado é necessário que 
seu corpo esteja constantemente ativo, sua mente alerta 
e curiosa, seu ambiente dotado de materiais atrativos 
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e sua inter-relação com as outras pessoas se efetive de 
modo natural e efetivamente bem estruturado (SANTOS; 
CRUZ, 2010, p. 68).

Conforme Winnicott (2012), o ato de brincar permite a criança, 
adquirir experiência por meio das atividades lúdicas. No início da infân-
cia, a criança brinca sozinha ou com os pais, mas ao crescer um pouco 
mais, começa a procurar outras crianças para interagir. No momento 
em que ela descobre que isso é possível, ela está desenvolvendo as 
suas habilidades sociais, pois consegue interagir com outras pessoas.

CAMINHOS UTILIZADOS

Neste artigo buscou-se analisar a relação entre o lúdico e o 
brincar nos processos de aprendizagens das crianças com deficiência, 
transtornos globais desenvolvimento na educação infantil. Para agregar 
elementos, que permitissem a condução dessa discussão, foi realizada 
uma revisão bibliográfica.

Para analisar a relevância do temos, recorremos as produções 
existentes. Definimos como descritores a ludicidade, o brincar e pro-
cessos inclusivos. A partir da definição dos descritores estabelecemos 
que as buscas seriam realizadas na Biblioteca de Teses e Dissertações 
(BDTD), vinculada ao site do Instituto Brasileiro de Informação e Ciên-
cias em Tecnologia e do Scientific Electronic Library Online (SciELO), 
utilizando o recorte temporal de 2000-2015.

Identificamos, na nossa perspectiva de leitura, 50 produções 
entre artigos, teses e dissertações. Porém, destas, recortamos apenas 
dez para realizar a leitura aprofundada e realizar a Análise Textual Dis-
cursiva (ATD) percebida como “uma metodologia de análise de dados 
e informações de natureza qualitativa, com a finalidade de produzir 
novas compreensões sobre os fenômenos e discursos” (MORAES; GA-
LIAZZI, 2007, p. 7).
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A partir das categorias de análise emergiram textos em que estão 
expressos significados referentes ao objetivo proposto. Neste processo 
emergiu o foco temático, as categorias e subcategorias. Porém, neste 
momento, vamos discutir apenas o foco temático O lúdico, o professor e 
o desenvolvimento infantil com a categoria “Os processos educacionais 
inclusivos e o brincar”, que é composta por duas subcategorias “Na edu-
cação infantil inclusiva e a ludicidade: o que é discutido?” e, “Educação 
infantil e a ludicidade nos processos inclusivos das crianças surdas ou 
com transtornos do espectro autista (TEA)”.

O LÚDICO, O PROFESSOR E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

OS PROCESSOS EDUCACIONAIS INCLUSIVOS E A ATIVIDADE 
LÚDICA

Dessa forma, essa categoria apresenta algumas reflexões sobre 
a importância da ludicidade na vida da criança, tanto em casa como 
no espaço escolar, e sobre os processos inclusivos que permeiam as 
práticas dos professores. Mesmo sendo temas muito relevantes, ainda 
são poucos os componentes que discutem na formação de professo-
res da educação infantil e séries iniciais. Santos (2007) afirma que o 
brincar é uma necessidade de a criança tornar-se mais independente e 
conseguir manter relações com os outros.

Nesse sentido, trazemos duas proposições que surgiram a 
partir da leitura e análise dos dados produzidos durante a leitura dos 
materiais selecionados.
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NA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA E A LUDICIDADE: O 
QUE É DISCUTIDO?

A atividade lúdica e o jogo são muito importantes para a forma-
ção da criança e, na escola, este é o espaço no qual a inclusão ocorrerá 
de forma mais natural. Autores como Stainback e Stainback (1999) 
afirmam que a escola é um lugar do qual todos fazem parte, em que 
todos devem ser aceitos, onde todos devem ajudar e são ajudados por 
seus colegas e por outros membros da comunidade escolar. É a partir 
da convivência que se aprende a viver com a diferença.

Segundo Vygotsky (1998), desenvolvimento infantil está direta-
mente relacionado as necessidades das crianças, e ainda, o desenvol-
vimento delas está ligado a uma modificação nas motivações e incen-
tivos. Ou seja, cada criança, dependendo da fase de desenvolvimento, 
dependendo dos estímulos recebidos terá interesses e motivações 
para se envolver em atividades proporcionadas de maneira peculiar. 
No contexto de escolas inclusivas, essa mesma relação pode ser es-
tabelecida com as crianças com deficiência ou transtornos globais de 
desenvolvimento e crianças sem deficiência ou transtorno.

Neste sentido, faz-se necessário conhecer a crianças e suas 
necessidades, para elaborar atividades que possam auxiliar no seu 
desenvolvimento. Assim, é importante salientar também que a brin-
cadeira contribui no desenvolvimento emocional. Para Dohme (2002) 
as crianças têm muitos motivos para brincar, uma destas razões é o 
prazer que podem desfrutar enquanto brincam. Assim como prazer, as 
crianças exprimem a agressividade, domínio da angústia, aumento das 
experiências e estabelecem relações sociais por meio da brincadeira.

Ainda, segundo Dohme (2002), o desenvolvimento de ati-
vidades lúdicas voltado para os alunos com transtornos globais de 
desenvolvimento requer a aplicação de algumas ações específicas e 
por vezes, há a necessidade de uma avaliação criteriosa quanto ao tipo 
de atividades e seus benefícios. Por outro lado, faz-se necessário ter 
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clareza que o brincar e a sua manifestação por meio do brinquedo, 
possibilitam harmonizar a manifestação de medos e angústias e pode 
ser uma válvula de escape para as emoções.

O brinquedo permite o desenvolvimento integral da criança, 
tendo em vista que a criança se envolve afetivamente, convive na so-
ciedade e opera mentalmente, tudo de uma maneira envolvente, em 
que ela tira energia, constrói suas normas, imagina, e cria alternativas 
para decidir e resolver os imprevistos que possam surgir no ato da 
brincadeira. Sendo assim, o brinquedo promove a compreensão da re-
alidade, possibilita a manifestação de comportamentos improvisados 
e espontâneos, exigindo movimentação física, emocional, e também, 
gera um desafio mental.

Quando se refere à educação infantil e as crianças com de-
ficiência e transtornos globais de desenvolvimento, nota-se que a 
ludicidade tem papel fundamental, porém, o professor ao apresentar 
a atividade precisa ter objetivos traçados, uma metodologia adequada 
e ter clareza quanto o alcance com determinadas atividades lúdicas.

A especificidades das atividades diante as diferenças e necessi-
dades dos estudantes com deficiência, parte significativa das pesqui-
sas, procura discutir o processo em crianças surdas ou com transtornos 
globais de desenvolvimento. Segundo Mader (1997, p. 47) “um novo 
paradigma está nascendo, um paradigma que considera a diferença 
como algo inerente na relação entre os seres humanos. Cada vez mais 
a diversidade está sendo vista como algo natural”. Com isso, é possível 
articular esse paradigma a escola e a sociedade, é ainda, possível rela-
cionar com o outro e com o mundo em que vivemos.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E A LUDICIDADE NOS PROCESSOS 
INCLUSIVOS DAS CRIANÇAS SURDAS OU COM TRANSTORNOS 
DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

O processo de educação inclusiva é uma grande conquista para 
a sociedade e para as famílias das pessoas com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, pois os 
mesmos preparam para a convivência em sociedade, a superação de 
barreiras, estigma e preconceito. Apesar da garantia legal de acessar a 
escola regular, a luta pela igualdade de acesso, permanência e direito a 
ter um atendimento peculiar diante as especificidades ainda enfrenta 
barreira também na educação infantil.

Mittler (2003) orienta que a ideia de propor um ensino integra-
do para pessoas com deficiência foi abordada e intensificada entre as 
décadas de 1980 e 1990, passando a ser praticada apenas muitos anos 
depois. O processo de integração tem como objetivo trazer o aluno 
com deficiência para a convivência com os demais alunos, contribuin-
do assim com a sua participação e integração social.

Mendes (2010) aponta que o conceito de inclusão dentro das 
escolas tornou-se praticamente uma regra na sociedade a partir do 
final do século XX. Esse processo contribuiu com a revisão no que se 
refere à compreensão sobre valores e atitudes de modo a respeitar 
as diferenças. Sassaki (1999) afirma que a sociedade é que deve 
adaptar-se ao mundo da deficiência e não mais o contrário como 
outrora era feito.

Ademais, o processo de reestruturação educacional voltado 
para a inclusão de alunos com deficiência nas escolas é uma forma de 
promover a igualdade entre os indivíduos de maneira a prepara-los 
para uma vida ativa em sociedade (MITTLER, 2003). A construção 
de um currículo escolar que atenda às necessidades desses alunos e 
coloque em imediata convivência com os demais alunos faz com que 
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essa integração aconteça de forma eficiente, necessitando de constan-
tes planejamentos para que um ensino de qualidade seja oferecido a 
todos os alunos.

Quando analisamos situações específicos como as crianças que 
são diagnosticadas com transtornos globais em que estão incluídas as 
crianças com Transtornos do Espectro Autista “as atividades lúdicas 
têm grande relevância para o desenvolvimento da interação, comuni-
cação e comportamento da criança com TEA, favorecendo o processo 
de inclusão e do brincar com o outro” (COSTA, 2015, p. 56).

Rabelo (2014) analisa os processos inclusivos de crianças sur-
das na educação infantil, e aponta as dúvidas dos profissionais que 
tem clareza quanto ao seu papel na educação infantil, a ludicidade e a 
utilização da Libras como forma de comunicação e expressão.

Ao observar que as discussões que perpassam a educação 
infantil e a ludicidade estão voltadas na sua maioria para as situações 
que envolvem a criança surda ou a com transtorno do espectro autista 
(TEA), evidencia-se a necessidade de novas e profundas discussões 
que envolvem outras especificidades.

CONCLUSÃO

Os estudos são unanimes em afirmar que a ludicidade é funda-
mental para o desenvolvimento infantil por contribuir na elaboração 
de conhecimentos. O interagir por meio do brincar permite o processo 
de apreensão, síntese, expressão, análise e comunicação da criança 
sobre si mesma criando um sentimento e uma identidade pessoal e 
social, de interagir e pertencer a uma determinada realidade.

Para que a finalidade de ter a ludicidade como peça fundamen-
tal no desenvolvimento da criança seja alcançada, faz-se necessário 
salientar que os professores precisam oferecer a criança um ambiente 
atrativo que seja também enriquecedor da imaginação infantil, pro-
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movendo a construção de conhecimentos ligados ao prazer de viver. 
Observando sempre a idade e as especificidades que perpassam a 
criança naquele momento.

A ludicidade consegue dar estímulo às sensibilidades visuais, 
aprimora as habilidades motoras, incentiva a inteligência emocional, 
promove a integração e socialização e auxilia na evolução e cresci-
mento físico e mental, levando a criança a adaptar-se na sociedade de 
maneira saudável e enriquecedora.

Acerca dos processos inclusivos a ludicidade, a contribuição 
dos professores é de fundamental importância para que o bem-estar 
desses alunos e o processo de socialização aconteçam com eficiência 
dentro das escolas. Apesar das dificuldades e dúvidas presentes no 
cotidiano e no fazer dos professores da educação infantil, a ludicidade 
e os processos inclusivos vem ocorrendo, mesmo que seja de modo 
lento. Porém, temos poucas pesquisas que envolvem outras defici-
ências ou transtornos na educação infantil, além das discussões que 
envolvem os processos das crianças surdas ou crianças diagnosticadas 
com transtornos do espectro autista.
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REAFIRMANDO O “BRINCAR DE SER” 
DAS CRIANÇAS EM TEMPOS DE ILHA 

DESERTA E OS DESAFIOS PARA A 
DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL

Bruno Costa Lima Rossato

RESUMO
Esse trabalho tem como proposta pensar alguns aspectos praticados com as 
crianças, a partir das pistas sugeridas – em relatos e brincadeiras – em um 
período tão sensível que atravessamos em meio a uma pandemia. Entre ou-
tras experiências, em que crianças estão fora das escolas, um mundo emerge 
dentro de si como abertura para reafirmar a ideia do “Brincar de Ser”. Diante 
dessa visão, o conceito surgiu em uma pesquisa de Mestrado em Educação 
e visa enaltecer uma articulação que nos traz pensamentos outros, que nos 
questionam, potencializam rupturas de uma vida formatada, e, produzem 
formas de resistência, operam e inventam, em diferentes linguagens, narra-
tivas de um cotidiano vivido e experimentado. Como pressuposto, esse texto 
pensa as crianças e seus trânsitos escolares como algo que, embora seja 
forjada na contingência das normas estabelecidas, atravessa e transborda as 
fronteiras do instituído.
Palavras-chave: Crianças. Brincar de Ser. Cotidianos. Conhecimentos e Signi-
ficações.
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SITUANDO A CONVERSA: AS CRIANÇAS E A ILHA DESERTA

Iniciamos o ano carregado de muitas incertezas, como viver – 
ou sobreviver – em um período em que somos atravessados por uma 
pandemia, um vírus que circula mundialmente e nos coloca dentro de 
espaços denominado casa. Em um primeiro momento, o medo ao ex-
tremo foi colocado em xeque mediante o campo das relações sociais, 
novos hábitos passaram a ser criados na dimensão do viver e diversas 
situações novas “reprojetaram” nosso pensamento.

Em presença dessas perspectivas, alguns debates começam 
a surgir em diferentes campos da sociedade, dentre esses, o campo 
que pensa as crianças e suas infâncias. Muito se fala em desigualdade, 
pluralidade e opiniões a respeito de como vivem as crianças nesse 
período tão delicado. No entanto, em alguns aspectos, mais uma 
vez muito se fala sobre as crianças, porém, pouco se conversa com 
as crianças a respeito de seus pensamentos, suas posições e modos 
de viver. A partir dessa premissa, peregrinei, no meu cotidiano, com 
alguns relatos informais de colegas professores, amigos com filhos 
e me aventurei também em conversar com crianças, considerando 
a conversa um acontecimento (ALVES apud ROSSATO, 2017) que 
potencializa a afirmação. Deste modo, busco com as conversas o não 
estabelecimento de verdades ou um ponto final. Escutei, muito me 
afetei e, novamente, me senti atravessado por um conceito que, à épo-
ca, minhas parceiras da pesquisa de mestrado, as crianças, teceram 
comigo em algumas inquietações. Assim, percebi o quanto foi latente, 
apesar de nuances no campo das condições sociais, a potência do 
conceito “Brincar de Ser” que ressurgiu – no ano de 2020 – em meio 
uma “ilha deserta” (DELEUZE, 2005). Para o autor, a ilha deserta é o 
lugar do isolamento como condição para o movimento que consiste 
em reinventar o mundo, a partir não de uma impossível tábula rasa, 
porém, em meio as condições provisórias de afastamento que toda 
ilha oferece (DELEUZE, 2005). Vejamos a narrativa que corrobora com 
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a noção de “ilha deserta”, o diálogo surgiu em meio uma conversa com 
Baby Shark 91, de 4 anos:

Baby shark 9: A gente tá em casa pra não morrer de 
“Coronavírus”
Amigão: Mas vocês fazem o que em casa?
Baby Shark 9: Ué! A gente brinca... Vê a “profa” no tablet 
e brinca, ué!?
Amigão: A tá, entendi.
(Relato com Baby Shark 9 em mensagem de áudio via 
Whatsapp).

Na abrangência do relato anterior, esse texto tem como pro-
posta dar visibilidade a capacidade das crianças em constituir-se como 
um produtor de subjetividades mesmo que no meio de uma pandemia 
que resvala o capitalismo e as noções opressoras no campo da gover-
nabilidade. Perpetua-se, assim, que as crianças se constituam e se 
rompam mesmo que com base em padrões pré-definidos socialmente, 
uma condição de criação permanente, algo a ser defendido e apreen-
dido pelo adultos em suas relações com as crianças, para que de fato 
tenhamos um mundo melhor, mais harmônico e gostoso de viver.

Pensamos a noção de subjetividade na perspectiva de alguns 
pensadores “denominados” como pós-estruturalistas. A partir dessa 
visão, é possível afirmar que “o capitalismo produz formas-subjetivida-
de, modelizações subjetivas” (BARROS; PINTO apud ROSSATO, 2017). 
Esses modelos abarcam as percepções e a memória; envolve a dinâ-
mica das relações sociais; o campo das práticas. Nesse entendimento, 
os processos de subjetivação, ao mesmo tempo, são produzidos em 
instâncias coletivas e institucionais.

1  Os nomes foram escolhidos pelos autores dos relatos, após contextualizar a 
intencionalidade do texto conforme Rossato (2017).
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BRINCAR DE SER E O QUE APRENDEMOS COM AS CRIANÇAS: 
ALGUNS CONCEITOS PARA PENSAR A ILHA DESERTA

Frigideira: eu sou o Vermelho 
Pega a Metralhadora: eu sou o Homem-Aranha
Hulk Azul: eu sou o Hulk 
Ninja: eu sou o Ben 10 
(Diário de campo).2

Ao presenciar relatos sobre/com as crianças no período de iso-
lamento social, eu percebo, e tenho indícios, para reafirmar alguns dos 
conceitos que foram criadostecidos na minha parceria com as crianças. 
Mais que um locus, um campo de pesquisa, as crianças me afetam, 
atravessam-me, interrogam minhas práticas e fazeres.

Ao pensar nessa relação de pesquisar tendo a parceria de crianças 
eu valido-me, em uma busca incessante, das concepções de Ribes (apud 
ROSSATO, 2017, p. 38) sobre a ética na pesquisa com crianças. A autora 
nos abarca com o termo bakthiniano de “responsividade”, que congrega 
uma atuação de responder e de responsabilizar-se. Nesse aspecto: “Em 
que condições, adultos e crianças exercem suas responsividades? [...] 
Que relações de poder, de liberdade e de autoria se colocam nesse exercí-
cio? A que respondem? Pelo que se responsabilizam?”. Essas indagações 
são de extrema importância na urgência em haver uma horizontalidade 
nas condições desses diferentes sujeitos – adultos e crianças – no tecido 
social. Então, me vi em mais uma “armadilha” criada nessa lógica que 
nos coloca – adultos – em uma posição aparentemente favorável nas 
relações, como no caso da pesquisa, pois antes mesmo de apresen-
tar-me enquanto pesquisador para as crianças, fui posto na lógica de 
que todos naquele espaço já sabiam o que eu faria ali; todos já haviam 
autorizado a minha presença e apenas, depois disso, pude compartilhar 
e solicitar a ajuda das crianças para tecer minha pesquisa. É justamente 

2  Narrativa extraída da minha relação com as crianças nos movimentos da pesquisa 
de Mestrado.
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aí, na evocação do outro, que a ideia de ética se estrutura. Nessa lógica, 
discorrer uma ética da responsividade na pesquisa com crianças implica 
abrirmos mão de uma postura maquinal em relação ao conhecimento, 
mas que provoca também uma recusa ao agir inconsequente (RIBES 
apud ROSSATO, 2015).

Nessa convergência, os estudos nos/dos/com os cotidianos me 
ajudam a buscar uma abordagem de pesquisa que vai ao encontro com 
o que a autora mencionou.

Para nós que praticamos esse tipo de pesquisa, o 
cotidiano não é apenas o locus privilegiado de uma in-
vestigação, mas um espaçotempo (sic) de experimentar 
com os praticantes da educação uma forma de fazer 
ciência que não se dá a partir da clivagem entre sujeito e 
objeto, mas que se faz na relação com sujeitos, objetos, 
intensidades, fragmentos, imagens, sensibilidades, me-
mórias, que se transformam mutuamente no decorrer 
da caminhada, incluindo-se aí, principalmente, o próprio 
pesquisador (SOARES, 2010, p. 65, grifo do autor).

Considerando com Ribes (apud ROSSATO, 2017, p. 38) que não 
há uma sociedade sem crianças, visto que “o nascer das crianças é 
condição para a preservação da própria espécie humana”, podemos 
afirmar que a relação de alteridade entre adultos e crianças está imersa 
nas práticas da vida cotidiana como elemento constitutivo das próprias 
relações sociais. É nesse conjunto que se tecem os lugares sociais que 
adultos e crianças ocupam na sociedade e as condições a partir das 
quais se posicionam uns sobre os outros, sobre suas experiências 
da infância e da adultez e sobre o curso da própria vida (RIBES apud 
ROSSATO 2017).

Recorrendo à ajuda da arte e da literatura, o livro que inspirou 
a peça teatral “O Menino que Brincava de Ser” desnuda um jogo de 
brincadeira, de faz-de-conta, para trazer à tona questões cotidianas, 
que passam do autoritarismo – as dúvidas que, por vezes, a criança 
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tem – ao machismo e a reação dos adultos em lidar com essas ques-
tões quando abordadas pelas crianças.

A seguir, disponho um trecho do diálogo de dois personagens 
do conto ao qual recorro: Dudu3 e o Psicólogo. Tal passagem traz algu-
mas dessas situações que vivenciei com as crianças em minha pesquisa 
sobre aprendermos com os saberes fazeres produzidos pelas crianças:

Dudu, qual é sua brincadeira preferida? Gosto de Brincar 
de ser.
Brincar de ser? Será que eu conheço essa brincadeira? 
Você pode me explicar como é?
É assim: quando a gente brinca, a gente inventa que é 
outra coisa; quando eu vejo um desenho, eu brinco de 
ser aquele personagem mais legal do desenho. Quais os 
personagens você acha mais legais?
Gosto de um monte: quando eu vejo Robin Hood, eu 
brinco de ser ele; quando eu vejo o da Bela adormecida, 
eu brinco de ser a bruxa, gosto muito de ser a bruxa [...] 
(MARTINS apud ROSSATO, 2017).

Em um dos primeiros momentos da pesquisa, eu pensei que 
não seria justo ou leal com os meus parceiros de pesquisa nomeá-los 
com letras (X, Y ou Z) nem mesmo inventar nomes fictícios para eles. 
Ao longo da minha caminhada no magistério sempre percebi que as 
crianças têm uma grande habilidade em brincar de ser, ser o que não 
é... Mas, quando somos ou não somos? O que define essa condição? 
Que trânsito é esse que as crianças fazem junto à ação do verbo “ser”? 
Que condição é essa que as constitui? Que aproximações ou pontes 
entre real e imaginação passam pelo corpo?

Numa tarde de terça-feira retornei ao campo de pesquisa; che-
gando lá, vi que as crianças estavam muito alvoroçadas. Era um dia de 
muito calor, as salas possuíam pouca ventilação e a frequência estava 

3  Personagem principal do livro O menino que brincava de ser, da autora Georgina 
Martins (2000), que mostra a inocência de Dudu, o menino que brincava de ser o que 
sua imaginação permitisse e a reação dos adultos com seus julgamentos.
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alta. Conversei um pouco com a professora4 enquanto as crianças brin-
cavam livremente na sala de atividades. Tocou o sinal e elas foram para 
o recreio; perguntei à professora se poderia realizar uma atividade com 
as crianças; ela disse que sim. Retornando à sala, conversamos um 
pouco informalmente. Logo, em seguida, a professora tomou a palavra 
com a intenção de ajudar-me a iniciar a atividade e disse:“Turminha, 
hoje o pesquisador quer fazer uma atividade com vocês; vamos ouvir o 
que ele tem a nos dizer?” (DIÁRIO DE CAMPO, 2017).

Iniciei esse momento conforme o diálogo a seguir:

Pesquisador: Boa tarde, turminha. Crianças: Boa tarde.
Pesquisador: Vocês lembram que, no outro dia, estive 
aqui e conversei que precisava da ajuda de vocês; quem 
se lembra?
Crianças: Eu!
Elza: Você disse que queria que a gente ajudasse você a 
fazer uma pesquisa. Pesquisador: Isso mesmo, Elza! [...] 
Aí, nessa pesquisa, eu vou precisar escrever um pouco 
do que vocês pensam [...]
Hulk Azul: Tia, amarra meu sapato? Professora: Tá, peraí.
Pesquisador: Então, só que quando fazemos uma pes-
quisa, nós precisamos seguir alguns combinados. E, den-
tre esses combinados, é que nós precisamos escolher, 
inventar um nome para que a gente use na pesquisa. 
Daí, eu vou precisar que cada um pense num nome bem 
legal e que vocês queiram usar na pesquisa. Tudo bem?
Batata-verde: Qualquer nome?
Pesquisador: É, vocês vão inventar um nome para usar-
mos na pesquisa. Com esse nome, nós vamos brincar de 
ser, ser o que quisermos. Que tal?
Super-Thiago: Mas num pode usar o meu nome? Pesqui-
sador: Você quer usar o seu nome?
Super-Thiago: Não sei, é o meu nome. Pesquisador: E 
por que será que esse nome é seu? Super-Thiago: Todo 
mundo me chama, ué!
Pesquisador: E por que será que todo mundo te chama 
assim, foi você que escolheu?
Super-Thiago: Não, né?! Quando eu era bebê já tinha 
esse nome. E não vou usar outro!
(DIÁRIO DE CAMPO, 2017).



58COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

Brincar de ser o que desejamos, contudo, quando não dese-
jamos? Brincar, ser, gostar, desejar. E, de fato, como lidamos com a 
imaginação? O que a infância nos provoca? O que a infância nos alerta 
sobre perder de vista essa potência em burlar o instituído para brincar 
de ser? Será que perdemos essa habilidade ou não a praticamos? Mais 
à frente, segue a continuidade da atividade sobre a escolha dos nomes 
para uso na pesquisa:

Pesquisador: Bom, então, vamos fazer assim: cada um 
pensa em um nome que gostaria de “ser” na pesquisa. 
Nós vamos brincar de ser o que mais queremos nessa 
pesquisa que vocês estão me ajudando. Aí, vocês vão 
fazer um registro nessa folha de papel sobre a escolha 
desse nome, combinado?
Crianças: Tá.
Frigideira: Pode ser o que eu quiser? Pesquisador: Pode.
Frigideira: Tá.
(DIÁRIO DE CAMPO, 2017).

As crianças prosseguem fazendo seus registros; conversam 
entre si, fazem “cochichos”, usam a imaginação para brincar de ser, ser 
o que quiser, o que convém. No meio dessa encruzilhada de saberes 
fazeres, eis que me coloco em uma luta política diante dos modos de 
viver o nome, código tão atrelado ao gênero. Assim, surge no meio 
da pesquisa, a experiência de realizar invenções que surge nos acon-
tecimentos para problematizar e trazer tensões sobre os estudos e 
pesquisas realizados no campo da infância e da educação. Surge um 
novo caminho em minha trajetória da pesquisa.

Podemos pensar a ideia do “brincar de ser” como um disposi-
tivo. Soares (2010) apoia-se em Foucault (2005) para pensar o termo 
“dispositivo”. De acordo com Foucault (2005 apud SOARES, 2010, p. 
86): “O termo dispositivo indica um conjunto de práticas de saber, 
poder e subjetivação, tem, para o autor, um sentido e uma função 
metodológica”. Ainda, segundo Foucault (2005 apud SOARES, 2010), 
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um dispositivo pode produzir um efeito que não estava de modo 
algum previsto de antemão. Nessa apropriação da concepção de dis-
positivo, os nomes criados nessa pesquisa produzem uma forma de 
conhecimento que nos traz pensamentos outros, que nos questionam, 
potencializam rupturas nos modos habituais de vislumbrar a ideia de 
nome como demarcador de uma identidade engessada e formatada. 
Com isso, podemos destacar que os usuários, os praticantes ordinários 
(CERTEAU, 1994) se apropriam de artefatos culturais, inventam modos 
de produzir conhecimentos e significações.

Pesquisador: Então, turminha, terminaram de escolher 
os nomes?
 Crianças: Sim.
Pesquisador: Vamos lá, quem quer mostrar aos colegas o 
nome que escolheu ser e que tal dizer um pouco por que 
escolheu esse nome. Combinado?
Crianças: Tá [...].
Pesquisador: Quem vai começar?
Elza: Eu! [...] Eu escolhi ser a Elza porque eu gosto dela.
Pesquisador: E por que você vai brincar de ser a Elza? 
Onde você a conheceu?
Elza: Ela é a princesa do desenho; ela luta muito e canta 
“Livre estou, livre estou, não posso mais segurar”.
Pesquisador: Quem vai falar agora?
Frigideira: Eu! Eu vou brincar de ser a frigideira, porque 
eu gosto da panela que faz o bife lá em casa.
Pesquisador: Quem mais?
Hulk Azul: Eu vou ser o Hulk Azul porque eu não quero 
ser igual ao Hulk da televisão; eu quero ser diferente!
Pega a Metralhadora: Eu vou brincar de ser Pega a Me-
tralhadora. Da música “tra tra tra”.
Grupo de Crianças: [risos].
Batata-verde: Eu vou ser o Batata-verde porque a batata 
é amarela, mas se ela fosse verde, ia ser mais gostosa.
Luna: Que coisa de maluco [risos] [...].
Cozinheiro: Eu queria cozinhar, mas minha mãe não dei-
xa; vou ser o Cozinheiro porque aí eu brinco de cozinhar.
Hulk Azul: Eu não gosto de cozinhar, só de comer.
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Luna: Eu quero brincar de ser a Luna. Ela sabe muita 
coisa. Ela aparece no desenho do Show da Luna.
Ninja: O Ninja eu quero ser porque ser Ninja é muito 
legal; eles lutam como Samurai.
Leão Forte: Um leão é muito forte, eu sou forte também; 
aí, eu vou ser o Leão Forte da pesquisa!
Super-Thiago: Eu não vou mudar o meu nome; vou ser 
só Super-Thiago. Pesquisador: Nossa! Muito bacanas os 
nomes escolhidos, turminha. Agora que escolhemos os 
nomes que vamos brincar de ser nessa minha pesquisa 
que vocês estão me ajudando, eu prometo que serão 
esses nomes que vão aparecer quando eu começar a 
escrever sobre tudo que vocês vão me ajudar, tá legal?
Crianças: Tá.
Ninja: Então, a gente agora pode ser o que quiser?
Pesquisador: Pode! A gente sempre pode ser o que 
quiser, todo dia! Ninja: Não pode.
Pesquisador: Por que?
Ninja: Porque [...] se a gente for ser, a gente não ia brin-
car de ser Pesquisador: É verdade, Ninja, é verdade [...].
(DIÁRIO DE CAMPO, 2017).

Conforme o fechamento da conversa, vemos como é complexo 
“brincar de ser”. Lutar contra essas configurações que tentam en-
quadrar-nos em categorias, identidades, normas e nos mais variados 
aparelhos de controle, possibilitam-nos pensar em construir caminhos 
para que assumamos as rédeas de nossos próprios processos de subje-
tivação, de criação das nossas estéticas de existência (GUATTARI, 1981 
apud ROSSATO, 2017). Ao pensar nessa produção constante de um 
ideário de gênero, realizada por diferentes instituições e contextos da 
vida social, vemos como as práticas do “brincar de ser”, utilizadas nes-
sa pesquisa, reforçam a problematização elencada por Certeau (1994), 
que nos faz pensar que na vida ordinária, cotidiana, os modos de usar 
produzem derivas, desvios, apropriações e diferenças em contrapo-
sição à severidade normativa e suas respectivas condutas esperadas 
e planejamentos estrategicamente calculados por uma autoridade 
política, econômica, cultural, militar, religiosa etc.
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Produtores desconhecidos, os consumidores produzem 
por suas práticas significantes alguma coisa que poderia 
ter a figura de uma “linha de erre” [...]. Embora sejam 
compostas por vocabulários de línguas recebidas e con-
tinuem submetidas a sintaxes prescritas, elas desenham 
as astúcias de interesses outros e desejos que não são 
nem determinados nem captados pelos sistemas onde 
se desenvolvem (CERTEAU, 1994, p. 45).

Nesse sentido, as narrativas das crianças nos colocam em outra 
possibilidade de comunicação, de consumo de informações, de criação 
de significados e significações, de ver e ser visto, do engendramento de 
saberes potencializados pelas experiências vivenciadas em rede nos 
espaços-tempo do pesquisador.

Desse modo, interessa-nos saber quais caminhos a produção 
e circulação das práticas das crianças nos apontam para pensar a 
educação que temos hoje, qual desejamos e, também, outras possí-
veis. Pensar os currículos, seus alargamentos e atravessamentos que 
transbordam o instituído, colocando em xeque aquilo que é prescrito, 
produzindo agenciamentos outros e potencializando o (d)escolamento 
de nossas certezas.

APRENDIZAGENS INVENTIVAS E OUTRAS POSSIBILIDADES: 
OS PROCESSOS MIMÉTICOS PRATICADOS PELAS CRIANÇAS

Atravessar, provocar, “levantar uma poeira” em um período de 
pandemia e isolamento social. Tudo isso vai acontecendo e o coração 
inquietando-se como uma pessoa que interroga as práticas alheias nos 
espaços-tempo das crianças “fora das escolas”. No entanto, e, acima 
de tudo, como somos atravessados, provocados, que “poeiras” nos são 
levantadas quando estamos encenando uma vida “sem” escola? Que 
saberes fazeres e operações, as crianças praticam, que desestabilizam 
aqueles espaços denominados por cuidar do bem-estar das crianças?
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Para ajudar em nossas inquietações, Wulf (2013, p. 14) destaca 
que, na infância, os processos miméticos são de extrema importância, 
pois o autor defende que “o aprendizado cultural é em grande parte 
um aprendizado mimético”. Mais à frente, tal autor menciona que:

Em processos miméticos, as crianças aprendem a sentir, 
expressar e modificar seus sentimentos. Da mesma 
forma, a fala e a postura ereta são habilidades adqui-
ridas mimeticamente. Ademais, como mostrou Walter 
Benjamin em “Infância em Berlim por volta de 1900”, as 
crianças também exploram seu entorno em processos 
miméticos, nos quais assemelham–se a esse ambiente 
e o incorporam ao seu imaginário (WULF, 2013, p. 14).

Nessa abrangência, partilhamos da ideia de que as práticas teci-
das pelas crianças – mesmo que em tempos de pandemia – podem ser 
vistas enquanto processos miméticos que produzem diferença, afirma-
ção permanente. Os conhecimentos gestual e ritual são conhecimentos 
de cunho prático e tácito incorporados em seu caráter performativo, 
que emerge das relações. “Sem rituais, não haveria o social” (WULF, 
2013, p. 14). Assim, os rituais cumprem um desempenho central na 
formação social e cultural dos sujeitos. A exemplo de ritual, podemos 
destacar o uso de máscaras, álcool em gel e tantos outros rituais para 
sair de casa, existe uma transição do status de sujeito pré-pandemia 
para a situação de sujeito em tempos de pandemia, sendo um proces-
so encenado e executado no seio das relações sociais; o poder social 
do ritual desdobra-se do seu caráter performativo, pois esse caráter 
emerge (WULF, 2013). Para além dos rituais extraordinários, pequenos 
rituais cotidianos estão implicados na constituição dos sujeitos e das 
comunidades.

Amigão, as crianças da comunidade “77” estão na rua, 
sabem das máscaras, sabem do álcool em gel e brincam 
encenando tudo isso, brincando de “Coronavírus” mas 
esses corpos infantis estão fora de casa, brincando, tudo 



63COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

isso porque em casa não tem espaço físico e as mães 
liberam. Assim se dá o isolamento nas comunidades pe-
riféricas (Conversa do autor com Professor “The Flash” 
na plataforma Whatsapp).

Nos rituais, os gestos articulam um papel central já que “os 
gestos transmitem valores sociais e culturais em formas corpóreas 
[...]. Nos gestos muitas vezes estão condensados os significados dos 
rituais” (WULF, 2013, p. 16). Mas, esses rituais, gestos e aprendizagem 
são práticas a serem transmitidas? E as crianças, como se inserem nos 
processos miméticos? Nos rituais e gestos, temos como elemento 
central o papel dos elementos lúdicos, pois esse contribui para a mul-
tiplicidade e o caráter dinâmico da performatividade dos rituais e ges-
tos. O faz-de-conta é tencionado nas possibilidades de ação dos seres 
humanos; nele, realizamos nossa liberdade, tornando-se claros que 
rituais e gestos, corpos e performatividade, imaginação e processos 
miméticos na produção do patrimônio cultural intangível, bem como 
admitir e destacar a inventabilidade nos processos de subjetivação.

ALGUMAS (DES)CONSIDERAÇÕES

O texto, este texto, assim como na vida, as ideias precisam es-
tar previamente selecionadas e são apresentadas em uma sequência 
linear, um espaço-tempo linear de sobreposição de ideias, conceitos e 
relatos/conversas. Para essa pessoa que escreve, denominada como 
autor, é importante ressaltar que em um mundo em que os processos 
de conhecimento e significações se dão em rede, esta linearidade, 
tanto da escrita acadêmica ou da temporalidade linear, são movimen-
tos artificiais, espaços-tempo de fabulação, de ordenação daquilo que 
chamamos de real. E, por conta disso, a importância, também, de 
reafirmar alguns conceitos tecidos em meio as experiências/vivências 
com o(s) campo(s) de pesquisa.
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Rever os conceitos de pesquisa tencionados com as crianças e 
me aprofundar, a partir de conversas cotidianas informais sobre como 
– talvez – as crianças vivem e pensam a pandemia, me aproximou ain-
da mais daquilo que é caro, o espírito livre da criança: “uma roda que 
gira sobre si, um movimento, uma santa afirmação” (NIETZSCHE apud 
ROSSATO, 2017, p. 90). Logo, os processos de educação/formação, 
os processos de resistência e os processos de subjetivação precisam 
ser atravessados pelas reinvenções que serão necessárias, em meio 
ao mundo pós-pandemia, como um jogo que tem como “regra” fazer, 
sentir, ensinar aprender, desconhecer. Viver as coisas de boa vontade 
mesmo que soframos um pouquinho ou “muitão”, como tem sido. É 
uma via de mão dupla, tripla, quádrupla; são muitas mãos, pés, braços, 
pernas, cabeças [...]. Como em um jogo de futebol onde a bola vai de 
um lado para o outro no campo, ora no chão, ora no ar, ora parada, ora 
em movimento, ora no pé, ora na cabeça.

Após três anos da defesa de minha dissertação de mestrado, 
eu, sujeito autor que busco potencializar as crianças enquanto minhas 
parceiras de pesquisa, já consigo arriscar algumas tentativas de me 
posicionar na perspectiva de Nietzsche (2002 apud ROSSATO, 2017) 
e à “Fábula dos Três Espíritos”: “Três transformações do espírito vos 
menciono: como o espírito se muda em camelo, e o camelo em leão, 
e o leão, finalmente, em criança” (NIETZSCHE 2002 apud ROSSATO, 
2017, p. 90). Nesse aspecto, por mais duro que seja o momento atual 
da vida, nós, adultos, precisamos – mais uma vez – aprender com as 
crianças que não somos mais os mesmos.
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TENSÕES ENTRE SABERES E PRÁTICAS: 
AS DICOTOMIAS ENTRE CUIDAR E 
EDUCAR A PARTIR DAS RELAÇÕES 

ENTRE PROFESSORAS E AUXILIARES EM 
UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL DE SALVADOR-BA

Mauricia Evangelista dos Santos

RESUMO
A Lei 9.394/96 foi um marco para as mudanças tangentes à concepção de 
Educação Infantil enquanto espaço que se limitava a assistência para um 
ambiente que contemplasse as práticas pedagógicas da educação formal. É 
neste cenário que se insere o presente artigo cujo objetivo é investigar a rela-
ção entre os saberes e práticas das profissionais que atuam nos Centros Mu-
nicipais de Educação Infantil de Salvador. O trabalho discute as relações entre 
a formação acadêmica das educadoras e a atuação prática das auxiliares de 
sala. Trazemos à tona as questões relacionadas ao cuidar e educar, colocando 
em pauta o cotidiano da instituição como espaço onde emergem os modos 
pelos quais cada profissional significam suas práticas e seus saberes. A pes-
quisa é de cunho qualitativo, apoiado na abordagem teórica-metodológica 
da Rede de Significações (RedSig). Recorremos à análise documental, entre-
vistas semiestruturadas e grupos focais. Constituem-se sujeitos da pesquisa 
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educadoras, auxiliares e gestora da instituição. As análises evidenciam uma 
divisão do trabalho na instituição, contribuindo para a construção de relações 
conflitivas entre auxiliares e professoras, observando-se poucos episódios 
de compartilhamento das ações docentes. Demarcam hierarquias as quais 
estão entrelaçadas nas relações entre formação acadêmica e experiência em 
serviço, atravessadas por relações de poder.
Palavras-chave: Educação Infantil. Saberes e Práticas. Formação Docente. 
Cuidar e Educar.

INTRODUÇÃO

As discussões acerca da Educação Infantil e das políticas de 
formação de suas profissionais têm ocupado lugar de destaque nas 
últimas décadas no cenário acadêmico, pois apontam para uma 
revisão da compreensão tanto das práticas pedagógicas, como das 
políticas de formação endereçadas às profissionais que atuam junto às 
crianças pequenas dentro das creches. De acordo com Campos (1999), 
a partir da regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
nº 9.394/96 e das reformas introduzidas nos sistemas educacionais 
estaduais e municipais surge uma nova perspectiva para a abordagem 
da formação e da constituição da carreira docente enquanto profissão.

Nesse contexto é que são formuladas inúmeras questões que 
podem nos ajudar na compreensão de como se efetiva as práticas de 
ensino nos espaços das creches a partir da articulação entre os sabe-
res e os fazeres na Educação Infantil: Quais são as práticas de ensino 
desenvolvidas pelas mulheres que atuam nos espaços de Educação 
Infantil? Que tipo de formação torna uma pessoa capaz de articular 
os aspectos do cuidar e do educar de crianças pequenas em espaços 
educacionais coletivos?

Essas questões se tornam um marco balizador à compreensão 
de como se articulam os saberes e os fazeres das profissionais que 
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atuam diretamente com crianças, desempenhado atividades de cuidar 
e educar dentro dos espaços de Educação Infantil. Ou seja, são ques-
tionamentos que nos provocam a pensar como acontece a relação 
entre os fatores ligados à formação versus atuação das profissionais 
que desempenham diversas atividades na Educação Infantil quando 
ainda se verifica a presença de profissionais sem formação específica 
atuando como educadoras nos espaços das creches.

Segundo Cerisara (2002), a incorporação das instituições de 
Educação Infantil ao sistema de ensino representa um desafio a ser 
superado uma vez que segundo Lei 9.394/96 até o ano de 2007 todas 
as profissionais que atuam diretamente com crianças deveriam ter 
formação especifica na área.

O desafio que essa deliberação coloca é que não 
podemos negar a existência de profissionais que não 
possuem sequer o ensino fundamental atuando nos es-
paços de educação de crianças de 0 a 6 anos, em creches 
e pré-escola de todo país (CERISARA, 2002, p. 13).

O presente artigo é resultado de uma dissertação de mestrado 
já concluída, cujo objetivo foi compreender como se configuram as 
relações entre as diferentes profissionais (professoras e auxiliares), 
que atuam em um Cmei, tendo como referência as especificidades das 
suas práticas permeadas por crenças, valores, sentidos, significações e 
diferenças construídas no cotidiano do trabalho.

No presente estudo, tomamos o processo de municipalização 
da Educação Infantil no município de Salvador-BA, que ocorreu em 
2008, como marco histórico e contextual para que se possam iniciar 
as discussões acerca das relações entre professoras e auxiliares de 
sala nos espaços de Cmei. Com o processo de municipalização das 
creches – as quais passam a fazer parte, a partir de 2007, da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – surge uma nova 
profissional dentro dos espaços das creches. Seguindo as determina-
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ções da Lei 9.394/96, foram admitidas por meio de concurso público 
novas profissionais com formação superior em pedagogia ou normal 
superior. As educadoras de antes, as quais não possuíam formação 
específica na área, passam a desenvolver a função de Auxiliares de 
Desenvolvimento Infantil – ADIs, ou seja, auxiliares de classe.

A presença de duas profissionais com características distintas 
dentro das creches, uma exercendo a função de educadora e a outra 
a de auxiliar de sala, instiga a necessidade de um olhar mais aprofun-
dado a respeito das relações que se estabelecem entre essas duas 
profissionais, bem como sobre o processo de troca de experiências 
entre elas. Nesse cenário, algumas questões emergem: como são esta-
belecidas as relações entre os saberes da experiência (as auxiliares) e 
os saberes da docência (as professoras), uma vez que a distinção entre 
elas é marcada, sobretudo, pelo tempo de atuação em creche e pela 
formação acadêmica? Essas diferenças têm alicerçado as dicotomias, 
no que tange a demarcação de um espaço entre quem educa e quem 
cuida no Cmei?

OBJETIVOS

No presente artigo será apresentado as problematizações refe-
rentes aos embates entre os saberes e as práticas que se tecem no co-
tidiano do Cmei, a partir dos papéis e posicionamentos dos diferentes 
sujeitos, por meio dos discursos que cada uma das profissionais porta 
em relação a si e a outra, buscando compreender como significam o 
trabalho que exercem junto às crianças pequenas de forma cotidia-
na. Serão trazidos para o debate os conflitos e dicotomias em torno 
de questões relacionadas ao cuidar e educar, além da experiência x 
formação como campo de forças discursivas que mediam as intera-
ções profissionais e que estão alicerçadas na matriz sócio-histórica da 
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Educação Infantil, tanto no nível macropolítico (social, histórico), como 
micropólitico (institucional e relacional).

Para tanto, buscar apoio na perspectiva teórico-metodológica 
da Rede de Significação-RedSig, tornou-se uma escolha importante 
uma vez que a RedSig tem como objetivo compreender a produção 
de sentidos e significados em situações específicas. Esta perspectiva 
teórica-metodológica nos ajuda a compreender como as profissionais 
encontrarem-se imersas em uma trama de significações, permeado 
pela matriz sócio-histórica, que se traduz nas práticas discursiva e não 
discursivas, nos modos como está configurada a organização e divisão 
do trabalho, os padrões sociais, as normas, crenças e valores que atra-
vessam o cotidiano.

Logo, defendemos a ideia de que a significação como produ-
ção de sentidos, é resultante de um trabalho coletivo, que implica ao 
mesmo tempo acordo mútuo, estabilização e diferença, contribuindo 
para a construção de identidades dos sujeitos produtores dessas sig-
nificações. Para tanto, pensar nos modos pelos quais cada profissional 
significa suas práticas e seus saberes é levar em consideração que as 
experiências, as posições e posturas desses sujeitos vão se produzindo 
coletivamente, nos entremeios das sensações sentimentos e emoções 
nas interações sociais (SMOLKA, 2004, p. 45).

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para dar conta da complexidade das questões que envolvem 
o objeto em discussão, o presente estudo buscou apoio na pesquisa 
de base qualitativa, cujos dados são predominantemente descritivos e 
obtidos no contato direto entre a pesquisadora e a realidade estudada.

A pesquisa apresenta um desenho metodológico apoiado na 
abordagem teórico-metodológica da Rede de Significações (RedSig), 
como metáfora que alude à interdependência entre os elementos 
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discursivos e não discursivos, entre posicionamentos e papéis desem-
penhados por diferentes sujeitos em interação.

No que tange à construção do corpus de pesquisa a perspectiva 
da RedSig entende que seu objetivo é apreender diferentes aspectos 
da situação investigada, relevantes para a compreensão da temática 
em estudo, buscando analisar os sentidos envolvidos, seus movimen-
tos de construção e reconstrução. É importante frisar que:

A RedSig não existe enquanto uma entidade, mas é uma 
apreensão pelo pesquisador da situação investigada e 
uma interpretação de como os componentes apreendi-
dos articulam-se e circunscrevem certas possibilidades 
de ação/emoção/cognição (ROSSETTI-FERREIRA et al., 
2004, p. 31).

O lócus da pesquisa foi um Centro Municipal de Educação In-
fantil, localizado na periferia da cidade de Salvador. O Cmei atendia na 
época da pesquisa a 135 crianças de 2 a 5 anos de idade, em período 
integral, que são divididas em seis grupos de acordo com a faixa etá-
ria. Por cada grupo, é responsável uma professora e uma auxiliar de 
desenvolvimento infantil – ADI, com exceção dos grupos 3 e 2 os quais 
possuem duas ADIs em cada um.

Os sujeitos da pesquisa foram 6 professoras, 9 ADIs e 2 ges-
toras. Recorreu-se às estratégias da análise documental, observação 
participante, questionário, entrevistas semiestruturadas e realização 
de grupo focal, como estratégias metodológicas de coleta de dados.

A sistematização das informações que foram construídas a par-
tir dos dados das entrevistas, dos dados coletados nas observações e 
dos grupos focais realizados seguiu os seguintes passos: Transcrição na 
íntegra das entrevistas; leitura atenta das notas dos diários de campo 
colhidas por meio das observações participantes; leituras das entrevis-
tas e dos relatórios dos grupos focais com a finalidade de apreensão 
dos principais eixos de discussão dos dados; elaboração de categorias 
de análise.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS: SABERES E PRÁTICAS NA 
CONSTITUIÇÃO DO COTIDIANO DO CMEI

Ao direcionar a discussão para a relação que ocorre entre os 
saberes e as práticas, ou seja, dos modos como são articuladas as 
práticas desenvolvidas tanto pelas professoras quanto pelas auxiliares 
nos espaços da Educação Infantil, notamos que a questão dos saberes 
docentes, tem ao longo das últimas décadas, ocupando lugar de des-
taque no cenário acadêmico nacional e internacional no que concerne 
às pesquisas em educação de uma forma geral e sobre formação do 
educador de modo específico.

Em relação aos saberes docentes os anos da década de 1990 
marcam, segundo Nunes (2001), novos enfoques e paradigmas para a 
compreensão da prática docente e dos saberes dos professores, com 
as discussões de autores como Pimenta (1999), Nóvoa (1995), entre 
outros; todos enfatizando a necessidade da valorização do estudo dos 
saberes docentes na formação de professores. Outro enfoque dado se 
refere à reelaboração dos saberes iniciais dos professores em confron-
to com sua prática vivenciada.

Essa reelaboração ocorre porque os saberes docentes são ad-
quiridos, tanto na academia, por meio do processo de formação inicial, 
quanto no fazer cotidiano que conjuga elementos da vivência e da for-
mação de cada profissional nos momentos de atuação em sala de aula. 
Assim, os saberes docentes estão imbuídos dos aspectos subjetivos e 
sócioculturais que compõe a identidade de cada professor/a, podendo 
ser considerados heterogêneos, já que trazem marcas da subjetividade 
humana de cada profissional e dos fatores externos que compõem 
cada sujeito como pessoa e como profissional.

Tomamos de empréstimo as ideias dos referenciais que discu-
tem as relações entre os saberes docentes e a formação de professo-
res. Nesse sentido, serão considerados os trabalhos de Tardif (2002), 
Nóvoa (1995), Pimenta (1999) entre outros.
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Segundo Tardif (2002, p. 61) “os saberes dos professores são 
plurais e heterogêneos, considerando a relevância dos saberes oriundos 
da experiência”. O estudo desse autor é relevante para a abordagem 
aqui apresentada, pois, segundo ele há uma distinção entre os saberes 
que são adquiridos na prática da profissão (saberes experienciais) e, 
aqueles saberes adquiridos no âmbito da formação de professores 
(saberes profissionais). “Pode-se chamar de saberes profissionais o 
conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de 
professores (escolas normais ou faculdades de ciências da educação)” 
(TARDIF, 2002, p. 36).

Há também os saberes disciplinares oriundos das diferentes 
áreas do conhecimento (Matemática, História, Filosofia) e os saberes 
curriculares que se apresentam nos programas escolares, os quais os 
professores necessitam de alguma forma aplicar. Os saberes que se 
pretende discutir no trabalho, levando em consideração que os fazeres 
nos espaços de creche se alicerçam tanto no terreno da experiência 
quanto no terreno da formação, são os saberes profissionais e os sabe-
res experienciais entendidos como:

O conjunto de saberes atualizados, adquiridos e ne-
cessários no âmbito da prática da profissão docente e 
que não provêm das instituições de formação nem dos 
currículos. Estes saberes não se encontram sistemati-
zados em doutrinas ou teorias. São saberes práticos (e 
não da prática: eles não se superpõem à prática para 
melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela são 
partes constituintes enquanto prática docente) e for-
mam um conjunto de representações a partir das quais 
os professores interpretam, compreendem e orientam 
sua profissão e sua prática cotidiana em todas as suas 
dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a cultura 
docente em ação (TARDIF, 2002, p. 49).

Os saberes das auxiliares e das professoras, a partir de suas 
práticas se revelam singulares, interativos, polimórficos e flexíveis. Ao 
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mesmo tempo em que são construídos a partir da vivência entre uma 
e outra, eles se reconstroem, modificam e são modificados ao longo 
da trajetória profissional e pessoal de cada uma dessas mulheres bem 
como ao longo das práticas discursivas no contexto institucional.

O discurso apresentado procura exemplificar como os saberes 
de um determinado grupo podem ser resignificados e apropriados por 
membros de outro grupo a partir das interações práticas que se dão 
no cotidiano.

Eu tenho uma adi que é formada, graduada e que tem 
muita experiência. Eu a escolhi porque ela tem expe-
riência e iria contribuir e me ajudar. Eu digo: a sala de 
aula na minha ausência é sua, você pode ficar a vontade, 
o planejamento está aqui. Ela pode fazer o que quiser. 
Foi a primeira vez que em cinco anos eu recebi uma 
auxiliar que nesse sentido na parte pedagógica tem me 
ajudado muito. A gente troca muito. Eu sei que eu tive 
e dei oportunidade pra ela desenvolver o trabalho dela 
(professoras, 5 anos de experiência).

O que há nessa interação é o compartilhamento de um saber 
prático. A vivência e necessidade de troca entre os saberes dessas 
profissionais emergiu a partir da necessidade que o cotidiano impôs 
a ambas. A experiência da auxiliar permitiu que, progressivamente 
a professora recriasse novos modos de atuação, ressignificando sua 
prática a partir do fazer que constitui o trabalho desenvolvido pela 
auxiliar. Para a auxiliar possibilitou o reconhecimento de seus saberes 
experienciais como condição para o bom funcionamento das ativida-
des propostas ao grupo de crianças com as quais atuam.

A fala a seguir ilustra a importância do que significa o reconhe-
cimento desses saberes para as auxiliares. “Minha professora me deu 
a oportunidade para que eu possa participar. Hoje há uma parceira 
entre eu e ela. Eu penso que estou ganhando pouco, mas estou me re-
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alizando quando essa parceria acontece. É um momento maravilhoso” 
(auxiliar – 18 anos de experiência).

Por outro lado, para a maioria das auxiliares essa troca e essa 
parceria no trabalho que é desenvolvido ainda não acontecem.

Olha, foi muito difícil para a gente se acostumar com a 
mudança da creche pra secretaria de educação. Quando 
municipalizou, por que elas chegaram assim, chegando, 
quer dizer que nós ficamos de lado, todo aquele traba-
lho que a gente tinha de ensinar entendeu? De fazer 
plano de aula, de saber como lidar com as crianças, foi 
deixado de lado, e foi um baque para agente, sabe? Que 
você não imagina essas coisas, e muitos funcionários, 
eles não queriam aceitar, eu me coloquei no meu lugar 
entendeu? Eu sei, e elas chegaram assim com tudo, e 
quem manda aqui sou eu, quem ensina sou eu, quem 
sabe sou eu, entendeu? E aí foi isso, foi um baque enor-
me (auxiliar, 19 anos de experiência).

Fica evidenciado que os saberes e práticas construídos pelas 
auxiliares antes da divisão do trabalho com as profissionais de nível 
superior, não foi considerado, demarcando uma ruptura e uma sepa-
ração de papéis. A entrada de novos sujeitos no Cmei (as professoras) 
dificultou o processo de interação e de comunicação essenciais para a 
construção de saberes compartilhados e a consolidação de uma prática 
articulada e integradora entre profissionais de nível superior (profes-
soras) e profissionais técnicas (auxiliares). O processo de formação é 
contínuo, estende-se ao longo da vida, permeado por contradições e 
continuidades. Nesse sentido Tardif (2002) coloca em evidencia o saber 
da experiência, pontuando que as relações que se criam no cotidiano 
do trabalho compõem a prática do/a professor/a, transformando os 
saberes da experiência em saberes docentes e vice versa.

Para o autor:
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Os professores, no exercício de sua função e na prática 
de sua profissão, desenvolvem saberes específicos, ba-
seado em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de 
seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por 
ela validados. Eles incorporam a experiência individual 
e à coletiva sob a forma de habitus e de habilidades de 
saber-fazer e saber-ser (TARDIF, 2002, p. 38).

São esses saberes, os saberes que emergem da experiência que 
dão tônica à atuação das auxiliares, compondo as rotinas de práticas 
desenvolvidas no espaço da instituição, ao mesmo tempo em que 
esses saberes demarcam um lugar, uma posição em que cada uma das 
profissionais se situa umas em relação às outras, na constituição da 
identidade profissional, em constante mudança. Assim é no jogo de 
papéis e posicionamentos, onde cada uma vai se reconhecendo como 
sujeito da sua prática e objeto do discurso da outro, que se engendram 
as relações de poder. É no encontro/confronto com o outro, que se 
constrói uma imagem de si e que por não ser fixa, desestabiliza-se e se 
ressignifica no movimento dialético da rede de significações.

Tal perspectiva nos remete à análise de como cada profissional 
(auxiliar e professora) dá significado ao próprio trabalho e ao trabalho da 
outra. Possibilitar a cada uma delas olhar para a sua profissão e para a 
profissão da outra de forma reflexiva, não foi uma tarefa simples. Como 
as professoras e as auxiliares modificam e/ou ressignificam suas práticas 
e sua concepção acerca de seu trabalho a partir das interações que es-
tabelecem entre si? Por meio de grupos focais essa questão foi discutida 
entre os grupos, constituindo-se um espaço de reflexividade. Observa-
mos que a forma como cada uma das profissionais constrói o seu papel 
se dá na interação com a outra, seja por meio de conflito ou negociações 
na forma de se posicionarem e serem posicionadas discursivamente, por 
meio dos processos de significação coconstruídos no conflito, confronto 
e negociação de posições e posicionamentos (valores, crenças, normas) 
na construção da sua prática profissional, permeada pelos discursos 
sociais e institucionais (matriz sócio-histórica).
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Se entendermos cada profissional como um ser em movimento 
perceberemos que cada uma delas, professoras e auxiliares constroem 
seus valores crenças e atitudes, agindo em torno de um tipo de eixo 
pessoal que permite se diferenciar dos outros. Para Nóvoa (1995) a 
identidade diz respeito à maneira singular de ser de cada indivíduo com 
características particulares que determinam seu modo de ser e de estar 
no mundo, os quais permanecem e são modificados em seus contextos 
culturais. Nessa direção Nóvoa vai pontuar que “a identidade é um lugar 
de lutas e conflitos, é um espaço de maneiras de ser e estar na profissão, 
mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se 
diz professor” (1995, p. 17). Isto nos obriga a tratar a questão da constru-
ção da identidade profissional como processos identitários.

Olha! Minha função hoje, eu me acho tolhida de certas 
coisas que eu fazia, né? Por exemplo, de dar opinião, a 
professora poderia fazer assim: O que é que você acha 
do que eu estou fazendo? Pedir um pouco de opinião! E 
isso não acontece. Raramente isso acontece, da gente 
participar [...]. Então a gente estranhou, mas a profes-
sora faz de tudo. A gente tá ali pra quê? Para olhar a 
criança, dar banho, a comida, só. Mas na dinâmica da 
creche como um todo a gente não participa não, então 
assim [...]. Como é que se diz... no pedagógico, pedagó-
gico a gente não se mete não, não se mete (auxiliar, 19 
anos de experiência).

A auxiliar enuncia a inconformidade com a exclusão, no que diz 
respeito à sua participação na realização das tarefas pedagógicas, ao 
mesmo tempo em que demonstra certa clareza quanto á sua função 
dentro do Cmei. A identidade aqui vai se construindo a partir do con-
fronto entre como eu sou e como o outro me percebe.Nesse emara-
nhado de significações, o contexto se constitui enquanto um campo de 
disputa, de onde emergem os desagrados e os desafetos, porque há o 
desejo de que o outro me reconheça (veja como eu quero que ele veja 
e não com um olhar próprio do diferente).



78COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

No que diz respeito ao que pensam como requisito para atuar 
na Educação Infantil as falas das auxiliares se entrecruzam com o que 
pensam as professoras sobre o trabalho no Cmei. “Para trabalhar aqui 
no Cmei primeiramente deve é gostar de criança, tem que gostar, se 
a pessoa não gostar nem adianta. Tem que gostar e saber lidar com a 
criança, saber respeitar a criança, para a criança aprender a respeitar 
você” (M 03 – 19 anos de experiência).

A percepção dessas profissionais acerca dos saberes necessá-
rios para atuar na educação infantil é construída no universo da insti-
tuição de Educação Infantil e na vivência/atuação de cada uma dessas 
profissionais enquanto mães e mulheres que cuidam de crianças desde 
muito cedo. Tanto professora quanto auxiliar compartilham a visão de 
que gostar de crianças é fundamental para tornar uma pessoa capaz 
de atuar como profissional da educação infantil. Isto tem como marca 
um discurso que teima em apresentar a naturalização da associação 
entre mulher e criança, especialmente a criança pequena, decorrente 
da maneira como a esfera pública construiu as ideias acerca da Educa-
ção infantil no país e de suas profissionais.

O depoimento a seguir revela o significado do trabalho em 
Cmei.

Eu gosto de tocar nas vidas, você conhecer aquela his-
tória das crianças e daí ontem mesmo nós tivemos uma 
reunião, aí você fica sabendo das histórias, você percebe 
que você, você as vezes [...]. Eu não sou mãe e esse foi 
um sonho para mim. Foi um sonho que não foi realizado, 
então às vezes quando eu estou assim com meus alunos, 
eu me sinto como mãe deles né? eu faço, eu falo sempre 
para as mães nas reuniões que eu sei que é muito ruim 
você chegar e saber que seu filho foi mordido, vou dizer 
para vocês que eu sofro também com isso, então, tenho 
esse sentimento assim, essa afetividade, esse carinho, 
eles dá esse retorno. Esse retorno de carinho que eles 
comentam em casa, que falam comigo (professora, 23 
anos de experiência).
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Aparece nesse depoimento a metáfora da representação da 
mãe ou segunda mãe. Nesse depoimento fica evidenciado também a 
identificação por parte da professora da necessidade de articular as 
práticas de cuidado e educação ao sentimento caritativo endereçado 
às crianças pobres. Guimarães (2008) aponta que:

Muitas vezes, as profissionais responsáveis pelo atendi-
mento às crianças na creche reconhecem a importância 
do seu trabalho quando o identificam com a função 
materna. Chamam a si mesmas de mães das crianças e 
afirmam que protegem e cuidam dos bebês reconheci-
dos por elas como “carentes”, como se fossem as mães 
(GUIMARÃES, 2008, p. 41).

A dimensão do conhecimento ou de um saber especializado 
parece não ocupar lugar central na definição da própria capacidade 
para o trabalho. Ao contrário a maternagem (entendido aqui como os 
processos sociais de cuidado e educação das crianças, independen-
temente do sexo das pessoas que os desempenham, uma vez que é 
usado em oposição ao termo maternidade, esta sim relativa à dimen-
são biológica da gestação e do parto) e a afetividade são significados 
centrais que qualificam o trabalho na Educação Infantil, tomada como 
funções naturalizadas.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A diferença de formação entre professoras e auxiliares é um 
dos fatores que contribui para que as atividades dentro da sala de 
aula sejam realizadas separadamente por cada profissional, ou seja, a 
professora é sempre responsável pelo planejamento e realização das 
atividades pedagógicas, sem levar em consideração a participação das 
auxiliares nesse processo. As auxiliares, por sua vez ficam encarregadas 
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de desempenhar as funções ligadas aos cuidados físicos das crianças, 
como banho, colocar para dormir e servir a alimentação.

Por meio das observações, foi possível perceber que a dico-
tomia entre as atividades do cuidar e do educar é uma característica 
marcante na instituição em que a pesquisa foi realizada e que por sua 
vez essa dicotomia contribui para que as professoras e as auxiliares se 
tornem dois grupos distintos dentro da creche ao realizarem tarefas 
especializadas com base nos saberes oriundos da formação acadêmi-
ca de um lado, e nos saberes originados da experiência de ser mãe, 
mulher e “cuidadora” de crianças desde muito cedo, de outro. Iden-
tificamos que o cotidiano e a rotina da instituição é constituída por 
saberes e práticas que emergem de matrizes sócio-históricas diferen-
tes, ou seja, de um lado temos os saberes acadêmicos que permitem 
o desenvolvimento das atividades de caráter mais tecnicista que visam 
ao desenvolvimento cognitivo das crianças, por meio das atividades 
relatadas como pedagógicas. Por outro lado, os saberes que emergem 
dos longos anos de experiência/vivência/atuação na Educação Infantil, 
ligado às práticas de cuidados físicos. São os saberes/fazeres que de-
marcam o campo de atuação das auxiliares. É um saber/fazer prático 
entendido como de menor valor por não ter certificação acadêmica 
que o legitime como válido, mas que são imprescindíveis ao funciona-
mento institucional e ao desenvolvimento integral das crianças.
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COMO O DESENGAJAMENTO DAS 
FAMÍLIAS NO ACOMPANHAMENTO DAS 

ATIVIDADES ESCOLARES INTERFERE NO 
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS

Ana Paula de Souza Oliveira

RESUMO
O presente trabalho é decorrente ao cumprimento do estágio obrigatório do 
Componente Curricular Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental I, sob a coordenação da Professora Dra. Ana Carla Ramalho 
Evangelista Lima. No decorrer do estágio presenciei algumas situações que 
me fizeram pensar como o desengajamento das famílias no acompanhamen-
to das atividades escolares interfere crianças negativamente no compro-
metimento das crianças e em seu processo de aprendizagem. Tendo como 
objetivos analisar o comportamento das crianças com o não comprometi-
mento das atividades escolares, tecerem reflexões sobre as falas das mesmas 
acerca do sentido atribuído pela família as atividades escolares propostas. 
Para aprofundar o trabalho, utilizarei autores como Szymanski (2007), Rios 
(2009), Schettini Filho (1997), Souza (2009) e Ostetto (2008). A metodolo-
gia realizada foi a observação com coparticipação, registros e revisão de 
literatura. Os resultados encontrados foram as crianças não realizarem as 
atividades escolares em sala de aula e em casa, dando a entender que existe 
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um desinteresse com suas aprendizagens nem obtenção de apoio familiar na 
efetivação das atividades propostas para as crianças.
Palavras-chave: Família. Atividades Escolares. Crianças. Desenvolvimento 
Educacional.

APRESENTAÇÃO DO TEMA E LÓCUS DA PESQUISA

O presente trabalho é decorrente ao cumprimento do estágio 
em cumprimento do Componente Curricular Estágio Supervisionado 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I, sob a coordenação da Pro-
fessora Drª. Ana Carla Ramalho Evangelista Lima.

No decorrer do estágio, presenciei algumas situações que me fi-
zeram pensar como o desengajamento das famílias no acompanhamento 
das atividades escolares interfere negativamente no comprometimento 
das crianças do 1º ano e intervém em seu processo de aprendizagem.

O estágio foi realizado em uma Escola Municipal de Feira de 
Santana, na turma do 1º ano do Ensino Fundamental no turno ves-
pertino, teve a duração de 15 dias consecutivos com coparticipação. O 
público é oriundo de classe trabalhadora, muitos vivem sobre a tutela 
de familiares, pai e mãe separados, as crianças possuem entre 6 e 7 
anos de idade. O que nos remete “uma reclamação frequente das es-
colas inseridas em comunidades de nível socioeconômico mais baixo é 
da pouca, ou nenhuma, participação das famílias na educação formal 
dos seus filhos” (RIOS, 2009).

Atualmente a escola possui 62 funcionários, possui organi-
zações de ciclos, contém 295 alunos matriculados, sendo que 16 
pertencem à educação especial e possuem auxiliares específicos para 
acompanhá-los no desenvolvimento das atividades de classe. Números 
de matriculados são:



84COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO

49 76 74 49 47

A turma do 1º ano B possuía 23 matriculados em classe, sendo 
que desses frequentavam regulamente 18 a 20 alunos todos os dias.

A professora regente é graduada em Pedagogia pela Universi-
dade Estadual de Feira de Santana – Uefs, possui 10 anos de serviço na 
educação básica, sendo que a mesma trabalhou há 5 anos atua na rede 
pública de ensino do município de Feira de Santana-BA.

O referido trabalho tem como objetivo analisar o compor-
tamento das crianças em sala de aula com o não cumprimento das 
atividades escolares, tecer reflexões sobre as falas das crianças acerca 
do sentido atribuído pela família as atividades escolares propostas, 
refletir sobre o papel da família na formação educacional dos filhos e a 
importância de sua participação na educação dessas crianças na turma 
do 1º ano do ensino fundamental, tentando compreender o porquê da 
ausência familiar no comportamento das atividades escolares, analisar 
por que existe o distanciamento entre a família e a escola. Pensando 
nessa perspectiva de ausência familiar,

Não podemos restringir a participação dos familiares 
apenas nas reuniões escolares, festas comemorativas, 
mas abrir uma interlocução dinâmica e constante no 
cotidiano entre esses dois espaços de produção de 
conhecimento. Essas interlocuções podem perpassar as 
atividades do Para Casa (RIOS, 2009, p. 43).

No período do estágio supervisionando, na participação das 
aulas, observei que existe uma lacuna na participação da família na 
vida escolar das crianças, desde então, emergiu a curiosidade no es-
tudo da problemática de poder compreender que são essas famílias e 
quais as suas necessidades e/ou desinteresse no processo de ensino e 
aprendizagem dos filhos.
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A finalidade do trabalho é entender a ausência da família na 
aprendizagem das crianças e até que ponto essa distância pode afetar 
o comprometimento nas atividades escolares dos sujeitos e, dessa 
forma, contribuir para aproximar família-escola-aluno e acabar com a 
dicotomia existente entre as duas instâncias.

O ponto de partida para obtenção deste trabalho foi a não 
participação familiar nas atividades escolares das crianças e sentir uma 
lacuna no acompanhamento e no desenvolvimento dos filhos no que 
tange seu processo educacional.

É na família que a criança encontra os primeiros “outros 
e, por meio deles, aprende os modos humanos de 
existir – seu mundo adquire significado e ela começa 
a constituir-se como sujeito. Isto se dá na e pela troca 
intersubjetiva carregada de emoções – os primeiros 
referenciais para a construção da identidade pessoal 
(SZYMANSKI, 2007, p. 22).

Uma das situações que me chamaram a atenção foram as ati-
vidades propostas pela docente não serem respondidas em casa e em 
respostas aos questionamentos, as crianças ressaltava que os pais não 
olhavam as mochilas tampouco verificavam se as mesmas continham 
atividades, dando a impressão que não se interessavam em acompa-
nhar o desenvolvimento das crianças e passando a responsabilidade 
apenas para a escola.

Um aspecto quem me chamou a atenção foi que 97% da turma 
não realizarem as tarefas, não levarem material como caderno, lápis, 
borracha e quando estes eram disponibilizados para levar para casa, 
no dia seguinte, as crianças não traziam e muitos ficavam sem fazer as 
atividades que eram disponibilizadas, isso levava a professora elaborar 
mais atividades xerocopiadas para tentar fazer com que fossem res-
pondidas, porém sem êxito.

Outro aspecto que me chamou a atenção foi quando as crian-
ças eram questionadas a respeito de não levarem os materiais para 
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a escola, muitos respondiam que não queriam, outros diziam que o 
caderno havia acabado as folhas e que os pais ressaltavam que não 
iriam comprar porque já estavam no final do ano letivo e não viam 
necessidade de gastar dinheiro sendo que faltavam pouco tempo para 
as aulas terminarem.

Diante de tantas inquietações e reflexões em relação à 
atividade do Para Casa, verificamos a necessidade da 
participação dos familiares na realização das tarefas. 
Constatamos, em conversas com profissionais, a fata 
de participação dos familiares na vida escolar, por não 
perceberem a importância se sua participação ou por 
não saberem como podem participar (RIOS, 2009, p. 45).

De acordo com Szymanski (2007), “a educação familiar tem, 
também, o sentido de uma prática social que se refere ao “conjunto” 
de intervenções sociais utilizadas para preparar, apoiar, ajudar, even-
tualmente suplementar os pais na sua tarefa educativa em relação 
aos filhos”. Nessa perspectiva, percebemos que o apoio familiar é 
fundamental para que as crianças avancem em seus processos edu-
cativos e tenham êxito em suas aprendizagens e “quanto maior for a 
participação da família, mais eficaz será o trabalho da escola” (SOUZA, 
2009, p. 8).

Sabemos que um dos papeis da família é transmitir valores aos 
filhos e que o papel da escola é o de educar, pelo menos, é que pensam 
muitos pais. Porém, essa concepção precisa ser desmistificada, pois 
quando se trata de educação, esta passa a ser uma via de mão dupla e 
o processo de aprendizagem dos sujeitos depende de ambos os envol-
vidos e a parceria entre ambos os atores são de extrema importância 
para que haja um bom desenvolvimento educacional dos sujeitos.

É preciso que a escola adote medidas de parcerias e conhe-
cimentos das famílias dessas crianças que são atendidas para que 
venham desenvolver mecanismos iniciativas para que os pais iniciem o 
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processo ou deem continuidade no processo de acompanhamento da 
educação de seus filhos, sendo que:

O ambiente familiar é propício para oferecer inúmeras 
atividades que envolvam a criança numa ação inten-
cional baseada em trocas intersubjetivas que vão se 
tornando mais complexas, ou envolvendo mais inten-
cionalidades, ao longo do tempo. Famílias que oferecem 
às crianças e adolescentes mais atividades organizadas, 
gradualmente aumentando sua complexidade, nas quais 
possam engajar, gradualmente, facilitam na proposta de 
Bronfenbrenner (1996) os processos de desenvolvimen-
to (SZYMANSKI, 2007, p. 29).

Quando a criança está em um ambiente em que lhe possibilita 
desenvolver atividades diversificadas, contribuem para que esses su-
jeitos tenham autonomia e fortaleça seu processo de aprendizagem.

Os pais são elementos fundamentais para o bom desempenho da 
criança na escola e sua aprendizagem individual e coletiva, pois Schettini 
Filho (1997) enfatiza que “quando pensamos no desenvolvimento da 
criança, não podemos deixar de lado sua relação com os pais e a escola”. 
Essa relação chega a ser uma tríade que segura o pilar da criança e de-
marcam suas fases de vida dentro e fora do ambiente escolar.

O convívio familiar da criança é uma peça indispensável para 
que a educação avance e dê certo. É na família que a criança deposita 
sua confiança e se apoia. Portanto, é preciso que a família estabeleça 
vínculos com a escola e vice-versa. Dessa forma, ambos contribuirão 
com o processo de aprendizagem das crianças no momento em que 
está passando por mudanças de vida, em que saem da pré-escola e 
adentram a classe do ensino fundamental.

As relações devem ser construídas entre família e escola para 
que contribuam positivamente no crescimento pessoal e educacional 
das crianças. Dessa forma,
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[...] os pais não são apenas os primeiros professores do 
filho, são aqueles a partir de quem e através de quem 
eles se orienta; são eles que os observa e estuda o tempo 
todo para que estão fazendo, como estão fazendo e com 
que sentimentos, exibidos abertamente, negados ou até 
mesmo reprimidos (SCHETTINI FILHO, 1997, p. 40).

Estabelecer vínculos saudáveis entre família e escola é de suma 
importância para o êxito educacional, é preciso estreitar as relações 
entre as duas instâncias em prol da aprendizagem dos sujeitos.

A metodologia utilizada foi a observação durante das crianças 
durante os 15 dias de estágio na escola, realizações de registros por 
meio do diário de campo, dessa forma, “o registro diário, compreendido 
como espaço privilegiado para a reflexão do professo, converte-se em 
uma atitude vital” (OSTETTO, 2008) e, a realização de revisões literárias 
para a partir das ideias dos autores compreender a relevâncias desses 
instrumentos para desenvolvimento do trabalho com “a prática dos re-
gistros diários como fonte de documentação e possibilidade de reflexão 
sobre o cotidiano, as crianças e o fazer educativo” (OSTETTO, 2008).

Compreendendo essa ferramenta pedagógica como de suma 
importância para o aprimoramento do trabalho realizado no estágio 
supervisionado, este pode levar o estudante para se tornar um pes-
quisador.

Ao escrevermos nossa experiência, nosso fazer ganha 
visibilidade, torna-se documento ao qual podemos 
retornar para rever o vivido, atribuindo-lhe outros signi-
ficados e projetando outros fazeres desejados ou neces-
sários. Por meio do registro, travamos um diálogo com 
nossa prática, entremeando perguntas, percebendo idas 
e vindas, buscando respostas que vão sendo elaboradas 
no encadeamento da escrita, na medida em que o vivido 
vai se tornando explícito, traduzido e, portanto, passível 
de reflexão (OSTETTO, 2008, p. 13).
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O momento do registro é relevante para tanto para o professor 
ter uma noção de avaliação de seu trabalho quanto para fazer uma 
análise de como estar o aprendizado do educando, com isso, todos são 
contemplados no processo de ensino aprendizagem.

COMO SE DAVAM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
EM SALA DE AULA

As aulas iniciavam às 13h, em que os alunos eram acolhidos 
no pátio e levados para sala de aula por mim e pela professora re-
gente. Existia uma rotina fiz em que as crianças chegavam, a docente 
organizava a sala de aula, colocando as crianças sentadas fazendo uma 
definição de gênero, onde sentava nas carteiras azuis, verdes os meni-
nos e rodas e laranjas as meninas sempre oscilando entre um menino e 
uma menina. Logo após, era realizada a oração, seguindo da realização 
da atividade de casa e depois “partia” para a correção da atividade 
de classe, aí começa o dilema de todos os dias, pelo menos dos 15 
dias de estágio, e que acredito que se repetiu durante o ao letivo, 
era quando apenas 3 alunos, dois do sexo masculino e uma do sexo 
feminino haviam respondido a atividade e apenas esses realizavam 
a correção, pois os demais além de não realizarem a tarefa em casa 
não levavam o material disponibilizado para sala de aula e muitas das 
vezes a professora como já sabia, era quem levava o material pessoal 
e sedia folhas de cadernos ou filhas de ofícios para que atividade fosse 
realizada, ainda sim, uma boa parte da turma se recusava a realizar 
e não faziam. Schettini Filho (1997) fomenta que “é a educação que 
vai possibilitar formas mais aperfeiçoadas ou limitadas de vida para a 
criança e, consequentemente para o adulto”, porém a contribuição da 
família nesse processo é de suma importância para o bom desempe-
nho e desenvolvimento desses sujeitos no decorrer de sua formação 
cidadã. Para tanto, no sétimo dia do estágio na escola, a docente fez 
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uma pequena mudança na rotina das crianças e precisou explicar o 
porquê da realização da mesma.

1º Momento: Não houve o momento da acolhida. A professora 
organizou as cadeiras em fila indiana e explicou par a turma que colo-
cou as cadeiras em fila porque iriam realizar uma atividade avaliativa, 
depois seguiu para o momento da oração. No momento da roda, a 
docente leu a história do “Natal”, logo após, designou o ajudante do 
dia que foi o aluno T. A docente para que T entregasse a atividade 
de casa xerocopiada e fez o diário do dia na lousa. Eu, Ana Paula, em 
cumprimento das demandas do estágio verifiquei individualmente 
quem havia realizado a atividade passada para casa no dia anterior e 
constatei que apenas três alunos havia cumprindo com a realização da 
mesma, entre esses, um dos que haviam feito a atividade foi o aluno T, 
designado ser o ajudante do dia. Em questionamento as outras crian-
ças a respeito da não realização da atividade, as mesmas responderam 
que não quiseram e os demais salientam que não haviam lembrado.

Nessa perspectiva, percebi a importância do papel de alguém 
que possa está cobrando das crianças à responsabilidade de cumpri-
mento de suas responsabilidades frente as atividades propostas. O 
quanto à falta de acompanhamento de um adulto pode contribuir para 
o fracasso educacional da criança. E nessa etapa da educação que é 
o pilar para que esses sujeitos possam desenvolver suas habilidades 
é fundamental e indispensável para seu processo de aprendizagem. 
Nesse sentido, podemos levar em consideração que “como instituição 
social, a família sempre esteve inserida na rede de interrelações com 
outras instituições, em especial, a escola” (SZYMANSKI, 2007).

Logo após, a docente passava de carteira em carteira explicando 
como seria realizada a atividade de autoavaliação. As crianças realizaram 
a atividade demonstrando propriedade dos conteúdos apresentados, 
mesmo aquelas que possuem dificuldade/lentidão para realizar a ati-
vidade em tempo hábil como as outras crianças na turma. Enquanto as 
crianças respondiam, fui anotar na frequência do município quem havia 
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feito a atividade de casa, para realizar o controle mensal. Esta frequência 
é um controle que o município tem do desenvolvimento das crianças de 
acordo com o período que se encontram e como estava no final do ano 
letivo, daria uma dimensão de quem estaria habilitado a avançar e quem 
continuaria no 1º ano para melhor aperfeiçoar suas aprendizagens.

Na avaliação de matemática, a professora M leu as questões e 
deu um tempo significativo para que as crianças respondessem. A ava-
liação continha conteúdos de adição, valor monetário, antecessor e su-
cessor, sequência numérica, conjuntos, formas geométricas e questões 
que eram para relacionarem os numerais a quantidade de cores a fim de 
verificar o grau de aprendizagem individual de cada criança no decorre 
do ano letivo, atentando para as suas especificidades e singularidades.

A docente ressaltou: “A aluna I é ótima quando é realizada com 
a ela atividades orais, porém apresenta dificuldades com as ativida-
des escritas e não se desenvolvia mais porque não realiza nenhuma 
atividade proposta nem em classe tampouco em casa”. Perguntei a 
respeito da relação da família coma criança e a docente fomentou: 

A família não se preocupa nem aparece na escola para 
saber da criança. A menina vem par a escola com um 
parente que também é menor de idade e a família não 
participa de nada, nunca compareceu a um chamado 
nem meu nem da direção e amenina fica assim a deus 
dará fazendo o que quer. Eu já cansei e não sei mais o 
que fazer para ajudar. O que é uma pena porque se hou-
vesse essa via de mão dupla ela e muitas outras crianças 
estavam muito avançadas, como é o caso de T, D e E que 
tem acompanhamento familiar. O que falta é um com-
promisso familiar porque a escola sozinha não dá conta 
não minha filha e essa transferência de responsabilidade 
é o que prejudica e muito as crianças.
Portanto, a problemática da ausência dos familiares no 
cotidiano escolar, na perspectiva dessas análises, pode 
ser trabalhada a partir da evidência do Para Casa no 
planejamento escolar. As propostas das atividades, a 
realização das tarefas por todos os alunos e as reuniões 
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periódicas com o s familiares para tratar dessas tarefas 
podem ser colocadas como metas a serem alcançados 
no ano escolar (RIOS, 2009, p. 46).

Essa fala da docente me inquietou a respeito dos fatores que 
poderia acontecer para que as famílias fossem ausentes da educação 
de seus filhos, que na turma do 1º ano é com a maioria, poucas são 
crianças que eram acompanhas pelas famílias e nessas, podemos ver 
nitidamente a diferença e o avanço em seu processo educacional, 
podendo levar em consideração que,

além dos efeitos colaterais indesejáveis, a busca dessa 
solução fora da escola pode ser incompatível com a 
capacidade financeira da família, gerando nos respon-
sáveis pela criança desconfortos e até sentimento de 
impotência, quando não pode oferecer esse tipo de 
apoio (SCHETTINI FILHO, 1997).

O público do bairro é vulnerável e desassistido pelo poder pú-
blico em alguns aspectos, entre eles o suporte para a escola realizar um 
melhor trabalho frente às crianças como a implantação do Programa 
Mais Educação para que possa amenizar a situação das crianças que 
possuem dificuldade de leitura e escrita por exemplo. Outro fator é a 
própria estrutura física da escola que não possibilita que as crianças 
tenham acesso ao lazer e o espaço da escola não tem capacidade para 
suportar todas as crianças de uma única vez.

Não isento a escola de seu papel, tampouco a docente, mas 
percebo que mesmo em tamanha dificuldade, tem a preocupação 
em fazer com que as crianças evoluam e mesmo a tantas dificuldades 
enfrentadas, fazem o que pode para que as crianças aprendam, con-
tudo, é necessário que a família esteja próxima desses sujeitos e se 
comprometa com a educação de seus filhos assim como a escola tem a 
obrigação de zelar pela aprendizagem de seus educandos.
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É necessário, para promover uma relação construtiva 
entre escola e família, ter atenção quanto ao tipo de 
comunidade que a escola está servindo. Conhecer a es-
colaridade e o nível socioeconômico das famílias ajuda 
a planejar as intervenções propícias para a interação 
destas com a escola (RIOS, 2009, p. 44).

2º Momento: Realizada atividade para revisar os estados físicos 
da água (experiência com as formas da água) nos estados sólido, líqui-
do e gasoso. A professora explicou as crianças cada estado da água, 
exemplificando para a fácil compreensão, dando exemplo do dia a dia 
tais como: a cuba de gelo, a água dentro do vaso para beber e a água 
de fazer café borbulhando e saindo fumaça. Daí, a docente ressaltou 
que iria fazer a experiência do choque da água quente com o gelo para 
simular para as crianças os estados da água. Logo após a explicação da 
docente, realizei a atividade do livro de ciências nas páginas 87 a 89 
e auxiliei as crianças na resolução das referidas tarefas. Depois segui 
para a correção da mesma. Em seguida, a professora M realizou a ex-
periência com a água quente e o gelo, em que as crianças perguntavam 
sobre e os colegas explicavam cada um ao seu modo como se dava o 
processo de acordo com o que haviam ouvido e apreendido da revisão 
da aula.

Logo após, a docente pediu para que as crianças anotassem no 
caderno o que achou da experiência. À medida que as crianças respon-
diam, eu passava em suas mesas para verificar a ortografia e auxiliar os 
que estavam com alguma dificuldade, visto isso:

As crianças por elas mesmas, empreendem uma busca 
do outro para realizar seu desenvolvimento. É a necessi-
dade de filiação que leva também a um comportamento 
de oposição, isto é, tanto elas escolhem as pessoas com 
quem querem partilhar sua experiência e receber e 
referenciais para o seu crescimento, como também se 
afastam de outras que não as ajudam na conquista da 
maturidade (SCHETTINI FILHO, 1997, p. 37).
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A crianças possuem habilidades para escolherem as pessoas 
nas quais querem manter contato ou não, contudo, se não houver uma 
parceria entre os agentes que contribuem para eficácia ou fracasso do 
processo educacional desses sujeitos, pouco serão as chances de uma 
eficácia na aprendizagem.

O Para Casa pode proporcionar um momento de diálogo 
entre esses dois mundos. Pode ajudar a escola e as famí-
lias a exercerem suas tarefas na educação, considerando 
as intercessões e as diferenças dos objetivos de cada 
um. Assim, essa atividade pode proporcionar a partici-
pação dos pais na vida escolar dos filhos, na dimensão 
do processo ensino-aprendizagem, e também a comuni-
cação dos alunos com os familiares sobre o processo de 
conhecer (RIOS, 2009, p. 44).

É indispensável que as famílias compreendam sua importância 
na vida dos filhos e no desenvolvimento de suas aprendizagens. A par-
ceria entre família e escola são atores que primordiais para constituição 
da formação dos sujeitos e para o crescimento de uma boa sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer da análise realizada dos comportamentos das 
crianças com base com o não cumprimento das atividades escolares, 
foi perceptível a desmotivação de um modo geral com relação ao de-
sempenho do processo educacional.

Ao refletir sobre as falas das crianças acerca do sentido que a 
família atribui as atividades escolares, infelizmente, não contribui para 
o avanço desses sujeitos no que tange sua formação cidadã nem a va-
lorização das pessoas que estão no espaço educacional da sala de aula.

Infelizmente, as atitudes familiares contribuíram de forma ne-
gativa para a desmotivação dos filhos e consequentemente o fracasso 
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educacional que no futuro, refletirá fortemente no desenvolvimento 
de suas habilidades em detrimento da defasagem em sua aprendiza-
gem atual.

É preciso pensar mecanismos que atraiam as famílias para a 
escola e esses dois órgãos que são importantes para o processo de 
aprendizagens dos sujeitos possam ter um outro olhar frente as atri-
buições escolares de seus filhos que são o público escolar. Talvez fazer 
com que as famílias passem a frequentar mais o ambiente escolar sem 
ser para reclamar das crianças, mas participando da vida escolar dos 
mesmos, podendo assistir apresentações de seus filhos, entre outros 
mecanismos de aproximação entre família e escola, possamos evoluir 
com a problemática em questão e dá um passo positivo, pois todos 
saem ganhando, principalmente as crianças que são o produto final e 
mais importante no que diz respeito à educação.
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CULTURA E INFÂNCIA: CONSTRUINDO 
DIFERENTES NARRATIVAS NO 

COTIDIANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Cristina Nascimento aa Conceição

RESUMO
Considerar as relações dialógicas, entre adultos e crianças, possibilita a cons-
tituição da subjetividade da criança como também contribui na constituição 
do adulto como sujeito que se transforma historicamente a partir de práticas 
sociais. O presente relato de experiência busca identificar quais elementos, 
artefatos culturais e valores que as crianças trazem para o cotidiano da edu-
cação infantil. De maneira específica pretende conhecer como as narrativas 
das crianças reverberam no fazer pedagógico da Instituição de Educação 
Infantil. Pesquisadores como Brougère (1998), Kishimoto (2009), Sarmento 
(2006), apontam que a brincadeira é principal forma de expressão da infân-
cia, em que a criança aprende a viver sua cultura. Por meio das brincadeiras, 
narrativas e experiências vivenciadas no interior de uma creche na Cidade 
de Camaçari –BA, foi observado que durante seus processos formativos, as 
crianças se revelam ativas, protagonistas e produtoras de cultura. Na intera-
ção com seus pares podem reinventar a sua cultura resinificando elementos 
já cristalizados presentes em nossa sociedade.
Palavras-chave: Brincadeiras. Cultura da Infância. Educação Infantil. Práticas 
Pedagógicas.
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As crianças chegam a escola com uma gama de conteúdos e 
conhecimentos. Nas brincadeiras o uso do espaço escolar é visto como 
um palco que revela expressões dos mais variados sentidos e o brincar 
revela a sua forma mais intima de ser e estar no mundo. Considerar as 
relações dialógicas – entre adultos e crianças, possibilita a constituição 
da subjetividade da criança como também contribui na constituição 
do adulto como sujeito que se transforma historicamente a partir de 
práticas sociais.

A construção da identidade da educação infantil no Brasil in-
sere-se no contexto da história de política de atendimento a infância 
no Brasil. O atendimento a creche e pré-escola como direito social 
das crianças se concretiza em 1988 Com a Lei de Diretrizes e Base da 
Educação a (LDB, 1996), introduziu uma série de inovações em relação 
a educação básica, e junto com elas, a integração da creche no sistema 
de ensino compondo junto com a pré-escola a primeira etapa da edu-
cação básica.

Em 2010, as Dcneis de caráter mandatário e orientador de prá-
ticas pedagógicas e induções de políticas para esse segmento, basilado 
em um conceito de a criança concreta presente nas instituições de 
Educação infantil compreendido como:

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questio-
na e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura (BRASIL, 2010).

Nesse sentido, considerar a criança como sujeito é levar em 
conta, toda sua forma de expressão nas relações que com ela estabe-
lecemos, que tem desejos, ideias, opiniões, capacidades de decidir, de 
inventar, que se manifestam, desde terá idade, que tem sua história e 
identidade e faz parte de uma cultura, indicam que além de sua poten-
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cialidade estão inseridas em uma cultura concebida simbolicamente; 
são profundamente marcadas pelo meio em que vivem, participam de 
experiências que irão fazer parte de suas vidas; interpretam o mundo 
e a si mesmas, a partir de valores e significados presentes em sua 
cultura. Segundo a Unesco a cultura pode hoje, ser considerada como

o conjunto de traços distintos, espirituais e materiais, 
intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade 
ou grupo social. Ela engloba, além de artes e das letras, 
os modos de vida, os direitos fundamentais do ser hu-
mano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças 
(UNESCO, 1982 apud GRUMAM, 2008, p. 174).

O conceito de cultura contém em si mesmo o universal e o parti-
cular. Está representada tanto no material quanto no simbólico, faz parte 
da realidade e passa pelo imaginário de cada um. A relação particular 
que a criança estabelece com a linguagem, constitui base da especifi-
cidade das culturas infantis. Esta se desenvolve tanto nas instituições 
educacionais, quanto nas interações com a família e na comunidade.

O pesquisador Sarmento (2006) que estuda a infância à luz da 
sociologia, apontam que as culturas da infância são tão antigas quanto 
a infância; ela resulta do processo social de construção da infância da 
modernidade. De acordo com o autor, o conceito de cultura da infância 
vem sendo estabelecido pela Sociologia da Infância como categoria ge-
racional. “Por esse conceito entende-se a capacidade das crianças em 
construírem de forma sistematizada modos de significação do mundo 
e de acção (sic) intencional, que são distintos de modos adultos de 
significação” (SARMENTO, 2003, p. 3).

Ratificar a nossa postura diante dessa concepção, nos impul-
siona a uma necessidade de compreender como as crianças dialogam 
com a sua realidade, produzindo terrenos férteis para que tenham a 
oportunidade de expressarem suas culturas, de criar e resignificarem 
os seus contextos, além de contribuir para uma possível reflexões na 
relação entre adultos e crianças nas instituições de Educação Infantil.
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Assim essa experiência foi desenvolvida em uma escola muni-
cipal, localizada na cidade de Camaçari-BA e envolveu 18 crianças de 
5 anos de idade e uma professora. Os objetivos, deste relato, foram 
desenvolvidos a partir de uma sequência didática com a colaboração 
das crianças que com suas narrativas e interações. Essa ação tinha o 
objetivo de tornar a aprendizagem mais significativo para as crianças, 
além de identificar quais elementos, artefatos culturais e valores que 
as crianças trazem para o cotidiano da educação infantil. Além de 
conhecer como as narrativas das crianças reverberam no fazer peda-
gógico da Instituição de Educação Infantil.

PERCURSOS PARA COMPREENDER A CULTURA E INFÃNCIA 
E SUAS DIFERENTES NARRATIVAS NO COTIDIANO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Baseada na a ideia de criança ativa, competente, que constrói 
o seu conhecimento por meio das interações e relações com o outro 
(MALAGUZZI, 1999). Esse relato teve como método de inspiração a 
Etnopesquisa Crítica de acordo com Macedo, 2004, a Etnopesquisa 
Crítica tem o contexto como sua fonte direta de dados e o pesquisador 
seu principal instrumento. Supõe o contato direto de pesquisador 
como seu principal instrumento, com o ambiente e a situação que está 
sendo investigada; os dados da realidade são predominantemente 
descritivos, e os aspectos supostamente banais em termos de dados, 
são significativamente valorizados, bem como valoriza a perspectiva 
qualitativa fenomenológica. Desta maneira, exige um método e proce-
dimento específico para a sua aplicação em campo (MACEDO, 2004).

A pesquisa realizada adotou como tipo de pesquisa a observação 
participante, que se configura como uma das bases fundamentais da 
Etnopesquisa Crítica. Ela permite uma melhor aproximação das ações 
e expressões das crianças para compreender a partir dos objetivos do 
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relato que busca identificar quais elementos, artefatos culturais e va-
lores que as crianças trazem para o cotidiano da educação infantil. De 
maneira específica pretende conhecer como as narrativas das crianças 
reverberam no fazer pedagógico da Instituição de Educação Infantil. 

Essa observação possibilitou chegar mais perto das crianças, de 
suas ideias e representações, e construção de conhecimento sobre o 
mundo que o cerca, a partir da brincadeira, possibilitou desenvolver um 
contínuo processo de reflexão, articulado com a dinâmica estabelecida 
no cotidiano da Educação Infantil e escola. Dessa maneira, foi possível 
“chegar o mais perto possível da perspectiva dos sujeitos, tentando 
apreender sua visão de mundo ou mesmo dos significados que atribuem 
à realidade, bem como às suas ações” (MACEDO, 2004, p. 151).

BRINCADEIRAS PREFERIDAS DO G5

A partir do campo de experiência O EU, O OUTRO E O NÓS 
estruturada segundo a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, iniciei 
a temática BRINCADEIRAS PREFERIDAS DO G 5. Elaborei junto com as 
crianças uma lista de brincadeiras preferidas do grupo, e solicitei às 
crianças que escolhesse uma que mais gostassem de brincar com os 
colegas, em casa, na rua ou mesmo na escola. Fizemos a lista e fomos 
trabalhando a escrita das palavras, de modo que ao mesmo tempo 
pudéssemos realizar o trabalho de escrita da palavra e a construção da 
consciência fonológica.

De acordo com o meu planejamento, as brincadeiras e ações 
referentes a essa temática, seriam desenvolvidas pelo menos duas 
vezes por semana no mês de agosto de 2018. Para a minha surpresa as 
crianças traziam para a lista, brincadeiras que fizeram parte na minha 
infância, como brincar de boneca, de carro, amarelinha, bola de gude, 
cuscuz, 7 pedrinhas, pula corda, esconde-esconde, pega-pega, bambo-
lê entre outras. De acordo com os estudos de Kishimoto (2009 apud 
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CONCEIÇÃO, 2010), “o jogo tradicional é considerado como parte da 
cultura popular e guarda a produção espiritual de um povo em certo 
período histórico”. 

O jogo tradicional infantil assume algumas características como 
anonimato, tradição, transmissão oral, mudança e universalidade – es-
tas duas últimas assentam-se pelo fato de que os povos antigos como 
os da Grécia e Oriente brincaram de amarelinha, empinar papagaio, 
jogo de gude. Hoje as crianças fazem quase da mesma maneira. Esses 
jogos foram transmitidos de geração a geração e muitos permanecem 
na memória infantil e são preservados em sua estrutura inicial, outros 
são modificados e receberam novos conteúdos.

BRINCADEIRAS DA CULTURA, LEGADOS DA INFÂNCIA

Dando continuidade, foi apresentada a lista de brincadeiras 
preferidas do grupo perguntei ao grupo quem poderia ensinar uma 
brincadeira ao grupo. Chayla prontamente falou que na noite anterior 
tinha brincado de cuscuz. Então pedir para que ela explicasse a brin-
cadeira e fomos para o pátio brincar. Ela junto com os colegas criara 
o cuscuz e foi explicando a brincadeira: primeiro, tinha que fazer um 
cuscuz de areia, colocar um palito e cada um tinha que tirar um pou-
quinho. “Quem derrubar sai correndo porque senão é preso”!



102COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

 

Figura 1 – Fotos das brincadeiras. 
Fonte: Arcevo pessoal.

E as crianças experimentaram a sugestão de Chayla, cada um 
com entusiasmo, atenção e muita vontade de que o palito caísse para 
correr, e participar da brincadeira, que para alguns foi uma novidade. 
No entanto podemos perceber que as crianças puderam desenvolver 
seus conhecimentos e adquirir aprendizagens como atenção, auto-
controle para não derrubar o palito, desenvolve seu potencial motor, 
cognitivo, além de avaliar suas habilidades e compará-las com as das 
outras crianças.
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Estudos apoiados em (BROUGÈRE,1998) permitem afirmar que 
brincar é uma atividade dotada de significação social que necessita de 
aprendizagem. É importante destacar que ao brincar as crianças vão 
se constituindo como agentes autônomos, culturais e sociais. Daí a 
necessidade da diversidade de brincadeiras para as crianças é preciso 
estimular diferentes áreas do desenvolvimento humano para que seja 
necessário alcançar o desenvolvimento global da criança em todos os 
seus aspectos físicos e emocionais.

Para dá sequência as brincadeiras preferidas do grupo 5, na se-
gunda semana do mês de agosto, escolhemos a bola de gude sugerida 
por Guilbert. Nesse dia a brincadeira foi desenvolvida na área externa 
próximo ao jardim da escola, que foi ensinada por Guilbert e vivencia-
da pelas crianças do grupo 3 ao 5 com a participação das professoras. 

É importante registrar que o espaço da área externa da escola é 
um espaço coletivo e que muitas vezes utilizado por mais de um grupo 
ao mesmo tempo, o que se tornou um recurso a mais de aprendizado 
para as crianças que estavam no local.

No jardim formamos um semi-círculo e fomos agraciadas pela 
criatividade das crianças [...].

Professora: Então Guilbert, como é que você brinca de gude [...].
Guilbert: Ó pró, pera aê [...]. 
Sai correndo em direção ao canteiro e retorna com um pedaço 

de telha. Se abaixa no chão e desenha um triângulo as crianças em 
volta o observam [...]

Guilbert: faz um risco assim e todo mundo coloca os gudes 
dentro [...]. Ninguém pode fica na mão não! Tem que colocar.

Professora: E como é o nome desse risco? 
As crianças em coro respondem, triângulo!
Guilbert, continua [...] depois a gente faz uma linha assim [...] 

(desenha a linha no chão) e todo mundo fica na linha e joga a gude, 
quem matar ganha! Pronto.
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Figura 2 – Fotos das brincadeiras.
Fonte: Acervo pessoal.

As crianças se posicionam e começam a jogar, cada um em seu 
tempo e a partir de um comando combinado entre si.

Como vimos no trecho a cima, diversos estudos comprovam 
que o a brincadeira é principal forma de expressão da infância, em 
que a criança aprende a viver sua cultura (BROUGÈRE, 1998; CORSA-
RO, 2009; KISHIMOTO, 2009). Observamos que Guilbert partiu do seu 
conhecimento, já vivenciados fora da escola e mobilizou um grupo de 
crianças e um adulto para participar de um processo de aprendizagem. 
Com suas experiências e bagagens culturais, ele nos revela que uso do 
ambiente escolar é visto como um palco que revela expressões de mais 
variados sentidos. Assim, as crianças vão compreendendo e construin-
do aprendizagens de sua cultura, suas identidades e exercitam sua 
autonomia criando novas formas de compor seu cotidiano tecendo 
novas formas de criação (MACEDO, 2013).

Logo, as crianças do grupo 3 desejam participar da brincadeira.
Ayla percebe que a distância entre a linha e o triângulo é muito 

longe para os pequeninos com ajuda de outros colegas sentam ao 
redor do triângulo e incentivam as crianças a jogarem e começam a 
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modificarem as regras do jogo.... A esta altura a brincadeira já toma 
outros formatos cada dupla está construindo o seu e novos jogos.

  
Figura 3 – Fotos das brincadeiras. 
Fonte: Acervo pessoal.

Com sujeitos críticos e criativos as crianças vão criando jeitos 
próprios de interpretar e vivenciar as suas culturas, rompendo com o 
estabelecido nas propostas pedagógicas, dando margem ao imprevisí-
vel e inusitado nas rotinas e no cotidiano da educação infantil.

Assim é importante compreender que as rotinas pedagógicas, 
podem torna-se uma tecnologia de alienação quando não consideram 
o ritmo, a participação, a relação com o mundo, realização, o fluir, 
a liberdade, a consciência e as diversas formas de sociabilidade dos 
sujeitos, nela envolvidas (BARBOSA, 2006, p. 39). 

A professora do grupo 3 observado a movimentação e empol-
gação das crianças e também deseja participar da brincadeira.

Ei! Também quero brincar de gude!
Ayla olha para a professora como se não acreditasse.
Professora: Como é que joga? Quando eu era pequena, eu 

queria jogar e meus irmãos não deixava [...]. Nunca acertei [...].
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Ayla: Você tem que empurrar com força e jogar! Olha [...]. A 
professora olha atentamente.

Ayla mostra a sua jogada para a professora, e a espera que 
jogue novamente. A professora tenta [...] e sorrir para as crianças.

  
Figura 4 – Fotos das brincadeiras. 
Fonte: Acervo pessoal.

No diálogo com o texto a cima podemos perceber que durante 
seus processos formativos, as crianças se revelam protagonistas, ativas 
produtora culturas. E na interação com seus pares podem reproduzir 
e reinventar a cultura que está inserido, e ao reinvente-la resinifica 
elementos já cristalizados presentes em nossa sociedade. Ele também 
nos aponta que as vivencias pedagógicas podem ser pautadas nas ex-
periências das crianças. E nos ajuda na compreensão e ressignificação 
dos contextos escolares. Como sujeitos críticos as crianças vão criando 
jeitos próprios de interpretar e vivenciar suas culturas, dando margem 
ao imprevisível ao inusitado de maneira criativa (MACEDO, 2013).

Nesse sentido, o caráter dinâmico e provisório presente na 
sociedade contemporânea têm exigido ao professor se manter em 
constante atualização acerca do seu campo de atuação. Isto tem ge-
rado conflitos no que se refere a formação inicial desse profissional, e 
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ao mesmo tempo aponta para a necessidades de se pensar para além 
desse contexto formativo.

Na atualidade compreender as narrativas das crianças como 
dispositivo de aprendizado, de formação e de auto formação, tem 
se fortalecido como instrumento balizador de aprendizagens, e nos 
convoca para o exercício da escuta das crianças em suas narrativas 
potentes e criadoras de novas configurações pedagógicas. Nesse sen-
tindo é importante desenvolver uma escuta atenta que possa incitar 
narrativas e diálogos cuidadosos, que se constituam em um valioso 
instrumento de ação e atuação do professor, no processo de ensino e 
aprendizagem das crianças.
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RESUMO
A Literatura Infantil é essencial para o desenvolvimento da criança, pois pos-
sibilita que se desenvolva emocionalmente, socialmente e cognitivamente, 
libertando emoções, medos e aflições, proporcionando prazer e encanto 
de forma lúdica. O presente artigo tem como pretensão investigar a impor-
tância atribuída á Literatura Infantil no âmbito escolar e como vem sendo 
concebidas e desenvolvidas as práticas pedagógicas docentes nesse quesito, 
por meio de uma investigação em campo de pesquisa. Os principais autores 
utilizados para compreender a temática foram: Silva (2006), Abramovich 
(2004) e Zilberman (2003). A obtenção dos dados ocorreu com a entrevista 
estruturada com questões semi abertas e descritivas, que foi aplicada com 
três docentes atuantes na Educação Infantil e também com três docentes 
no Ensino Fundamental, todas inseridas na Rede Municipal de Educação de 
Rondonópolis-MT. Por meio dos relatos discorridos pelas professoras, pode-
mos refletir a importância da mediação e intervenção docente no processo 
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de desenvolvimento da criança, e que as concepções referentes ao trabalho 
pedagógico permeado de intencionalidade são imprescindíveis.
Palavras-chave: Literatura Infantil. Concepções. Práticas Pedagógicas.

INTRODUÇÃO

A Literatura Infantil é uma ferramenta de potencial altamente 
produtivo a ser utilizada na pratica pedagógica. Conforme expressa 
Bakhtin (1992) a literatura infantil é um instrumento motivador e 
desafiador, capaz de transformar o indivíduo em um sujeito ativo, res-
ponsável pela sua aprendizagem, que sabe compreender o contexto 
em que vive e modificá-lo de acordo com a sua necessidade. Acredita-
mos que o ambiente escolar necessita oferecer e estimular o processo 
de acesso e o conhecimento aberto para as infinitas possibilidades 
da literatura infantil. Cabe aos professores repensar cotidianamente 
a literatura como proposta e intencionalidades. Abramovich (1997, p. 
23) nos diz que “[...] o escutar pode ser o início da aprendizagem para 
se tornar leitor”. Com base nessa consciência e necessidade, busca-se 
durante a pesquisar discutir o essencial papel que a literatura infantil 
desempenha na vida da criança, com ênfase no exercício do professor 
e da instituição de ensino nesse desenvolver.

Com uma observação inserida na realidade da Educação In-
fantil, acompanhando ás crianças de 6 meses aos 3 anos e 11 meses, 
bem como no Ensino Fundamental, com os alunos da I Fase, II Fase e 
III Fase do I Ciclo. Para a obtenção de dados, elaboramos entrevistas 
com as professoras referentes às fases acima citada, propondo com-
preender as atribuições, concepções, saberes estimados e aplicação 
pedagógica metodológica agregada à Literatura Infantil. A escolha da 
temática pesquisada desencadeou durante a graduação em Pedago-
gia, devido à inquietude despertada nos estágios supervisionados, 
ao fato das instituições de ensino ser um local privilegiado para se 
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trabalhar com a Literatura Infantil e, por vezes, não suceder com a 
devida consciência. O ato de contar história deve ocorrer com en-
cantamento, de forma motivadora e envolvente, o educador precisa 
buscar continuamente o aprimoramento. Sendo assim, enfatizamos 
por meio do presente trabalho que o processo da Literatura Infantil 
inserida dentro da sala de aula, como uma ferramenta pedagógica, 
que contribui e movimenta a formação ativa da criança, com critici-
dade, autonomia, criatividade e responsabilidade.

OBJETIVOS

Analisar as diferentes práticas docentes no trabalho com a 
Literatura Infantil, identificando as estratégias e concepções que estão 
presentes nas práticas de leitura das professoras, sendo atuantes na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Estabelecendo assim a 
importância dessa conscientização e compromisso docente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A investigação realizou-se com o intuito de fazer uma análise 
no campo de estudo, sobre o objeto de pesquisa: A literatura infantil 
em sua importância e necessidade na prática pedagógica, situando-se 
no campo das investigações qualitativas, por conseguinte descritivas e 
interpretativas. A parte empírica deste trabalho foi desenvolvida em 
um ambiente escolar porque, dentre tantos outros, é nele que deve 
ocorrer parte da formação dos leitores.

Para a realização do estudo contamos com a participação de 
uma Unidade Municipal de Educação Infantil, que atende as crianças 
de 6 meses a 3 anos e 11 meses, em período integral; assim como uma 
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Escola Municipal de Educação Básica, que atende aos alunos da Fase 
I, II e III do I Ciclo, ambas situadas no município de Rondonópolis-MT.

Para desenvolvermos a pesquisa, utilizamos a pesquisa qua-
litativa, anteriormente citada, uma vez que oferece a oportunidade 
de analisar, descrever e compreender o objeto problematizado, no 
sentido de conhecer suas características, visando obter informações 
significativas, possível de esclarecimentos da problemática proposta. 
No instrumento de coleta de dados, consideramos a entrevista semies-
truturada, sendo elaborada com base no objetivo do estudo, intencio-
nando a compreensão das professoras participantes dessa pesquisa, 
referente à literatura infantil nas práticas propiciadas com as crianças. 
A opção por esse instrumento ganha forma á medida do que nos dizem 
Ludke e André (1986, p. 34):

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas 
é que ela permite a captação imediata e corrente da 
informação desejada, praticamente com qualquer tipo 
de informante e sobre os mais variados tópicos. [...] a 
entrevista permite correções, esclarecimentos e adapta-
ções que a tornam sobremaneira eficaz na obtenção das 
informações desejadas.

Para a realização das entrevistas visamos coletarmos os dados 
que respondessem as indagações do projeto, de forma que aconse-
lham a importância de atentar para o caráter de interação que permeia 
a entrevista. Na entrevista, utilizamos as técnicas da história oral e 
das descrições escritas, aconselhadas por Thompson (1992, p. 260), 
afirmando que 

na entrevista é preciso que as perguntas devam ser sem-
pre tão simples e diretas quanto possível, em linguagem 
comum. Nunca fazer perguntas complexas ou de duplo 
sentido – em geral, apenas uma de suas metades será 
respondida e, em geral, não ficará claro qual delas. 
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Para isso, pautamos em perguntas cautelosas ou indiretas, 
previamente elaborada de forma que demonstre segurança.

Acerca da coleta de dados, o instrumento da pesquisa foi 
constituído de uma entrevista com questões sobre o ensino da Lite-
ratura Infantil. Por meio das entrevistas com as professoras, tornou-se 
possível conhecer as práticas pedagógicas e compreender as percep-
ções da temática. Entrevistamos 3 docentes na Educação Infantil, das 
respectivas turmas: 1° agrupamento (6 meses a 1 ano e 11 meses), 2° 
agrupamento (2 anos a 3 anos) e 3° agrupamento (3 anos a 4 anos). No 
Ensino Fundamental mantivemos a mesma quantidade de professoras 
entrevistadas, seguindo a progressão de idades, sendo: 1ª Fase do I 
Ciclo na Turma A; 2ª Fase do I Ciclo na Turma B e a 3ª Fase do I Ciclo 
na Turma C.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para as análises dos dados e discussões, utilizamos as informa-
ções registradas nas entrevistas. Na busca de evidenciar os resultados, 
com clareza e em uma sequência que permita compreender o processo 
de desenvolvimento, iniciamos descrevendo as entrevistas realizadas 
com as professoras na Unidade Municipal de Educação Infantil, e refe-
renciamos como docente 1, 2 e 3 na respectiva ordem: 1° agrupamento 
(6 meses a 1 ano e 11 meses), 2° agrupamento (2 anos a 3 anos) e 3° 
agrupamento (3 anos a 4 anos).

Nas entrevistas, referentes à primeira questão pontuada, inda-
gamos se a Literatura Infantil é trabalhada na rotina da turma, com 
alternativa sim ou não, e verificamos que todas assinalaram trabalhar 
com a leitura. Em seguida, pedimos para discorrer sobre a frequência 
que ocorre esses momentos. A docente do 3° agrupamento assinalou 
trabalhar com a literatura todos os dias, a docente do 2° agrupamento 
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pontuou trabalhar cerca de duas vezes semanais, e a do 1° agrupamen-
to indicou trabalhar somente às vezes.

A justificativa expressa pelas professoras que indicaram não 
trabalhar cotidianamente, foram: a falta de meios/recursos oferecidos 
pela Unidade de Ensino, dizendo não contar com nenhum espaço 
adequado e a falta de livros. Porém, uma das professoras relatou que 
a unidade conta com uma ampla brinquedoteca, sugerindo como local 
a ser realizada a contação, ou em sala de aula, indicando o último 
espaço como o mais utilizado em suas práticas. Verificamos que, de 
fato, na instituição há uma brinquedoteca e que no espaço da sala 
dos professores há alguns livros infantis disponíveis. Diante desses 
relatos, percebemos que o empenho do professor em propiciar, por 
planejamentos bem elaborados, permeados de intencionalidade e 
metodologias ativas de ação, torna-se significativas e imprescindíveis. 
Apesar dessas divergências de alegações, é papel das escolas e uni-
dades oferecerem espaços ou meios adequados para que se efetive o 
encontro entre o professor e recursos, o leitor e os livros, a criança e o 
mundo da literatura. Conforme podemos verificar em Silva:

[...] cumpre à escola proporcionar espaços que favore-
çam a criança a encontrar-se com o livro, sem cobranças 
desnecessárias, de modo que a leitura seja incorporada 
na vida da criança como tantas outras convivências 
importantes para o seu desenvolvimento (SILVA, 2006, 
p. 95).

Assim, as unidades de ensino juntamente com o corpo docente, 
pais e funcionários devem requerer este direito destinado à criança, 
buscando aprimorar dentro da unidade um ambiente da leitura mais 
próximo do aluno e possível ao seu acesso. Na segunda questão 
elaborada, perguntamos sobre o ambiente da sala de referencia e o 
ambiente propício ao estimulo da leitura, se há espaço para o livre 
acesso e manuseio dos livros, revistas, jornais etc., apenas 1 entre 
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as entrevistadas declarou não haver a inserção, a 2 citou que há um 
cantinho da leitura com livros e revistas e a 3 se referiu a revistas e 
portadores de texto móvel.

Na próxima questão da entrevista, questionamos sobre as 
demonstrações de interesse das crianças nas rodas de história. Todas 
as professoras entrevistadas relataram que somente “às vezes” as 
crianças demonstram interesse nos momentos da contação de his-
tória. Pontuaram o fato devido à faixa etária das crianças (6 meses a 
3 anos e 11 meses), no processo inicial de inserção do contato com 
essa organização de momentos de leitura. Porém, defendemos que o 
professor não deve se acomodar, justificando a não realização, levando 
em consideração somente este fato, ao contrário, é a partir daí que o 
professor deve buscar meios, estudos e formas de atrair a atenção dos 
pequenos; compreendendo o quão prazeroso, mágico e estimulante 
pode ser essa relação, transmitindo por meio do momento, a confiança 
e a sensibilidade por meio da ludicidade.

Quando exploramos sobre quais as metodologias que as 
professoras utilizam as respostas foram representada por: fantoches, 
dramatização e dedoches, somente os meios de teatro e flanelográfo 
não foram assinalados por nenhuma das entrevistadas. Em comple-
mentação, perguntamos se elas consideram esses recursos utilizados 
como influenciadores e estimuladores para a criança em busca da 
apreciação e prazer pela leitura, todos afirmaram como positivamente.

Solicitamos que relatassem concernente à importância de 
trabalhar a leitura na Educação Infantil e os benefícios atribuídos para 
a vida e formação da criança, e nesse sentido, todas as professoras 
alegaram considerar importante e fundamental. Os maiores benefícios 
atribuídos foram à possibilidade do despertar de diferentes emoções e 
a ampliação do mundo do leitor infantil. Neste momento, solicitamos 
que as docentes descrevessem a importância que refletem sobre as 
suas práticas propostas, referentes especificamente a Literatura Infan-
til. A professora 1 declarou que considera fundamental, pois a criança 
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aprende melhor e é estimulada a imaginar, criar e pensar. A professora 
2 expressou que o contato com a leitura contribui na formação do ser 
humano, e diz que apesar das crianças serem tão pequenas, a docente 
trabalha na sua sala de aula com desenhos e revista para que as crian-
ças criem seus próprios saberes.

Além disso, a docente ponderou que às vezes as crianças de-
monstram pouco interesse pelas histórias infantis, mas, que devemos 
inovamos a cada dia o trabalho, usando vários recursos, como fanto-
ches e historias em quadrinhos, pois enriquece cada vez mais a vida das 
crianças e instigando para o mundo lá fora. E por fim, a professora 3 
afirmou que a Literatura Infantil é o encontro com a fantasia, a criança 
entra em contato com a fantasia, a criança entra em contato com seu 
mundo interior e dialoga com seus sentimentos mais secretos, con-
frontando seus medos e desejos escondidos e superam seus conflitos, 
alcançando o equilíbrio necessário para seu crescimento.

Consideramos que as práticas de leitura desencadeadas pelo 
professor e a sua concepção de leitura, influenciam diretamente no 
modo como as crianças percebem e sentem a leitura, construindo 
conceitos e percepção de leitura a partir das condutas exercidas no 
seu convívio social, inclusive dentro da unidade de ensino. Dado isso, 
concordamos com Chartier (2001), quando afirma que as práticas 
de leituras desempenhadas em um espaço intersubjetivo propiciam 
o compartilhamento de significados, atitudes e comportamentos, 
e a escola, sendo este espaço intersubjetivo, deve assegurar estas 
práticas de leitura.

Após discorrermos sobre os dados acima, referentes às en-
trevistas das professoras da Educação Infantil, podemos estabelecer 
algumas relações e reflexões. Então, iniciaremos a análise dos dados 
coletados na entrevista aplicada para as professoras no ensino funda-
mental, que são regentes das turmas de 1ª Fase, 2ª Fase e 3ª Fase do I 
Ciclo, em uma Escola Municipal de Rondonópolis-MT. Para facilitarmos 
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a compreensão das respostas, iremos nos referir como professora 1 (1ª 
Fase); professora 2 (2ª Fase) e professora 3 (3ª Fase).

Na primeira questão do formulário, questionamos se a Lite-
ratura Infantil esta inserida na rotina diária da sala de aula, e as três 
docentes entrevistadas responderam trabalhar a Literatura Infantil 
diariamente. A professora 1 declarou que diariamente realiza uma 
leitura com os seus alunos, utilizando diferentes gêneros textuais. A 
professora 2 alegou que todos os dias, no inicio de sua aula, conta aos 
alunos uma historinha infantil. A professora 3 relatou que diariamente, 
ao iniciar a aula realiza a leitura deleite, inclusive, utiliza dinâmicas 
para diversificar esse momento, solicitando que um dos alunos realize 
a leitura, ou estimulando para que tragam livros infantis do ambiente 
familiar para o momento da leitura deleite. Com isso, pontuamos que:

A leitura do texto literário constitui uma atividade sin-
tetizadora, permitindo ao indivíduo penetrar o âmbito 
da alteridade sem perder de vista sua subjetividade e 
história. O leitor não esquece suas próprias dimensões, 
mas expande as fronteiras do conhecido, que absorve 
através da imaginação e decifra por meio do intelecto. 
Por isso, trata-se também de uma atividade bastante 
completa, raramente substituída por outra, mesmo as 
de ordem existencial. Essas têm seu sentido aumentado, 
quando contrapostas às vivências transmitidas pelo 
texto, de modo que o leitor tende a se enriquecer graças 
ao seu consumo (ZILBERMAN, 2009, p. 17).

Na seguinte indagação, questionou-se sobre a demonstração 
de interesse dos alunos nos momentos de contação de história, e 
todas responderam que sempre os alunos demonstram interesse pela 
leitura na sala de aula. Afinal, de fato não há quem não goste de ouvir 
uma boa e bem contada historia. É ouvindo as historias que se podem 
sentir emoções importantes [...], “e viver profundamente tudo o que 
as narrativas provocam em quem as ouve” (ABRAMOVICH, 1997, p. 
164), pois, dessa forma “as historias nos fazem redefinir nossa imagem 
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social diante daquilo que somos, vamos resgatando nossas crenças, 
refazendo nossa trajetória afetiva, revisitando nossos sentimentos, 
recordando nossa infância e remexendo a nossa imaginação” (SISTO, 
2005, p. 24).

Em seguida, quando indagadas sobre o incentivo que os alunos 
demonstram em sala de aula, assim como sobre a influência da família 
no processo de leitura, constatou-se que as menores partes dos alunos 
demonstram essa influência, enquanto outra professora relatou que 
nenhum dos seus alunos aponta esse incentivo do ambiente familiar. 
Conforme afirma Freire (2010, p. 192), “a escola é a principal instância 
responsável pela formação de leitores, mas não a única, já que o am-
biente favorável e estimulante deveria começar na família”. Conforme 
verificamos também em Ramos (2011, p. 75), esta relação entre famí-
lia, escola, criança e literatura infantil é imprescindível.

A formação do leitor inicia-se no ambiente familiar 
através de encontros. Encontros com as palavras, com 
o livro, com os demais artefatos culturais, mas sabemos 
que os afazeres do dia-a-dia comprometem e limitam o 
espaço-tempo para os encontros. Se devem começar no 
ambiente familiar precisam, sem dúvidas, ter continui-
dade na escola. A prática da leitura e a demonstração do 
interesse pela mesma, por parte dos pais ou até mesmo 
dos cuidadores das crianças servem como estímulo para 
o desenvolvimento do gosto pela leitura dos filhos.

Percebemos que a família é parte essencial nesse processo 
de estimulo e resposta pelo prazer da leitura, porém, muitas vezes, 
conforme o relato das professoras entrevistadas, a criança possui esses 
estímulos na família, direcionando a contribuição da escola enquanto 
contexto de transformação das diferentes realidades. Em decorrência 
dessa questão, mencionamos uma observação que constatamos estar 
interligada a falta da influência da família na vida escolar e do processo 
de ensino-aprendizagem da criança, é que justamente são estes os 
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alunos que possuem maiores dificuldades com a leitura. De acordo 
com Sandroni e Machado (1991, p. 12), “numa casa onde os pais gos-
tam de ler, mesmo que não disponha de uma boa biblioteca, a criança 
cresce valorizando naturalmente aqueles objetos cheios de sinais que 
conseguem prender a atenção das pessoas por tanto tempo”.

Essa relação foi estabelecida pela professora 3, relatando 
que considerável parte dos alunos que possuem dificuldades no en-
volvimento com a leitura, geralmente não tem incentivo nenhum da 
família. As professoras entrevistadas se posicionaram enquanto ativas 
interventoras no processo de mediação dos alunos que apresentam 
dificuldades com a leitura; buscando conduzir com metodologias 
estratégicas, como: leitura em voz alta pelo aluno, dinâmicas, leitura 
dramatizada ou silenciosa, instigando o aluno à fonte de discussões, ou 
seja, estimulando a auto-estima e a confiança em seu potencial.

Todas as professoram relataram considerar o direcionamento 
da proposta com a Literatura Infantil importante para a vida e forma-
ção do aluno. A professora 1 discorreu que a Literatura Infantil amplia 
a imaginação, a capacidade de criação, contribui para a fala e escrita 
contextualizada entre outros atributos. A professora 2 expõe descre-
vendo que a Literatura Infantil além de incentivar a leitura, estimula a 
imaginação da criança, descobrindo o mundo que o cerca e inserindo 
estes alunos em uma sociedade letrada. A professora 3 elucidou que a 
Literatura Infantil dá asas a imaginação, desvendando mundos diferen-
tes, aprimora saberes e proporciona o desenvolvimento e inserção da 
criança também na sociedade letrada.

Dessa forma, podemos, por meio das informações expressadas 
pelas seis professoras entrevistadas, estabelecer relevantes reflexões 
e questionamentos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatamos, com a presente pesquisa realizada e das investi-
gações elaboradas, que a Literatura Infantil deve se renovar a cada dia 
dentro das instituições de ensino, seja enquanto método ou como um 
todo, haja vista que a instituição escolar e as famílias devem propiciar 
a busca de meios para que a leitura possa permanecer formando 
sujeitos críticos e criativo, na ação e transformação da sociedade. 
Conforme descrito por Craidy e Kaercher, a literatura infantil é arte, e 
arte é beleza infindável:

A literatura é arte. Arte que se utiliza da palavra como 
meio de expressão para, de algum modo, dar sentido 
a nossa existência. Se nós na nossa prática cotidiana, 
deixarmos um espaço para que essa forma de manifes-
tação artística nos conquiste seremos, com certeza, mais 
plenos de sentidos, mais enriquecidos e felizes (CRAIDY; 
KAERCHER, 2001, p. 81).

Considerando que a Literatura Infantil deva expandir seu 
espaço dentro da escola, por ser um espaço aberto à educação e ao 
conhecimento. Enfatizamos neste artigo, que os professores devem ter 
a consciência do seu importante papel de mediadores nesse processo, 
buscando inovar nos métodos, nas concepções e aplicações da utili-
zação da Literatura Infantil em sala de aula. Porém, não isentamos da 
família essa necessária consciência e responsabilidade, pois sabemos 
que é nesse ambiente familiar que a criança traz consigo os seus pri-
meiros saberes e aprendizagens. Afinal, a família é a melhor aliada que 
a escola e os professores pode ter em busca da melhor produtividade 
do aluno.

Enfim, ressaltamos que a Literatura Infantil não é somente 
uma forma de trazer o lúdico para a sala de aula, mas é a mágica e a 
fantasia em si mesma, manifesta de forma real por meio dos livros, 
dos personagens, das figuras, de todas as expressões e sensações. 
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As crianças em contato com o mundo mágico que a literatura infantil 
carrega consigo conseguem viver mais intensamente no mundo real, 
pois dentro de si reina a fantasia.
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AS HISTÓRIAS QUE VI, ME VI E GOSTEI:  
O PROTAGONISMO NEGRO NA 

LITERATURA INFANTIL

Diane Miranda Menezes

RESUMO
O projeto didático As histórias que vi, me vi e gostei: o protagonismo negro 
na literatura infantil surgiu como inquietação diante do seguinte problema: 
De que forma, por meio da contação de histórias infantis afro-brasileiras, 
poderíamos possibilitar as crianças do Cmei Cecy Andrade (re)conhecerem e 
(re)construírem a sua identidade étnico-racial? Tendo a contação de histórias 
infantis como proposta metodológica em nossa prática docente encaminha-
mos esse trabalho embasadas no Referencial Municipal para a Educação 
Infantil de Salvador (2015) e nos estudos de Gomes (2001), Llosa (2010) e 
Mariosa e Reis (2011), além de livros de histórias infantis afro-brasileiras. O 
grupo 3A suscitou discussões em torno da cor da pele negra e do cabelo 
crespo, questionando o porquê de terem a cor de pele negra/ preta e um 
cabelo “tão cheio”. Com isso, conseguimos desconstruir no cotidiano escolar 
estereótipos negativos, permitindo que afirmassem a beleza de serem quem 
são, crianças negras. Esse projeto resultou em um certificado de Educação 
Antirracista e a participação da escola no evento “Eu brinco, eu existo!”, do 
ateliê Amora Brinquedos afirmativos.
Palavras-chave: Projeto Didático. Educação Infantil. Literatura Infantil Afro-
-Brasileira. Crianças Negras.
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INTRODUÇÃO

Em 2018, o grupo de professoras do Cmei Cecy Andrade1 desen-
volveu junto às crianças um projeto de literatura com o protagonismo 
de personagens negras e que trouxe à discussão a importância e valo-
rização da identidade étnico-racial das crianças. Isso porque, além de 
sermos uma escola majoritariamente de crianças negras, percebíamos 
que se autodeclarar como criança negra/preta, aparentemente, não se 
constituía um problema.

Nos questionávamos, se evidenciarmos a discussão sobre 
identidade negra trabalhando com um acervo de literatura infantil 
afro-brasileira em um projeto didático, o que seria possível trazer à 
tona? Em que medida se desenvolvia o pertencimento étnico-racial 
das crianças? Que situações envolvendo racismo, preconceito e discri-
minação poderiam ser notadas?

De que forma a comunidade de Sussuarana em sua potência ar-
tístico-cultural2, seria responsável pela valorização racial das crianças? 
E em nossa escola, de que forma o trabalho educativo que desenvolví-
amos, enxergando as crianças de nosso espaço em suas singularidades, 
estaria repercutindo na valorização da identidade racial das crianças?

Foi então que, por meio de projeto didático As histórias que vi, 
me vi e gostei: o protagonismo negro na literatura infantil, buscamos 
responder o seguinte problema: de que forma, por meio da contação 

1  O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Cecy Andrade está localizado 
na rua Flávio Cavalcante s/n, Sussuarana e está vinculado à Secretaria Municipal 
de Educação de Salvador. Atualmente atende crianças de 2 a 5 anos, sendo que os 
grupos 2 e 3 em período integral e os grupos 4 e 5, em período parcial, com turmas 
nos turnos matutino e vespertino.
2  Em Sussuarana a arte educação por meio dos seus saraus e grupos de poesia 
se constituem como uma ferramenta atuante contra o racismo. O Sarau da onça 
realizado no espaço do Centro de Pastoral Afro pe. Heitor (Cenpah), em Novo 
Horizonte, região da Sussuarana reúne grupos de poesia locais e de outros bairros da 
periferia de Salvador.
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de histórias infantis afro-brasileiras, com o protagonismo de persona-
gens negras, poderíamos possibilitar as crianças do Cmei Cecy Andrade 
(re)conhecerem e (re)construírem a sua identidade?

OBJETIVO GERAL

Possibilitar as crianças do Cmei (re)conhecerem e (re)construí-
rem a sua identidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Oportunizar o acesso a literatura infantil afro-brasileira e 
africana por meio da contação de histórias com protagonis-
tas negras/os.

• Identificar situações de racismo e discriminação, a partir de 
(pré)conceitos evidenciados pelas crianças.

• Organizar a Fliceca3 integrando as crianças e suas famílias, 
professoras, funcionários e comunidade do entorno da escola.

3  A Festa Literária do Cmei Cecy Andrade (Fliceca) surgiu em 2016 idealizada pela 
profa. Glaucia Moura, uma das professoras do Cmei Cecy Andrade e logo validada 
pelas demais professoras como proposta de culminância para o projeto de literatura. A 
ideia foi inspirada em feiras e festas literárias que acontecem no país, permitindo-nos 
reunir a comunidade escolar para compartilhar o estudo realizado, experienciando 
a literatura “viva”, como arte. A nossa coordenadora e boa parte das professoras se 
comprometeram a participar das principais festas literárias no país para vivenciar e 
organizar a festa literária que pensávamos para o Cmei. Estivemos na Festa Literária 
Internacional de Cachoeira (Flica) 2017 e 2018, Festa Literária Internacional de Paraty 
(Flip) 2017, Festa Literária Internacional de Mucugê (Fligê) 2018 e Festa Literária do 
Pelourinho (Flipelô) 2019.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Mariosa e Reis (2011, p. 46), ao discutir sobre a importân-
cia da literatura infantil afro-brasileira afirma que a construção da 
identidade inicia-se na infância e vai sofrer influência de todos os 
referenciais com os quais ele irá se deparar ao longo de sua história, 
sejam positivos ou negativos.

Enxergamos então, a relevância de permitir às crianças por 
meio da contação de histórias infantis afro-brasileiras, a possibilidade 
de evidenciar o protagonismo de personagens negras. Isso por enten-
dermos que a literatura tem a capacidade de acessar as crianças de 
modo que as permita elaborar emoções, sentimentos, o ser e estar no 
mundo e suas próprias histórias.

Segundo Llosa (2010), escritor e renomado crítico literário 
latino americano, ao ser entrevistado sobre a importância da literatura 
pontua sobre a necessidade de cada vez mais cedo as famílias e progra-
mas educacionais tornarem acessíveis a literatura na infância. Dentre 
outras considerações, o autor afirma que “nada nos ensina melhor do 
que os bons romances a ver nas diferenças étnicas e culturais a riqueza 
do legado humano e a estimá-las como manifestação da multifacetada 
criatividade humana”.

Sendo assim, optamos por utilizar a contação de histórias 
como proposta metodológica4, por entendermos que a literatura 
é de fundamental importância para o trabalho a ser realizado na 
Educação Infantil à medida que é capaz de chegar com facilidade ao 
universo infantil, além de permitir que as direcionem como sujeitos 
feitos de histórias.

4  Desde o ano de 2016 o Cmei Cecy Andrade utiliza a contação de histórias e o uso 
da literatura infantil como proposta metodológica no projeto didático que desenvolve 
com as crianças. Acreditamos na literatura como uma ferramenta emancipadora e de 
grande importância na Educação Infantil.
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Com isso, buscamos encaminhar o trabalho com a literatura 
infantil, proporcionando às crianças uma rotina diária de contação de 
histórias infantis afro-brasileiras. A leitura deleite suscitou discussões 
consistentes e direcionou o grupo quanto ao debate da cor da pele e 
cabelo das pessoas negras.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Considerando a escola como espaço diverso por natureza, já 
que a diversidade é intrínseca a sociedade em que estamos inseridas, 
nos apropriamos do Referencial Curricular Municipal para a Educação 
Infantil de Salvador quando afirma que

[...] a diversidade é inerente à condição humana e que 
todos têm que ser acolhidos, independentemente da 
sua posição no mundo e do seu lugar na sociedade, 
promovendo o respeito às diferenças e igualdade de 
direitos. Um dos desafios, portanto, é tornar o currículo 
inclusivo, pois a criança, desde pequena, precisa conhe-
cer as singularidades do mundo, aprendendo a viver, 
respeitar e construir sua identidade em uma sociedade 
plural e global (SALVADOR, 2015, p. 31).

Ao reconhecer a diversidade como própria do espaço escolar, 
nos organizamos de modo que o currículo promovesse a valorização 
da identidade das crianças do Cmei Cecy Andrade, estando atentas as 
suas diferenças e especificidades. Dando as crianças a possibilidade de 
expressarem suas singularidades, potenciais e desafios.

Nos apropriamos então, da assertiva de que “a questão étnico-
-racial é um tema que deve ser conduzido por meio de práticas educa-
tivas na Educação Infantil, que reconheçam a presença de diferentes 
grupos e, no caso de Salvador, a presença majoritária das crianças 
negras” (SALVADOR, 2015, p. 34).
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Desse modo, entendíamos a necessidade do trabalho com a 
temática racial na infância, mas de que forma estávamos buscando 
valorizar as características físicas, os diferentes aspectos culturais 
herdados do continente africano e como estes foram introduzidos e 
passaram a fazer a parte da nossa cultura afro-brasileira?

Segundo Gomes (2001, p. 87), “a construção de práticas 
democráticas e não preconceituosas implica o reconhecimento do 
direito a diferença, e isso inclui as diferenças raciais”. Partindo desse 
pressuposto, planejamos do projeto. Um plano de ações foi produzido 
por cada professora e seu grupo, conforme íamos apresentamos às 
crianças a temática do projeto e a problemática de investigação ia 
sendo delineada.

Começamos disparando o projeto, lendo histórias infantis 
afro-brasileiras nos momentos de contação de histórias. É importante 
ressaltar, que fizemos um levantamento do acervo da literatura que 
tínhamos no Cmei. Como temos um espaço de leitura em cada sala, o 
cantinho de leitura, cada professora buscou listar os livros que pode-
riam ser classificados como literatura infantil afro-brasileira.

Nos deparamos desde o início com um impasse, eram insufi-
cientes os livros que contemplassem a nossa proposta. Justamente 
por esse motivo, nos dispomos a trazer para as crianças histórias com 
protagonistas negras/negros. Nos organizamos então, para buscar jun-
to às escolas municipais do entorno, o empréstimo desses livros. Essa 
busca não nos rendeu sucesso. Fizemos um bazar para adquirirmos 
esses livros. E como algumas professoras tinham um acervo pessoal 
dessa literatura, demos início ao projeto.

Vale destacar, a escassez de material de apoio pedagógico e 
de formação de professores na Rede Municipal de Educação de Sal-
vador, na perspectiva da valorização da identidade e pertencimento 
étnico-racial, bem como de combate ao racismo e antirracismo. Como 
costumamos fazer, firmamos algumas parcerias com a comunidade 
externa, com profissionais e iniciativas para nos dar suporte. Nesse 
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projeto, contamos com a coordenadora pedagógica Alaíde Santana, da 
Escola municipal Eraldo Tinoco, próxima ao Cmei Cecy Andrade, que 
além de moradora do bairro de Sussuarana, desenvolve um projeto de 
arte e educação na comunidade.

Iniciamos o projeto com um cronograma, para observar as rea-
ções da turma e as pistas dadas pelas crianças quanto ao interesse de 
estudo. Além da literatura, utilizamos outros recursos para sensibilizar 
as crianças. Na turma do grupo 3A, foram apresentadas músicas que 
evidenciassem a valorização da identidade negra.

Essas músicas foram usadas durante as acolhidas no início 
das aulas e nos momentos de relaxamento, após o recreio. Canções 
de Gilberto Gil, MC Sofia, Iza, Sandra de Sá e O Rappa tiveram uma 
ótima receptividade por parte das crianças. Além disso, imagens de 
pessoas negras, anônimas e personalidades já conhecidas, também 
foram utilizadas.

A contação de histórias despertava na turma do grupo 3A, o 
desejo de descobrir o porquê de pessoas negras apresentarem “um 
cabelo tão cheio e grande”. A curiosidade foi verbalizada, inclusive 
pelos meninos quando escutaram a história “O cabelo de Lelê”, de 
Valéria Belém, um dos primeiros livros que foram lidos. A imagem 
da personagem Lelê suscitou falas como: “Que cabelo muito cheio!”, 
“Essa menina não penteou o cabelo não!”, “Esse cabelo é feio!”, “Olha, 
igual o cabelo de Geovanna, grandão!”.

E dessa forma, a reação da turma ia se configurando, no que diz 
respeito a cor da pele. “Olha, ela é preta!”, “Eu sou negra!”, “Tenho a 
cor de chocolate”, “Parece meu pai, ele é negão!”, foram falas trazidas 
pelas crianças quando lemos “Tanto, Tanto”, de Trish Cooke. Dessa for-
ma, a cor e o cabelo das personagens se tornaram o assunto preferido 
do grupo 3A.

Era notório o receio das meninas em soltar os cabelos e de 
achar o cabelo crespo e cacheado bonitos. Os meninos do grupo 
tocavam no cabelo das meninas e corriam dando gargalhadas. Surgia 
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a necessidade de explorar essas histórias infantis enfatizando a cor 
da pele e cabelo das pessoas negras, por meio de vivências que as 
trouxessem para o reconhecimento desse corpo de criança negra. Com 
suas características físicas sendo evidenciadas e vistas de forma que 
valorizassem a sua beleza.

Em sala temos um espelho que é utilizado em nossa rotina, so-
bretudo após o banho, em que as crianças fazem questão de olharem 
para si mesmas, descobrirem-se na roupa que trouxeram no dia e após 
pentear os cabelos. Iniciamos as atividades então, com a proposta de 
produzirem o seu autorretrato, mas antes disso cada criança foi convi-
dada a se dirigir ao espelho, antes de começar o desenho de si mesma 
nesse autorretrato.

Cada criança falou a professora como se via. O que enxergavam 
sobre o seu rosto, a cor dos seus olhos, do seu cabelo, a cor da sua 
pele. Vale ressaltar que, para falarem sobre a cor da pele, foi neces-
sário recorrer as tintas que já estavam separadas para a produção do 
autorretrato, mesmo assim algumas crianças mostratam dificuldade 
em mostrar a tinta que mais se aproximava com a cor da sua pele.

As discussões sobre a cor da pele surgiram em outros grupos e 
quando soubemos que o grupo 4B havia aprendido com o grupo 5B, a 
fazer uma paleta de cores de tinta com tonalidades da cor da pele ne-
gra, combinamos um momento com o grupo 4B. Essa paleta de cores 
foi utilizada como referência pelas crianças do grupo 3A para descobrir 
a cor da pele que usaria em seu autorretrato. Além disso, a turma teve 
a oportunidade de conhecer o giz de cera profissional Pintikor, com 
tons da pele negra, adquirido pela professora ao longo do trabalho. 
O uso desse giz de cera foi socializado com as outras professoras e 
utilizado em outras produções no decorrer do projeto.

Paralelo aos momentos de contação de histórias íamos discu-
tindo sobre a aceitação da cor da pele e sobre a valorização dos seus 
cabelos. Um jogo de quebra-cabeça foi confeccionado com fotos de 
pessoas negras (crianças, mulheres e homens negros), além de fotos 
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com as nossas imagens. O objetivo do jogo era conversarmos sobre o 
pertencimento racial por meio da afirmação dos cabelos de cada um. 
As crianças perceberam que o cabelo que tínhamos era proporcional 
ao rosto que trazemos. Não havia razão para negar o seu cabelo, se 
“encaixava” perfeitamente no rosto de cada uma delas.

Atividades como essas se desenvolviam, por isso achamos 
imprescindível promover vivências que as ajudassem a compreender o 
quanto poderiam se aceitar. Além de oficinas de turbantes incluindo os 
meninos da turma e uma oficina de tranças, tendo as mães de algumas 
crianças da turma como as responsáveis por esse cuidado e produção 
dos cabelos, tivemos a oportunidade de organizar um workshop de 
fotografia com Aislane Silva, fotógrafa e moradora da Sussuarana.

Lane Silva além de fotógrafa, já participou como poeta no Sarau 
da onça. Ela foi convidada para uma roda de conversa com as crianças 
sobre a valorização da identidade negra. Após o bate papo, auxiliou 
as crianças com o uso da sua máquina fotográfica para que pudessem 
registrar a beleza de ser negra/o. As crianças tiraram fotos umas das 
outras, além de registrarem outras crianças, professoras e funcionários 
do Cmei. Essas fotografias foram expostas durante o momento de cul-
minância do projeto.

O livro de história Chico juba, de Gustavo Gaivota foi o que mais 
encantou as crianças. Chico Juba, eleito o personagem preferido do 
grupo, em suas experiências como inventor de xampus, não aceitava 
seu cabelo até compreender que era possível aceitar a sua juba, que 
na verdade era um black power! A turma produziu coletivamente 
a releitura de Chico Juba, utilizando papel metro, rolinhos de papel 
higiênico, tinta e muita criatividade. Essa produção ocupou a porta da 
nossa sala quando finalizamos as atividades com o projeto.

A culminância do projeto foi com a Festa Literária do Cmei Cecy 
Andrade, a Fliceca, em sua terceira edição. Nessa festa literária home-
nageamos o poeta e escritor Sandro Sussuarana, um dos idealizadores 
do Sarau da onça, que esteve presente no evento interagindo com as 
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crianças. Realizamos oficinas de turbantes, tranças, música e teatro. 
Além de termos a participação do cordelista Sérgio Bahialista; contação 
de história com As três Marias; atrações artísticas com o Malêzinho, do 
grupo Malê De Balê e atrações musicais, como o Grupo Canela Fina.

Portanto, no Grupo 3A as discussões sobre o cabelo crespo e a 
cor da pele preta suscitaram debates, possibilitaram as crianças des-
construírem estereótipos negativos e construímos um caminho cheio 
de empoderamento. O que vimos foram meninas que compareciam a 
escola com seus cabelos soltos e cheias de vontade de mostrar esse 
cabelo durante a permanência no Cmei e meninos que não mais as 
depreciavam e achavam lindo o cabelo de suas colegas, orgulhando-se 
de sua cor.

Esse projeto resultou ainda, no Certificado de “Escola Antirra-
cista” que recebemos em 2019, do qual fomos uma das doze escolas 
públicas de Salvador contempladas com o evento “Eu brinco, eu exis-
to!”, organizado pelo ateliê Amora Brinquedos Afirmativos5. O Cmei 
Cecy Andrade ganhou bonecas e bonecas negros para dar continuidade 
com o trabalho na perpectiva da promoção da igualdade racial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, acreditamos que o trabalho com contação de histórias 
se constitui uma proposta pedagógica de suma importância na Educa-
ção Infantil. E quando evidenciamos a literatura infantil afro-brasileira, 
direcionando o debate em torno do pertencimento étnico-racial, bem 

5  O evento “Eu brinco, eu existo!” foi idealizado pela designer Geórgia Nunes por 
meio do seu ateliê Amora – Brinquedos afirmativos. Em 2019 premiou com bonecas 
e bonecos negros, 12 escolas públicas de Salvador que realizavam um trabalho de 
representatividade negra na perspectiva da igualdade racial. O evento contou com 
uma programação interativa, com contação de história para as crianças e a entrega 
para o Cmei de bonecas e bonecos de pano negros.
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como da valorização das identidades das crianças, nos damos conta do 
quanto é possível construir uma escola, de fato inclusiva e democrática.

Ao longo desse projeto didático de literatura, conforme a leitu-
ra dos livros de histórias infantis afro-brasileiras foram apresentadas, 
as crianças aprenderam a visibilizar personagens negras, bem como o 
protagonismo das pessoas negras, trazendo referências positivas sobre 
si mesmas.

Buscamos com o projeto oportunizar esse acesso com o que 
tínhamos e as discussões suscitadas sobre o protagonismo de persona-
gens negras permitiu que as crianças do Cmei Cecy Andrade pudessem 
se afirmar como criança negra/ preta elaborando e afirmando as suas 
identidades.
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OS CANTOS TEMÁTICOS NA  
EDUCAÇÃO INFANTIL: 

POTENCIALIZANDO AS INTERAÇÕES  
E O PROTAGONISMO DA CRIANÇA

Lhays Ingryd Soares Leite 
Luciene Teodoro das Chagas Passos 

Eliane Aparecida Ribeiro de Amorim

RESUMO
O presente relato de experiência refere-se à temática da organização dos cantos 
temáticos na Educação Infantil, pautando a importância dessa ação educativa, 
planejada intencionalmente a favor do desenvolvimento global das crianças, 
em um Centro Municipal de Educação Infantil em Rondonópolis-MT. Objeti-
vamos destacar o brincar que abrange todos os direitos de aprendizagens ga-
rantidos na BNCC, oportunizando, por meio dos cantos temáticos na Educação 
Infantil, estímulos para o desenvolvimento da criança, com imaginação, faz de 
conta, criatividade, socialização e cognição, de modo que possuam autonomia 
para protagonizar as suas interações e brincadeira, estabelecendo vivencias 
significativas, respeitando o seu tempo, espaço e interesse. Os resultados ob-
tidos com a prática dos cantinhos temáticos foram significativas, observando 
que as crianças aprenderam a partilhar, resolver conflitos, respeitar normas, 
inventar, discutir e opinar. Nesse sentido, exercem um papel importantíssimo 
na formação da criança, visto que propicia a oportunidade de enriquecer a sua 
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experiência, vivências e relações. Para fundamentar teoricamente essa prática 
pedagógica relatada, recorremos aos autores Zabalza (1998), Silva (2010), Horn 
(2004) e documentações do Rcnei (1998) e o Dcnei (2010). Conclui-se, que 
os cantinhos temáticos é um recurso imprescindível, valorizando as crianças 
como interlocutoras e protagonistas reais, que constrói, desconstrói, significa, 
expressa as suas ideias, percepções e sentimentos.
Palavras-chave: Educação Infantil. Cantos Temáticos. Interações. Protagonismo.

INTRODUÇÃO

Refletindo sobre a Educação Infantil, compreendemos que ela 
precisa estar pautada nas especificidades da infância, propiciando o 
desenvolvimento integral da criança, nos aspectos físico, social, emo-
cional e cognitivo – estreitamente interligados. Visto que, nesta etapa 
de ensino, o espaço não se refere somente ao local físico, mas em um 
ambiente rico de estímulos, e que o mesmo é um potente recurso 
pedagógico, composto por aspectos afetivos e socioculturais no seu 
processo formativo. Em consonância a isso, o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil, afirma:

A estruturação do espaço, a forma como os materiais 
estão organizados, a qualidade e adequação dos mes-
mos são elementos essenciais de um projeto educativo. 
Espaço físico, materiais, brinquedos, instrumentos sono-
ros e mobiliários não devem ser vistos como elementos 
passivos, mas como componentes ativos do processo 
educacional que refletem a concepção de educação 
assumida pela instituição. Constituem-se em poderosos 
auxiliares da aprendizagem. Sua presença desponta 
como um dos indicadores importantes para a definição 
de práticas educativas de qualidade em instituição de 
educação infantil. No entanto, a melhoria da ação edu-
cativa não depende exclusivamente da existência destes 
objetos, mas está condicionada ao uso que fazem deles 
os professores junto às crianças com as quais trabalham. 



138COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

Os professores preparam o ambiente para que a criança 
possa aprender de forma ativa na interação com outras 
crianças e com os adultos (BRASIL, 1998, p. 69).

Diante da explanação acima, sobre o espaço/ambiente e sua 
preparação para um atendimento de qualidade e de estímulos para 
a criança, traremos as considerações sobre as propostas pedagógicas 
da Educação Infantil e a definição de criança, conforme a Resolução 
CNE/CEB 5/2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil, destacando:

Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil 
deverão considerar que a criança, centro do planejamen-
to curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas 
interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, ima-
gina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 
sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).

Dado assim, este relato de nossas experiências originou-se das 
inquietudes suscitadas pelo envolvimento na ação-reflexão da prática 
docente, instigando o interesse de estudo e metodologia quanto à 
organização dos espaços na Educação Infantil, que abarcam a nossa 
realidade, enfatizando as intencionalidades educativas decorrentes des-
se processo, implícitas ou explícitas nessa organização. Nesse sentido, 
observamos que os cantinhos temáticos, que organizam o ambiente 
com distintos espaços, propiciam as possibilidades para que as crianças 
explorem conforme a sua curiosidade, interesse e disposição. Com isso, 
por meio das pontuações aqui decorrentes, consideramos a oportuni-
dade de dar destaque à importância do brincar na educação infantil por 
meio dos cantinhos temáticos, ou que também podem ser nomeados de 
zonas circunscritas, uma proposta desenvolvida e estudada por nós para 
o enriquecimento dos conjuntos de saberes das crianças. A experiência 
foi desenvolvida no Centro Municipal de Educação Infantil, localizada no 
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município de Rondonópolis-MT, que atende às crianças da creche e da 
pré-escola, em jornada parcial, dispondo de oito turmas por período, 
em que cada uma atende entre 22 a 24 crianças.

Convém ressaltar que, na educação infantil, os eixos norteado-
res do currículo são as interações e a brincadeira (BRASIL, 2010), base 
que sustentam as demais propostas. Entre as práticas pedagógicas 
organizadas nas instituições de ensino infantil, destacam-se como 
eixos centrais as que “incentivem a curiosidade, a exploração, o en-
cantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das 
crianças em relação ao mundo físico e social, o tempo e à natureza” 
(BRASIL, 2010, p. 26), visto que esses espaços devem estabelecer “o 
reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades indivi-
duais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças 
da mesma idade e crianças de diferentes idades” (BRASIL, 2010, p. 19).

A organização dos cantos temáticos poderá ser desenvolvida 
pelos professores no espaço da sala de referência, assim como também 
coletivamente nas atividades de socialização entre todas as turmas, que 
ocorre especificamente nas sextas-feiras, a qual denominou como as 
sextas culturais, com atividades como: música e dança, apresentações 
teatrais, encenações, piquenique, banho de mangueira, entre outros. 
Neste dia, os professores planejam coletivamente as atividades para 
serem desenvolvidas nos espaços externos do Cmei, entre todas as tur-
mas, desde os bebês até as crianças de quatro e cinco anos (pré-escola). 
E, com base nas seguintes indagações é que concebemos a relevância 
dos planejamentos e sua intencionalidade: como articular momentos de 
interação entre as crianças, nas diferentes faixas etárias e considerando 
as suas particularidades, de forma prazerosa e envolvente? Como garan-
tir momentos coletivos nos quais a criança possa escolher onde vai ficar 
e que tipo de atividade irá desenvolver? Entre as diferentes experiências 
propiciadas, os cantos temáticos é uma das práticas de descobertas 
planejadas para as nossas crianças, e assim iremos relatar sobre essa 
experiência grupal enriquecedora e prazerosa.
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OBJETIVOS

Destacar a importância do brincar que abrange todos os di-
reitos de aprendizagens garantidos na BNCC e que em um específico 
Centro Municipal de Educação Infantil de Rondonópolis está a ser 
desenvolvido em nossas propostas pedagógicas; oportunizando, por 
meio dos cantos temáticos na Educação Infantil, estímulos para o 
desenvolvimento da criança, com imaginação, faz de conta, criativi-
dade, socialização e cognição, de modo que exerçam autonomia para 
protagonizar as suas interações e brincadeira, estabelecendo vivencias 
significativas, respeitando o seu tempo, espaço e interesse.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Na Educação Infantil, a organização dos espaços físicos e do 
ambiente necessita, primeiramente, de um planejamento bem estru-
turado, com clareza das intencionalidades pedagógicas, adequando-se 
às necessidades, traçando as estratégias e os estímulos, objetivando o 
processo de ensino e aprendizagem. Portanto, Horn (2004), aponta que:

O espaço é entendido sob uma perspectiva definida em 
diferentes dimensões: a física, a funcional, a temporal 
e a relacional, legitimando-se como um elemento cur-
ricular. A partir desse entendimento, o espaço nunca 
é neutro. Ele poderá ser estimulante ou limitador de 
aprendizagens, dependendo das estruturas espaciais 
dadas e das linguagens que estão sendo representadas. 
Nesse sentido, o ambiente de aprendizagem influencia 
as condutas das crianças pequenas (HORN, 2004, p. 35).

Para isso, é fundamental que o docente tenha a clareza de suas 
concepções, compreendendo o desenvolvimento das crianças, com 
um olhar de observação sensível e atenta, mediando essa relação, 
para uma efetiva aprendizagem significativa. Como pontuado por Silva 
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(2010, p. 13), “é tarefa do professor criar um espaço desafiador, onde o 
conhecimento está permanentemente em construção; personalizá-lo 
de acordo com as crianças e suas diferenças culturais; oportunizar uma 
boa qualidade de vida e ir além dos muros da instituição”.

Na proposta com os cantinhos temáticos organizamos o am-
biente externo com distintos espaços, oferecendo e estimulando as 
inúmeras possibilidades de exploração das crianças, priorizando a 
concepção da autonomia e instigando as descobertas. Exemplificamos 
aqui os cantos que podemos organizar, como: canto da casinha (com 
móveis e brinquedos que imitam utensílios domésticos); canto da 
leitura (com livros, revistas, jornais e fantoches, para manipularem, ob-
servarem e explorarem livremente o material); canto da fantasia (com 
diferentes roupas e fantasias); canto dos jogos (disponibilizando jogos 
de memória, quebra-cabeça, encaixe e alinhavos); canto dos animais 
(com animais em miniatura de plástico); canto das artes (com massa 
modeladora, folhas, giz de cera, lápis de cor, tinta guache, cola colorida 
e pinceis); canto do movimento (bolas, cordas, bambolê); canto da 
música (com a confecção de instrumentos musicais apropriados para 
o uso das crianças); canto da pista de corrida (fixando fita colante ao 
chão demarcando estradas e dispondo de carrinhos diversos); canto 
das profissões (consultório médico, ferramentas em plástico); canto 
da beleza (com embalagem de shampoo, condicionador, perfume, 
devidamente higienizadas para o uso, escova de cabelo e acessórios 
diversos); cabanas (com tecidos ou toalhas) e cantos com brinquedos 
específicos: bonecas, pelúcias, entre outros. Vale enfatizar que outros 
cantos temáticos podem ser pensados e elaborados, conforme a dis-
ponibilidade de materiais.

Destacamos que estabelecemos inicialmente um momento 
exclusivo para a roda de conversa, com os combinados para a utiliza-
ção dos diferentes cantos, em um diálogo contínuo para que haja uma 
organização entre todos na manutenção e no cuidado dos espaços e 
brinquedos, em uma constante construção coletiva constituiremos 
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essa consciência, visto que os cantos temáticos será uma prática de-
senvolvida em vários momentos. Assim, buscamos a percepção dos 
conhecimentos sobre o que desafia e aguça a curiosidade e o interesse 
das crianças, por meio da consideração dos momentos de ativas obser-
vações, interações e registros, pensando inclusive em como interferir 
nas situações de disputas e desentendimentos.

Após o momento da roda de conversa com as crianças, elencan-
do sobre os combinados, observando os cantos dispostos, assim como 
pautando sobre o respeito, o cuidado de si e do outro, partimos para 
a exploração dos cantos temáticos no espaço do pátio do Cmei, um 
local amplo, viável para essa delimitação, considerando a quantidade 
de crianças envolvidas. As professoras mediaram esse processo transi-
tando entre os ambientes, estimulando e interagindo com as crianças, 
criando possibilidades nas diversas brincadeiras ofertadas. Em sala de 
referencia, podemos estabelecer com as crianças os diálogos sobre o 
momento vivenciado, compreendendo o que apreciaram nessa pratica 
de descoberta, suas interações, aspirações e interesses, colaborando 
para o aprimoramento do processo.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Os resultados obtidos por meio da prática dos cantinhos temá-
ticos em um Centro Municipal de Educação Infantil, com a interação 
entre todas as crianças, de diferentes faixas etárias (6 meses a 5 anos), 
foram significativos e atingiram os objetivos propostos. Possibilitando-
-nos uma nova visão, e de acordo com Forneiro (1998, p. 229), “[...] 
com a chegada dos ‘cantos’ e a sua organização funcional, aconteceu 
uma verdadeira revolução na forma de conceber uma aula de Edu-
cação Infantil e na forma de organizar o trabalho da mesma”. Nessas 
brincadeiras propiciadas, avaliou-se que as crianças puderam exercer a 
socialização, percebendo o compartilhar, resolvendo os seus conflitos, 
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respeitando as normas propostas, inventando, discutindo e opinando. 
Além disso, elas estão a compreender os valores éticos, estéticos e 
morais, aprimorando a sua oralidade, o raciocínio lógico, a coopera-
ção, a criatividade, coordenação, entre outros conjuntos de saberes. 
Conforme Horn (2004) este tipo de organização é fundamental, pois:

Favorece a exploração ativa do ambiente escolar, pro-
movendo a possibilidade da criança manipular, jogar 
e experimentar sem a constante intervenção direta 
do educador. É um fazer pedagógico que possibilita o 
descentramento da figura do adulto, levando em con-
sideração as necessidades básicas e as potencialidades 
das crianças (HORN, 2004, p. 85).

Com base nessas observações, notório se fez a apreciação 
das crianças ao interagir nos espaços temáticos, com ações de con-
tentamento, expressividade e envolvimento, bem como evidenciaram 
insatisfação quando encerramos o momento em retorno a sala de 
referencia, dado o horário final do período. Em roda de conversa, esses 
sentimentos se reafirmaram ainda mais nos relatos das crianças.

Constatamos que algumas crianças nesse momento de intera-
ção, ocupavam os espaços de acordo com o seu interesse, pois algu-
mas preferiam permanecer próxima a professora; outras ficavam no 
mesmo espaço com a preocupação em abandonar aquele local e ser 
ocupado por outra criança; ainda havia aquelas que preferiam apenas 
observar os demais enquanto eles brincavam, enquanto uns transita-
vam com autonomia em todos os cantinhos temáticos. Importante se 
fez que, mesmo estimulando, mediando e facilitando esse momento, 
priorizamos o respeito e a singularidade de cada criança.

As discussões e reflexões a respeito da importância dos canti-
nhos temáticos coletivos para as crianças promoveram, além de outras 
significativas experiências, a construção de um espaço/ambiente 
estimulante, potencializando as suas habilidades e proporcionando 
diferentes situações em que as crianças se desenvolvam expressando 
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e protagonizando a sua história. Com isso, Silva (2010, p. 73), pondera 
que “na lógica de permitir que a criança se aproprie e viva sua expe-
riência de ser criança, autora, sujeito de direitos e com possibilidade 
de se expressar em muitas linguagens, exige também uma organização 
com foco na sua autonomia, não apenas intelectual, mas de movimen-
to, de cuidados de si, etc.”.

O diálogo se estendeu em meio aos relatos dos familiares das 
crianças, que expuseram a satisfação e a apreciação das brincadeiras 
vivenciadas na instituição, comentadas por elas em casa. Desse modo, 
muitos responsáveis têm evidenciado o reconhecimento pelo trabalho 
dos profissionais na instituição. Ademais, as professoras compreen-
deram que possuem a possibilidade de ofertar ás crianças diversas 
experiências, e de diferentes formas, a fim de que elas possam de-
senvolver-se integralmente, desafiando a exploração do ambiente e 
proporcionando múltiplas habilidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Permeadas nesse processo de construção do relato de nossas 
experiências em uma instituição de Educação Infantil, refletindo sobre 
as práticas desenvolvidas, sobre as concepções e os fundamentos 
teóricos, visamos aperfeiçoar ainda mais as nossas ações pedagógicas, 
na busca incessante do saber e do diálogo entre a indissociável teoria e 
prática. Durante a realização do trabalho cooperativo e autônomo das 
crianças, tornou-se necessário um planejamento coletivo que definis-
se a organização do espaço, observação do tempo, dos materiais, do 
tema e estratégias, com o levantamento de problematização, objetivos 
a serem alcançados, conjunto de práticas e saberes.

Concebemos essa proposta desenvolvida como relevante 
e válida nos espaços da Educação Infantil, pois contribuiu de forma 
relevante para a nossa prática com a finalidade de permitir às crianças 
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amplas percepções e olhares sobre o mundo ao seu redor, significando 
e ressignificando suas vivências e experiências, além de abrir novos 
horizontes no plano de trabalho como professoras e em estudos cons-
tantes e contínuos.

Nessa conjetura, concordamos com Freire ao afirmar que o ser 
humano é “[...] um ser finito, limitado, inconcluso, mas consciente de 
sua inconclusão. Por isso, um ser ininterruptamente em busca, natural-
mente em processo” (FREIRE, 2002, p. 12). Desse modo, concebemos 
que somos indivíduos inacabados e que, conscientes desse inacaba-
mento, podemos ir mais além, na medida em que nos posicionamos 
como sujeitos em constituição.
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A EXPERIÊNCIA COM A LEITURA DOS 
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

NA EEB MACEIÓ – ITAPIPOCA-CE

Valnice Luiza Castro do Nascimento

RESUMO
O contato de crianças com livros, revistas e jornais desde os primeiros anos 
da vida escolar pode favorecer o despertar para a leitura. O simples folhear 
as páginas de um livro constitui-se como prática de leitura, denominada 
de letramento. Para Maricato (2005) Letramento consiste no uso social da 
leitura e da escrita, quando desde cedo a criança experimenta tais práticas. É 
comum vermos crianças fazendo de conta que lê ao entrar em contato com 
algum livro que instigue sua imaginação, seja por sua diagramação criativa 
ou pelas imagens contidas nele. Assim, logo tem a possibilidade de compre-
enderem as características formais da linguagem. Coelho (2000) afirma que 
para a escola obter avanços consideráveis na aquisição da leitura é necessário 
planejar pelo menos dois momentos distintos: um de estudo dirigido em sala 
de aula, biblioteca para pesquisa etc. e outro de atividades livres, sala de 
leitura, recanto de invenções, oficina de palavras, laboratório de invenções. 
Esses dois momentos fazem com que o estudante assimile conhecimentos ao 
mesmo tempo que deixa suas potencialidades fluírem. Estudos recentes têm 
mostrado que quanto mais cedo a criança entra em contato com histórias 
orais e escritas terão mais chances de gostarem de ler. O presente artigo tem 
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como objetivo refletir sobre as práticas de letramento desenvolvidas na EEB 
de Maceió, na sala do infantil V, por meio da observação, questionário e de 
entrevista com professora da escola. Foi observado que o desenvolvimento 
de atividades se tornaram relevantes para a comunidade escolar ao propiciar 
um contato maior das crianças com os livros e, assim adiantar em um ano o 
período em que normalmente são alfabetizadas.
Palavras-chave: Educação Infantil. Práticas de Leitura e Escrita. Alfabetização.

“A alfabetização não é um jogo de palavras,  
é a consciência reflexiva da cultura, a reconstrução 

crítica do mundo humano, a abertura de novos 
caminhos, o projeto histórico de um mundo comum,  

a bravura de dizer a sua palavra”

(Paulo Freire).

INTRODUÇÃO

Os estudos recentes sobre a educação infantil têm chamado 
atenção para dois fenômenos que por vezes causam confusão em seu 
entendimento conceitual: alfabetização e letramento. A alfabetização 
é a base do desenvolvimento da linguagem das crianças. É iniciada nos 
primeiros anos de escolaridade, tendo como objetivo principal o domí-
nio do sistema alfabético e ortográfico. Entende-se por alfabetizado a 
criança que consegue decodificar os signos da língua escrita.

Sempre presente nos debates sobre educação, a alfabetização e 
seus métodos desenvolvidos nas várias regiões do país tem sido cons-
tantemente revisitado. Para alguns estudiosos os métodos utilizados 
pelos educadores devem ser renovados e transformados, ainda que 
tenha havido nos últimos anos uma superação das metas do Ideb1. Os 

1  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado pelo Inep/MEC em 2007. 
O Ideb é um indicador do Saeb, Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é 
composto por sua vez por um conjunto de avaliações externas em larga escala.
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bons índices alcançados nas avaliações externas em larga escala nem 
sempre demonstram a efetiva realidade da educação nos anos iniciais, 
já que as variáveis utilizadas para os cálculos levam em consideração não 
somente o desempenho nas avaliações de Língua Portuguesa e Mate-
mática, mas também as taxas de aprovação, repetência e evasão escolar. 
Assim, muitas crianças chegam aos anos finais do ensino fundamental 
com dificuldades em habilidades básicas de leitura, compreensão e 
produção textual. Sob essa ótica, o crescimento dos índices do Ideb 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental não necessariamente implica 
aprendizagem significativa da leitura e da escrita2. Diante disso, novas 
formulações são postas para os participantes do processo de alfabeti-
zação, sejam eles educadores, estudantes ou pesquisadores. Foi a partir 
de observações sobre o nível do aprendizado das crianças que o entendi-
mento sobre a alfabetização passou a traçar novos parâmetros. Além de 
instrumentalizar os participantes do processo para decodificar a língua 
escrita deveria inseri-los no mundo letrado, fazendo com que a leitura e 
a escrita se torne uma prática social. Da ampliação no entendimento de 
alfabetizar surgiu então o conceito de letramento.

Atividades de memorização silábica ou palavras de fonologia 
simples costumam fazer parte dos exercícios propostos na Educação 
infantil. Esse tipo de atividade mecaniza a aprendizagem das crianças 
ao mesmo tempo que desconsidera a capacidade cognitiva das mes-
mas (FERREIRO et al., 1985). A escola deve proporcionar o encontro 
com o sistema de escrita alfabético, deixando de lado a necessidade 
de memorização por parte dos estudantes. Assim, fica aberta a porta 
para uma reflexão sobre as características da nossa língua escrita. Logo 
as crianças entendem que é necessário ter um sujeito na frase, algo ou 
alguém sobre de quem se fala e, assim por diante.

2  Os resultados da ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) elucidam muito bem 
essa realidade dispare entre os resultados das avaliações e o conhecimento real dos 
alunos em Língua Portuguesa.
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O contato de crianças com livros, revistas e jornais desde os pri-
meiros anos da vida escolar pode favorecer o despertar para a leitura. 
O simples folhear as páginas de um livro constitui-se como prática de 
leitura e pode contribuir para a compreensão dos aspectos formais da 
língua. O que muitas vezes vemos como simples brincadeira de criança 
como a criação de estórias aleatórias a partir de imagens, é na verdade 
uma prática de uso da leitura. Essa prática ajuda a criança interagir 
com a língua escrita por meio de seus usos e funções. Para tanto, busco 
identificar as práticas de leitura e escrita utilizadas por uma escola na 
Educação Infantil. A pesquisa foi realizada em uma escola rural de 
pouco destaque no litoral cearense. A turma pesquisada foi o infantil V, 
com faixa estaria dos estudantes de cinco anos. A professora é efetiva 
do município e atualmente faz especialização em Psicopedagogia. Atua 
há nove anos na educação infantil. Foram realizadas duas visitas na 
escola para observação e coleta de dados, uma entrevista semiestru-
turada e um questionário com a referida professora.

METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida que originou o presente trabalho tem 
caráter qualitativo, pois aponta nuances expressivas de compreensão 
da realidade (LUDKE; ANDRÉ, 2012). Com o propósito de dar respostas 
aos objetivos da investigação foram levantados informações sobre a 
Escola de Educação Básica de Maceió, situada na zona rural do municí-
pio de Itapipoca, Ceará. A professora da turma em foco é formada em 
Pedagogia e leciona na Educação Infantil há nove anos, sempre na rede 
municipal. Atualmente faz especialização em Psicopedagogia. Sem ser 
uma escola de destaque dentro do município, conseguiu alfabetizar 
um terço da turma do infantil V no ano de 2016. Percentual bastante 
relevante para a realidade local. Foi realizado então uma entrevista 
semiestruturada com a professora da turma para identificarmos suas 
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concepções acerca das práticas de leitura e escrita desenvolvidas por 
ela e um questionário contendo nove perguntas. A entrevista foi previa-
mente elaborada, deixando sempre margem para ser complementada 
pela entrevistada. A respeito da entrevista Ludke e André afirmam,

[...] a entrevista pode permitir o aprofundamento de 
pontos levantados por outras técnicas de coleta de 
alcance mais superficial, como o questionário. E pode 
também [...], atingir informantes que não poderiam 
ser atingidos por outros meios de investigação, como 
é o caso de pessoas com pouca instrução formal [...] a 
entrevista permite, correções, esclarecimentos e adap-
tações que a tornam sobremaneira eficaz na obtenção 
da informação desejada (LUDKE; ANDRÉ, 2012, p. 34).

As observações acerca do desempenho da turma se deu a partir 
de um seminário de articulação entre as escolas municipais da região 
praiana de Itapipoca e a escola de ensino médio local. Esse seminário 
tinha por objetivo divulgar as ações exitosas de educação contextu-
alizada. A partir de então passei acompanhar, como observador, o 
caminhar da alfabetização das crianças.

LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO

Os primeiros anos da vida escolar de uma pessoa, seja ela 
criança ou adulta, é dedicada a alfabetização. Alfabetizar significou 
durante muito tempo o processo de aquisição da língua escrita. Foi a 
partir da década de 1980 que novos questionamentos sobre a alfabe-
tização escolar no Brasil colocou na ordem do dia a emergência de se 
compreender o funcionamento dos sistemas alfabéticos de escrita e 
sua utilização em situações reais de comunicação escrita colocando-se, 
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dessa forma, contra a manutenção do analfabetismo funcional3. Os es-
tudos de Ferreiro (1987) e Teberosky (1996) se tornaram fundamentais 
para dar suporte a essa emergente ideia de alfabetização ao revelarem 
a evolução pela qual as crianças passam ao compreenderem o funcio-
namento do sistema de escrita. Foi nessa mesma década que a palavra 
letramento entrou nos debates acadêmicos.

Ao trazer consigo a preocupação em abordar os aspectos 
sociais, culturais e históricos da aquisição da escrita, a expressão 
letramento passou a designar a prática social de ter contato com o 
mundo letrado, seja por meio do envolvimento com a escrita e/ou 
com leitura. Por meio de atividades que despertassem o interesse pela 
leitura, os profissionais da educação teriam a oportunidade de desper-
tar nas crianças a necessidade do uso da leitura no cotidiano. Assim, 
alfabetização e letramento apesar de distintos tornaram-se processos 
complementares, como afirma Soares,

Por outro lado, também é necessário reconhecer que, 
embora distintos, alfabetização e letramento são inter-
dependentes e indissociáveis: a alfabetização só tem 
sentido quando desenvolvida no contexto de práticas 
sociais de leitura e de escrita e por meio dessas práticas, 
ou seja, em um contexto de letramento e por meio de 
atividades de letramento; este, por sua vez, só pode 
desenvolver-se na dependência da e por meio da apren-
dizagem do sistema de escrita (SOARES, 2004, p. 97).

De maneira sintética pode-se afirmar que alfabetização é o 
processo de aquisição da leitura e da escrita e o letramento refere-se 
ao uso social desses saberes.

3  O analfabetismo funcional é definido como a incapacidade do indivíduo de 
participar adequadamente de práticas de leitura e escrita na sociedade atual. Pode-
se dizer que os analfabetos funcionais desempenham habilidades básicas do ler e 
do escrever, porém, são incapazes de fazer uso da linguagem escrita nos diferentes 
meios da vida social.
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Para Kleiman (1995) o termo letramento marca o surgimento 
de um novo enfoque teórico, que privilegia as práticas sociais de uso 
da leitura e da escrita em contraposição ao enfoque tradicional dos 
estudos sobre a aprendizagem da leitura e da escrita enquanto habi-
lidades supostamente neutras. Ter importância para as experiências 
concretas da vida torna o aprendizado bem mais significante e praze-
roso, o aprendiz acaba por compreender o porquê de estar estudando 
algo que para uns aparenta desnecessário. A leitura de embalagens de 
produtos alimentícios e de higiene, os letreiros nas ruas, os outdoors 
de propagandas contribuem no estabelecimento de contato com a 
leitura de maneira prática e subsidiam com o tempo a leitura do mun-
do. De acordo com Ferreiro (1987, p. 21), “[...] aprender a ler começa 
com o desenvolvimento do sentido das funções da linguagem escrita. 
Ler é buscar significado, e o leitor deve ter um propósito para buscar 
significado no texto”.

A aprendizagem da linguagem oral e escrita na Educação Infan-
til deve promover na criança conhecimentos que permitam criar, inter-
pretar e viver os mais variados tipos de construção de uma identidade 
autônoma, e que sejam aprimorados de forma lúdica e prazerosa. As 
brincadeiras, os jogos, a música, a dança, passeios interativos na escola 
e na comunidade são recursos a serem explorados na Educação Infantil 
e que podem favorecer uma aprendizagem significativa para as crian-
ças que participam desse processo. Segundo Morais (2012) atividades 
utilizando esses recursos podem ser associadas às práticas de leitura e 
escrita no cotidiano escolar. Essa prática permite ao professor explorar 
as dimensões sonoras e gráficas da palavra, mas sem, necessariamen-
te, treinar as crianças para memorizar e copiar as famílias silábicas.

De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (1998), é de fundamental importância proporcionar 
a criança o contato com diversos tipos de textos no período pré-alfa-
bético, porque é a partir desse contato que ela começa a construir suas 
primeiras hipóteses acerca da linguagem escrita. A partir de gêneros 
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textuais que fazem parte da realidade da criança, o professor tem a 
possibilidade de desenvolver um trabalho de reflexão fonológica, que 
pode contribuir no avanço da aquisição da leitura e escrita,

A aprendizagem da linguagem escrita está intrinsecamen-
te associada ao contato com textos diversos, para que as 
crianças possam construir sua capacidade de ler, às práti-
cas de escrita, para que as crianças possam desenvolver a 
capacidade de escrever autonomamente. A observação e 
a análise de produções escritas revelam que elas tomam 
consciência, gradativamente, das características formais 
dessa linguagem (BRASIL, 1998, p. 128).

Considerando que as crianças iniciam a construção das noções 
básicas e provisórias sobre o sistema da escrita mesmo antes de en-
trarem na escola, é necessário que o professor possa considerar esses 
conhecimentos prévios que elas possuem. Segundo o Rcnei (1998), 
as hipóteses elaboradas pela criança em seu processo de construção 
dependem do grau de letramento do seu ambiente social, ou seja, da 
importância que tem a escrita no meio em que vive e das práticas so-
ciais de leitura e escrita que pode presenciar e participar. Vale ressaltar 
que no ambiente familiar algumas crianças podem ter acesso limitado 
a experiências de leituras e escritas por diversos motivos, então ao in-
gressar na Educação Infantil essas experiências podem ser ampliadas.

Coelho (2000) afirma que para a escola obter avanços conside-
ráveis na aquisição da leitura é necessário planejar pelo menos dois 
momentos distintos: um de estudo dirigido em sala de aula, biblioteca 
para pesquisa etc. e outro de atividades livres, sala de leitura, recanto 
de invenções, oficina de palavras, laboratório de invenções. Esses dois 
momentos fazem com que o estudante assimile conhecimentos ao 
mesmo tempo que deixa suas potencialidades fluírem.

Os estudos de Ferreiro (1985) ressaltam que, envolver a criança 
em um ambiente rico em experiências de leitura e escrita favorece o 
desenvolvimento dessa habilidade, a interação com materiais escritos 
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permite que elas possam reelaborar suas hipóteses de escrita. De 
acordo com Morais (2012) o professor não deve forçar a alfabetização 
aos cinco anos de idade, mas “as crianças podem ser ajudadas a de-
senvolver uma série de conhecimentos sobre aspectos conceituais e 
convencionais da escrita alfabética” (MORAIS, 2012, p. 117-118).

Os estudos histórico-cultural do desenvolvimento do pensa-
mento e da linguagem de Vygotsky contribuem na análise que aponta 
a interferência direta das relações sociais no desenvolvimento do indi-
víduo. É a partir da interação com o meio e de uma herança histórica 
que se dá a reestruturação das funções psíquicas e do comportamento 
de uma maneira geral.

As ideias de Vygotsky trazem ainda importantes contribuições 
que nos ajudam a refletirmos sobre os processos de ensino e apren-
dizagem que acontecem no interior da escola. Aqui destacaremos o 
desenvolvimento da linguagem. 

PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA EEB MACEIÓ

A professora da turma do infantil V considera que a melhor ma-
neira de trabalhar com crianças deve ser utilizando atividades lúdicas. 
A música, a dança, a poesia, textos dramatizados, teatro de fantoches, 
jogos estão entre os recursos utilizados para atrair a atenção das crian-
ças em sala. Por isso, ao iniciar o ano letivo fez a escolha de começar 
seu plano trabalhando com música. Para ela, a música tem o poder de 
envolver quem a escuta, chegando mesmo a tocar nossa alma.

Além de música utiliza poesias, desenhos, rimas, trava-língua 
em suas aulas, observando as orientações da rede de ensino. Sempre 
considerando os conhecimentos prévios dos estudantes. Dessa manei-
ra, trouxe para dentro da sala músicas, poesias, narrativas do imaginá-
rio popular local. Mesmo sem serem considerados alfabetizadores em 
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si os jogos, as brincadeiras, os desenhos e rabiscos são constituintes 
importantes desse processo, como afirma Magda Soares,

A fase inicial da aprendizagem da língua escrita, cons-
tituindo segundo Vygotsky, a pré-história da linguagem 
escrita: quando atribui a rabiscos e desenhos ou a 
objetos a função de signos, a criança está descobrindo 
sistemas de representação, percussores e facilitadores 
da compreensão do sistema de representação que é a 
língua escrita (SOARES, 2009, p. 1).

O ambiente da sala de aula é bastante acolhedor e apresenta 
elementos textuais estimulantes para o desenvolvimento da leitura e 
da escrita. Cartazes ilustrados que trazem o alfabeto, os meses do ano 
com imagens representativas de datas correspondentes a cada mês, os 
dias da semana, um painel com os nomes de cada aluno e outro com 
a rotina diária, situando-os das atividades a serem realizadas no dia. 
Os livros e revistas são armazenados dentro de um armário da própria 
sala ao alcance dos pequenos. A professora também tem o cuidado 
de fixar na parede as atividades feitas pelos alunos, assim valoriza e 
estimula o empenho de cada um e o seu desenvolvimento. Segundo 
Ferreiro (1985) envolver a criança em um ambiente estimulante para 
práticas de leitura, pode contribuir para o desenvolvimento da habi-
lidade de leitura e escrita, pois a interação da criança com materiais 
escritos permite que elas possam reelaborar suas hipóteses sobre a 
língua escrita.

As aulas tinham início com músicas infantis cantadas por 
todas, uma forma de acolher e entrosar a turma. Em seguida, a 
professora perguntava qual era o dia da semana e em que dia do 
mês estavam, todas essas informações eram marcadas no calendário 
fixado na sala por uma criança indicada previamente. A chamada era 
feita nominalmente. Logo após os alunos se preparavam para iniciar 
a roda de leitura.
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A escolha do livro era feita a partir dos conhecimentos trazidos 
pelos estudantes. Inicialmente foi escolhido estórias clássicas, como 
Branca de Neve, Cinderela, dentre outras. Como são de domínio 
público em razão dos diversos filmes e desenhos animados, cordéis, 
facilitava a interação entre criança e leitura. No decorrer do ano o 
universo da leitura foi ampliado, perpassando por contos populares 
aos livros indicados pelo Paic4.

Para começar, sentavam no chão formando um círculo. Assim, 
ocupavam todos a mesma posição, sem hierarquias. A professora in-
formava o título do livro. Quem já conhecia a estória falava um pouco 
sobre, quando era desconhecida de todos as crianças trabalhavam a 
imaginação para dizer de que se tratava. Suas reflexões tinham por 
base as ilustrações da obra apresentada. Recontavam inúmeras histó-
rias. Embora simples, atividade bastante estimulante para essa idade. 
Segundo Coelho (2000, p. 20), “[...] a leitura diária na primeira infância 
permite as crianças o contato com a linguagem formal dos livros e 
textos escritos e as motiva para aprendizagens posteriores”.

Como pude observar esse tipo de exercício com a leitura fazia 
parte da rotina da sala de aula, realizado com recursos diversos, como 
fantoches, livro somente com imagens. Algumas vezes somente com 
o livro, mas com uma tonalidade vocal que causava entusiasmo nos 
pequenos. Várias pausas aconteciam no decorrer da leitura onde 
eram feitas indagações sobre o prosseguimento da estória para que 
as crianças pudessem participar, questionar, atuando como coautores. 
A professora diz que as perguntas feitas serviam de termômetro para 
saber se de fato estavam atentos à leitura, se estavam compreendendo 

4  O Paic – Programa de Alfabetização na Idade Certa – nasceu em 2005, fruto das 
pesquisas do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar, tem como 
tarefa oferecer suporte técnico e pedagógico aos municípios cearenses, visando 
melhorar a qualidade do ensino de Língua Portuguesa nas séries inicias do Ensino 
Fundamental. Além do material pedagógico destinado à formação dos professores 
o Programa disponibiliza para cada escola uma coleção de livros infantis para serem 
utilizados no processo de alfabetização.
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a história, além de dar protagonismo para que as crianças pudessem 
expor suas ideias e criatividade. A intervenção da criança torna-se ain-
da mais importante se considerarmos que é uma ótima oportunidade 
para desenvolver a oralidade, pois precisa organizar sua compreensão 
sobre aquilo que ouviu para posteriormente compartilhar. A prática de 
contar história na Educação Infantil possibilita ao estudante a amplia-
ção da atenção, da memória, da concentração, do universo vocabular. 
Pode despertar ainda na criança um hábito que poderá acompanhá-la 
por toda a vida. É sabido que se adquirido nessa fase da infância o 
gosto pela leitura fica mais consistente. Ao fim da leitura era solicitado 
alguma tarefa, normalmente um desenho, representativa da história 
lida. O resultado é explicado pelo seu autor e fixada na parede. Outra 
tarefa muito recorrente após a leitura era o trabalho com os sons 
iniciais e finais das palavras que rimam, desenvolvendo assim um 
trabalho de reflexão fonológica que contribui na aprendizagem da lei-
tura e escrita5, além de favorecer a apropriação do sistema de escrita 
alfabética. A consciência fonológica engloba dois níveis: no primeiro 
nível compreende-se que a língua falada pode ser segmentada em 
unidades menores, ou seja, a frase pode ser segmentada em palavras, 
as palavras em letras. E, no segundo nível, a consciência de que essas 
mesmas unidades se repetem em diferentes palavras faladas. Nessas 
atividades em que as crianças recriam as histórias por meio de dese-
nhos (rabiscados ou bem estruturados) e dizem o que representam, já 
estão assimilando conceitos que contribuirão no futuro para o desen-
volvimento pleno da escrita.

Atividades desse tipo devem causar prazer, é essa sensação que 
vai contribuir na formação de leitores. As primeiras experiências com 
a leitura devem liberar a imaginação e a criatividade da criança, aten-
dendo às peculiaridades da faixa etária. É nesse período, faixa etária 

5  Esse tipo de atividade baseia-se na orientação do Rcnei – Referencial Curricular 
Nacional para o Ensino Infantil, de 1998.
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da turma observada, que a criança está na aquisição da linguagem, 
em que o simbólico tem grande importância na formação de conceitos 
e perceba a realidade. Nesse estágio, a cognição se dá por meio da 
percepção e da linguagem visual, por isso, as obras ideais são os livros 
ilustrados, a música e poesias ritmadas. Tendo domínio desses conhe-
cimentos, a professora sempre procurou dinamizar as rodas de leitura, 
tornando as aulas muito gostosas de participar.

SACOLINHA DA LEITURA: TRABALHANDO O SISTEMA DE 
ESCRITA ALFABÉTICO

Entusiasmada com o trabalho desafiador de introduzir as 
crianças na aprendizagem da língua materna a professora pensou 
em trazer algo que despertasse a curiosidade dos estudantes e que 
possibilitasse um vínculo maior entre escola e família. Foi então que 
surgiu a Sacolinha da leitura. Esse objeto consiste em uma bolsa con-
feccionada manualmente com material fornecido pela própria escola: 
TNT, cola, EVA. Bastante colorida e ornamentada com muito carinho, 
chamava atenção desde o primeiro contato. Dentro havia uma imensa 
possibilidades de artigos, respeitando o desenvolvimento de cada um 
que a transportava.

Segundo Soares (2009), pesquisas feitas por Ferreiro (1987) e 
Teberosky (1996) apontam que crianças de 4 a 6 anos quando orien-
tadas e incentivadas por meio de atividades lúdicas e adequadas à 
sua faixa etária, tem rápida evolução no nível alfabético. São várias as 
atividades que trabalham a alfabetização na educação infantil, como 
destaca Soares,

Escrita espontânea, observação da escrita do adulto, 
familiarização com as letras do alfabeto, contato visual 
frequente com a escrita de palavras conhecidas, sempre 
em um ambiente no qual estejam rodeadas de escrita 
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com diferentes funções: calendário, lista de chamada, 
rotina do dia, rótulos de caixa de material de didático, 
etc. (SOARES, 2009, p. 1).

A Sacolinha da leitura passou a ser um estímulo a mais para o 
desenvolvimento da turma. A professora sentiu logo o interesse das 
crianças em quererem levar consigo a sacolinha. Para elas o objeto se 
assemelhava mais com um brinquedo do que com um instrumental 
pedagógico. A maneira como as aulas estavam se desenvolvendo afe-
tava cada dia mais os alunos. Permeada de ludicidade, as aulas desper-
taram o entusiasmo de aprender. Aprender passou a ser uma atividade 
prazerosa, que começou a atender as curiosidades típica dessa fase. 
Em razão dos escassos recursos que a escola poderia dispor, só foi 
possível confeccionar duas bolsas e os respectivos objetos que seriam 
transportados. Continha na bolsa um alfabeto móvel, sílabas móveis e 
uma ficha com o nome da criança. Todos os dias eram escolhidos duas 
crianças, respeitando a divisão de gênero, para levarem a sacolinha. 
Em geral, não havia regras para levarem as sacolinhas. Os próprios 
colegas apontavam aleatoriamente quem deveria levar para casa.

Essa estratégia deveria complementar o trabalho realizado em 
sala. Apesar de serem orientados a brincarem com os objetos da bolsa 
não era preestabelecido pela professora como deveriam fazer, ficando 
livre o seu manuseio.

A montagem do próprio nome seguindo o exemplo da ficha 
contida na bolsa. A identificação das letras do alfabeto móvel com as 
das embalagens dos alimentos do uso em casa ou a simples repetição 
em voz alta das letras e das sílabas estavam entre os exercícios mais re-
correntes que os alunos faziam em casa. Ao retornarem no dia seguinte 
à escola relatavam como haviam manuseado os objetos da bolsa.

As indagações feitas pela professora sobre como os estudantes 
utilizaram a sacolinha foi essencial nesse processo, pois estimulavam os 
pequenos a fazerem uso do material de diversas maneiras, sempre apro-
veitado de maneira sistêmica e planejada como propõe Soares (2009).
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Nas regiões com baixo índice de escolaridade e nível elevado 
de analfabetismo, como o das zonas rurais, a escola aparece como o 
lugar de aquisição da linguagem escrita. A escola deve dar as condições 
para que os alunos possam fazer uso da leitura e da escrita nas mais 
variadas dimensões e não somente submete-los à extensivas cópias. 
Lerner aponta sobre isso,

O desafio é conseguir que os alunos cheguem a ser 
produtores da língua escrita, conscientes da pertinência 
e da importância de emitir certo tipo de mensagem em 
determinado tipo de situação social, em vez de treinar 
unicamente como copistas que reproduzem – sem um 
propósito próprio – o escrito por outros, ou receptores 
de ditados cuja finalidade – também estranha – se reduz 
à avaliação por parte do professor. O desafio é conseguir 
fazer com que as crianças manejem com eficácia os 
diferentes escritos que circulam na sociedade, e cuja uti-
lização é necessária e enriquecedora para a vida pessoal, 
profissional e acadêmica (LERNER, 2002, p. 28).

A Sacolinha da leitura acompanhou o Infantil V durante todo o 
ano letivo de 2017, proporcionando descobertas e experiências com a 
língua escrita e com a leitura. Todos os estudantes brincaram inúmeras 
vezes com as letras do alfabeto, com as sílabas, de mil e uma maneiras.

ANÁLISES E DISCUSSÕES 

OBSERVAÇÕES

A turma observada teve dois principais eixos de trabalho na 
processo de letramento: as rodas de leitura e a sacolinha da leitura.

Ao fazer a leitura crítica dos registros das observações junta-
mente com os dados de aprovação oficiais da escola conclui-se que 
o trabalho da professora foi exitoso. Ainda que, como aponta o ques-
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tionário, um dos objetivos iniciais da Sacolinha da leitura não ter sido 
alcançado: aproximar as famílias da escola, fazendo com que aquela se 
preocupe mais com a aprendizagem de seus filhos.

Pensava-se incialmente que quando os filhos chegassem em 
casa com um objeto ainda desconhecido dos pais, estes ficariam mais 
atentos no que as crianças fariam com ele e dariam suporte às possi-
bilidades de atividades a serem desenvolvidas. Infelizmente isso não 
ocorreu. Podemos apontar como uma das causas o cansativo trabalho 
na agricultura, atividade da maioria da população da localidade, e ainda 
o desconhecimento da importância da brincadeira para o letramento 
na Educação Infantil.

Uma outra questão relevante que me chamou bastante atenção 
e que contribui para a não alfabetização de alguns alunos foi a falta de 
assiduidade. Houve um grande número de crianças que não compa-
recia à escola com bastante frequência. Questões estruturais como a 
falta de transporte escolar durante uns quatro meses do ano letivo e as 
péssimas condições em que se encontrava a estrada durante o período 
chuvoso foram itens que dificultaram o acesso das crianças à escola, 
perdendo um grande número de aulas. Em razão dessas ausências sete 
estudantes não saíram alfabetizados, mas com um bom conhecimento 
sobre a língua escrita, identificando palavras simples.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Passados quase 40 anos do início dos debates sobre letramento 
como um novo enfoque teórico no processo de alfabetização, faz-se 
necessário avaliar como tem sido o seu desenvolvimento nas práticas 
pedagógicas em sala de aula. Dado a dimensão de nosso país, ainda 
está ganhando corpo e forma em vários locais, mantendo seu debate 
bem atual.
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Essa pesquisa buscou demonstrar como estão acontecendo as 
práticas pedagógicas para a alfabetização e letramento na educação 
infantil e, como as crianças tem conseguido se apropriar de forma 
positiva dessas práticas.

O acesso ao universo letrado não deve ser iniciado com cópias 
de textos desconhecidos e desconectados da realidade dos alunos. O 
lúdico deve estar presente em qualquer atividade da Educação Infantil, 
deve ser o ponto de partida de qualquer aprendizagem, pois é brincan-
do que se aprende.

As práticas de letramento devem caminhar lado a lado com os 
exercícios de alfabetização, como coloco inicialmente são processos 
complementares. Assim caminhou o trabalho desenvolvido pela pro-
fessora durante o ano letivo.

A ornamentação da sala, as atividades diárias, a sacolinha da 
leitura contribuíram para a percepção de que as crianças fazem parte 
de um universo letrado e possam começar fazer uso do sistema al-
fabético em seu cotidiano. As atividades das rodas de leitura iniciam 
a estruturação da oralidade, estimulam as referências simbólicas e 
exercitam a consciência fonológica.

Posso afirmar que o trabalho desenvolvido pela professora foi 
feito com bastante qualidade, mesmo demonstrando profundo desco-
nhecimento dos debates acadêmicos sobre alfabetização e letramento. 
Além de terem chegado ao fim do ano letivo instrumentalizados para 
codificar a língua materna conseguiram fazer uso social da leitura e da 
escrita. Muitas dessas crianças começaram a participar dos eventos 
da Igreja, principal sujeito agregador da comunidade, criando e lendo 
mensagens, participando de peças etc.



164COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE, E. et al. A aprendizagem do sistema de escrita alfabética: o efeito 
de diferentes práticas de ensino no Brasil. GT: Alfabetização, Leitura e Escrita, 2006. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.

Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Infantil. Brasília, DF: MEC: SEF, 1998. 

COELHO, N. N. Literatura infantil, teoria, análise, didática. 1. ed. São Paulo: Moder-
na, 2000. 

FERREIRO, E. A representação da linguagem e o processo de alfabetização. Tradução 
de Horácio Gonzales. Caderno de Pesquisa, São Paulo, n. 52, p. 7-17, fev. 1985. 

FERREIRO, E. Os processos de leitura e escrita: novas perspectivas. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1987. 

FERREIRO, E. et al. A Representação da Linguagem e o Processo de Alfabetização. 
México: Departamento de Pesquisas Educacionais: Centro de Pesquisas e de Estudos 
Avançados do Instituto Politécnico Nacional, 1985. 

KLEIMAN, A. (org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 
prática social da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995. 

LERNER, D. Ler e Escrever na Escola: o real, o possível e o imaginário. Tradução de 
Ernani Rosa. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

MARICATO, A. O prazer da leitura se ensina. Revista Criança do professor de Educa-
ção Infantil, Brasília, DF, n. 40, p. 18-26, set. 2005. 

MORAIS, A. G. Sistema de escrita alfabética. São Paulo: Melhoramentos, 2012. 

PAZ, E. R.; MARIOTTI, A. J. P.; KNETSCH, M. O. Leitura na Educação Infantil. Piracica-
ba: Unimep, 2006. 

SOARES, M. Oralidade, alfabetização e letramento. Revista Pátio Educação Infantil, 
ano 7, n. 20, jul./out. 2009. Disponível em: http://falandodospequenos.blogspot.
com/2010/04/alfabetização e letramento na educação infantil.html. Acesso em: 15 
fev. 2018. 

TEBEROSKY, A. Além da alfabetização. São Paulo: Ed. Ática, 1996.

http://falandodospequenos.blogspot.com/2010/04/alfabetização
http://falandodospequenos.blogspot.com/2010/04/alfabetização


O PENSAMENTO IMAGINÁRIO DA 
CRIANÇA NA REPRESENTAÇÃO 

DO DESENHO: SENTIDOS PARA A 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Jainê da Silva Santos Ribeiro

RESUMO
Este trabalho diz respeito a uma pesquisa em andamento, cuja centralidade 
é a criança do G5 da educação infantil e objetiva apresentar um desenho 
das experiências em torno do processo investigativo, concretizado diante do 
cenário de pandemia, que nos apresenta outras formas de interagir, praticar 
e mediar ações pedagógicas na educação infantil. O ponto de partida é a 
criança e seu pensamento imaginário na representação do desenho, com 
a intencionalidade de compreender como a representação do desenho ex-
pressa os sentidos da criança. O desenho é uma produção singular, própria 
da criança e revela muitos sentidos, assim, nos inspiramos na teoria bakh-
tiniana, na compreensão dos sentidos produzidos pela criança por meio da 
representação de seu desenho em mediações pedagógicas, que por hora se 
faz por meio de aplicativos de comunicação e de encontros virtuais, dado 
o evento pandêmico promovido pela doença covid-19 no ano de 2020. 
Expandimos nossas discussões sustentadas teoricamente na: Sociologia da 
criança, Psicologia, Pedagogia e Linguística, alinhados a perspectiva sócio-his-
tórica e interacionista, para o tratamento da constituição da linguagem e da 



166COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

representação do mundo pela criança, implicados na semiose, imaginação, 
experiência e produção de sentidos. Em face da complexidade que envolve 
a pesquisa, optamos pela metodologia de inspiração etnográfica e multir-
referencial defendida por Macedo. O lócus de pesquisa é uma unidade da 
educação infantil.
Palavras-chave: Pensamento Imaginário. Representação do Desenho. Senti-
dos. Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

A centralidade das nossas discussões é a criança em sua produ-
ção imaginária, o desenho, representação própria da criança, a qual se 
utiliza desde os primeiros anos de sua vida, assim questionamos como as 
representações do desenho infantil expressam os sentidos produzidos 
pela criança do Grupo 5, tencionando conhecer os sentidos produzidos 
por elas na representação do desenho em situação de mediação peda-
gógica, por meio da escuta e análise de suas narrativas, considerando 
possíveis ressonâncias pedagógicas. Elegemos como objetivo geral: 
conhecer os sentidos produzidos pelas crianças na representação do 
desenho em situação de mediação pedagógica. E por conseguinte os 
objetivos específicos: analisar as representações do desenho infantil e 
a produção de sentidos delas decorrentes; correlacionar os sentidos 
produzidos pelas crianças com possíveis ressonâncias pedagógicas, 
pertinentes a este momento em que a mediação pedagógica se faz em 
espaços-tempos virtuais de aprendizagem, por meio de aplicativos de 
comunicação e de encontro virtuais.

Abrir espaço para a compreensão dos sentidos da criança na 
representação do desenho infantil é um movimento de busca por uma 
aproximação desses “seres estranhos que já fomos um dia”, (LAROSSA, 
2017, p. 232) no exercício de “desver o mundo” (BARROS, 2015, p. 141) 
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para chegar perto do seu pensar-sentir-viver a aventura de ir sendo nas 
interações que estabelece com os seus outros e com o mundo.

O desenho enquanto representação mental imaginária reflete 
como espelho a figura da criança por ela mesma, é como ela se pensa, 
vê-se e se sente como pessoa neste mundo. No dizer de Froebel, con-
forme Formosinho, Kishimoto e Pinazza (2007, p. 53): “pelo grafismo, 
a criança desenvolve o processo de atribuição de significações para a 
construção do pensamento simbólico”. Assim, Imaginar, fantasiar, so-
nhar, desejar, caracterizam o pensar sobre elementos presentes na sua 
elaboração mental, que por fim configuram-se nas diferentes formas 
de representação, dentre eles o desenho, que virá a narrar e descrever 
os sentidos das crianças.

Assim, tomamos o desenho enquanto representação própria à 
cultura da criança como possibilidade na produção e comunicação de 
sentidos, estes que são polissêmicos. Ademais, por meio do desenho, 
ela se revela produtora de cultura e, portanto, de saberes e de conhe-
cimentos, exercitando o seu potencial, imaginário, criativo e autoral, 
conforme Vygotsky (apud JOBIM, 1994, p. 37).

É do lugar da autoria que lhe é peculiar que intentamos nos 
aproximar deste ser-criança e de aprender com ela sobre suas formas 
de produzir saberes e sentidos e significá-los na escola da Educação 
Infantil. No processo de formação-aprendizagem da criança, as narrati-
vas sejam elas orais, gráficas, gestuais, têm papel preponderante para 
o reconhecimento de suas formas de pensar e sentir, de se comunicar, 
organizar seu pensamento, planejar ações.

Na tentativa de compreender melhor as diversas relações 
interativas entre criança e suas produções e criações, enquanto tece 
saberes na educação infantil é importante que reflitamos: o que elas 
dizem ser uma criação, invenção própria? Enquanto protagonistas das 
suas vivências e experiências, o que elas pensam ou desejam viver e 
experimentar? Fazemos então um convite a ouvi-las com o intuito de 
contribuir para a sua formação fundada no seu dizer e nos sentidos 
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sobre suas representações produzidas em mediações pedagógicas 
na Educação Infantil. Lugar em que esta produção se faz presente en-
quanto rotina e em sua diversidade de proposição e produção sendo 
livre e/ou espontâneo, permitindo a criança expressar, comunicar o 
seu pensamento imaginário.

A medida em que a criança é a centralidade da pesquisa, neces-
sário se faz insistir em pesquisar com a criança, na tentativa de ouvi-la, 
de possibilitar a produção de seus desenhos, respeitando o potencial 
imaginativo, criativo e autoral na sua representação, uma vez que o 
momento histórico apresenta-se como um contexto diferenciado 
de viver, interagir, experimentar, produzir culturas infantis e outros 
sentidos. Dessa forma, alinhamos este trabalho a um fazer dialogado 
com as crianças e com as suas produções, objetivando observá-la em 
processos de fruição e com elas aprender.

O acontecimento é um fluxo vital, é inesperado e movente, a 
pandemia ocasionada pelo coronavírus nos convidou a habitar um pla-
neta desconhecido e caminhar com o inesperado, como preconizado 
por Morin (2000, p. 30).

O inesperado surpreende-nos. É que nos instalamos de 
maneira segura em nossas teorias e idéias (sic), e estas 
não têm estrutura para acolher o novo. Entretanto, o 
novo brota sem parar. Não podemos jamais prever como 
se apresentará, mas deve-se esperar sua chegada, ou 
seja, esperar o inesperado [...] E quando o inesperado se 
manifesta, é preciso ser capaz de rever nossas teorias e 
idéias (sic), em vez de deixar o fato novo entrar à força 
na teoria incapaz de recebê-lo.

Tempo tão difícil e de outras histórias foram compondo as 
nossas experiências pessoais, profissionais e da própria pesquisa. 
Distanciamento, isolamento, caras cobertas por máscara, encontros 
virtuais, são comportamentos próprios a esse momento, denominado 
de “novo normal”. Nesse cenário pandêmico, fomos acometidos pelo 
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vírus que pode ocasionar a morte do corpo físico, afetivo e emocional, 
bem como o aprofundamento da perda de direitos das crianças e ex-
plicitação das desigualdades sociais. A criança, sujeito desta pesquisa, 
perde o espaço-tempo da educação infantil, lugar de interagir, brincar, 
ser cuidada e educada, enquanto estrutura física, passando a expe-
rienciar uma educação infantil mediada por seus professores e pais em 
aplicativos de comunicação virtuais, o que instiga continuar o processo 
de investigação a partir deste acontecimento e da maneira como se 
consolida, seguindo o pensamento freiriano, de que “o caminho se faz 
caminhando”, por caminhos incertos, contudo alinhado a estratégias 
metodológicas e dispositivos tecnológicos capazes de promover a 
pesquisa sem lhe retirar o rigor ou validade da investigação.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Mostrei minha obra prima às pessoas grandes e pergun-
tei se o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: 
“Por que é que um chapéu daria medo?” Meu desenho 
não representava um chapéu. Representava uma jiboia 
digerindo um elefante. Desenhei então o interior da 
jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem 
entender melhor. Elas têm sempre a necessidade de 
explicações detalhadas (SAINT-EXUPÉRY, 2006, p. 9-10).

Exupéry nos conta como o seu personagem, o Pequeno Prínci-
pe, fora desencorajado a seguir sua carreira promissora de pintor, ten-
do seus desenhos nº 1 e nº 2 interpretado pelo adulto. Também revela 
ser muito cansativo ficar explicando o desenho porque o adulto não 
compreende nada. Nesta história, o Pequeno descreve o que é o seu 
desenho: “meu desenho não representava um chapéu, representava 
uma jiboia digerindo um elefante”. É deste lugar que intentamos pen-
sar a representação do desenho da criança, em seu sentido próprio, tal 
qual o olhar do Pequeno Príncipe sobre a sua representação.



170COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

Para adentrarmos o universo infantil, ir criando laços e tecendo 
saberes sobre as relações da criança com as suas produções de desenhos 
e os sentidos que atribuem a estas a partir da sua narrativa, é importante 
considerar o lugar que ocupa neste espaço-tempo da educação infantil 
como autor em seu processo de formação-aprendizagem.

Cotidianamente ela nos informa sobre os sentidos do que 
está posto e sobre aquilo que faz sentido ser vivido e experimenta-
do. Costuma narrar-se utilizando das diferentes linguagens, sendo as 
brincadeiras a que mais se faz presente em suas tarefas cotidianas, o 
desenho por vezes é uma forma de brincar. É deste entendimento de 
criança, sujeito de direitos, protagonista, proativa, lúdica, que em suas 
itinerâncias ao longo das suas experiências e vivência vai compondo 
a sua própria história, seus etnométodos (MACEDO, 2013, p. 121), 
seus saberes, fazeres, suas culturas infantis, que constituímos o campo 
teórico que dará sustentação a esta pesquisa.

Nesta perspectiva, convém abrirmos espaço de discussão sobre 
a autoria infantil, nos inspirando em Macedo (2013), ao propor pensar 
a criança em seu devir próprio; em Vygotsky (apud JOBIM, 1994), ao 
considerar o imaginário infantil e o seu potencial criativo; em Bakhtin, 
Benjamin e Vygotsky (apud JOBIM, 1994), ao defenderem, a imagina-
ção, a experiência e os sentidos produzidos em dialogia; em Larrosa 
(2017) ao considerar a alteridade e então o lugar da criança e sua fala 
nos espaços educativos; em Freire (1996) que diz da autonomia da 
criança e do processo de ensinar e aprender; em Sarmento (2011), 
Corsaro (2009), Friedman (2013), Abramowicz (2010) que destacam a 
diversidade de infâncias e culturas infantis; em Mèredieu (2004), Sar-
mento (2011), em seus estudos sobre o desenho infantil, para então 
empreender uma compressão sobre os sentidos da criança em relação 
às suas produções na representação do desenho, considerando neste 
trabalho o desenho, enquanto dispositivo narrativo e os sentidos a ele 
atribuído quando realizados em mediações pedagógicas na escola da 
educação infantil.
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O desenho e o pensamento imaginário serão pensados nesta 
pesquisa com o sentido de imaginação, criação, fantasia, elaboração de 
um pensamento, ideia, verdades, imagem da própria criança sobre as 
suas produções, ou seja, a imaginação criativa como descreve Vygotsky 
(apud JOBIM, 1994, p. 37). Por ser o desenho uma atividade de criação 
predominante na primeira infância e presente na educação infantil, 
intentamos conhecer os sentidos da criança sobre esta produção em 
mediação pedagógica no espaço interativo de construções dialógica 
de aprendizagens. Assim, esta pesquisa centraliza-se na criança em 
sua imaginação e sentidos projetados em suas produções no uso da 
linguagem imagética, em específico o desenho.

Pesquisar com a criança é um movimento de perceber a sua 
forma de ir constituindo-se em seu devir próprio, “devir-criança” ou 
um vir a ser, que significa “criação incessante, a emergência poiética 
inarredável de toda criança” conforme cita Macedo (2013, p. 28) e 
justifica como inspiração deleuziana, ao tempo em que por meio de 
pistas e marcas de suas itinerâncias nos informamos de como vão 
experimentando o mundo, construindo suas culturas, seus saberes, 
em interação com seus outros, relações estas forjadas na dialogia e 
polissemia que o constitui em ser autor.

Essa criança é um como nos diz Macedo (op.cit., p. 121) “é 
um ator/autor social...um ser que pensa, deseja, altera-se e auto-
riza-se em meio às possibilidades e limites da instituída e instituinte 
confiabilidade social, é um sujeito contextualizado...” Então vivendo 
a experiência em seu cotidiano com o que está posto no mundo e na 
sua comunidade, de forma autoral, ativa, partícipe. Considera-se, que 
a criança contemporânea não assiste a vida acontecendo, ela participa 
deste acontecimento em conviabilidade, sendo capaz de pensar, agir, 
comunicar, e produzir suas próprias representações sobre si e o mun-
do. Abramowicz (2010, p. 52) também traz a ideia de que: “ a criança 
é o ator social, o ser concreto que ocupa o espaço social denominado 
infância e que produz culturas especificas de significação, sentido e 
entendimento da realidade, diferentemente do adulto [...]”.
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Ao produzir sentidos sobre suas representações nos empresta 
o seu conhecimento para que possamos aprender com eles. Dentre 
algumas formas de representar-se, representar o outro e o mundo 
utiliza-se do desenho, contudo, é preciso ter um olhar e escuta sensí-
vel sobre as suas representações, pois como nos informa Piaget (apud 
MÈREDIEU, 2004, p. 40) o desenho é uma representação, isto é, ele 
supõe a construção de uma imagem bem distinta da própria percep-
ção. Para Froelbel (apud FORMOSINHO; KISHIMOTO; PINAZZA, 2007, 
p. 54) “semelhante a palavra, nunca é a coisa em si, mas somente uma 
imagem da coisa”. E ainda Mèredieu (op.cit., p 14) ao retratar o dese-
nho considera: “modos de expressão próprio da criança, o desenho 
constitui uma língua que possui seu vocabulário e sua sintaxe”. Com 
base nestes podemos inferir que o desenho não é aquilo que você vê 
ou pensa, ele é apenas um retrato da ideia do que se pensa ser.

Portanto, a busca por compreender os sentidos da criança na 
representação do desenho requer um olhar sensível e aguçado aos 
diferentes elementos (culturais, sociais, afetivos, emocionais...) que 
o compõe e que produz sentidos a este e por conseguinte ao outro. 
Dentre outros elementos presentes na representação da criança, 
destaca-se a imaginação, pois essa não se distingue do que é a própria 
realidade. Para Vygotsky (apud JOBIM, 1994, p. 22), “[...] Toda obra da 
imaginação constrói-se sempre de elementos tomados da realidade 
e presentes na experiência anterior da pessoa [...]”. Sarmento (2011, 
p. 50), ao citar Vygotsky (apud JOBIM, 1994) reitera “[...] o desenho 
segue a imaginação infantil, sendo transgressora do condicionamento 
espaço-temporal da criança, e projecta-se como uma voz capaz de ar-
ticular mundos distantes e desconhecidos”. O que nos leva a acreditar 
que como vozes própria da criança, pode e devem ser escutados.

Dada a complexidade que é a representação do desenho da 
criança e os sentidos por ela atribuídos, vamos tentando nos aproximar 
ao máximo daquilo que defenderemos nesta pesquisa, ousando com-
preender os sentidos da criança sobre a representação do desenho 



173COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

produzido em mediações pedagógicas com base nas suas produções 
e narrativas.

O desenho como uma representação peculiar da criança se 
coloca como um dispositivo indispensável ao processo de investigação 
no tempo presente, por permitir a observação, a escuta e sentidos 
representados. Marca do fazer da criança o acompanha nas diferentes 
experiências de vida, portanto, continuamos o processo de investiga-
ção preservando o sujeito da pesquisa, a criança, em um momento 
de isolamento e no espaço-tempo virtual, por dupla inspiração, nas 
práticas da criança com o desenho e sua evidência no tempo presente, 
e na possibilidade de reinventar uma maneira de continuar a pesquisa, 
mantendo a centralidade na criança e no seu objeto, sem comprome-
ter o rigor do fazer da investigação. Reinventar é nos permitir habitar 
um planeta desconhecido, que nos apresenta riscos, mas que pode 
tornar possível o pouco provável, um dos fins da pesquisa.

Por analogia, tomamos o habitar outros planetas de Exupéry 
com o seu personagem o Pequeno Príncipe, ilustrando o reinventar do 
espaço-tempo do acontecimento da pesquisa e de sua investigação, 
nos inspirando, ainda, na sua narrativa sobre a experiência com o 
desenho na infância, para dizer da presença desta na experiência da 
criança do presente e das possibilidades que oferece em chegar perto 
de suas criações, produção e sentidos, ainda que em momentos de 
isolamento e distanciamento social.

As narrativas da criança nos permite compreendê-las em suas 
construções, seus etnomeios (meios próprio e de criação da criança no 
agir/pensar) sobre os acontecimentos e experiências na representação 
do seu pensamento imaginário, pensá-la em sua constante criação, e 
para além disso permite “saber dialogar com a criança e saber como ela 
dialoga consigo mesma e seu entorno [...]” (MACEDO, 2013, p. 109) para 
então entendê-la e suas construções e itinerâncias infantis, o que poderá 
ressoar nas práticas de mediações pedagógicas na educação infantil.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Mas, o que e como pesquisar quando a centralidade da pes-
quisa é a criança pequena em seu contexto e a educação infantil e seu 
espaço físico mantêm-se fechado em obediência às novas regras de 
convivência humana, o isolamento e distanciamento social? O que po-
demos investigar sem perder de vista os sujeitos autores da pesquisa 
e principalmente os sentidos produzidos no processo de constituição 
de si e do mundo?

A pesquisa a ser realizada toma uma escola pública municipal 
como espaço-tempo de seu acontecimento e as crianças de 5 anos 
de idade como sujeito da/na pesquisa. Com o evento pandêmico, 
provocado pelo coronavírus, em março de 2020 o país criou regras de 
isolamento e distanciamento visando a contenção da doença covid-19. 
Onde se dá a educação infantil, a partir do evento pandêmico? O 
desenho da pesquisa é construído, tomando por locus a escola física 
(localizada) a criança imersa neste contexto, e professora que media o 
processo pedagógico em sua sala (localizada), por meio de suas prá-
ticas. Então, o lócus da pesquisa é relocado para o espaço-tempo da 
educação infantil, que está acontecendo no ambiente virtual. Tem-se a 
construção de salas virtuais por meio de aplicativos de comunicação e 
de encontros virtuais, assim, ocorre a migração dos sujeitos para este 
outro espaço de acontecimento do fazer e da medicação pedagógica, 
esta que por sua vez passa a acontecer vinculada à família.

O lócus da pesquisa desloca-se então da área construída, rede 
física, estrutura de parede, para um espaço-tempo virtual. O aprisiona-
mento às verdades até então instituídas sobre o uso ou não de tecno-
logias na educação infantil na mediação da aprendizagem impulsiona 
a essa experiência, não se tratando de concordar ou discordar, mas de 
busca do conhecimento, uma vez posta essa condição de aprendizagem 
e desenvolvimento para educação infantil nesse momento pandêmico.
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Tratando-se de uma pesquisa com a criança de 5 anos de idade 
em uma escola pública municipal, na cidade de São Francisco do Con-
de e ciente que a criança-sujeito imersa em seus contextos cotidianos 
constrói valores, crenças, culturas, vivendo a singularidade que é pró-
pria às infâncias, opta-se pela utilização de uma abordagem qualitativa 
de inspiração etnográfica crítica e multirreferencial como estratégia 
para a pesquisa, dada a possibilidade de compreender, interpretar e 
comunicar aquilo que intentamos investigar.

No caso da etnografia crítica, valoriza-se intensamente 
a perspectiva sociofenomenológica, que orienta ser 
impossível entender o comportamento humano sem 
tentar estudar o quadro referencial, ou seja, a bacia 
semântica e o universo simbólico dentro dos quais os 
sujeitos interpretam seus pensamentos, sentimentos, e 
ações. A singularidade e a construção de sentidos – prin-
cipais dimensões da atitude clínica – são as duas pedras 
de toque a serem trabalhadas incessantemente pela ati-
tude etnográfica e semiológica dos etnopesquisadores 
(MACEDO, 2010, p. 82).

Ainda sobre esta abordagem, Lüdke e André (2014, p. 15), ao 
citar Spradley (1979) nos apresentam pressupostos que dão susten-
tação à escolha deste caminho metodológico ao afirmar que: “[...] a 
etnografia tem um sentido próprio: é a descrição de um sistema de 
significados culturais de determinado grupo”. Caminho metodológico 
esse, que torna possível adentrar o contexto em que a educação in-
fantil está acontecendo, no tempo presente, uma tela que se abre a 
partir dos dispositivos e aplicativos que são disponibilizados em rede 
para a comunicação e interação entre as crianças e seus outros no 
processo de ensino e aprendizagem, mediado por seus professores e 
diferentes mídias. Inspira a abordagem da pesquisa etnológica virtual 
defendida por Ferraz et al. (2009, p. 41) ao validar o espaço-tempo de 
sua investigação “Se espaço e tempo são categorias importantes para 
a etnografia tradicional, também o são para qualquer outra coisa que, 
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por ventura, queira utilizar o verbete “etnografia” ou “etnográfico” 
consigo. É o caso da Etnografia Virtual”.

Tomamos esta narrativa para considerar a possibilidade da in-
vestigação pretendida, da forma como está proposta, no espaço-tempo 
virtual, sem contudo tomar a abordagem descrita como metodologia 
nesta investigação.

A educação infantil recria outro espaço-tempo de seu aconte-
cimento, outras práticas e formas de interagir, o que possibilita seguir 
com o desenho metodológico anteriormente elaborado. Eis o novo 
cotidiano da educação infantil pública. Reinventar novas práticas de 
mediação pedagógica é oportunizar, em meio ao caos, a pesquisar com 
a criança pequena.

Os pesquisadores e as pesquisas em educação, principalmente 
aquelas cuja investigação tem por centralidade criança pequena, como 
a em andamento, a partir do evento pandêmico, viu-se na iminência 
de rabiscar, riscar e arriscar outras possibilidades de investigação sem 
comprometer o que anteriormente era seu constructo de pesquisa. 
Tratando-se dessa pesquisa, optamos por ajustá-la em sua estratégia 
metodológica e dispositivos, atentando para o uso das ferramentas 
tecnológicas em tempos de isolamento e distanciamento social, quan-
do o existir, o fazer, o saber, o comunicar entre pares ocorrem por meio 
de mídias em um espaço-tempo virtual.

A pesquisa ocorre em uma espaço-tempo virtual em que a 
educação da criança pequena está acontecendo, ainda que tempora-
riamente, o que implica localizar a criança neste espaço-tempo virtual 
de aprendizagem e desenvolvimento, ainda que em meio a polêmicas 
e opiniões que se dividem entre o contato da criança da educação 
infantil com seus pares e ou a ineficácia desta forma de interatividade 
para educação da criança pequena. No entanto, concordando ou não, 
o que está posto é que o fazer da educação infantil pública em questão 
está localizado, ainda que temporariamente neste espaço-tempo, en-
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tão a pesquisa prossegue por meio da virtualidade como possibilidade 
de produzir um estudo implicado a esta “nova” realidade.

A insistência, deve-se ao fato de que a criança se insere neste 
outro espaço-tempo de ação humana, produzindo, aprendendo e de-
senvolvendo, desse lugar precisa ser escutada nas diferentes formas de 
produzir sentidos, considerando que ao longo do tempo fora ignorada, 
silenciada no corpo, na fala e em outras narrativas.

Assim nos diz Freire (1996, p. 127), “somente quem escuta 
paciente e criticamente o outro, fala com ele”. O tempo presente 
nos convida a escutar a criança, uma escuta que se faz por meio das 
diferentes narrativas (corporais, orais, escritas, imagéticas...) e em 
seu tempo presente ainda que por meio de dispositivos tecnológico, 
aplicativos de comunicação e interação virtual.

DISCUSSÃO DE RESULTADOS

A pesquisa apresenta-se em sua terceira etapa, a qual ocor-
reu a aproximação com o campo de pesquisa que foi reinventado 
para adequar-se às demandas do distanciamento social diante da 
pandemia ocasionada pela doença covid-19. Os elementos até então 
reunidos dizem respeito às experiências vivenciadas ao adentrar o 
campo de pesquisa, cujo lócus é a educação infantil em virtualidade 
e o espaço físico da casa. A aproximação e imersão no campo se deu 
por meio de aplicativos de comunicação (WhatsApp) e encontro 
virtuais (Plataforma meet). Em interação com os professores e coor-
denadores escolares, foi possível participar do grupo de trabalho e 
dar encaminhamento à pesquisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Freire (1996, p. 32) nos reporta os motivos pelos quais pesquisa-
mos: “pesquisamos para constatar, constatando fazemos intervenções 
e intervindo educamos e somos educados [...] Pesquiso para conhecer 
o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar uma novidade”. 
Esta perspectiva freiriana inspirou prosseguir com a pesquisa na ten-
tativa de constatar, conhecer e comunicar uma novidade diante de 
um cenário histórico de pandemia e reinvenção dos espaço-tempo de 
acontecimento da educação infantil, encaminhou ao que ele mesmo 
propunha ao dizer em entrevista a Gadotti (apud FREIRE, 2018) “nós 
podemos reinventar o mundo”. Para além do termo reinventa em fun-
ção de um “novo normal” vendido pelas redes de comunicação.

Pesquisar os sentidos da criança sobre a representação de 
seus desenhos em mediações pedagógicas quando estas ocorrem em 
ambiência virtual, pelo caráter inovador do caminho metodológico, 
tem consistido em um grande desafio por requerer da pesquisadora 
um fazer pautado na provocação, na incerteza e busca constante por 
compreender a criança em seus sentidos neste outro espaço-tempo do 
seu acontecimento.

A pesquisa e investigação na forma apresentada poderá contri-
buir para o fortalecimento das pesquisas com a criança sobre as suas 
experiências e vivências enquanto sujeito da ação no/do processo 
formativo e sujeito da/na pesquisa, bem como para as pesquisas sobre 
a criança, infâncias, mediações pedagógicas por meio de dispositivos 
tecnológicos e aplicativos de comunicação virtual, bem como para a 
formação docente na educação infantil.
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A DOCÊNCIA COM CRIANÇAS PEQUENAS: 
O QUE NOS ENSINAM AS CRIANÇAS?1

 Nayara Alves Macedo

Palavras-chave: Infâncias. Educação Infantil. Docência com Crianças Pequenas.

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa de mestrado 
defendida no contexto da pandemia do novo coronavírus. Com o apro-
fundamento da crise sanitária, política, econômica e social instaurada, 
venho me deslocando no movimento epistêmico, intelectual e político 
de chegar as crianças (MACEDO, 2020), reafirmando o compromisso 
de estudos e pesquisas na Educação Infantil (EI). Neste sentido, o texto 
em tela coloca em discussão a complexidade de viver a pesquisa com 
crianças pequenas, nutrida pela participação infantil no contexto de 
uma Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) localizada no 
Leste fluminense no Rio de Janeiro. A pesquisa buscou compreender 
o que um grupo de crianças revela sobre os modos e jeitos de ser 
criança na EI e o que podemos aprender com as vozes infantis. Uma 
investigação que buscou o outro, mas ao buscar junto, encontrou a 
potência das relações e a força da reflexão sobre um fazer coletivo e 

1  O texto configura-se como um resumo expandido da pesquisa e/ou experiência 
pedagógica realizada (nota dos/as organizadores/as).
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alteritário, tecendo saberes sobre as especificidades da docência na 
EI. Assim, os caminhos desse estudo foram perseguidos com os pen-
samentos e questionamentos que se vislumbraram entre suas trilhas, 
uma tentativa de fazer viver o transbordamento que nos atravessa, 
submersa na intensidade do cotidiano de uma escola das infâncias. A 
inquietação de pesquisar com crianças, conhecer o que falam das suas 
experiências de vida compartilhada no contexto de uma escola das in-
fâncias, emerge do trabalho no/do/com o cotidiano, na minha atuação 
como professora-pesquisadora (GARCIA, 2003). Por isso, elegi a Umei 
que atuo na docência como contexto deste trabalho, por não desejar 
me afastar do lugar que venho nutrindo estas problematizações. 

A pesquisa com crianças se fundamentou no campo dos Estudos 
da Infância e da Criança, em diálogo com as Ciências Humanas, contex-
tualizando-a no campo de produção acadêmico-científica contemporâ-
nea. Em diálogo com a metodologia adotada, utilizei como dispositivos 
potencializadores na produção de conhecimentos da pesquisa: o diário 
de itinerância (BARBIER, 2007), os registros fotográficos, a gravação de 
voz, e um processo criativo de documentação do vivido com os sujeitos 
da pesquisa (OSTETTO, 2017). Sem perder de vista as questões que 
atravessam a construção de uma postura ética (BARBOSA, 2014; KRA-
MER, 2002) na pesquisa de cunho etnográfica com crianças. Mais do 
que tentativas de captar as vozes das crianças a serem investigadas, me 
debrucei no desafio de compreendê-las nas suas múltiplas linguagens, 
na construção de dispositivos que promovessem uma escuta sensível e 
atenta aos seus modos de dizer (BARBIER, 1992; RINALDI, 2012) e que 
nos convocasse a (re)conhecê-las em sua alteridade.

A pesquisa contou com um grupo de 22 crianças de 4 e 5 anos 
de idade. Crianças brancas e negras, 9 meninos e 13 meninas com seus 
modos específicos de conhecer, interagir e participar mobilizaram o 
imprevisto e o improvável na construção de caminhos negociados. 
Um mergulho também na experiência do lugar de adulto em relação à 
autoria, decisão e presença da criança.
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Empenhadas no desafio de viver a docência e em estar em 
pesquisa com crianças pequenas, vivemos uma abordagem reflexiva 
e intersubjetiva que crianças e adultos se alteram, ao postular um 
processo de conhecer negociado em que a concepção ontológica de 
criança – criativa, competente e atuante – em sua heterogeneidade e 
diferença afeta nossas formas de ouvi-las e de agir com o que elas nos 
trazem cotidianamente, mudando o curso dos acontecimentos. Trazer 
as crianças como pesquisadoras qualificadas, informantes privilegiadas 
sobre um tema que as cercam, aspectos que lhes dizem respeito e, de 
certa forma, produzem sentidos a elas, é ter como premissa que “a 
fala da criança é uma inversão nos processos de subalternização, é um 
movimento político” (ABRAMOWICZ, 2011, p. 24). 

Assim, podemos apontar perspectivas que desconstroem uma 
visão estigmatizada da criança, compreendida de forma monológica, 
menorizada e marginalizada pela supremacia do poder adulto-cêntri-
co. Desse modo, as infâncias escapam de categorizações universalistas 
e dicotomizadas, escapam da antecipação, do controle e da nossa gana 
de apropriá-las. Para além das fronteiras disciplinares, os Estudos da 
Infância (SARMENTO; GOUVEA, 2009) vem substanciando um conjunto 
de produções que privilegiam um olhar que rompe com esta imagem 
naturalizada, reificada e dominante de infância, “sem voz, sem vez”, 
para pensá-las como atores sociais, sujeitos de direitos, competentes, 
não mais como objetos passivos da socialização imposta pelos adultos 
(SARMENTO, 2009). Os Estudos da Infância fazem parte de um campo 
interdisciplinar, o qual não é uniforme e nem unânime, já que “diversos 
são os modos de ler e se apropriar das teorias; diversas são as portas 
de entrada, as abordagens, as posições, temas de interesse, estraté-
gias” (KRAMER, 2002, p. 45). E abriram caminhos, descortinando novas 
perspectivas de ver as crianças, compreender a diversidade das suas 
histórias, geografias (LOPES; VASCONCELOS, 2006), tempos e espaços, 
sem perder de vista suas múltiplas articulações, seus modos de pensar, 
de agir no mundo e de criar culturas. 
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Na pesquisa com crianças não há receita, manual a ser seguido 
ou plano infalível, por isso, a dúvida foi o método (GARCIA, 2003) e 
as crianças, a bússola orientadora dos caminhos ingressados. A par-
ticipação das crianças foi sustentada pelo reconhecimento da sua 
competência e dos seus direitos na pesquisa. E é nisso que reside à 
relevância deste estudo, a busca por caminhos em viver a docência e 
pesquisa junto às crianças, compartilhando o que elas pensam e dizem 
por meio das suas múltiplas linguagens, refletindo e problematizando 
o quanto podemos aprender com os saberes e as lógicas infantis que 
emergem no fluxo do cotidiano da EI. 

Os caminhos que perscrutamos (re)afirmou a condição de uma 
criança pesquisadora, capaz e potente, que inventa e recria diferentes 
usos e maneiras de viver o cotidiano da Umei. Em pesquisa com crian-
ças habitamos uma temporalidade que não é numerada, sucessiva e 
nem consecutiva, não está dada, muito menos posta nos nossos mo-
dos de nos organizarmos na EI. Um tempo que atravessa as infâncias e 
convida os adultos a viver um exercício descolonizador do pensamento 
(KOHAN, 2018).

Processos de deslocamentos formativos que nos transformam 
e nos permitem conhecer as potencialidades das crianças em nos 
ensinar; uma das dimensões formativas do cotidiano; um exercício de 
pensar as infâncias, seu agir e pensar, como condição para a constitui-
ção da professora-pesquisadora das infâncias. Em que as experiências 
vividas no cotidiano das relações com as crianças são mobilizadoras na 
reorientação de passos e/ou na reafirmação do caminhar. 

O que nos ensinam as crianças? O que fazemos com o que vimos 
e ouvimos delas? Quais são os aspectos formativos nos modos que as 
crianças intervêm em contextos dos quais participa, cujas relações ne-
gociadas são capazes de provocar? Ao produzir deslocamentos, fissuras 
e rupturas em suas perspectivas, modos de fazer e pensar, as crianças 
e professoras iniciam um protagonismo vivido e não apenas esperado.
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Foram muitos os encontros que tive com as crianças na Umei 
durante um ano letivo, encontros com singularidades, tempos íntimos, 
corpos vivos e atuantes, leituras de mundo, experiências, medos, ale-
grias, angústias. Espaços de diálogos, ações, reciprocidade, relações. O 
encontro se fez no entre – reconhecimento do outro com quem falo, 
que me altera, que me revela sua diferença, sua alteridade, ancorada 
em uma dimensão responsável e dialógica.

As crianças também estavam a todo o momento atentas aos 
meus jeitos e modos de ser adulta, professora e pesquisadora. Ao 
utilizarem a câmera do celular, sem a organização prévia de quem tira-
ria que foto ou da temática a ser registrada, com o celular circulando 
de mão em mão, as crianças me captavam com o olhar, produzindo 
encontros em movimento. O olhar de detetive das crianças, a esco-
lha do ângulo, o recorte do espaço, o flagrante captado pelo click da 
fotografia, vão tecendo a construção de laços afetivos, a forma como 
negociei o compartilhamento dos espaços com elas. 

Pensar nos desafios éticos, nos movimentos das infâncias e 
nesta investigação que estamos envolvidos, é, sobretudo, pensar em 
uma prática de pesquisa e docência que se faz no encontro com as 
crianças. Encontro com a novidade, invenção, resistência e subversão. 
Encontro que se realiza na entrega íntegra, no equilíbrio possível entre 
vínculo e possibilidade, na capacidade de reconhecer-se, e reconhecer 
o outro – na dimensão de sua complexidade – e acolhê-lo, e também 
desejar por acolhimento.

Desse modo, profundamente afetada, afirmo que as crianças 
foram muito generosas em tanto ensinar nesses encontros, desafia-
ram-me a ser outra de mim mesma, provocando-me não só a pensar, 
mas a pensar-me. Pois como nos diz Qvortrup (2001, p. 5) “a alteridade 
do processo não é o adulto tentando ver o mundo como se fosse crian-
ça, mas sim atribuir significado àquilo que é percebido pelas crianças 
em seu universo cultural”.
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Foram os encontros que tivemos que norteou e consolidou a 
imagem de uma criança investigativa, capaz e potente, de detetives 
curiosos que souberam gerenciar seus próprios desafios. Crianças que 
com sua desobediência epistemológica (BORDA, 2015) se inventaram 
e recriaram diferentes usos e maneiras de viver o cotidiano da EI, do-
brando o instituído, escapando das nossas expectativas, e das nossas 
habituais simplificações do seu fazer.

A própria maneira das crianças inventarem-se no mundo, 
decifrá-lo e produzi-lo, promovem estratégias para a emancipação e 
resistência das formas autocêntricas que silenciam e memorizam os 
saberes e fazeres infantis. E que nos convidam a transformação do 
nosso próprio modo de gerir e nos relacionarmos com o mundo, recla-
mando também pela descolonização das referências práticas, teóricas 
e éticas em que produzimos nossas pesquisas e pedagogias para a 
pequena infância.

Ao aprofundarmos estas questões, remetemo-nos aos desafios 
atuais, provocados pela pandemia da covid-19, em que o cotidiano da 
EI é suspenso. Ao enfrentar os limites e possibilidades deste tempo, 
nossa experiência de viver esta pesquisa nos ensina que as crianças são 
potentes em produzir outros horizontes possíveis e inadiáveis. As dife-
rentes experiências de infâncias, em sua inteireza e complexidade, nos 
revelam a necessidade de escutá-las sensivelmente para construirmos 
com elas, outros caminhos e possibilidades de ação e (re)existências 
em um mundo em devir. 
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PARTE III

VIOLÊNCIA, BULLYING 
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E BULLYING NA ESCOLA
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Jenifer Satie Vaz Ogasawara 

RESUMO
Esse texto faz uma reflexão sobre o bullying, uma das formas de violência 
que tem se destacado nas instituições escolares brasileiras, evidenciado por 
atitudes de rejeição, principalmente a alunos considerados diferentes ou 
pertencentes a minorias indentitárias. A violência se institucionaliza quando 
é apresentada como acontecimento banal incorporado ao cotidiano escolar, 
podendo gerar um impacto sobre o fazer docente. Nesse cenário, o gestor 
escolar tem um papel fundamental para a construção de um ambiente onde 
o respeito à diversidade seja enfatizado, a partir de princípios éticos rela-
cionados ao desenvolvimento do processo inclusivo. Mas, o que pensam os 
docentes gestores sobre as questões de violência na escola? Tendo como 
base duas entrevistas com gestores de escolas públicas buscamos verificar 
suas percepções sobre as formas de violência dirigida aos alunos em situação 
de inclusão. Nossas referências teóricas têm como base estudos de Adorno 
(1993, 1995) e Crochík (2013, 2015) sobre educação, sociedade e preconceito. 
Dentre as conclusões constatamos que as escolas pesquisadas se configuram 
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como espaços contraditórios no que se refere ao enfrentamento crítico às 
formas de violência nelas praticadas, o que determina a urgência de pensa-la 
como espaço fundamental para o exercício da alteridade e diferença, essen-
cial para se efetivar a educação inclusiva.
Palavras-chave: Violência Escolar. Bullying. Concepções de Gestores.

INTRODUÇÃO

“Em face da concórdia totalitária que apregoa 
imediatamente como sentido a eliminação da 

diferença, é possível que temporariamente,  
até mesmo algo da força social de libertação  

tenha se retirado para a esfera individual” 

(Adorno, Minima Moralia).

Esse trabalho é um recorte da pesquisa “Violência Escolar: 
discriminação, bullying e responsabilidade”, realizada em diversas 
universidades brasileiras, coordenada pelo Prof. José Leon Crochík 
(USP) e conduzida em Salvador pelo Grupo de Pesquisa Inclusão e 
Sociedade vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia. Para essa 
pesquisa foram entrevistados professores, alunos e gestores sobre as 
práticas de violência na escola e suas formas de manifestação dirigida 
a alunos em situação de inclusão.

Aqui abordaremos as entrevistas com dois gestores de escolas 
públicas pesquisadas em Salvador-BA, cujo objetivo foi verificar suas 
percepções sobre as formas de discriminação a alunos em situação 
de inclusão, abordando questões sobre as relações entre praticantes 
e vítimas dessas formas de violência, concepções sobre bullying e suas 
determinações sociais, ações da escola no combate à violência, bem 
como possíveis características dos agressores e de suas vítimas. Nossa 
motivação para este estudo inspirou-se na análise de Sage (1999, p. 
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138) quando trata da relação entre o gestor escolar e a educação inclu-
siva: “O diretor deve ser o principal revigorador do comportamento do 
professor que demonstra pensamentos e ações cooperativas a serviço 
da inclusão”.

A entrevista é um procedimento metodológico importante para 
a pesquisa qualitativa, na medida em que permite aos sujeitos ordenar 
e explorar suas experiências buscando demarcá-las na dimensão da 
vida social (BONI; QUARESMA, 2005). De fato, as duas primeiras en-
trevistas da pesquisa matriz, tornaram-se o motivo condutor para uma 
pergunta não prevista: O que pensam os docentes gestores sobre as 
questões de violência na escola? As entrevistas, a partir de um roteiro, 
foram realizadas de forma não estruturada, possibilitando a escuta 
narrativa, quase como um convite à conversa longamente explorada, 
com esclarecimentos e acréscimos.

Na sequência, apontaremos breves referências teóricas, oriun-
das de estudos de Adorno (1993, 1995) e Crochík (2013, 2015) e que 
serão retomadas na análise dos dados. É pertinente evidenciar que, 
como afirma Adorno (1995a), assumir posições críticas é fundamental 
para se combater a barbárie e a violência, principalmente em tempos 
em que os dispositivos sociais impedem a autonomia e a reflexão.

ALGUMAS REFERÊNCIAS CONCEITUAIS

A violência está vinculada às relações assimétricas de poder. 
Pesquisas indicam que uma das principais causas da violência escolar 
é a não aceitação da diversidade e diferença entre os próprios alunos 
e na relação da escola com os alunos. Atribuímos a isso certa anor-
malidade historicamente construída que tem como base processos de 
opressão e de negação da diferença reforçados por representações de 
incapacidade que subtraem ou impedem a experiência e a formação. 
Esses são elementos que nos levam a postular que o preconceito ou 
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bullying devem ser estudados como um importante tema no campo da 
produção de conhecimentos sobre a inclusão escolar.

O discurso de defesa do direito das minorias tem chegado à 
escola, sobretudo em função das propostas de educação inclusiva que 
postulam educação para todos, incorporando discussões em que se 
defende abertamente as minorias étnico raciais, as mulheres, as pes-
soas com deficiência, a população LGBT, entre outras. Entendemos que 
a escola como instituição social, que por meio da educação representa 
a cultura, tem como tarefa inalienável a reconciliação entre particular 
e universal como forma de enfrentamento à violência. Contudo, ela 
também contribui para a reprodução da estrutura e organização social 
que, sendo intrinsecamente violenta, perpassa seus muros (ADORNO, 
1995a).

A escola, portanto, é também promotora de controle social, 
produzindo e reproduzindo os conflitos sociais, de forma não linear, 
assim atendendo a interesses sociais mais amplos. Com suas normati-
zações cria e naturaliza segregações que, de fato, têm contribuído para 
a manutenção do status quo, em que desconsidera o particular em 
sua relação com o universal. É preciso considerar sua produção interna 
na forma de práticas de padronização, massificação, classificação ava-
liativa, preconceitos e desigualdade. Dessa forma, produz e reproduz 
exclusões sociais.

Ademais, como afirma Adorno (1995b, p. 111), existe uma 
dupla estrutura hierárquica na escola: “a hierarquia social, conforme o 
intelecto, o desempenho, as notas, e a hierarquia não oficial, em que 
a força física, o ser homem e todo um conjunto de aptidões prático-fí-
sicas não honradas pela hierarquia oficial desempenham um papel”. A 
hierarquia oficial se projeta na escola, por exemplo, por meio da sele-
ção e classificação de estudantes, das regras disciplinares, do modelo 
adotado de autoridade, no elogio da meritocracia, entre outros. Já a 
hierarquia não oficial se mantém alimentada pela primeira, valorizada 
a priori pelos valores sociais destacados como superiores. A referência 
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é o modelo jovem, masculino, cristão, heterossexual, produtivo, bran-
co, o corpo saudável, forte, o vencedor, o esperto, o astucioso: esse é 
o modelo que irá sustentar a pseudoformação.

Os alunos que se mostram fora desses padrões têm sido viti-
mados por manifestações de preconceito ou bullying. O primeiro é 
uma atitude hostil a objetos determinados, que se expressa por juízos 
imprecisos ou generalizações e tem como principal característica o agir 
de forma automatizada (SILVA; SANTOS; DOURADO, 2014). O bullying 
é um tipo de violência que não tem um objeto preciso nem justifica-
tiva racional, sendo direcionado a indivíduos supostamente frágeis, 
quando se instala uma relação de poder que tem o medo na sua base 
(CROCHÍK, 2015).

Nesse sentido, é possível compreender o quanto os alunos com 
perfis diferenciados do padrão ”normal” reconhecido socialmente são 
negados na escola, nas suas referências culturais, étnicas, de classe, 
gênero, sexualidade, entre outras.

Com esses pressupostos, brevemente considerados, ancora-
mos a análise das entrevistas com os gestores, buscando compreender 
suas percepções sobre as formas de violência dirigida aos alunos em 
situação de inclusão.

DISCUSSÃO DOS DADOS

No quadro a seguir, é possível visualizar um breve perfil das 
escolas em que as docentes exercem a gestão escolar:
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Escola
Ano de 

fundação
Níveis de 

atendimento
Período

Total de
 alunos

Número de 
salas de aula

Possui 
SRM1

A 1967
Ens. Fund.  
2 Médio

Matutino 
Vespertino

Noturno
644 08 salas Sim

B 1957
Ensino 
Médio

Matutino 
Vespertino

Noturno
1.560 27 salas Não

Quadro 1 – Caracterização da Escola.
Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Além desses dados temos a complementar que a Escola 1 
apresenta as seguintes características: pouca iluminação, grades de 
segurança nos locais de circulação, salas e salões sem nenhum símbolo 
de representação compartilhada com os jovens alunos. É um espaço 
higienizado, mas com necessidades de reformas na sua arquitetura, 
visto que em períodos chuvosos as salas ficam alagadas, sendo neces-
sário agrupar as turmas que se equivalem na disposição de horário 
dos professores. Os alunos são predominantemente provenientes de 
famílias de baixa renda, moradores de comunidades próximas com 
elevados índices de violência. A acessibilidade para alunos em situação 
de inclusão é precária apresentando apenas um pequeno trecho de 
pista tátil e uma rampa inadequada para acesso de cadeirante.

A Escola 2 é uma instituição de grande porte que atende 
estudantes do Ensino Médio da Rede Pública Estadual. Similar a Es-
cola 1, tem boa localização, situada em um bairro com acesso fácil a 
transportes para diversas localidades, tendo próximo algumas comu-
nidades onde reside grande parte dos estudantes nela matriculados. 
Nesta escola a presença de alunos com deficiência não é tão comum, 

1  Salas de Recursos Multifuncionais são espaços físicos dentro das escolas comuns 
compostos por um conjunto de equipamentos de informática, mobiliários, materiais 
pedagógicos e de acessibilidade para a organização do espaço de atendimento 
educacional especializado. Disponível em: //portal.mec.gov.br. Acesso em: 12 abr. 2020.



195COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

sendo mais visível a presença de estudantes negros e de baixa renda. 
A acessibilidade para alunos com deficiência é precária, apresentando 
apenas uma rampa de acesso, pelo portão do fundo, inadequada para 
cadeirantes. A escola conta com uma quadra de esporte, um laborató-
rio de ciências, uma sala de informática, uma biblioteca, sala de profes-
sores, sala de vídeo, banheiros, sala de secretaria, almoxarifado e um 
auditório com capacidade para 200 pessoas que se encontra fechado. 
Todos os ambientes descritos são em desníveis, ressalta-se também, 
que todas as salas de aula ficam no andar superior da escola, no qual, 
a única forma de acesso é por escada.

O Gestor da Escola 1 tem 46 anos, cursa um mestrado em 
educação, atua no magistério há 15 anos, sendo 8 anos no cargo de 
gestor, estando há 8 meses na escola. A Gestora da Escola 2 tem 51 
anos, formação em Pedagogia com especialização em gestão escolar, 
atua no magistério há 27 anos na rede pública, e no cargo de gestora 
há nove anos e quatro meses, estando na escola atual há um ano e 
nove meses.

Em relação ao bullying, os gestores de ambas as escolas de-
monstraram identificar sua característica de ação perseguidora a outro 
que não consegue reagir, atitude capaz de destruir uma pessoa confor-
me sinalizou a gestora da Escola B, o que corresponde às concepções 
de vários estudiosos do tema (ANTUNES; ZUIN, 2008; SILVA, 2010) ao 
defini-lo como intimidação ou como ato de violência ocorrido de forma 
intencional e repetitiva contra alunos que se encontram impossibilita-
dos de fazer frente às agressões sofridas:

Normal, uma brincadeira ou outra que fazem, mas 
queixa deles da direção que estão sofrendo bullying, 
não. A violência que eu percebo aqui na escola é mais 
ligada ao convívio social, problema de drogas, sabe? O 
que eu percebo é isso. A proteção de que têm família 
traficante, por exemplo: “Meu irmão é traficante, meu 
pai é traficante, então eu posso mandar na escola”. O 
que acontece muito em relação a violência é dessa for-
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ma. Mas bullying não, mesmo porque os mais violentos, 
os mais problemáticos da escola, são os que entre aspas 
“deviam esta sofrendo bullying”, entendeu? Eles são os 
mais problemáticos, mas eu acho que é por causa dessa 
liberdade, o medo que os outros sentem deles por terem 
o poder do tráfico. Eu acho que é a falta de conhecimen-
to, falta de educação também, se a pessoa já convive 
desde pequeno educado, tem uma certa educação, ela 
não vai levar esse tipo de preconceito. Agora o sujeito 
que a gente vê, principalmente aqui na escola, alguns 
casos como eu falei nesse instante, de família sem estru-
tura nenhuma, como eu falei são filhos de traficantes, os 
pais são separados criados por tias, os pais morreram, 
mãe tá presa, o pai tá preso, ai é complicado, é uma 
pessoa sem bagagem nenhuma, educação nenhuma, a 
referência que ele tem de vida é naquele convívio, que 
é violência pura. Aí isso favorece (Gestor da Escola 1).
[...] o bullying atinge a pessoa e ele é capaz de destruir 
uma pessoa. E às vezes esse bullying é até velado. Se 
a pessoa não chegar até você, você nem sabe que ele 
está sofrendo uma discriminação ali. Seja pela cor, seja 
pela deficiência e tantas outras coisas. Aqui existe uma 
intolerância muito grande com relação aos homossexu-
ais. Existe, e a gente intervém. Em relação a deficiência 
também existe a discriminação sim! Existe a discrimi-
nação por não aceitar aquela condição. No passado era 
porque foi um castigo de Deus, hoje é [...] “será que ele 
tem condição? Será que ele pode?”. A nossa sociedade 
não consegue separar isso. Aquela coisa da pena. “Ai! 
Tadinho!” Tadinho por quê? Ele tem uma limitação, mas 
ele não é um coitado. Ele pode muito bem chegar sim! 
Agora, claro, respeitando as suas dificuldades, mas ele 
pode chegar onde ele quiser (Gestora da Escola 2).

O Gestor da Escola 1 nega a existência de manifestação do 
bullying, mesmo entrando em contradição ao relatar casos ocorridos 
na escola em narrativas subsequentes. Já a Gestora da Escola 2, de 
imediato reconhece a existência do bullying, inclusive sinaliza que é 
possível haver casos velados e que não chegam ao conhecimento da 
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gestão. Afirma já ter presenciado manifestações de discriminação, ao 
contrário do Gestor da Escola 1. Cabe ainda ressaltar que nas duas 
escolas a homossexualidade emergiu como principal foco e alvo dos 
agressores que praticam o bullying.

A violência contra a sexualidade divergente da norma heteros-
sexual se constitui como regra referenciada no padrão heterossexual 
que se expressa, frequentemente, por declarada homofobia. Para Car-
reira (2019, p. 45) a heteronormatividade pode ser entendida como 
“a vivência da sexualidade compulsoriamente heterossexual. Assim, a 
sexualidade está inserida em um sistema binário tendo a heterosse-
xualidade como a norma, e as demais formas de sexualidade como 
secundárias, ou ainda menos válidas”. Nesse sentido, normatiza-se os 
gêneros no âmbito das relações de poder que contribuem para consti-
tuição dos corpos.

Na perspectiva de ambos os gestores os alunos com deficiência 
não são alvo direto de bullying por parte dos colegas. Para o Gestor da 
Escola 1 o que existe são conflitos entre os estudantes surdos, onde 
muitos deles preferem ficar na Sala de Recursos Multifuncionais, e a 
forma como são acompanhados pelas professoras da referida sala é 
entendida por alguns estudantes como superproteção e privilégio. 
Já na Escola 2, de acordo com a vice-gestora, os colegas são muito 
receptivos aos alunos com deficiência, talvez por conta da reduzida 
presença desse alunado na escola.

Há de se notar que no contexto educacional brasileiro ainda 
persistem orientações pedagógicas que patologizam a deficiência, per-
cebendo-a como uma “tragédia do indivíduo” e/ou da família (DINIZ, 
2007), e não como uma questão de direitos humanos e de justiça social, 
a partir de uma concepção fundamentada nos marcadores sociais da 
diferença, que contrapõem-se ao indivíduo abstrato e desenraizado. 
Compreendemos que a deficiência “resulta da interação entre pessoas 
com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que 
impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade” 
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(BRASIL, 2008, p. 21). Desse modo, a suposta e produzida natureza 
indefesa dos indivíduos com deficiência, aliada a invisibilidade de 
seus direitos, contribuem, por um lado, para a renovação de práticas 
assistencialistas e por outro, promove uma maior vulnerabilidade para 
estarem envolvidos em ciclos de violência.

Acerca de terem presenciado ou tomado conhecimento sobre 
casos de bullying ou intimidação na escola, o posicionamento do ges-
tor da Escola 1 mostra-se muito contundente, porem não avança para 
uma reflexão sobre a violência ou bullying, restringindo-se ao apelo 
denunciativo:

Por exemplo, semana passada teve uma briga aí fora, 
duas meninas, ele (um determinado aluno homossexual 
e negro) pegou e foi defender uma das meninas, e ele 
se mete em tudo, disse que esperou aí fora com uma 
navalha; mas se ele fizer alguma coisa com as meninas 
não vai dar em nada. E se a gente tentar tirar ele daqui, 
e até tentar transferir, mas se ele disser que vai estudar 
aqui ele vai, porque o Ministério Público vai mandar ele 
voltar. Entendeu porque eu disse que a escola perdeu o 
foco? Aqui [...] (mostra alguns papéis) um comunicado 
de arquivamento de um caso que teve antes de eu en-
trar aqui, em que quatro alunos, segundo o que a escola 
passou para mim e eu tive que apurar, que estupraram 
uma garota de 12 anos no terreno aqui do lado. Aluna 
daqui da escola e os quatro daqui da escola. Ai o colegia-
do se reuniu e achou melhor transferir esses alunos, um 
desses alunos quis voltar para cá porque morava perto 
daqui, e a gente lutou para não voltar, até mesmo por 
causa dos outros [...]. Ele teve que voltar, o Ministério 
(Público) deu cinco dias, se não quem ia responder era 
eu. E aqui o documento arquivando por que o aluno vol-
tou para a escola. Aluno da tarde. Você está entendendo 
a situação? A menina ficou na escola, depois saiu... Eu 
vou ser sincero para você se eu estivesse aqui eu não 
deixava nem tomar essa proporção. Porque a menina 
foi porque ela quis, era uma menina que armava e só 
foi essa agonia porque os outros viram e saíram falando. 
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Mas ela mesmo que armou. E o que eu falo é isso é 
uma falta de apoio do Estado, de tomar a frente, para 
a gente dizer “Não”. Porque se tem um aluno que não 
quer nada tem mais trinta que querem alguma coisa. 
E se você fizer a sua pesquisa sobre bullying, depois 
de entrevistar, professor entreviste médico, advogado, 
juiz, o pessoal do conselho e do ministério público, se 
você puder entrevistar pergunte a eles se os filhos 
deles estão em escolas públicas, não estuda não. Sabe 
por quê? Porque ele nunca vai deixar! E outra coisa já 
falando de bullying, você já viu reportagens de escola 
particular que nega a matricula de alunos com síndrome 
de Down? Sabe quem veta? São eles! Agora o dos outros 
pode, meu filho com 12 anos pode ficar de junto de um 
marginal com 16. Entendeu a diferença, porque eu fico 
indignado? (GESTOR DA ESCOLA A, 2015).

A Gestora da Escola 2 confirmou a existência de manifestação 
do bullying, afirmando já ter presenciado a ação protagonizada por 
um grupo de alunos contra outro grupo composto por estudantes 
homossexuais:

Tem um grupo assim, que eles se acham os machões. 
Aquele rapaz que abordei é um deles. “Ah, Vice-Dire-
tora, não concordo, eu não aceito!” Então quando eles 
começaram a se reunir em grupo começou a haver certo 
enfrentamento aqui no espaço. A gente chamou os dois 
grupos para conversar, pra gente acabar com isso aqui. 
Por que iria levar a o que? Que eles precisavam respeitar 
as individualidades, respeitar as opções das pessoas.

A atitude da gestora na tentativa de dirimir o problema remete 
ao pensamento crítico como forma de possibilitar aos estudantes uma 
possível reflexão, de modo a favorecer que revejam os seus preconcei-
tos e possam superá-los.

Quanto às determinações que levam à ocorrência do bullying 
e se há algo na sociedade, na escola e nos indivíduos que favoreça 
ou dificulte tal fenômeno, os gestores apresentaram perspectivas 
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diferenciadas. O gestor da Escola 1 teve dificuldade de perceber na 
sociedade elementos propulsores da violência manifestada na escola. 
Sobre os fatores de favorecimento à possível existência do bullying 
nas escolas, o gestor não conseguiu ver relação entre a violência ou 
bullying e a sociedade, direcionando suas causas sempre à família, 
escola e indivíduos:

Eu acho que (o que favorece) é a falta de conhecimento, 
falta de educação também, se a pessoa já convive desde 
pequeno educado, tem uma certa educação ela não 
vai levar esse tipo de preconceito. Agora o sujeito que 
a gente vê principalmente aqui na escola, alguns casos 
como eu falei nesse instante, de família sem estrutura 
nenhuma, como eu falei são filhos de traficantes, os 
pais são separados, criados por tias, os pais morreram, 
mãe tá presa o pai tá preso, ai é complicado; é uma 
pessoa sem bagagem nenhuma, educação nenhuma, a 
referência que ele tem de vida é naquele convívio, como 
o Calabar que é violência pura. Aí isso favorece [...].
O que favorece é vários alunos de convívios diferentes, 
pensamentos diferentes, modos de vida diferentes tudo 
dentro do mesmo local, alunos com distorção série-i-
dade, porque tem aluno mais velho com aluno mais 
novo, alunos envolvidos com drogas, alunos que tem, 
entre aspas “uma família correta” e nunca se envolveu 
com isso. Então essa influência talvez tenha a ver com o 
crescimento do bullying.
Porque aquele aluno que é acompanhado pela mãe pelo 
pai, às vezes a gente chama, ou nem precisa chamar, tá 
aqui sempre querendo saber. Hoje mesmo teve uma 
mãe que ligou “olha meu filho tá no ônibus no engar-
rafamento”, para a gente deixar entrar, esse aluno não 
vai sofrer porque ele vai saber lidar com isso, nem vai 
praticar o bullying. Agora é como eu falei, a falta da 
presença da família, é isso que dificulta. Entendeu a 
diferença? Então os pais não são presentes. A falta da 
orientação da família.



201COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

É possível observar que todas as determinações para a violên-
cia são colocadas na família ou nos alunos. Mesmo quando cita a ação 
do tráfico de drogas não estabelece relações com as questões sociais 
contemporâneas. A responsabilidade é sempre individual, direcionada 
aos indivíduos, não sendo percebidos os determinantes sociais relacio-
nados com pobreza e vida precária.

A Gestora da Escola 2 enfatiza que a sociedade favorece o 
preconceito na medida em que não aceita as diferenças, a exemplo 
da homossexualidade. Assevera ser possível a aceitação “no outro”, 
mas no âmbito familiar não ocorre. Segundo ela, a sociedade não está 
preparada para as relações homoafetivas. No que tange a deficiência, 
revela que existe discriminação, pois a maioria dos professores ainda 
persiste na ótica do sujeito incapacitado e sem condições de avanços. 
Sobre a capacidade de desempenho e crescimento do referido grupo 
no âmbito intelectual, dos relacionamentos e do trabalho ainda per-
manecem muitos questionamentos. Em contrapartida, parece não ha-
ver atitudes discriminatórias aos alunos com deficiência por parte dos 
colegas, porque no diálogo com os mesmos não se observou relatos ou 
reclamações sobre tais atitudes.

A sociedade favorece porque a sociedade não aceita. 
Aceita no outro, mas se chegar na sua família [...] Não 
é? A sociedade não está preparada para essas relações 
homoafetivas. Não está preparada. Em relação à defici-
ência também existe discriminação sim! Existe a discri-
minação por não aceitar aquela condição. No passado 
era porque foi um castigo de Deus, hoje é [...] “será que 
ele tem condição? Será que ele pode?”. A nossa socieda-
de não consegue separar isso. Aquela coisa da pena. “Ai! 
Tadinho!” Tadinho por quê? Ele tem uma limitação, mas 
ele não é um coitado. Ele pode muito bem chegar, sim! 
Agora, claro, respeitando as suas dificuldades, mas ele 
pode chegar onde ele quiser.
Na escola o que eu acho é que as pessoas, os profes-
sores, não acreditam que esses alunos possam chegar 
onde eles querem. Não acreditam! Uma boa parte não 
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acredita. Os professores não acreditam na possibilidade 
desse aluno alcançar um trabalho, alcançar um grau 
maior de estudo. Não existe esse consenso. “Não, ele é 
igual perante todo o mundo. Não, ele tem limitações. Ele 
não vai conseguir”.
A questão do preconceito que já traz dentro de si. Não sei. 
Porque cada um tem uma história, uma vivência. Não sei 
como foi à formação daquela pessoa com relação às pesso-
as que possui necessidades especiais. Como é esse olhar? 
Isso daí precisa ser trabalhado desde a pessoa pequena.

Para a gestora as questões sociais são as principais propulso-
ras da violência escolar, bem como o preconceito arraigado em uma 
sociedade que não aceita ou respeita a diferença, exemplificando 
com o olhar de piedade e descrédito de muitos sobre as pessoas com 
deficiência e o ódio e intolerância aos homossexuais que na escola, 
conforme explicitado, são as maiores vítimas. Essas observações são 
muito significativas, na medida em que estabelece relação entre indi-
víduo e sociedade como geradora de preconceitos.

No que se refere à questão da deficiência, afirmou ter teste-
munhado manifestações de solidariedade dos alunos no acolhimento 
à diversidade ao relatar que, no momento da entrada na escola e no 
intervalo do recreio, quem sempre ajuda uma aluna com deficiência 
física a subir e a descer as escadas são seus colegas de turma. Disse 
ainda que uma das colegas da turma, inclusive, passou a chegar mais 
cedo na escola para assumir esta função. Tal situação evidencia que a 
falta de acessibilidade arquitetônica institucional pode ser compensa-
da pela acessibilidade atitudinal.

Sobre as características dos alunos que praticam o bullying 
houve aproximação no entendimento dos dois gestores sobre serem 
alunos populares e envolvidos em indisciplina. Todavia, a Gestora da 
Escola 2 destacou que estas são apenas algumas das características, 
mas que não existe um grupo único: “É diverso. Vão de alunos com 
boas notas até aqueles mais indisciplinados”. Considera que questões 
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como desempenho escolar, deficiência, cor de pele e pobreza não são 
elementos que definam um grupo específico. Já na Escola 1, segundo 
depoimento do gestor, alguns alunos homossexuais, são os protago-
nistas da prática do bullying.

Quanto ao que caracteriza os alunos que sofrem bullying, 
o Gestor da Escola 1, conforme já sinalizado na sua narrativa, disse 
desconhecer, mas a Gestora da Escola 2 identificou serem os estudan-
tes homossexuais os que sofrem agressões e perseguição. Não foram 
abordados aspectos relacionados com a cor da pele e/ou condição de 
pobreza, talvez por ser uma marca identitária do alunado das escolas.

Quanto ao enfrentamento das escolas no combate ao bullying, 
o Gestor da Escola 1 afirmou que as ações limitam-se à realização 
de palestras e discussões pontuais. A gestora da Escola 2, disse que 
muito pouco tem sido feito, pois a escola ainda não discute temas 
críticos como gênero, sexualidade e deficiência: “Nós não discutimos 
tantas outras questões? Por que não discutir essa? Por que ainda é 
um tabu? Porque até para os professores talvez seja um tabu. Seja 
algo que eles não aceitam”. Sinalizou ainda que o modelo de gestão 
participativa seria uma maneira de resolver diversos problemas no 
âmbito escolar, porém na prática todas as decisões ficam a cargo 
dos gestores escolares, principalmente no que se refere às questões 
disciplinares e burocráticas.

Para o Gestor da Escola 1 deveria existir escolas exclusivas para 
os alunos diferentes, com distorção idade/série ou envolvidos em situ-
ação de violência, com supervisão policial regular e com a presença do 
Conselho Tutelar. A escola comum ficaria para os alunos bem acompa-
nhados pela família e com a idade adequada à série. Esta consideração 
fomenta a segregação e endossa o preconceito, visto que dificulta o 
contato com pessoas diferentes, não possibilitando a experiência. Para 
Crochík (2013, p. 21), “defender a convivência entre todos não significa 
eliminar as diferenças, mas sim acentuar a possibilidade de identifi-
cação, e dessa forma, como já dito, de diferenciação”. Assim sendo, 



204COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

o autor defende a convivência diversa conjunta como estratégia mais 
adequada para o aprimoramento das relações humanas e a escola 
inclusiva se presta como possibilidade para tal fim.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises das entrevistas foi possível identificar 
diferentes posicionamentos dos gestores, asseverando que as es-
colas não estão conseguindo atender o princípio de valorização das 
diferenças. Entendemos que existem diversas contradições nas con-
cepções evidenciadas e essas contradições indicam progresso e/ou 
regressão. Reconhecer, diferenciar e identificar formas de violência 
na escola demanda uma reflexão crítica para além das relações sociais 
peculiares ao seu espaço, inclusive reconhecendo-se que agentes 
diversos da sociedade interferem significativamente na constituição 
formativa de alunos e professores no que se refere às suas atitudes e 
concepções de mundo.

O aluno com deficiência, ainda que seja atingido por atos 
discriminatórios, principalmente sob o olhar persistente de que são 
incapazes, destacou-se como não sendo o principal alvo de atitudes 
violentas na escola, emergindo como preferencial os alunos com ten-
dências homossexuais, dado este que explicita a grande dificuldade 
de estudantes e professores em abordar o tema da sexualidade e 
gênero e discuti-lo em uma perspectiva crítica e emancipatória dos 
indivíduos. Assim sendo, as percepções dos educadores gestores, nas 
escolas pesquisadas, explicitam a urgência de enfrentar as formas de 
violência existentes a partir das experiências humanas na sociedade, 
sempre à luz do pensamento crítico e de ações que possibilitem o 
aprimoramento humano.
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COMBATENDO O BULLYING 
NA ESCOLA SOB A ÓTICA DA 
TRANSDISCIPLINARIDADE

Daisy Alves de Souza Lopes

RESUMO 
O bullying é um tipo de violência que está presente em diversas escolas do 
mundo, incluindo as escolas brasileiras. Esse tipo de prática violenta pode 
trazer graves consequências ao psiquismo daquele que a sofre. A comuni-
dade escolar deve estar preparada para prevenir esse fenômeno dentro da 
escola, pensando em uma prática educativa em que envolva todos os atores 
do processo escolar, não somente alguns professores, trabalhando de forma 
transdisciplinar o respeito e a solidariedade. A pesquisa foi realizada na base 
de dados SciELO e Ibict, e também foi usado o buscador Google Acadêmico. 
Dentro de uma sociedade cada vez mais complexa, o problema do bullying 
não deve ser tratado somente dentro da escola, comunidade escolar, família 
e sociedade, por meio de articulações de saberes. Trabalhar esse tema de 
forma transdisciplinar pode banir esse tipo de violência do ambiente escolar.
Palavras-chave: Bullying. Violência Escolar. Combate ao Bullying. Transdisci-
plinaridade e Educação.
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INTRODUÇÃO

A violência dentro do ambiente escolar, foi denominada como 
bullying, por Dan Olweus, em 1973. Não é um fenômeno novo, mas a 
gravidade e a intensidade desta forma de violência têm se ampliado 
nos últimos anos, em diversas escolas espalhadas pelo mundo, incluin-
do as brasileiras (AMORIM, 2009, p. 9771).

Segundo Neto:

Bullying compreende todas as atitudes agressivas, inten-
cionais e repetidas, que ocorrem sem motivação eviden-
te, adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s), 
causando dor, angústia, sendo executados dentro de uma 
relação desigual de poder (NETO, 2005, p. 165).

As escolas e seus profissionais devem estar preparados para lidar 
com este fenômeno, e ações diárias de prevenção do mesmo são im-
portantes para melhorar os relacionamentos dentro do universo escolar.

Pensar em uma prática educativa que se baseie no respeito e 
solidariedade, dever ser praticada por todos os profissionais da educa-
ção, sendo trabalhada sob a perspectiva da transdisciplinaridade.

Marilza Suanno (2014, p. 5), em busca da compreensão do con-
ceito de transdisciplinaridade, diz que a mesma busca religar saberes, 
superando a linearidade disciplinar, transcendendo as fronteiras da 
disciplinaridade, com o intuito de superar a fragmentação do conhe-
cimento, afim de construir uma compreensão que organize de forma 
gramática e sistemática o objeto de investigação ou o objeto de estudo, 
promovendo a migração e articulação de conceitos e metodologias de 
diferentes áreas do conhecimento.
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PROBLEMA

O problema da violência tem chamado a atenção dentro do am-
biente escolar, e uma dessas práticas de violência é o bullying, dentre 
inúmeras outras que ocorrem dentro desse ambiente. Partindo desta 
perspectiva, o presente trabalho levanta os seguintes apontamentos 
sobre o tema:

• Como o bullying pode prejudicar o desenvolvimento inte-
gral da criança?

• Qual o papel da comunidade escolar no combate ao bullying?
• Como identificar e lidar com o bullying dentro do universo 

escolar?
• Como combater o bullying dentro do universo escolar?
• Como trabalhar o tema de forma transdisciplinar?

OBJETIVO

Trabalhar o tema bullying de forma transdisciplinar no espaço 
escolar.

METODOLOGIA

No estudo em questão foi utilizado o modelo sistemático 
de pesquisa na base de dados SciELO e Ibict, e também o buscador 
Google Acadêmico sem limites de data até novembro de 2017. 

Foram utilizados os seguintes termos para a busca: bullying; vio-
lência escolar; combate ao bullying; transdisciplinaridade e educação. 
Foram encontrados 85 textos que abordam o tema, desses, 9 atenderam 
aos critérios para comporem as referências do presente estudo.
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REFERENCIAL TEÓRICO

As escolas brasileiras são consideradas umas das mais perigosas 
do mundo. A violência se faz presente em quase todas elas, e um dos 
tipos de violência que se faz presente e se pode destacar é o bullying.

O bullying não está presente somente nas escolas brasileiras, 
mas em escolas de diversos países. É considerada um novo tipo de 
violência escolar que vem ganhando destaque dentro das escolas 
causando inúmeras preocupações, tanto para os pais quanto para os 
educadores. Este tipo de violência não é um fenômeno novo dentro 
das escolas, porém só tomou forma quando Olweus, um estudioso 
norueguês, “definiu os atos agressivos e antissociais dos estudantes 
como bullying”. Essa forma de violência vem ganhando destaque nos 
noticiários com casos que tiveram desfechos cruéis sensibilizando a 
sociedade em geral (FREIRE; AIRES, 2012, p. 56).

Este tipo de violência gera problemas no indivíduo que o sofre 
a longo prazo, lhe causando graves danos ao psiquismo, que muitas 
vezes são irreversíveis, interferindo negativamente no desenvolvimen-
to dele. Neste caso, mesmo o bullying ocorrendo dentro da escola, ele 
não é somente um problema da escola e que deve ser solucionado 
dentro dela (FREIRE; AIRES, 2012).

De acordo com Dreyer (2017) esse tipo de violência causa 
na vítima uma diminuição na sua autoestima desde muito jovens, 
além de depressão, angústia, estresse, absenteísmo e evasão escolar, 
e podendo em casos graves atitudes de autoflagelação que podem 
levá-las a cometerem suicídio. Em contrapartida para os indivíduos 
que praticam essa violência podem adotar comportamento de riscos, 
como atitudes delinquentes, podendo se tornarem adultos violentos 
ou até mesmo criminosos. 

Autores que se dedicam a esse assunto dissertam que as causas 
desse fenômeno estão relacionadas com fatores econômicos, sociais 
e culturais, além de causas internas relacionadas ao comportamento 
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e ao temperamento, e também estão relacionadas a este fenômeno 
influencias de familiares e de colegas (ANTUNES; ZUIN, 2008).

Freire e Aires (2012) acreditam que antes de falar sobre sua 
origem e procurar culpados, faz-se necessário compreender que o 
bullying é resultante de vários problemas que estão inseridos em vá-
rios ambientes e nas relações que ocorrem dentro deles, tendo assim 
uma visão global sobre o assunto.

Para Pingoello e Horiguela (2009), o bullying precisa ser com-
batido dentro do ambiente escolar, mas é difícil ser detectado pois 
geralmente a vítima não o denuncia por ter medo ou vergonha, e 
justamente por isso que a atenção do professor e dos outros profis-
sionais da escola deve ser redobrada para identificar diferenças entre 
brincadeiras próprias de crianças ou um ato de violência.

Os autores citados acima mencionam em seu trabalho alguns 
comportamentos próprios de alunos vítimas de bullying que podem 
ajudar os profissionais da educação a identifica-los e combatê-los, 
são eles: 

[...] durante o recreio a criança está frequentemente 
isolada do grupo ou procura a companhia somente de 
adultos; na sala de aula demonstra insegurança ou an-
siedade e dificuldade em falar diante dos demais alunos; 
nas atividades em grupo é o último a ser escolhido; 
nas tarefas escolares apresenta um desleixo gradual, 
demonstra fisionomia deprimida, aflita ou contrariada; 
apresenta contusões, feridas, cortes, arranhões ou rou-
pa rasgada sem uma causa natural; falta às aulas com 
frequência; seus pertences escolares sempre somem. 
Os pais também devem ficar atentos a esses itens e ob-
servar se a criança frequentemente tem, principalmente 
na parte da manhã, dores de cabeça, pouco apetite e 
tonturas, explosões de irritação, muda o humor de 
forma inesperada, inventa desculpas para não ir à aula, 
apresenta altos gastos na cantina, sempre pede dinheiro 
extra e não possui amigos fora da escola [...] (PINGO-
ELLO; HORIGUELA, 2009, p. 3).
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Os profissionais que trabalham na educação precisam estar 
conscientes sobre essa forma de violência e combate-la, e para isso 
devem ser capacitados para diagnosticá-la e intervir de forma efetiva, 
a fim de bani-la do ambiente escolar, e para isso é de fundamental im-
portância criar espaços de discussão sobre o tema, em que as crianças 
possam falar e discutir sobre seus sentimentos, que possam refletir 
sobre suas condutas. Disponibilizar jogos e alternativas de interação 
social para que as crianças encontrem soluções para diversas questões 
que estão presentes dentro do ambiente escolar (LOURENÇO; PEREI-
RA; GEBARA, 2009).

Mascarenhas (2006 apud LOURENÇO; PEREIRA; GEBARA, 2009, 
p. 211) em seu trabalho enfatiza que dentro do ambiente escolar o 
diagnóstico e a gestão do bullying e da indisciplina devem ser atividades 
rotineiras realizadas pelos profissionais da educação. Estes profissionais 
devem planejar como diagnosticar esse ato de violência e como preve-
ni-la, por meio de discussões a respeito dos direitos e deveres de todo 
cidadão, contribuindo assim para o fortalecimento de uma sociedade 
mais justa e solidária, dentro e fora das paredes da escola.

Lourenço, Pereira e Gebara (2009) citam em seu artigo uma 
pesquisa realizada por Marques, Neto e Pereira (2002), no qual obser-
varam que durante o recreio das crianças com idade entre 7 e 10 anos 
em que ocorriam supervisão e materiais disponíveis, como jogos e 
brinquedos, os níveis de agressão reduziram consideravelmente. Esses 
autores levantaram uma hipótese relevante sobre a criança, que esta 
é mais verdadeira na hora do recreio que dentro da sala de aula, pois 
sem observação ela muda a sua conduta, por isso a presença de um 
profissional na hora do recreio é importante para fazer uma análise 
mais precisa sobre o comportamento dos educandos.

O bullying por estar presente entro da escola, deve ser tratado 
de forma transdisciplinar, pois é papel de todos os envolvidos com a 
arte educativa combatê-la, não deve ser papel de um ou dois professo-
res, mas de toda a comunidade escolar, e para que isso ocorra cada um 



212COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

deve estar ciente que dentro da escola a formação do educando não é 
responsabilidade somente do professor, e que o trabalho em conjunto 
pode bani-la do ambiente escolar e contribuir para uma sociedade 
mais igualitária, democrática, solidária e justa.

Partindo deste pressuposto aqui são levantadas algumas consi-
derações acerca da transdisciplinaridade e como pode ser usada afim 
de combater o bullying no ambiente escolar.

A transdisciplinaridade surge para combater a fragmentação 
dos conhecimentos e propõe uma nova forma de pensar os problemas 
contemporâneos surgidos com a globalização no século XXI, além de 
uma religação dos saberes que antes foram compartimentados (SAN-
TOS, 2008).

Ainda buscando entender a transdisciplinaridade, a mesma 
tem como finalidade romper com as fronteiras disciplinares com o 
intuito de superar a fragmentação do conhecimento e construir uma 
compreensão dos saberes, pois não tem como entender o todo olhan-
do somente para uma parte dele (SUANNO, 2014).

Porém, a transdisciplinaridade como teoria pedagógica ainda 
está em fase de construção, mas já existe um grande número de 
educadores e pesquisadores começando a rever seus conceitos e se 
organizando para colocá-la em prática (SANTOS, 2008).

Pensando em uma sociedade complexa e com problemas cada 
vez mais complexos, como é o caso do bullying dentro do ambiente 
escolar, entender como ele funciona, suas origens e como combatê-lo 
necessita de uma articulação entre os saberes, além de uma articula-
ção de todos os atores envolvidos no processo educacional, por isso 
trabalhar o tema bullying de forma transdisciplinar pode acabar com 
esse problema dentro da escola.



213COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo trouxe elucidações importantes a respeito do 
bullying dentro do ambiente escolar, pois os autores utilizados afirma-
ram que esse tipo de violência prejudica o desenvolvimento integral do 
indivíduo e pode lhe trazer graves consequências, tanto em nível indivi-
dual como coletivo, principalmente quando pensamos em sociedade.

O papel da escola em compreender esse fenômeno para assim 
poder identificá-lo e assim conseguir combatê-lo é importante, pois é 
esse o caminho que se deve seguir na busca de uma sociedade mais 
solidária e igualitária.

Lembrando que é papel de todos os envolvidos com a educa-
ção, não só os professores, mas toda a comunidade escolar, banir esse 
tipo de violência de dentro da escola, e esse objetivo pode ser alcan-
çado trabalhando transdisciplinarmente o tema, articulando todos 
os saberes, olhando para o todo não para suas partes, e sim olhando 
globalmente o problema, pois esse problema é de toda a sociedade, 
não somente da escola.
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SILENCIAMENTO NA ESCOLA: 
SEXUALIDADES E PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS NA VIRADA DO SÉCULO 
XX PARA O SÉCULO XXI EM VITÓRIA-ES

Juliana Almeida Machado 
Elda Alvarenga 

Gelson Luiz Daldegan de Padua

RESUMO
Analisa os discursos e as práticas pedagógicas das/os profissionais da edu-
cação em torno da sexualidade na virada do século XX para o século XXI. 
Questiona: como a sexualidade foi abordada nos anos iniciais de ensino fun-
damental nas escolas públicas municipais de Vitória-ES na virada do século 
XX para o século XXI? Parte do pressuposto de que as práticas pedagógicas 
em relação à sexualidade eram marcadas pelo controle dos corpos das/os 
alunas/os. Quanto à abordagem metodológica, a pesquisa se caracteriza 
como qualitativa, exploratória, em forma de história oral. Foram utilizadas 
como instrumentos de coleta de dados a análise documental e entrevistas 
com professoras/es do período analisado. As abordagens da sexualidade nos 
anos iniciais do ensino fundamental apresentavam-se de forma superficial e 
silenciada pelos preceitos morais do período. Observa-se que os processos 
educativos sofriam interferências ligadas ao contexto histórico da sociedade 
capixaba da época. As professoras e professores alegam ter receio de ques-
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tionamentos serem levantados por parte das famílias das/os educandas/
os sobre seus ensinamentos. Observa-se também o escasso conhecimento 
científico das/os professoras/es sobre a temática. Conclui-se que as práticas 
pedagógicas caracterizaram-se pelo acobertamento das suas múltiplas di-
mensões, com concepções universalizadas dos sujeitos tendo como principal 
referência a abordagem biológica das sexualidades.
Palavras-chave: Sexualidade. Práticas Pedagógicas. Silenciamento.

INTRODUÇÃO

Este artigo é uma versão simplificada do relatório de pesquisa 
de trabalho de conclusão de curso realizado pela autora principal e 
orientado pelos coautores1. Aborda as ações pedagógicas e os discur-
sos sobre sexualidade de quatro professoras e um professor que atua-
ram no período estudado nos anos iniciais de ensino fundamental em 
escolas públicas municipais de Vitória-ES. Fomos movidos, ao longo 
desta investigação, pela seguinte questão problematizadora: como a 
sexualidade foi abordada nos anos iniciais de ensino fundamental de 
escolas públicas municipais de Vitória-ES na virada do século XX para 
o século XXI?

Para responder a este problema o texto teve por objetivo geral 
analisa os discursos e as práticas pedagógicas das/os profissionais da 
educação em torno da sexualidade na virada do século XX para o século 
XXI. De forma mais específica intentamos identificar como a sexualidade 
foi abordada nos anos iniciais de ensino fundamental a partir das memó-
rias de professoras/es que atuaram nas,escolas públicas municipais de 
Vitória-ES no período em tela e caracterizar as práticas pedagógicas das/
os professoras/es e as suas memórias relativas à sexualidade.

1  Uma outra versão deste texto foi apresentada no III Encontro Internacional 
Engênero, realizado no período de 6 a 8 de novembro de 2018 na Universidade 
Federal do Espírito Santo.
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No que se refere aos aspectos metodológicos, utilizamos uma 
abordagem qualitativa, exploratória, em forma de história oral. Foram 
utilizados como instrumentos de coleta de dados a análise documental 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) e dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN/1997) e entrevistas semies-
truturadas com os sujeitos selecionados.

SEXUALIDADES E O COTIDIANO ESCOLAR NA VIRADA DO 
SÉCULO XX PARA O SÉCULO XXI: O DISCURSO, AS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS E AS MEMÓRIAS DOS/AS PROFESSORES/AS 
PARTICIPANTES DA PESQUISA

É consenso entre os/as pesquisadores/as em educação que, 
apesar da busca pela objetividade e imparcialidade científica, os co-
nhecimentos produzidos pela ciência são produções humanas e estão 
intimamente relacionados às escolhas e atitudes de quem pesquisa e 
das informações produzidas por quem é pesquisado. Nesse sentido, 
ressaltamos que os dados produzidos durante a pesquisa têm sua 
especificidade a partir das pessoas envolvidas na sua produção.

Observa-se que as mulheres professoras representam 80% dos 
entrevistados, enquanto os homens somam os demais 20%. Quanto à 
idade das/os participantes, constatou-se que 40% possuem entre 36 e 
45 anos, outros 40% têm de 46 a 55 anos e 20% apresentam idade de 56 
anos ou mais. Em relação ao tempo de atuação docente, percebeu-se 
que 20% possuem de 6 a 10 anos de profissão, 40% apresentam de 16 a 
20 anos de experiência e os demais 40% têm mais de 20 anos de trabalho 
escolar, o que indica que essas/es educadoras/es estiveram próximas/os 
da realidade escolar na virada do século XX para o século XXI.

Em relação à formação inicial dos sujeitos da pesquisa, vimos 
que as/os graduadas/os em Pedagogia somam 80%, e 20% possuem 
nível superior completo em Letras/Português. Observa-se, também, 
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que uma professora é especialista em alfabetização e letramento e 
educação especial, uma outra especializou-se em educação de jovens 
e adultos e alfabetização e letramento e outra possui pós-graduação 
e mestrado em estudos literários. Ou seja, 60% das/os participantes 
da pesquisa são pós-graduadas/os. Nesse sentido, acredita-se que tais 
profissionais apresentam poucos conhecimentos científicos sobre se-
xualidade, apesar de possuírem relativa formação acadêmica. Ao que 
parece, os saberes aprendidos em relação à sexualidade se baseiam 
em experiências empíricas e nas leituras dos livros didáticos utilizados 
em suas ações pedagógicas, o que indica a fragilidade da formação 
docente nesta área.

Os dados apontam que, em relação à compreensão da sexualida-
de no período estudado, ocorreram silenciamentos e apagamentos de 
suas múltiplas dimensões e reflexões. As entrevistas das/os professoras/
es revelam que os disciplinamentos sociais contribuíram para a margi-
nalidade da sexualidade no período. De acordo com Louro (1997), de-
bates progressistas sobre sexualidade na história e na cultura enfrentam 
grandes impedimentos por parte de grupos sociais. Esses impedimentos 
acabam por limitar os saberes das manifestações afetivas, sexuais e de 
identidade dos indivíduos, perpetuando-se por longos anos e modifican-
do as vivências e experiências das gerações futuras.

Percebe-se também que as visões modernas sobre as identida-
des díspares dos sujeitos não existiam, ideia reforçada pelo comentário 
exposto por outra participante da pesquisa: “Eu lembro que a questão, 
assim, na época menina era menina e menino era menino”. A repres-
são em relação à aprendizagem da sexualidade também é exercida 
pelas famílias, ao supervalorizarem certas condutas, a seletividade 
ou omissão de saberes (LOURO, 1997). Nessa perspectiva, nota-se a 
falta de visibilidade dispensada à sexualidade na afirmação de outra 
docente: “Era um assunto que não era discutido em casa nas famílias 
[…] Bom, pelo menos na minha família, uma família de descendentes 
de italianos e nordestinos é um assunto assim, intocável”.
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Tratando-se da compreensão sobre sua própria sexualidade, 
a maioria das/os professoras/es responderam que suas concepções 
eram aquelas transmitidas por seus pais e mães. Desse modo, enten-
de-se que a instituição familiar contribuiu para a construção social dos 
saberes sobre sexualidade, os quais afetam os indivíduos de alguma 
maneira, quando apresentados a situações contrárias, como bem 
representado na resposta dada por uma das professoras: “A minha 
concepção era a que eu recebi dos meus pais, puramente preconcei-
tuosa, […] até pouco tempo, eu fui uma pessoa muito preconceituosa 
[…] Porque eu não compreendia muito aquilo”.

Mesmo havendo professoras e professores com exemplos 
negativos em relação a sua educação sexual, outras/os mostraram 
que foram desenvolvidas abordagens significativas por parte de seus 
familiares, mesmo com as resistências existentes. Sobre isso, duas 
professoras se manifestam:

A minha era mais familiar, por que minha mãe sempre foi 
de dialogar com a gente, eu fui criada só pela minha mãe 
[…] acho que até por ela ser enfermeira, ela tinha três 
filhas mulheres e um homem […] então o que eu tinha 
de entendimento era a mãe que sempre conversava, […] 
deixou muito aberto para a gente a questão de menstru-
ação, de relacionamento…e era muito preocupada até 
por ela ser mãe solteira (Professora C, Entrevista, 2018).
O meu pai sempre foi muito liberal […] em termos de sair, 
conversas, então ele explicava a questão do sexo, a ques-
tão da sexualidade, […] a camisinha, o anticoncepcional, o 
que era visto na televisão ele explicava porquê […] então 
assim para mim, me ajudou muito, principalmente hoje 
como professora (Professora D, Entrevista, 2018).

Muitas vezes, as famílias evitam conversar sobre a sexualidade 
com suas/seus filhas/os. Vidal (2017) enfatiza que conhecer as dimen-
sões da sexualidade torna-se fundamental para que meninas e meninos 
aprendam desde cedo a não temê-la e que saibam que ela faz parte da 
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vida dos sujeitos. Dessa forma, contribui-se para a desconstrução de 
informações e conceitos errôneos que classificam a sexualidade como 
proibida ou perigosa, tanto na infância quanto na adolescência. Na 
perspectiva de uma das entrevistadas, a sexualidade “[...] seria como 
se trabalhava a questão dos relacionamentos, do relacionamento se-
xual, reprodução humana” (Professora E, Entrevista, 2018).

Perguntadas/os se seus entendimentos particulares sobre se-
xualidade chegavam a ser trabalhados com as/os alunas/os de alguma 
maneira, 60% das/os professoras/es negaram a afirmação. Foram 
apresentados diferentes motivos como justificativa para que isso ocor-
resse. Destacamos dois: “Não, mas eu seguia um padrão biologizante”; 
(Professor A, Entrevista, 2018). “[...] não, eu sempre me resguardei 
muito, pelo fato de eu não ter entendimento científico [...] pedagógico, 
entendeu? [...] eu sempre, assim, fazia de uma maneira para não pre-
judicar as crianças [...] em termos de preconceito em relação a outra” 
(Professora B, Entrevista, 2018).

Apenas duas professoras entrevistadas afirmaram que, de 
alguma forma, socializaram os conhecimentos aprendidos na família 
com suas/seus alunas/os, mesmo que de maneira pouco profunda e 
sem possuir uma educação científica formal sobre a temática. Dessa 
maneira, uma das entrevistadas enfatiza que suas mediações ocorriam 
“[...] muito pouco, quando chegava assim, [...] não era minha turma, 
por que eu sempre peguei a turma de 1° ao 5° ano, mas como pe-
dagoga no ensino médio era tenso” (Professora D, Entrevista, 2018). 
Em contrapartida, outra professora explica que o conhecimento que 
tinha sobre sexualidade “Era transmitido de acordo com o que eu sabia 
teoricamente. À medida que eu fui amadurecendo, que eu comecei 
a ter relacionamentos com namorados, a gente ia descobrindo e en-
tendendo. E lendo as coisas que apareciam para gente” (Professora E, 
Entrevista, 2018).

Para Louro (1997), os conhecimentos sobre a sexualidade são 
experienciados desde muito cedo pelos sujeitos. Apresentam-se em 



221COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

diferentes níveis de curiosidade, não sendo possível conter suas vonta-
des, por mais que existam disciplinamentos ou silenciamentos, já que a 
sexualidade se encontra na subjetividade dos indivíduos que, quando 
querem, burlam os ordenamentos estabelecidos pelo social. Para tanto, 
enfatiza a autora, educadoras e educadores devem buscar sempre des-
vendar os mistérios existentes em relação às dimensões da sexualidade, 
construindo, assim, novas reflexões sobre suas abordagens.

Em relação ao discurso defendido por professoras/es, pedago-
gas/os referentes à sexualidade dentro da escola, uma das professoras 
diz recordar-se de intervenções por parte de pedagogas na busca da 
compreensão dos comportamentos de algumas/alguns alunas/os em 
relação às suas sexualidades. Por outro lado, resistências consideráveis 
a respeito dos discursos sobre o tema nas escolas foram realizadas por 
parte de algumas/alguns professoras/es. Nesse sentido, uma profes-
sora afirma: “[...] eles falavam antigamente que tem que ser resolvido 
dentro de casa. Que a escola não estava ali para resolver problema de 
sexualidade de aluno” (Professora C, Entrevista, 2018).

Essa professora também afirma ter testemunhado movimentos 
de resistências que desconsideravam o debate da sexualidade dentro 
da escola. Observa-se que a articulação entre as crenças pessoais e o 
exercício da prática educativa por parte de professoras e professores 
no período histórico interferia na articulação dos saberes dentro da 
proposta da educação sexual. Segundo a mesma entrevistada, as/os 
professoras/es, na virada do século XX para o século XXI, expressavam 
palavras do tipo: “Isso não faz parte do meu conteúdo”; “Eu não sou 
assistente social”; “Eu não sou enfermeira” e “Eu não sou médica” 
(Professora E, Entrevista, 2018).

Desse modo, percebe-se a estreita relação entre a vida pro-
fissional e a vida pessoal no exercício de suas práticas pedagógicas. 
Acredita-se que isso contribuiu, ainda mais, para a manutenção do 
silêncio imposto ao debate sobre a sexualidade no espaço escolar. 
Nessa perspectiva, deve-se refletir sobre como ressignificar as práticas 



222COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

voltadas para a educação sexual e indagar sobre as imbricações e 
possibilidades nelas apresentadas. Essa postura é fundamental para 
a desconstrução de ideias equivocadas que consideram a educação 
sexual como prejudicial para as crianças, os jovens e a sociedade.

Uma das professoras afirma que a relação entre os saberes da 
vida cotidiana e o que era trabalhado na escola sobre sexualidade de-
pendia das/os profissionais que atuavam nas escolas. Mesmo assim, foi 
possível detectar as barreiras enfrentadas por ela ao exercer seu trabalho 
de auxiliar as/os professoras/es, quando comenta: “Na época quando eu 
era pedagoga, a maioria dos profissionais [...] até pela religião. [...] Não 
admitiam, achavam absurdo e poucos já tinham a mente mais aberta” 
(Professora D, Entrevista, 2018). Segundo Araújo e Camargo (2012), o 
silêncio das/os professoras/es sobre a sexualidade reflete as desigualda-
des sociais, estruturadas pelas ferramentas curriculares que supervalori-
zam determinados saberes e desconsideram os demais, negligenciando 
a importância dos debates ligados à educação sexual.

Quanto à maneira pela qual o tema sexualidade adentrou o es-
paço escolar, quatro das/os professoras/es responderam não lembrar 
com precisão do fato em questão e assim se manifestaram: “Quando 
começou, francamente eu não lembro”. Sabe-se que o entresséculos 
caracterizou-se por um período de grandes intervenções médicas liga-
das às práticas sexuais e afetivas de homens e mulheres.

Objetivando a conscientização das/dos estudantes, os Parâme-
tros Curriculares Nacionais deveriam ser abordados por meio de temas 
transversais, além de perpassar todas as disciplinas curriculares (BRA-
SIL, 1997). Informações que foram reafirmadas pelo professor quando 
ressalta que, no período, “Tinha um professor programado para falar 
isso, que era o de ciências ou de biologia, era sempre tratado como 
tema transversal. Outra coisa que se falava muito era o uso de drogas” 
(Professor A, Entrevista, 2018). Desse modo, a sexualidade no docu-
mento esteve ligada a questões do cuidado com o corpo e a práticas 
prejudiciais para quem buscava uma vida saudável. Verifica-se, diante 
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disso, a intencionalidade das propostas para a educação sexual nas 
escolas, que explicitaram a falta de entendimento sobre o tema, com 
o intuito de conter as sexualidades dos estudantes, mais precisamente 
as experiências homossexuais diante do contexto social existente.

Referindo-se a quais assuntos eram abordados com as/os 
alunas/os por meio das aulas, conversas em sala de aula pelas/os pro-
fessoras/es, pedagogas/os a respeito de sexualidade na época, uma 
professora se manifesta:

[…] quando se trabalhava era muito assim superficial, a 
questão do respeito né. Então antigamente, por a turma 
ser imatura, você trabalhava tipo assim […] a questão 
do respeito. Olha a gente não pode fazer isso. Não é 
legal, mas tem que respeitar. […] Mas não diretamente 
(Professora D, Entrevista, 2018).

Diante disso, vale ressaltar a pormenorização dada à sexuali-
dade no espaço escolar pela LDB 9.394/96, quando, em seu artigo IV, 
orienta que na educação deve haver o “respeito à liberdade e apreço 
à tolerância” (BRASIL, 1996). Portanto, discute-se até que ponto esse 
respeito é assumido verdadeiramente na legislação em favor do desen-
volvimento da identidade das/dos estudantes, sem que se promova o 
descarte de nenhuma de suas possibilidades. Nessa perspectiva, uma 
das entrevistadas pontua que outras/os profissionais desenvolviam os 
trabalhos sobre a sexualidade na escola. Ela enfatiza que,

Geralmente, os professores saíam um pouco de cena 
[...] Era convidado pessoas de fora para ir falar [...]2 Tipo 
alguém da saúde, e quando era o professor você seguia 
basicamente o livro didático, falando do aparelho repro-
dutor, suas funções e pronto acabou. Automaticamente 
entrava nas doenças sexualmente transmissíveis [...] uma 
coisa anatômica e depois disso, se não cuidar do seu 
corpo, você irá obter doenças [...] na maioria das vezes 
se tocava na higienização (Professor A, Entrevista, 2018).

2  Utilizamos esse mecanismo para indicar as pausas nas falas das/os entrevistadas/
os durante as entrevistas.
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Sobre os temas desenvolvidos dentro da escola, uma das 
demais professoras se manifesta: “Eu acho que antigamente se tra-
balhava tudo naquela disciplina específica, ciências” (Professora C, 
Entrevista, 2018). Nesse sentido, outra professora complementa os 
dados ao enfatizar que “Era sistema reprodutor masculino, feminino e 
puberdade, [...] era muito superficial [...] quando o assunto aparecia, 
primeiro falava-se sobre a questão física [...] depois sobre puberdade, 
possibilidades de gravidez, métodos anticoncepcionais” (Professora E, 
Entrevista, 2018).

Questionadas/os se havia perguntas levantadas pelas/os alunas/
os sobre sexualidade que não eram respondidas por serem consideradas 
inadequadas nas aulas, ou dentro da escola, destaca-se a posição de uma 
entrevistada: “Eu percebia que as crianças [...] nem se manifestavam. 
Porque criança é muito assim, ela tem medo” (Professora B, Entrevista, 
2018). Nesse sentido, acredita-se que a insegurança mencionada das/
os alunas/os em relação às dúvidas ou descobertas de sua sexualidade 
se justifica por existirem, desde sempre, inspeções permanentes nas 
esferas educacionais, políticas e sócio-históricas sobre a sexualidade. Os 
reflexos dessa formação na vida de meninas e meninos são corrobora-
dos por ações que se reproduzem no cotidiano da escola e das famílias, 
pois se sabe que, “[...] para muitos adultos, esses sempre foram temas 
que se conversavam em voz baixa, com reservas e com poucas pessoas. 
O silêncio, o segredo e a discrição eram os comportamentos adequados 
no trato com a sexualidade” (LOURO, 1997, p. 132-133).

Quatro das/os participantes da pesquisa também afirmaram 
terem sanado os questionamentos das/os alunas/os relacionados à 
sexualidade quando foram indagadas/os: “A gente procurava respon-
der sim. A gente respondia aquela pergunta” (Professora E, Entrevista, 
2018). Ressalta-se que esta fala demonstra o cuidado relacionado à 
abordagem da temática, limitando-se a responder apenas o que foi 
questionado no momento, sem o aprofundamento de suas extensões. 
Nessa lógica, elucida:
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Essa coisa de pergunta, não foi só as respostas que eram 
adiadas ou não respondidas. As perguntas [...] nunca 
foram diretas, sempre foram perguntas indiretas. Você 
leva uma caixinha [...] cada um faz uma pergunta, joga 
lá dentro, sem se identificar e [...] o tal palestrante vai 
responder. [...] ficava mais fácil para a pessoa responder, 
por que não era cara a cara [...] era mais tranquilo di-
gamos assim [...] o estudante não se identificava. Mas 
a resposta em si, quando eram perguntas relacionadas 
a masturbação, a homossexualidade sempre eram 
perguntas que passavam batido. Eram respondidas, mas 
sempre tinha um comentário [...] do não fazer, de algo 
que não era normal (Professor A, Entrevista, 2018).

Outros questionamentos referiam-se à área biológica da 
sexualidade, especificamente à puberdade, segundo afirmam as 
professoras: “Eu acho que as crianças tinham muita dúvida nessa 
questão de engravidar, se beijo engravida, se a primeira vez que você 
transa engravida” (Professora C, Entrevista, 2018). Outra respondente 
acrescenta: “Alguns perguntam mesmo o que escutam em casa, ou 
escutam com o irmão. E até perguntam o que é sexo [antigamente]” 
(Professora D, Entrevista, 2018). Entende-se que a puberdade repre-
senta um período de grandes transformações corporais, sentimentais 
e hormonais na vida das/os adolescentes, as/os quais caminham para 
novos patamares e descobrimentos sobre si mesmas/os. Portanto, é 
fundamental a mediação que oportuniza os esclarecimentos desses 
pontos, que sempre estarão presentes no decorrer das experiências 
afetivas, sexuais e de identidade desses sujeitos. Nessa perspectiva, 
Louro (2000, p. 20) ressalta que

As perguntas, as fantasias, as dúvidas e a experimenta-
ção do prazer são remetidas ao segredo e ao privado. 
Através de múltiplas estratégias de disciplinamento, 
aprendemos a vergonha e a culpa; experimentamos a 
censura e o controle. Acreditando que as questões da 
sexualidade são assuntos privados, deixamos de perce-
ber sua dimensão social e política.



226COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

Em relação a como poderiam ser caracterizadas as práticas 
pedagógicas das/os professoras/es na virada do século XX para o 
século XXI, referentes à orientação nas escolas, 60% alegaram não 
terem realizado práticas efetivas direcionadas à educação sexual das/
dos alunas/os. As justificativas para a negativa se relacionam a diversas 
questões, conforme salientam as/os professoras/es em seus depoi-
mentos: “Não [...] porque esse assunto não chegava”; “Antigamente 
[...] não trabalhava de forma nenhuma” e outra professora afirma que, 
na época, “Não se tocava nesse assunto [...] Não existia” (Professora C, 
Entrevista, 2018).

Apesar de as/os profissionais negarem o desenvolvimento de 
ações pedagógicas voltadas à orientação sexual na escola, verificou-se 
nas ponderações apresentadas que, por parte de algumas, as ações 
ocorreram em situações pontuais no cotidiano da sala de aula, ao 
comentarem: “[...] Sempre dá né? [...] na linguagem da criança a gente 
consegue alguma coisa, orientar”. E acrescenta que “Teve, mas muito 
superficial [...] Porque aí depende da turma, como que a turma está” 
(Professora D, Entrevista, 2018).

Referindo-se aos temas que contribuíram para o desenvolvi-
mento do trabalho pedagógico sobre sexualidade dentro da sala de 
aula no período estudado, uma das professoras respondeu que o 
respeito a todas e todos foi utilizado como instrumento de mediação 
com as/os estudantes. Diante disso, questionam-se as concepções 
e representações que se estruturam nas posturas que acobertam e 
silenciam a sexualidade. Para Louro (1997), negligenciar o debate em 
torno da sexualidade contribui para o fortalecimento de mecanismos 
reguladores, que são históricos, políticos, sociais, culturais, que margi-
nalizam as sexualidades e as identidades de homens e mulheres.

As/os demais professoras/es alegaram, em seus argumentos, 
a falta de trabalhos relacionados à temática da sexualidade. O motivo 
apresentado por um dos professores foi a falta de possibilidade de me-
diação dos conhecimentos, pelo fato de que profissionais da saúde e 
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externos eram chamados para palestrar sobre a temática sexualidade 
dentro da escola. Ele justifica: “Não, porque eu não cheguei a dar” 
(Professor A, Entrevista, 2018). Outra professora alega que de sua par-
te havia receios em se levantarem questões sobre sexualidade na sala 
de aula com alunos e alunas, por falta de conhecimento e formação 
científica sobre o conteúdo. Ela afirma: “Como eu disse, preferia não 
abordar” (Professora B, Entrevista, 2018). Em contrapartida, outra 
professora reitera que a prática sobre sexualidade dentro da escola 
“Naquela época não existia” (Professora E, Entrevista, 2018).

Sobre os comportamentos das/os alunas/os, uma respondente 
disse não recordar de ações relacionadas às questões ligadas à sexuali-
dade; ao contrário de outra, que afirmou: “Não acontecia nada demais 
[...], até por que para eles também era constrangedor” (Professora E, 
Entrevista, 2018). Nesse sentido, mesmo que para muitas professoras 
as brincadeiras, xingamentos ou o descumprimento das regras não 
tenham sido relevantes ou marcantes, nas palavras de uma delas, 
verifica-se o posicionamento necessário diante dessas situações, 
quando explicita que condutas inadequadas “existem a todo momento 
[…]. Agora basta saber lidar [...] e não fazer um bicho de sete cabeças 
(Professora D, Entrevista, 2018)”.

Em relação às punições aplicadas às/aos estudantes que não 
apresentavam as condutas adequadas e necessárias ao cotidiano 
escolar, somente uma professora declarou nunca ter presenciado 
punições por conta das atitudes ligadas à sexualidade. Essa declara-
ção, a princípio, foi corroborada por outra colega, porém, após outros 
questionamentos, ela retificou seu comentário, afirmando que: “Uma 
menina e um menino se beijando na escola, dando um selinho, você 
iria para casa e seu pai seria chamado” (Professora E, Entrevista, 2018). 
As/os demais profissionais complementam dizendo que as correções 
eram recorrentes. Nessa lógica, uma professora reforça que “Nessa 
época tudo era suspensão. Três dias era o mínimo. E depois só entrava 
com a família” (Professor A, Entrevista, 2018). A professora acrescenta 
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que “Um selinho, uma passada de mão na escola, fazer nos próprios 
coleguinhas […] era punição [...] Chamava a família na primeira, se-
gunda, terceira vez não resolvesse, levava suspensão” (Professora C, 
Entrevista, 2018). Outra docente afirma que, no caso de um compor-
tamento mais exagerado por parte de alguma/algum aluna/o, as ações 
realizadas eram “Chamar os pais, fazer ocorrência e até suspensão” 
(Professora D, Entrevista, 2018).

Verifica-se, dessa forma, que as atitudes que desestruturavam 
o cotidiano da escola por parte de alunas/os tinham como consequên-
cia a punição, sem que se realizasse a reflexão sobre as manifestações 
de suas sexualidades. Segundo Louro (1997), o descumprimento das 
regras construídas sobre as vivências das vontades e interesses eróti-
cos torna-se fator primordial para as experimentações da sexualidade 
dos indivíduos, já que esperar que meninos e meninas se adaptem ao 
determinado pela sociedade torna-se um grande equívoco que neces-
sita ser superado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados apontam que as hipóteses inicialmente levantadas 
foram confirmadas. Observou-se que, de modo geral, as práticas 
pedagógicas das/os professoras/es investigadas/os que atuaram nos 
anos iniciais nas escolas públicas municipais de Vitória-ES na virada do 
século XX para o século XXI se caracterizaram pelo controle dos corpos 
e pela abordagem biológica da sexualidade e de prevenção das doen-
ças sexualmente transmissíveis. Suas memórias foram marcadas, em 
parte, pela padronização sexual determinada e aceita pela sociedade 
da época e pelo abafamento das demais dimensões da sexualidade 
das/os estudantes.

Nota-se, pela participação das/os pesquisadas/os, que as 
práticas pedagógicas no período estudado, nos anos iniciais de ensino 
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fundamental nas escolas, deram-se de forma superficial. Essas prá-
ticas eram marcadas pelos silêncios e acobertamentos das múltiplas 
dimensões da sexualidade. Percebeu-se que, no cotidiano escolar, 
as discussões sobre a sexualidade das/os estudantes eram, via de 
regra, negligenciadas e consideradas sem grande relevância para sua 
formação. As informações apontam que as abordagens, quando eram 
desenvolvidas pelas/os educadoras/es, estavam ligadas às concepções 
anatômicas da sexualidade, ao cuidado corporal, à manutenção da 
saúde, à gravidez na adolescência e à prevenção das doenças sexual-
mente transmissíveis.

Verificou-se também que as diversas influências da sociedade 
capixaba para a permanência dos silenciamentos relativos à sexualida-
de nas práticas educativas foram exercidas pela igreja, que difundiu a 
repressão dos desejos, em favor da manutenção das práticas sexuais 
dos indivíduos, do casamento marital e heterossexual. Além disso, os 
dados indicaram que as/os professoras/es compreendem que a falta 
de conhecimento científico delas/es contribuiu para a pouca visibili-
dade pedagógica dada à sexualidade na escola, somados os receios 
de questionamentos serem levantados por parte das famílias das/dos 
educandas/os sobre seus ensinamentos.

Questiona-se, portanto, a formação padronizada ofertada às/
aos estudantes sobre suas sexualidades dentro do espaço escolar no 
período estudado, em favor de uma normalidade das práticas sexuais, 
afetivas e de identidade. Os debates, quando não pormenorizados, 
apresentaram-se por vieses de preocupação, cuidados ou medos. As-
sim, até mesmo as pessoas de orientação heterossexual sofriam com 
as repressões sociais no período, uma vez que o casamento religioso 
era considerado o contexto em que a sexualidade deveria se manifes-
tar e que as descobertas sobre si mesmas/os deveriam ser buscadas 
com cautela.

Por fim, cabe questionar a necessidade de políticas públicas 
voltadas para o reconhecimento e a valorização de todas as minorias 
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sociais da escola, neste caso em particular, os gays, as lésbicas, as mu-
lheres transexuais, dentre outras identidades, oportunizando, assim, 
que elas/eles apresentem as suas versões da história.
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O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS  
NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO:  

UM OLHAR SOBRE AS DIVERSIDADES

Fabio Bastos

RESUMO
As universidades quando pensadas nas implicações socioculturais, podem 
permear transformações sociais. Almeida filho (2012) diz que “o campus é um 
campo”, em que a vida dos agentes que ali estão, devem se tornar objetos de 
estudo. Ela participa assim, do processo de reprodução social. Discutiremos 
as relações neste espaço sob o olhar das possíveis causas da violência. Assim, 
questionamos quais tipologias da violência aparecem na Uneb nos anos 
2017, 2018 e 2019? Seu objetivo se posta em mapear a cultura da violência 
na universidade, propondo ações interventivas, para o enfrentamento deste 
fenômeno. Como fenômeno social, político e antropológico, o tema é anali-
sado por diversos aportes teóricos, dentre eles Arendt (1994), dialogando, 
fala dos homens “desumanizados”. Isto acaba imprimindo uma cultura da 
violência banalizada. Nesse sentido, a pesquisa traz uma abordagem qua-
litativa, o que permitiu, conforme Oliveira (1997), emergir neste contexto, 
buscando compreender este problema social. O caminho metodológico é a 
análise documental. As estratégias de enfrentamento a violência partirão do 
nascimento de um programa de enfrentamento às violências na universida-
de, que se encarregará de discutir e propor políticas públicas, a fim de linkar 
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a universidade a sociedade no enfrentamento à violência, fruto das relações 
sociais e o não respeito a diversidade.
Palavras-chave: Universidade. Cultura da Violência. Diversidade.

INTRODUÇÃO

As Instituições Universitárias devem ser pensadas dentro das 
atuais implicações políticas, tecnológicas, econômicas e culturais, 
podendo estas relações permearem diversas transformações sociais. 
Neste contexto, Almeida Filho (2012) diz que “o campus é um campo”, 
em uma referência às universidades como campo de estudo, em que 
a vida dos agentes que ali estão, sejam técnicos, docentes e em sua 
maioria estudantil, devem se tornar objetos de estudo.

A universidade contemporânea deve ser concebida como ins-
tituição que ofereça igualdade em oportunidades a todas as pessoas 
que passam por ela. Significa reconhecer que, no espaço universitário, 
existem contextos múltiplos na forma de construção do conhecimento 
e nas relações interpessoais. Assim, é preciso conhecer os horizontes 
de mundo das pessoas que habitam esta tribo, os atores que compõem 
o cenário universitário. Este convívio diverso pode gerar e produzir 
conflitos:

Todos sabemos que a violência tornou-se o fenômeno 
da inquietação cotidiana. [...] violência contra a pessoa; 
violência no trabalho; violência no transito; violência 
da escola e da cultura; violência das discriminações; 
violência nos esportes; violência nos serviços de saúde; 
violência policial; violência contra o patrimônio. A 
listagem poderia prosseguir, obrigando-nos a constatar 
que a violência invadiu todas as áreas da vida de relação 
do indivíduo: relação com o mundo das coisas, com o 
mundo das pessoas, com seu corpo e sua mente (COSTA, 
1986, p. 9).
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Há vários tipos de violência, sendo importante adjetivá-la, 
ou seja, dar significados a qual violência é de fato reportada. Castro 
(2006), fala que é necessário ligar a violência a uma situação concreta 
e determinada, para, então, adquirir sentido, valor. Assim, não se pode 
falar dela, seja em suas causas múltiplas ou enfrentamento, de forma 
genérica, igualando seus valores em ações completamente distintas. Na 
Universidade, não há como ter total conhecimento sobre a violência so-
cial perpetrada nela, mas é possível ter uma representação parcial deste 
conceito, o que significa compreender a pluralidade das representações 
e conhecimento deste fenômeno.

Maior instituição pública de Ensino Superior da Bahia, a Uneb, 
Universidade do Estado da Bahia, é mantida pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Educação. Fundada em 1983, está presente em 
todas as regiões do Estado, por meio do sistema estrutural multicampi. 
A autorização de funcionamento se deu pelo Decreto N° 92.937, de 17 
de julho de 1986, de acordo com o parecer administrativo da Secretaria 
da Educação Superior. Decreto nº 92.937, de 17 de julho de 1986.

O campo investigativo desta pesquisa ocorreu nesta Instituição 
de ensino, na Uneb, o que tornou um trabalho cuidadoso, dado a 
grandiosidade desta universidade. A pesquisa desenvolvida buscou 
alcançar, após o mapeamento da violência na Uneb, políticas de en-
frentamento a este fenômeno. O desenvolvimento da pesquisa se deu 
por meio de uma abordagem qualitativa que permitiu emergir neste 
contexto, analisando e coletando dados para buscar compreender este 
fenômeno social. Para Oliveira (2002, p. 117): 

As pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa 
possuem a facilidade de poder descrever a comple-
xidade de uma determinada hipótese ou problema, 
analisar a interação de certas variáveis, compreender 
e classificar processos dinâmicos experimentados por 
grupos sociais, apresentar contribuições no processo de 
mudança, criação ou formação de opiniões de determi-
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nado grupo e permitir, em maior grau de profundidade, 
a interpretação das particularidades dos comportamen-
tos ou atitudes dos indivíduos.

Recorri a fontes documentais disponíveis e, para a partir de 
então, levantar informações a fim de identificar as tipologias da vio-
lência, fazer um mapeamento e pensar estratégias de enfrentamento 
a este fenômeno. Neste sentido, foram consultadas as Ouvidorias da 
Uneb e o setor Processo Administrativo Disciplinar (PAD), com o intuito 
de tomar conhecimento das ocorrências que chegam a estes setores 
em relação aos diversos tipos de violência que afetam a comunidade 
acadêmica. Foram identificadas, como veremos adiante.

VIOLÊNCIA NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO: UMA 
DISCUSSÃO NECESSÁRIA

A violência não é um fenômeno novo, é multifacetado e sempre 
existiu em todos os tempos, sendo relacionada a aspectos do local de 
vivência, bem como do comportamento do próprio indivíduo. Permeia 
toda a historicidade humana, acomete pessoas de diferentes classes 
sociais, culturas, origens étnicas e níveis de escolaridades. A violência 
é o resultado de uma complexa interação de fatores individuais, de 
relacionamentos estabelecidos sociais e comunitários.

Assim, como base conceitual de estudo, diversos autores 
formam o aporte teórico para a compreensão deste fenômeno polis-
sêmico. Se fora da universidade já existe certo medo, dentro, o temor 
é presente também, o que nos faz refletir e questionar se esta cultura 
da violência pode estar relacionada com a vida que a comunidade 
acadêmica leva consigo além dos muros dela, ou seja, se é um reflexo, 
um não saber lidar com as diferenças na sociedade.
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A violência na vida social não é um fato que possa ser ex-
plicado e compreendido pela ação isolada dos indivíduos, 
seus temperamentos, irascibilidade ou ainda pelo uso de 
substâncias estimuladoras, como o álcool ou as drogas. A 
violência torna-se uma linguagem cujo uso é validado pela 
sociedade, quando esta se omite na adoção de normas e 
políticas sabidamente capazes de oferecer alternativas de 
mediação para os conflitos que tencionam a vida cotidia-
na, aprofundam as desigualdades e promovem injustiças 
visíveis (WAISELFISZ, 2015, p. 9).

Mesmo sendo atribuída à universidade a função de minimizar 
os abismos sociais, lidar com alunos, funcionários e professores não 
é uma tarefa fácil. As relações sociais são permeadas de opiniões di-
versas, e isto pode gerar conflitos. Considero que o enfrentamento à 
violência, não está simplesmente em montar uma superestrutura com 
seguranças, monitoramentos por vídeo, grades, outros aparatos e sim, 
realizar um trabalho social, participativo. Esta agressividade, como 
cultura da violência, tem se manifestado de muitas maneiras, desde 
agressões físicas, moral e psicológica, humilhações, conflitos verbais, 
comentários maldosos, intimidações, intrigas, calúnias e difamações, 
sendo atravessadas por questões étnico-raciais, de gênero, sexualida-
de, especificidades físicas e mentais. O conflito é histórico. Os conflitos 
podem se transformar em violência a partir do momento em que uma 
das partes impõe a sua vontade ao outro, individual ou mesmo no 
coletivo, agressivamente e/ou autoritariamente.

Estas ações e comportamentos certamente trazem prejuízos 
consideráveis ao processo de ensino aprendizagem, bem como as 
relações interpessoais desenvolvidas no ambiente universitário, o que 
se torna necessário envolver todos os que fazem educação em um 
debate acerca do tema para discutir não só os desafios e combate, mas 
também atividades de prevenção. Como fenômeno multicausal, os 
problemas da violência podem parecer obscuros e atribuir motivações 
positivas, pode ser um erro. Arendt (1994, p. 16) pontua que:
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Ninguém que se tenha dedicado a pensar a história e 
a política pode permanecer alheio ao enorme papel 
que a violência sempre desempenhou nos negócios 
humanos e, à primeira vista, é surpreendente que a vio-
lência tenha sido raramente escolhida como objeto de 
consideração especial. Na última edição da Enciclopédia 
de Ciências Sociais, a “violência” nem sequer merece 
menção. Isto indica o quanto a violência e sua arbitra-
riedade foram consideradas corriqueiras e, portanto, 
desconsideradas; ninguém questiona ou examina o que 
é óbvio para todos. Aqueles que viram apenas violência 
nos assuntos humanos, convencidos de que eles eram 
sempre fortuitos, nem sérios nem precisos (Renan), ou 
de que Deus sempre esteve com os maiores batalhões, 
nada mais tinham a dizer a respeito da violência ou da 
história. Quem quer que tenha procurado alguma forma 
de sentido nos registros do passado viu-se quase que 
obrigado a enxergar a violência como um fenômeno 
marginal (ARENDT, 1994, p. 16).

A universidade, por ser um ambiente em que a diversidade é 
bastante acentuada, onde há diferenças de classes, de grupos sociais, 
de estilos de vida, podem dar origem a comportamentos diferentes e 
encaminhamentos para certa intolerância que conduzem a violência. 
Por muitas vezes, não entender que a universidade pode ser um lugar 
de pertencimento, a violência se instala pela falta de respeito a padrões 
de alteridade, quando alguns se consideram superiores aos outros.

Para Arendt (1994), é, por meio de palavras e ações, que as 
experiências humanas ganham sentido. Ao refletir sobre as causas da 
violência, a autora diz que “a diminuição do poder, seja individual, co-
letivo ou institucional, é sempre um fator que pode levar a violência”. 
A violência tem se instalado em que o poder se encolhe. O excesso 
na burocratização, a banalização de hierarquias adequadas a liderança 
e o entendimento equivocado da descentralização de ações, reduz o 
êxito de políticas educacionais, podem esvaziar o poder necessário ao 
cumprimento de metas no campo da educação, gerando conflitos, que 
podem gerar violência.
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Neste contexto, Bourdieu (1992) fala da violência simbólica, 
que nem sempre é percebida como violência, visto que, muitas vezes, 
são vistas simplesmente como interdição a partir de um respeito que 
“naturalmente se exerce de um para o outro”, como algumas atitudes 
professorais – atitudes consideradas legítimas – de estratégias puniti-
vas: reprovações, exclusões e castigos.

Os números muitas vezes escondem a realidade, posto que 
diversas vítimas de algum tipo de violência, não comunica o fato te-
mendo represálias. Mesmo assim, faz-se muito relevante discutir as 
diversas faces da violência no espaço universitário, dado o seu apa-
recimento e realidade, ainda que em quantitativos tímidos. A falta de 
impessoalidade pode ser um impedimento para que muitos ainda não 
sintam coragem de denunciar, por temerem uma “hierarquia” e como 
mencionado acima, sofrer o efeito inverso.

Para Hirigoyen (2006, p. 142), “[...] o meio educativo é um dos 
mais afetados pelas práticas de assédio moral”, por exemplo. Se torna 
tal afirmação preocupante, por ser uma Instituição, cujo objetivo é a 
geração e compartilhamento do conhecimento por meio do ensino, 
pesquisa e extensão, e o desconhecimento dos trabalhadores e alu-
nos, a ausência de discussões sobre o tema no ambiente universitário, 
e a falta de políticas e práticas de combate, podem provocar grandes 
problemas no enfrentamento as violências. Após solicitação à Ouvido-
ria da Uneb e o setor PAD – Processo Administrativo Disciplinar, houve 
uma negativa de informações sob a justificativa de serem informações 
sigilosas, de cunho pessoal e delicada, por se tratar de violência 
sofrida. A pesquisa pareceu neste momento estar comprometida. 
Como mostrar as violências na Uneb? Após mais solicitações formais 
mostrando a importância da pesquisa, foi possível obter informações, 
ainda que não detalhada, mas necessárias a visibilidade das tipologias 
da violência na Instituição.
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Figura 1 – Despacho: negativa de informações da ouvidoria de informações pessoais 
sobre a violência na Uneb.
Fonte: Ouvidoria Uneb (2019).
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Figura 2 – Tipologias de violência na Uneb: categoria discente x docente.
Fonte: Ouvidoria Uneb (2020).

Nota-se que, os tipos de violência que aparecem na Uneb nos 
três anos em destaque (2017, 2018 e 2019) são: agressão física, as-
sédio moral, assédio sexual, homofobia e discriminação racial. Pelas 
informações prestadas, não podemos afirmar as categorias ativas, ou 
seja, quem praticou. As categorias em destaque são as que postularam 
reclamações junto a Ouvidoria da Instituição.

As informações adquiridas já são em si mesmas relevantes, 
para perceber a concretude do fenômeno violência. Ele está presente 
na Universidade. Isto já é suficiente para deixar em alerta toda a comu-
nidade acadêmica no sentido de pensar e desenvolver estratégias para 
a prevenção e enfrentamento desta doença social.
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AÇÕES INTERVENTIVAS PARA UMA CULTURA DA NÃO 
VIOLÊNCIA

Quando há a ocorrência destas práticas/fenômenos no ambien-
te organizacional, no caso em pesquisa (Universidade), compreendo 
que cabe à gestão Institucional, políticas de enfrentamento e combate. 
Digo isto, porque estas diversas formas de violação da dignidade, não 
podem de forma alguma serem vistas como situações interpessoais 
tão somente, mas um conjunto de situações que envolvem indissocia-
velmente a Instituição/Universidade em suas práticas e valores. Como 
pode a Universidade, a Uneb, pensar e desenvolver ações para discus-
sões e enfretamento da violência no seu corpo, espaço universitário? 
Ressalto aqui que entendo como espaço universitário qualquer lugar 
em que a universidade possa estar presente das diversas formas.

Pensar a redução dos casos de assédio e outros tipos de violên-
cia, é importante e necessário reprimir os fatores que possam provo-
car tais comportamentos/ações, além de intensificar a divulgação das 
consequências destas atitudes para os agressores (SALIN, 2008).

Thomas (1996), aduz que a gestão da diversidade pode ser 
definida, como um modelo de dimensão holística de gestão, onde 
dentro de uma Instituição, pode ser incorporada a diversidade para um 
ambiente organizacional como estratégias, possibilitando ao coletivo, 
desenvolvimento pleno de seu potencial e concretização dos objetivos 
desta Instituição. Ainda neste sentido, Cox (1993), afirma que a admi-
nistração da diversidade implica planejamento, execução de sistemas 
e práticas organizacionais de gestão de pessoas/corpo universitário, de 
modo a desenvolver ações para o enfrentamento as violências. Gerir a 
diversidade significa agregar valor à organização.

Como produto, proponho a criação de um Observatório da 
Violência na Uneb, por meio do Pevu – Programa de Enfretamento às 
Violências na Uneb. Este deve ser um canal de participação coletiva e 
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democrática, em que as vítimas poderão sentir mais leveza em com-
partilhar estes ataques, a fim de punir os agressores.

Estas deverão ser as atribuições do Observatório da Violência 
na UNEB:

• Desenvolver estudos ligados ao campo das políticas públicas 
de promoção dos direitos da igualdade e do enfrentamento 
à violência na universidade.

• Promover a articulação da comunidade acadêmica com 
outros órgãos públicos e a sociedade civil para o melhora-
mento de mecanismos de proteção e combate à violência.

• Elaborar e desenvolver projetos relacionados à orientação 
de agressores e vítimas de violência.

• Criar e manter o arquivo atualizado da legislação, julgados e 
estatísticas relacionadas à reclamação formal de violência.

• Promover regularmente eventos para sensibilização e cons-
cientização à prevenção e enfrentamento da violência.

• Promover a divulgação de campanhas públicas relativas à 
não discriminação, igualdade e enfrentamento à violência.

• Representar administrativamente o agressor, tomando as 
medidas legais cabíveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discute-se diversos mecanismos para o enfrentamento e com-
bate à violência. A pesquisa nos mostrou que a violência é multicausal, 
ou seja, não podemos considerar este ou aquele motivo para a prática 
da violência, e sim um conjunto de fatores, desde aqueles relativos 
a própria pessoa, bem como problemas ligados a conjuntura sócio 
espacial. Neste sentido, Cappi (2009, p. 32), acredita que:
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A prevenção da violência num sentido mais amplo, 
consequentemente, deve visar a um objetivo muito 
mais complexo do que a simples ausência da violência 
interpessoal – aquela mais familiarmente denunciada e 
dramatizada pela mídia. A prevenção da violência é indis-
sociável de outros processos como a garantia de direitos, 
a participação e a democracia (CAPPI, 2009, p. 32).

Assim, esta pesquisa se mostra como importante do ponto de 
vista social, por ser a Universidade um espaço diferenciado concernen-
te a construção do saber, de modo que se possa ter um novo olhar na 
maneira de fazer Segurança Pública, com o cimentar de uma melhor 
cidadania democrática. De forma que defendemos e acreditamos que 
outros setores como saúde e, principalmente educação, se melhorados, 
poderão contribuir para a diminuição e enfrentamento da violência, 
pois conforme Aduz Balestreri (2004), sem educação não há a possi-
bilidade de prevalecer um pensamento, uma cultura de respeito aos 
direitos humanos, da justiça e da paz. Mesmo havendo historicamente 
a prática de violência na sociedade e esta cultura atravesse os muros 
da universidade, mesmo sendo grande os desafios, pode-se pensar 
possibilidades a serem efetivadas com ações para uma educação de 
qualidade, dinâmica e respeito à diversidade.
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A ESCUTA SENSÍVEL COMO PRÁTICA 
NECESSÁRIA AO CONTEXTO ESCOLAR: 

VOZES QUE RESSOAM E EDUCAM

Débora Medeiros do Amaral

RESUMO
Este relato busca compartilhar experiências vividas no cotidiano escolar, 
compreendendo que estes cotidianos produzem saberes, que apontam cami-
nhos/possibilidades de fazer educação básica em um contexto de educação 
popular. Escolhi uma narrativa para compartilhar neste relato, que resulta da 
experiência docente e de gestão escolar vivida ao longo da minha trajetória 
profissional. Os fazeres e saberes da escola, em especial a partilha de vida 
tecida entre mim e a comunidade escolar, produziram muitas marcas profis-
sionais e muitas inquietudes. Essas inquietudes me levaram a Pós-Graduação 
de Doctorado em Educaión – UNR, onde junto ao Programa Específico de 
Formación en Investigación Narrativa y (Auto)biográfica en Educación dei iní-
cio a investigação narrativa que busca dialogar com as trajetórias educativas 
em torno de uma pedagogia do desalojo. Nesse sentido, a escuta sensível 
é uma prática necessária e vivida no cotidiano escolar, que nos diz muito 
sobre a escola, sobre as pessoas que a constituem e sobre os movimento e 
práticas da formação docente e da gestão escolar. Este relato de experiência 
é um convite à conversa, uma conversa sobre as muitas vozes que ressoam 
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e educam, e nos apresentam possibilidades outras de fazer educação, uma 
educação comprometida com o outro, em suas diferenças e singularidades.
Palavras-chave: Cotidiano Escolar. Formação Docente. Gestão Escolar.

“que a importância de uma coisa há que ser medida   
pelo encantamento que a coisa produza em nós”

(Manoel de Barros).

Planos, registros, fundamentação teórica, objetivos, método, 
[...] Em minha formação inicial aprendi sobre estas importâncias e 
naquele momento de formação inicial, foram conceitos/ações que 
me encantaram, como nos provoca o poeta. Porém, a beleza da vida, 
quiçá, possa estar na capacidade de continuarmos nos encantando em 
outros tempos, em diferentes e conhecidos contextos. E assim vem 
sendo minha trajetória profissional, e porque não de vida.

No ano de 2000, ainda acadêmica do curso de Pedagogia, 
adentrei ao espaço escolar, não mais na condição de aluna, mas de 
acadêmica extensionista, minha interação com a escola se dava pela 
realização de um projeto de extensão voltado à formação continuada 
das professoras da Educação Infantil. A escola em questão faz parte do 
Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – Caic/Furg, e 
é mantida via um convênio entre Universidade e Secretaria Municipal 
de Educação. Vivi 17 anos de experiência profissional nesta instituição 
sociocultural e educativa. E ali pude ser bolsista, estagiária, professora, 
coordenadora pedagógica e diretora do centro e da escola. Quantos 
encantamentos ao longo desses 17 anos! Movimentos de formação 
inicial e continuada.

Nas transições entre a bolsista e a diretora escolar fui amplian-
do meu olhar e minhas compreensões sobre a escola, atentando para 
outros tempos, espaços e gentes que compõem essa instituição. Uma 
visão que me permitiu atentar para as presenças que iam além da 
gestão da sala de aula, e com elas me encantar. Foram muitos mo-



246COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

mentos vividos e transformados em experiência, e que, agora podem 
ser compartilhados pela capacidade de nos permitir uma conversa, um 
diálogo sobre a escola, a educação, a formação continuada, a política 
escolar, entre tantos outros saberes que constitui o cotidiano escolar. 
Experiências que busco dialogar na minha tese de doutorado.

Para este relato, trago para a conversa1 uma experiência vivida, 
quando atuava como diretora escolar, com um estudante da Educação 
de Jovens e Adultos – EJA. Escolhi narrar este acontecimento pelo en-
cantamento/inquietação que ainda provoca em mim, pela voz daquele 
estudante que ainda ressoa em meus pensamentos e em minha busca 
por compreender a escola e suas gentes, que ainda me educam sobre 
o ser docente e o ser gestora, que aponta caminhos/possibilidades de 
formas outras de fazer formação continuada.

Estava na escola, na sala da direção, já em meu terceiro turno 
naquele dia. Tentava aproveitar o silêncio do turno da noite (sim, a es-
cola noturna, com jovens e adultos tem menos barulhos) para colocar 
em dia o tanto de burocracia que compete a direção da escola (ofícios, 
pedidos de materiais, sistemas a ser preenchidos, notificações, pres-
tação de contas). E, de repente a porta foi aberta pela professora de 
educação física, acompanhada por um estudante – um jovem negro, 
alto e com olhar indignado. A professora colocou aquele jovem na 
minha sala e disse: estava matando a aula de matemática para assistir 
o jogo de futebol da outra turma, e deixando o estudante, saiu.

Fiquei ali, com aquele jovem, que eu conhecia de vista, mas não 
sabia o nome, nem a história, nem o tempo que estava na escola. Em 
minha mente ecoava a denúncia da professora. E de imediato pronun-
ciei as seguintes palavras: tu és um irresponsável, deixar de assistir tua 
aula de matemática para ver o jogo da outra turma! Até o momento eu 
só conseguia compreender que para sua trajetória escolar a importân-
cia das coisas estava na aula de matemática. Então, aquele menino de 

1  Uma conversa é a unidade mínima de uma comunidade de amizades, cuja síntese 
é a afeição, o tumulto, a sobre posição, o transbordamento (SKLIAR, 2018).
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voz doce e de uma educação enorme, me olha nos olhos e diz: eu não 
sou irresponsável. E eu insisto, és! Então, a voz ressoa e educa: a se-
nhora não sabe quem eu sou. Eu acordo todos os dias as 5h da manhã, 
pego a bicicleta, e vou trabalhar. Eu viro massa o dia inteiro. Chego em 
casa, tomo um banho e venho para escola. Quando eu tinha 5 anos, 
meu pai saiu de casa, e eu quebrei uma estante e fiz um carrinho de 
mão, e usava ele para pedir doações e comidas velhas nos mercados 
da vila, para ajudar minha mãe. Então eu não sou irresponsável, eu 
sou um trabalhador. A senhora não sabe o que é ser negro e pobre. As 
pessoas atravessam para o outro lado da rua quando me veem, acham 
que eu vou assaltar, porque eu não uso roupa boa e tênis de marca. As 
pessoas pensam que eu sou bandido, mas eu sou trabalhador.

Aquele jovem termina suas palavras em lágrimas. Ele pronun-
ciou cada palavra em um misto de dor e revolta, de forma contida para 
não alterar sua voz comigo. Fui me constituindo uma profissional da 
educação junto à comunidade do Caic, que assim, como esse jovem, 
me contavam de suas vidas. Foi com esta comunidade que aprendi 
o poder da escuta, mas não qualquer escuta, uma escuta sensível, 
disposta a reconhecer, compreender e acolher aquele que se colocava 
a minha frente, com suas diferenças e singularidades.

Estar na gestão da escola ou da sala de aula é lidar cotidianamen-
te com escolhas. Eu podia ter interrompido a fala daquele estudante, eu 
podia ter alterado minha voz e mandá-lo para casa, eu podia ter soltado 
o verbo em um discurso moralista sobre escola, responsabilidade e 
ascensão social, mas as palavras pronunciadas por ele iam ressoando 
em mim, ecoavam de forma que me colocaram em desalojo. A senhora 
não sabe quem eu sou! Eis aí um dos muitos movimentos de desalojo 
vivido em minha constituição pedagógica: os saberes da formação inicial 
não eram suficientes para entender o que ele me contava, o que ele 
com os olhos envolto em lágrimas denunciava. Educação não pode ser 
compreendida como um processo meramente psicológico, nem apenas 
por uma concepção social de preparação ou acesso ao trabalho.
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A voz daquele estudante, que ainda ressoa, me faz pensar sobre 
a necessidade de uma educação com um tempo em si, uma educação 
do afeto, da presença, do cuidado, uma educação da diferença e da 
singularidade. Realmente, eu não conhecia aquele menino e sua his-
tória, não compreendia suas dores e desconhecia as violências sociais 
que sofria. Mas aquela voz, aquelas palavras foram o início de uma 
conversa, que não teve planejamento, que não estava no currículo 
escolar, que não tinha fundamentação teórica, mas que provocou 
transbordamentos e conhecimento, provocou movimentos de desalo-
jo. Um desalojar que é diferente de se colocar no lugar do outro, mas 
de estar com o outro em um movimento de escuta, em um movimento 
de conversa, pois

Uma conversa não tem a ver com o às vezes indigno “co-
locar-se no lugar do outro”. Esse é o lugar do outro. O que 
a conversa habilita é a tentar narrar esse lugar, torna-lo 
mais profundo, quiçá mais transparente. E seguirá sendo, 
sempre, “o lugar do outro”. A educação [...] é o enclave da 
conversa. Por mais que façamos das escolas lugares tecni-
ficados e de mero lucro, o que sustenta a comunidade é a 
potência da conversa (SKLIAR, 2018, p. 13).

Ao ler as palavras de Skliar, que sempre me parecem textos-con-
versas ou conversas-texto, compreendo meu encantamento em relação 
ao Caic, foi a potência da conversa. Rodas de conversa, encontros 
conversa, caronas conversa. Conversas que ainda me colocam em mo-
vimentos de desalojo, conversas sobre e com os cotidianos, conversas 
que constroem saberes, que são conhecimento. Pois, “uma conversa é 
um gesto pedagógico, um modo de conversar sobre o que faremos com 
o mundo e com a vida” (SKLIAR, 2018). E conversa exige escuta.

Narrar esta experiência é um compromisso social e educativo, 
é um convite à conversa, para pensar nas denúncias pronunciadas em 
cada palavra dita por aquele estudante, denúncias sobre os limites 
das nossas práticas de disciplinarização da escola, denúncia sobre as 
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injustiças sociais e, principalmente, denúncia sobre as ausências de es-
cuta. Quantos anos escolares esse jovem colecionava em sua trajetória 
escolar? Quem já havia ouvido sua história? Porque a professora não 
perguntou o que ele queria ou buscava no ginásio da escola? Porque 
em vez de perguntar o que ele estava precisando, eu o acusei de irres-
ponsável? Quantas ausências! E as presenças? Para além das denúncias, 
quantas pistas, caminhos, possibilidades de aprendizagens sobre a vida, 
a escola, o trabalho e as injustiças sociais, quantas novas possibilidades 
de conversa para a formação continuada, e também inicial.

O cotidiano escolar é marcado por ausências e presenças, 
é marcado por tentativas e descobertas, que só acontecem pelo 
encontro de gentes e pela vontade de fazer educação. A voz daquele 
estudante ainda ressoa, e compartilho neste relato, para quem sabe, 
pensarmos sobre as práticas, as rotinas, as ausências/presenças de 
nossos cotidianos escolares, nossas pedagogias. Quem são aqueles 
e aquelas que conosco compartilham seus dias? E como podemos 
conhecer e dar-se a conhecer em nossos contextos educativos? Será 
a escuta, uma escuta sensível, uma possibilidade? Uma escuta com 
o corpo todo, uma escuta por inteiro. Essa breve narrativa me leva a 
buscar por movimentos de uma pedagogia da escuta, do presente e 
do encontro, capaz de traçar “linhas de fuga” (KHOAN, 2014) de uma 
pedagogia que se torna obsessiva pela entrada e pela permanência, 
linhas de fuga que nos permitam atentar e compreender também a 
existência e a experiência das gentes da escola, daqueles comumente 
denominados deficientes na escola regular (SKLIAR, 2003).

Vivenciar momentos como este narrado neste relato, me pos-
sibilitou construir saberes e práticas em conjunto com os profissionais 
da escola, em momentos de conversa-formação, ao redor da mesa 
grande, onde experiências como essa com o estudante da EJA eram 
compartilhadas e refletidas. Apesar de atualmente não estar traba-
lhando no Caic, os momentos vividos naquele lugar ainda me trazem 
esperança e inquietações, e me desafiam a contar sobre essas vivên-
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cias por meio de uma memória narrativa. Ao contar sobre a riqueza 
da diversidade e dos saberes do cotidiano escolar, renovo a esperança 
de que uma outra educação é possível, de que a escola pode ser um 
lugar de afeto, acolhimento e conhecimento, pois ela pode ultrapassar 
a lógica da “preparação para” e se constituir em um lugar do presente, 
em que as pessoas sejam o principal compromisso institucional. Neste 
sentido, compreendo que

La experiencia narrada habita en el proceso de transmi-
sión, en la medida en que el narrador toma el contenido 
de lo que narra de su propia experiencia, la que él 
mismo ha vivido o bien le ha sido transmitida por otros, 
misma que se torna a su vez en experiencia para el que 
escucha o lee, de tal modo que el oyente o el lector es 
capaz de recordar lo que no ha vivido, la experiencia 
no experimentada en carne propia, pero que le ha sido 
transmitida en el relato. No es nada forzoso agregar que 
a la acción de narrar y a la acción de educar les es común 
la transmisión de experiencia (ARANGO, 2016, p. 174).

Voltar meu olhar e escuta a esse passado, é um exercício e um 
encontro com as memórias afetivas, visuais e escritas. Garcia (2004, p. 
1) argumenta que

la memoria, incluso la denominada individual, se 
construye sobre la base de narraciones que constituyen 
formas de discursos y modos de organizar experiencias, 
por ejemplo las pasadas, que son culturalmente dotados 
de significado, y que para ser inteligibles a la persona, 
grupo, sociedade, o colectividad a quien se presentan 
hay que expresarla en relatos lógicos que muestren la 
verosimilitud de lo que se está recordando o relatando. 
Ciertamente, en la vida cotidiana encontramos cantidad 
de narraciones sobre las experiencias colectivas. 

Assim, ao narrar as experiências coletivas e singulares vividas 
no cotidiano escolar, busco pelo viés conceitual da memória narrativa 
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e dos estudos com os cotidianos, compartilhar o que fazemos nas 
escolas, não só para recordar, mas para visibilizar e valorizar os conhe-
cimentos que são construídos cotidianamente nas tramas de saberes 
e de gentes.

Neste sentido, encontro nos estudos e pesquisas com os 
cotidianos outros modos de pensar e praticar pesquisa no contexto 
escolar. Os 17 anos dentro do contexto escolar me permitiram compre-
ender a escola enquanto um espaço de produção de conhecimentos e 
saberes, Nilda Alves nos conta que há vida inteligente nas escolas. Os 
estudos com os cotidianos dialogam com alguns conceitos que consi-
dero importante compartilhar, são eles: a dimensão político-inventiva 
do cotidiano; toda prática é política; os sujeitos do cotidiano não são 
submissos, eles são praticantes, porque inventam seus cotidianos, 
deixam marcas nos acontecimentos cotidianos; os praticantes do coti-
diano usam o tempo todo táticas e estratégias; os sujeitos praticantes 
estão sempre em relação, em negociação, e nunca como alguém como 
alguém isolado reproduzindo alguma coisa; a compreensão de um 
poder que não é hierárquico, mas o poder o tempo todo ramificado; 
nos cotidianos tudo é tecido junto e ao mesmo tempo e os estudos 
com os cotidianos busca escapar de representações (FERRAÇO, 2017).

Revisitar essas experiências, narrar esses momentos, compre-
ender que o cotidiano produz conhecimento me traz a necessidade 
de buscar reconhecer como esses conhecimentos vão sendo contados, 
registrados e legitimados nos processos formativos da escola. Além 
disso, encontro nessa possibilidade de narrar, visibilizar e partilhar as 
sutilezas dos movimentos cotidianos, o direito e a sensibilidade de 
contar outras histórias sobre a escola, suas potências, suas reinven-
ções, suas descobertas.

Tramar minhas experiências a esses marcos teóricos é uma 
forma de reconhecer a existência de um saber da experiência, que se 
constrói a partir da experiência pedagógica, de uma experiência que se 
transforma em saber pedagógico, com o compromisso de corroborar 
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com a recuperação do campo da pedagogia, que compreende os pro-
fessores como protagonistas destes saberes pedagógicos.

Foram muitos os momentos formativos em que estive com 
professores da educação básica, lendo, conversando, comentando e 
indagando nossa própria experiência, em um exercício reflexivo-her-
menêutico. Voltar a essas experiências, dialogar com esse passado, me 
provoca a atentar para os indícios, as pistas, as hipóteses interpretati-
vas dos professores e o reconhecimento das documentações narrativas 
que foram produzidos naquele contexto. De forma que

estas experiencias colectivas de movilización intelectual 
y político-pedagógica, que suponen procesos de for-
mación y desarrollo profesional docente centrados en 
la investigación pedagógica de la experiencia escolar, 
se vienen pensando y estudiando como modalidades 
nuevas o alternativas de organización social y técnica 
de y entre educadores para la producción, publicación, 
circulación y validación de saberes pedagógicos desde 
la recuperación, reconstrucción y documentación de la 
experiencia escolar (SUÁREZ, 2016, p. 33-34).

Este relato, essa possibilidade de contar sobre uma cena do 
cotidiano, de vozes que ainda ressoam e que educam é uma forma de 
documentação da experiência escolar. É registro e possibilidades de 
“narrativas outra da escola, uma memória outra do cotidiano escolar, 
como espaço de criação, força, resistência, (re-existência!) e luta” 
(GONÇALVES; RODRIGUES; RIBEIRO, 2019) que compreende que o 
fazer educativo é constituído em rede, em coletivos, de forma plural e 
rizomática. Enfim, “aproximarse narrativamente a la educación signifi-
ca mirar y pensar la enseñanza como vida que se vive, como vidas que 
se cruzan y se viven (y diría Contreras no tanto y sólo como programas 
que se aplican)” (PORTA; BOXER, RAMALLO, 2019, p. 146).
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE 
E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO 

AMBIENTE ESCOLAR

Rodrigo Chechi Marineli 
Ana Paula Nascimento Marinho 

Heloise Morsoletto Carnevalle

RESUMO
O Projeto surgiu com a intenção de abordarmos no ambiente escolar momen-
tos e atividades acolhedoras aos estudantes, bem como ressaltar a importân-
cia da afetividade, inteligência emocional, democracia e o diálogo na resolu-
ção de conflitos. Muitas vezes, o ensino é focado apenas nos componentes 
básicos e esquecemos que existem estudantes com conflitos internos. Um 
bom diálogo entre professor-estudante pode fazer com que esses conflitos 
sejam solucionados antes que se agravem, criando assim, um vínculo de con-
fiança entre estudante-professor. O problema do Projeto foi questionar quais 
são as possibilidades da resolução de conflitos por meio da afetividade e inte-
ligência emocional nas instituições escolares. O objetivo traçado foi em fazer 
da escola um ambiente acolhedor e democrático dando voz e protagonismo 
aos estudantes. Sua metodologia envolveu como público-alvo alunos de uma 
instituição escolar privada do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio e todos os funcionários. Para o aprofundamento do Projeto, 
realizamos pesquisas bibliográficas tendo como referencial teórico alguns 
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autores que pesquisam sobre o assunto, entre eles: Daniel Goleman, Telma 
Pileggi Vinha e outros que contribuíram positivamente. O Projeto vem sendo 
posto em prática desde o ano letivo de 2018 e proporcionando resultados 
positivos principalmente no convívio e respeito entre os estudantes.
Palavras-chave: Afetividade Escolar. Inteligência Emocional. Resolução de 
Conflitos.

INTRODUÇÃO

O Projeto intitulado “Estudantes de Opinião!” surgiu com a in-
tenção de fazer da escola um lugar democrático, no qual os estudantes 
têm liberdade de opinarem e darem sugestões referentes às normas 
disciplinares da instituição escolar e/ou recomendações sobre algo que 
esteja faltando ou precisando de atenção dos demais funcionários. O 
Projeto visa também ouvir dos estudantes opiniões que consideram 
importantes em sala de aula referente aos conteúdos e para a sua 
formação pessoal, profissional, acadêmica e/ou emocional.

Temos como principal foco intervir na questão da resolução 
de conflitos e construção de valores por meio do afeto e inteligência 
emocional. Não queremos uma escola na qual a hierarquia de quem 
“manda mais” dita a ordem, ou seja, diretora, coordenadora, professo-
res, demais funcionários, e, por último, estudantes. Nesse modelo, os 
estudantes não têm liberdade de exporem, por exemplo, suas opiniões 
e angústias.

Foi estabelecido como problema cerne do Projeto o seguinte 
questionamento: “Quais são as possibilidades da resolução de conflitos 
por meio da afetividade e inteligência emocional nas instituições esco-
lares”. O objetivo consiste em fazer da escola um ambiente acolhedor 
e democrático dando voz e protagonismo aos estudantes.

No mundo atual, com o recebimento de várias informações ao 
mesmo tempo, o grande uso das Tecnologias Digitais da Informação e 
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Comunicação (TDIC) e o foco na aprendizagem “conteudista”, faz com 
que, muitas vezes, os estudantes se afastem, causando assim a falta 
de afeto e empatia um com o outro. A importância desse Projeto, que 
vem sendo desenvolvido na escola, é favorecer aos seus estudantes, 
momentos de reflexões, atividades em grupos envolvendo a compre-
ensão, empatia e solidariedade entre estudantes e funcionários.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O Projeto vem ocorrendo desde o ano letivo de 2018, em uma 
instituição escolar privada, localizada em um município do interior do 
estado de São Paulo. O público-alvo são os estudantes do Ensino Fun-
damental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e funcionários. Ao 
todo, aproximadamente 350 estudantes estão envolvidos no Projeto.

O primeiro passo foi apresentar o Projeto “Estudantes de 
Opinião!” para todos os estudantes. Para isso, todos foram reunidos 
na biblioteca escolar para uma breve apresentação de Powerpoint 
realizada pelos auxiliares docentes acompanhados pela diretora e 
coordenadora. Ao final, foi mencionado que cada sala de aula teria um 
estudante representante.

Após a apresentação, foi agendado um dia para os auxiliares irem 
em todas as salas, na intenção dos estudantes interessados pela vaga de 
representante, exporem seus argumentos e propostas. O mais votado 
de cada ano foi anunciado como aluno representante. Os alunos repre-
sentantes usam um bottom para serem identificados com facilidade.

Os representantes devem passar confiança aos demais, pois 
são considerados “porto seguro” para ouvirem desabafos ou qualquer 
outro tipo de problema que os estudantes estejam passando e que 
inflige à conduta da ética e moral, informando caso necessário, funcio-
nários da escola sobre o problema aparente.
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Em reuniões bimestrais, os estudantes representantes expõem 
todas as sugestões colhidas ou problemas de comportamento para os 
auxiliares docentes, diretora e coordenadora. Todas são registradas, 
assinadas em um livro ata e analisadas cuidadosamente. Ressaltamos 
que os estudantes não precisam esperar essas reuniões para mencio-
narem quaisquer problemas.

Se tratando de um projeto democrático, a responsabilidade 
cabe a todos os envolvidos. A auxiliar docente “1” ficou responsável 
pelas turmas do Ensino Fundamental I. O auxiliar docente “2” ficou 
responsável pelas turmas do Fundamental II e Ensino Médio. A dire-
tora e a coordenadora pedagógica têm o papel de verificar com os 
auxiliares, às ideias, desabafos e propostas dos estudantes.

O Projeto vem sendo realizado desde o ano letivo de 2018 
tendo seu início sempre no mês de março terminando em dezembro. 
Ao começo de cada ano, é realizada uma nova votação para a escolha 
dos estudantes representantes e assim, o Projeto vem tendo grande 
sucesso e retorno positivos por parte dos envolvidos. No ano letivo de 
2020, por conta da pandemia do coronavírus (covid-19), o Projeto teve 
sua primeira realização na vertente remota.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Diariamente em sala de aula, professores lidam com diversos 
estudantes que são diferentes um do outro. Cada estudante carrega 
consigo sua própria história, ou seja, suas vitórias, derrotas, alegrias e 
frustrações.

Sendo assim, é de extrema importância professores e fun-
cionários das escolas conhecerem melhor seus estudantes. Para que 
isso aconteça, sugerimos uma educação voltada ao afeto, educação 
emocional, democracia e o diálogo como peça fundamental.
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Vinha (2017) em sua palestra sobre “Intervenções nos conflitos 
e construção de valores” destaca que “boas relações são fundamentais 
para que crianças e jovens tenham a confiança”. Para que essa boa 
relação aconteça, decidimos colocar em prática na escola o projeto 
intitulado “Estudantes de Opinião!”. Esse projeto visa trabalhar de 
maneira que os estudantes possam sentir-se à vontade para confiar 
nos colegas, professores e demais profissionais atuantes na instituição.

Está previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) um 
currículo voltado ao Ensino Fundamental que destaca o desenvolvi-
mento de tais habilidades socioemocionais. Segundo o PCN (BRASIL, 
1997, p. 46):

Relações interpessoais, cognitivas, afetivas, éticas, es-
téticas [...] para que o aluno possa dialogar de maneira 
adequada com a comunidade, aprenda a respeitar e a 
ser respeitado, a escutar e a ser escutado, a reivindicar 
seus direitos e a cumprir seus deveres.

Essas habilidades prepararão os estudantes não só para o am-
biente escolar, mas também para o mundo na vida em sociedade, seja 
com a família, no serviço ou em qualquer situação de contato com o 
próximo.

Rodrigues (2001, p. 253-254) destaca:

Na medida em que os meios e as formas tradicionais de 
Educação acham-se de tal modo corroídos, começam a 
ser direcionados para a Escola os olhares dos povos, na 
esperança de que esta exerça uma função Educativa e 
não apenas a da Escolarização. Somente que será ne-
cessária outra visão da Escola, dos conteúdos escolares, 
do papel dos educadores e da relação da Escola com a 
sociedade. As crianças serão enviadas para a Escola cada 
vez mais cedo e nela permanecerão por um tempo mais 
extenso. E isso não será porque há um mundo novo de 
informações a ser processado e, sim, porque a Escola 
deverá exercer o tradicional papel das famílias, das 
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comunidades, da Igreja, e ainda, o que lhe era próprio: 
desenvolver conhecimentos e habilidades. Ela deverá se 
ocupar com a formação integral do ser humano e terá 
como missão suprema a formação do sujeito ético.

Não é novidade que hoje as crianças frequentam as escolas 
cada vez mais cedo, sendo assim, cabe as instituições incluir em seu 
currículo a humanização entre os estudantes. Abordar a empatia seria, 
talvez, o primeiro passo para tal desempenho.

Nas palavras de Goleman (2011, p. 37):

A empatia é um ato de compreensão tão seguro quanto a 
apreensão do sentido das palavras contidas numa página 
impressa. O primeiro tipo de compreensão é fruto da 
mente emocional, o outro, da mente racional. Na verda-
de, temos duas mentes – a que raciocina e a que sente.

Com o Projeto em prática, sugerimos diversas dinâmicas aos 
estudantes do Ensino Fundamental I. Para os estudantes do Ensino Fun-
damental II e Ensino Médio, os trabalhos feitos foram dramatizações en-
volvendo assuntos como: empatia, solidariedade, bullying, preconceitos 
entre outras temáticas. Ao final de cada atividade, foi estabelecida uma 
roda de conversa administrada pelo professor-orientador na intenção 
dos estudantes debaterem sobre os assuntos abordados.

Consideramos que tais atividades além de tornarem os alunos 
mais humanizados, melhoram também seu rendimento escolar. Gole-
man (2011, p. 13) confirma:

Agora é possível afirmar cientificamente: ajudar as 
crianças a aperfeiçoar sua autoconsciência e confiança, 
controlar suas emoções e impulsos perturbadores e 
aumentar sua empatia resulta não só em um melhor 
comportamento, mas também em uma melhoria consi-
derável no desempenho acadêmico.
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Precisamos mais que nunca nos atentar e rever o processo de 
formação desses estudantes. Atualmente, nos deparamos com várias 
notícias trágicas de acontecimentos em instituições escolares. Focar-
mos na inteligência emocional, para atividades afetivas, pode ser o 
começo de uma futura melhora no campo educacional e social sempre 
valorizando a ética e moral de cada ser em específico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relevância do tema é divido a necessidade das instituições es-
colares serem democráticas e focarem na formação emocional de seus 
estudantes, trazendo como foco, a afetividade e empatia no ambiente 
educacional.

Disponibilizar um pequeno tempo de cada aula para professores 
conversarem com seus estudantes sobre assuntos socioemocionais é es-
sencial. Muitas vezes, são nessas conversas que estudantes aproveitam 
para desabafarem e com isso, acabam criando um vínculo importante de 
confiança entre estudante-professor e estudante-estudante.

Esse relato de experiência nos possibilitou observar uma me-
lhora significativa entre os estudantes. Antes da execução, sofríamos 
com problemas indisciplinares dos estudantes justamente por não 
se colocarem no lugar do outro e até mesmo pela falta de diálogo e 
empatia nas resoluções de conflitos.

Desde o ano letivo de 2018, o envolvimento entre os estudantes 
é cada vez maior. Sempre trazem ideias inovadoras e relevantes para 
o Projeto e a escola. Esse Projeto também nos forneceu amostras da 
necessidade das escolas incluírem em seu currículo atividades com habi-
lidades socioemocionais. Destacamos que não precisa necessariamente 
ser uma instituição particular para a aplicação, pois para a realização, não 
necessita custos ou materiais específicos, facilitando a oportunidade de 
cada instituição realizar de acordo com a sua realidade local.
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OS DESAFIOS DA PRÁTICA DOCENTE  
NA DIVERSIDADE: A EDUCAÇÃO PARA  
A SEXUALIDADE A PARTIR DA SÉRIE 

“SEX EDUCATION”

Cristiano Eduardo da Rosa 
Jaime Eduardo Zanette 

RESUMO
Este estudo aborda os desafios contemporâneos de uma educação para a 
sexualidade por meio de debate sobre a série Sex Education. Tomando a 
produção como artefato cultural e pedagógico, objetivamos problematizar a 
necessidade de inserir na escola discussões acerca de corpo, desejo e prazer, 
tomando como referenciais teóricos os Estudos de Gênero e dos Estudos 
Culturais em uma perspectiva pós-estruturalista. No seriado, um filho de te-
rapeutas sexuais inicia atendimentos no seu colégio para ajudar colegas com 
dúvidas e problemas com suas sexualidades, evidenciando uma demanda 
discente em relação a esses conteúdos. Por meio de uma metodologia inspi-
rada na etnografia de tela, consideramos que práticas e produções culturais 
podem e devem ser operadas com estudantes a fim de debater tal temática, 
combatendo também preconceito e violências.
Palavras-chave: Formação Docente. Educação para a Sexualidade. Gênero. 
Diversidade.
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EDUCAÇÃO E SEXUALIDADE: (IM)POSSIBILIDADES DE UMA 
COMBINAÇÃO?

Orientação sexual, Educação sexual, Educação sexualizada, 
Educação em sexualidade, Educação para a sexualidade, seja qual for 
o termo, esse conteúdo tem passado cada vez mais distante dos cur-
rículos teórico e prático das escolas brasileiras, principalmente frente 
aos discursos vindos de movimentos como o da “Ideologia de Gênero” 
e da “Escola Sem Partido”, que atua desde 2004 como uma iniciativa 
contra o uso das escolas e universidades para fins de propaganda ide-
ológica, política e partidária, também Projeto de Lei, iniciado em 2014 
e arquivado em dezembro de 2018 pelo Congresso Nacional, mas com 
implementação de leis semelhantes em diversas cidades do Brasil.

Em ambas as articulações citadas, originadas de organizações 
políticas e religiosas, um dos principais objetivos está em retirar do 
campo da Educação o trabalho com a sexualidade junto a crianças e 
adolescentes, deixando essa função para as famílias – o que aconte-
ceu em 2014 com a aprovação do Plano Nacional da Educação (PNE) 
sem menção a gênero e sexualidade. Ao mesmo tempo, inúmeros/
as pesquisadores/as e estudos apontam na potencialidade da parce-
ria dessas duas instituições – escola e família – em prol de possíveis 
aprendizagens sobre a temática de maneira cuidadosa e segura.

Uma questão que esses movimentos têm conseguido junto à 
grande parte da população é a instauração de um pânico moral, dis-
torcendo e criminalizando conceitos teóricos importantes em relação 
à sexualidade e também ao gênero. Assim, o processo educativo que 
visa o respeito às diferenças e aos Direitos Humanos estaria sendo 
desvalorizado e, ainda, os/as docentes sendo acusados de doutrina-
ção. A concepção de uma “naturalidade” da sexualidade e do gênero, 
colocando-os como quase inquestionáveis e inerentes a uma suposta 
natureza humana, seria um dos grandes fatores que têm fomentado os 
movimentos conservadores.
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E com vista nestas problematizações, neste estudo flexibili-
zamos a relação entre a série Sex Education, original da plataforma 
Netflix, e a possibilidade de articulação com o campo educacional con-
cebendo-a como artefato cultural e pedagógico a fim de compreender 
e analisar a experiência dos jovens protagonistas do seriado com a 
temática da sexualidade. Dessa forma, procuramos estabelecer uma 
articulação das experiências vivenciadas pelos personagens com as 
teorizações dos Estudos de Gênero e Estudos Culturais, na intenção de 
demonstrar a importância de incorporar a discussão de temas como 
corpo, desejo, prazer e relação sexual na sala de aula, pois esta tem 
sido uma demanda relevante da juventude, não podendo ser ignorada.

Com a intenção de compreender as possibilidades de realizar 
análise com e sobre imagens, investimos neste trabalho com uma 
metodologia inspirada na etnografia de tela. Tal processo é uma expe-
riência de pesquisa, oriunda da Antropologia, que tem como enfoque 
o contato direto e longo do/a pesquisador/a com o objeto de pesquisa 
que a investigação está sendo realizada. Nesse sentido, a observação e 
o registro em diário de campo são algumas ferramentas fundamentais 
para o/a etnógrafo/a, que toma como desafio o estranhamento do que 
lhe parece natural, familiar e corriqueiro.

Baseados nestes conceitos e práticas, convergimos para realiza-
ção de uma metodologia em que a tela se torna nosso meio e lugar da 
observação das relações, tendo como objeto de estudo a série. Sendo 
assim, o instrumento fílmico é encarado como um constructo de sig-
nificados – atravessados pelo social e cultural – que nos interpelam. 
Dessa forma, destacamos o longo contato com o campo – neste caso a 
série – demandando observação sistemática e variada em que necessi-
tou assistir mais de uma vez os episódios, fazendo uso de um caderno 
de campo para registrar a descrição de algumas cenas e realizar uma 
produção de informações e teorizações acerca delas.
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UMA “CLÍNICA CLANDESTINA” NA ESCOLA PARA TRATAR 
DE SEXUALIDADE

A série Sex Education é uma comédia dramática original da 
Netflix que estreou em 11 de janeiro de 2019 com oito episódios com 
a média de 50 minutos de duração cada. A série britânica tem classifi-
cação de 16 anos e foi anunciada em novembro de 2017, tendo as suas 
primeiras imagens e data de estreia divulgadas apenas em dezembro 
de 2018 e seu trailer oficial na primeira semana de 2019. Com criação 
assinada por Laurie Nunn, direção de Ben Taylor e produção executiva 
de Jamie Campbell e Joel Wilson, o seriado apresenta no elenco nomes 
como Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa e Emma Mackey. 
Três semanas depois do lançamento, a segunda temporada já havia 
sido confirmada, estreando em janeiro de 2020.

A série, que teve locações na Inglaterra e nos País de Gales, 
apresenta ao espectador uma trilha sonora que introduz aos mais 
jovens algumas músicas que fizeram muito sucesso no passado, princi-
palmente nos anos 80, como Billy Idol, Talking Heads e The Cure, entre 
tantas outras bandas e músicos que acabam colaborando com a criação 
de uma atmosfera “grunge” ao enredo. Esse aspecto, juntamente com 
a cenografia e os figurinos – itens que não podem passar desapercebi-
dos em uma etnografia de tela – ajuda no clima que a produção passa 
de algo retrô, com referências para uma época entre anos 80 e 90, e, 
ao mesmo tempo, com elementos contemporâneos, como celulares 
e computadores portáteis. Talvez a premissa seja justamente mostrar 
como jovens, seja há 30 ou 40 anos atrás ou atualmente, sempre bus-
caram/buscam saber mais sobre sexo e sexualidade.

Cabe mencionar que a introdução de cada episódio vem de uma 
cena que problematiza a sexualidade com personagens da série, sem 
muitos indícios de ficção. Apesar de haver uma unidade narrativa, os 
episódios podem ser compreendidos de maneira independente, mes-
mo que diferentes fatos sejam retratados ocorrendo simultaneamente 
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e com continuidade. Nesse contexto, os personagens apresentam 
variadas personalidades e aspectos psicológicos, dando representati-
vidade à juventude.

Na trama, Otis Milburn é um jovem de 16 anos, filho único do 
casal divorciado Jean e Remi – ambos terapeutas sexuais. Com certa 
compreensão sobre sexualidade pela vivência com a mãe principal-
mente, o adolescente aceita a parceria de uma amiga para instaurar 
uma espécie de “clínica clandestina” no Colégio Moordale, a fim de 
tratar da mesma temática com a qual os pais trabalham, uma vez que 
seus colegas apresentam variadas dúvidas e problemas, que não são 
tratados no currículo escolar deles.

Otis, que ainda é um jovem sem experiências sexuais, acaba 
por utilizar todos os seus conhecimentos sobre sexualidade, tomando 
como base as conversas com sua mãe desde criança. Além disso, o 
personagem se vale do seu contato com materiais, manuais e vídeos 
explorados em casa, para potencializar a intervenção de seus “atendi-
mentos”. Assim, ele presta apoio a outros/as estudantes da escola por 
meio de uma “espécie de terapia sexual”, a fim de resolver algumas 
incertezas de seus colegas, e por vezes também as suas, que variam 
bastante, desde o tamanho do pênis, a dificuldade de encontrar prazer, 
problemas para ejacular, inseguranças para ficar nu em frente de outra 
pessoa etc.

A ideia de clandestinidade da “clínica” é algo no qual podemos 
iniciar problematizando. Afinal, já demonstra o quanto a sexualidade 
está imersa em uma relação de poder, que limita e envolve a necessida-
de de estabelecer controle, o que desencadeia conflitos e resistências. 
Vale considerar que tais ações na escola nos chamam atenção, espe-
cialmente pelo fato de que “o processo de escolarização se constitui 
de práticas sociais, ao mesmo tempo em que produz, organiza e regula 
ideias e concepções sobre que ações são possíveis e legítimas” (SILVA; 
SOARES, 2014).
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Neste sentido, atentamo-nos para as ações cotidianas, pois elas 
constroem formas de viver a sexualidade e o gênero. Além disso, são 
nessas práticas que se constituiriam possibilidades criativas e inovado-
ras. Portanto, a “clínica clandestina” poderia ser entendida como uma 
forma de inovação e resistência, que se constitui em um ambiente que 
procura limitar as discussões que envolvem as sexualidades. A relação 
de Otis com seus melhores amigos é um ponto importante na narrativa. 
Juntamente com Maeve (uma garota popular) e Eric (um rapaz negro 
e gay) o trio desenvolve o enredo em torno de questões importantes 
como masturbação, homossexualidade e aborto, entre outros.

As ações realizadas por Otis poderiam ser encaradas sob a 
perspectiva foulcautiana das “tecnologias do eu” (FOUCAULT, 1991), 
que consistem na tentativa de estabelecer o controle sobre si mesmo e 
sobre os outros. Tal prática ocorre por meio da construção de técnicas 
que possibilitam aos indivíduos desenvolver por conta própria, ou com 
a ajuda de outros, algumas operações sobre seu corpo e sua alma, 
conduta, pensamentos, ou qualquer forma, construindo, assim, trans-
formação em si com o objetivo de alcançar certo estado de felicidade, 
sabedoria ou imortalidade.

Conforme Jane Felipe (2000), a sexualidade infantil se tomou 
alvo de preocupação e controle, necessitando ser monitorada, em 
especial a partir do final do século XIX. A fim de estabelecer um melhor 
governo dos corpos, a educação voltou-se para a formação de bons 
hábitos morais e físicos, de acordo com os padrões daquela época. No 
que tange a juventude, Rosimeri Aquino da Silva e Rosângela Soares 
(2014) pontuam que esta é geralmente colocada como um problema, 
ou seja, a/o jovem é muitas vezes considerada/o uma ameaça para si e 
para o grupo que a/o cerca. Neste sentido, a visão do adulto em relação 
à juventude é representada por situações de perigo, sendo a sexuali-
dade um dos pontos centrais desse risco como: doenças sexualmente 
transmissíveis, gravidez precoce etc. Assim, há o reforço da lógica de 
que a juventude deve ser olhada com desconfiança e receio (FRAGA, 
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2000). Afinal, as/os jovens seriam consideradas/os, ao mesmo tempo, 
sujeitos com o desejo sexual em evidência, mas imaturos para manter 
uma relação com responsabilidade.

A partir dessas perspectivas, podemos perceber que em 
ambos os grupos geracionais permanece a ideia de um controle da 
sexualidade. Por isso, na série encontramos um forte investimento em 
tecnologias de si, repercutindo na condução da conduta dos sujeitos. 
Em outras palavras, podemos considerar que as práticas de Otis, ou 
mesmo do Colégio Moordale perante os/as estudantes, podem ser 
analisados como um exercício de governamento (FOUCAULT, 2008). 
Tal ação se estabelece na medida em que o protagonista problematiza 
determinadas situações que inquietam seus colegas, fazendo com que 
estes sujeitos possam refletir sobre seus pensamentos, ações e (re)
direcionem suas próprias condutas. A escola, por sua vez, ao didatizar 
a sexualidade, por meio de palestras e aulas pautadas somente por um 
viés biologicista, também exerce uma forma de governamento sob os 
corpos dos/as adolescentes.

O CONHECIMENTO ACERCA DA SEXUALIDADE: FRAQUEZA 
X PODER

Na série Sex Education, tomada aqui como um artefato cultural 
e pedagógico (ANDRADE; COSTA, 2015), uma vez que reflete os pa-
drões sociais construídos por uma sociedade e também um produto 
que pode ensinar modos de pensar, o protagonista Otis aprende sobre 
sexualidade sem tabus desde pequeno, por conta da profissão da mãe, 
uma terapeuta sexual que atende em sua residência. Porém, todo esse 
conhecimento construído, talvez nem sempre da melhor maneira pos-
sível, faz com que ele tenha problemas com sua própria vida sexual. 
Todavia, percebe-se que ele opera com discursos nos quais utiliza seus 
enunciados sobre sexo para ajudar colegas da escola, que parecem 
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não ter muito contato com a temática naquele espaço educativo, nem 
mesmo em seus respectivos lares.

Traçando um paralelo com a nossa realidade social, notamos 
que interpeladas pelos discursos de silenciamento e proibição, muitas 
famílias criam tabus acerca da sexualidade e acabam construindo 
essa imagem aos/às filhos/as, como um assunto de cunho íntimo e 
pessoal, um problema a ser resolvido apenas pelo sujeito que a vive, 
no privado. No entanto, como afirma Deborah Britzman (2016, p. 92), 
“a sexualidade não é o problema: ela é o lugar ao qual os problemas se 
afixam”. Assim, falar sobre deveria ser algo natural, como questionar o 
que se sabe acerca da temática e os discursos que ecoam pelos espa-
ços que transitamos.

Tendo isso em vista, na análise da série também podemos no-
tar que o “silenciamento” sobre as temáticas em torno do sexo incitam 
ainda mais a curiosidade, produzindo assim discursos e práticas que 
escapam da vigilância e controle de adultos, tanto na escola quanto 
em casa. Frente a tal situação, com a intenção de vigiar e controlar 
as situações, a instituição de ensino desenvolve algumas aulas que 
abordam a sexualidade sempre voltada a uma perspectiva biologicista. 
Ou seja, o tema da sexualidade é abordado em aulas esporádicas de 
Biologia e temas como menstruação são discutidos em uma palestra 
para todos/as os/as alunos/as do Colégio Moordale.

Tal percepção foi possível pela abordagem realizada da produ-
ção midiática em análise, ao investiga-la por meio de uma metodologia 
inspirada em uma mistura da etnografia com a observação da tela que 
reproduzia os episódios. Conforme Carmem Silva Rial (2005, p. 20-21), 
a etnografia de tela

é uma metodologia que transporta para o estudo do 
texto da mídia procedimentos próprios da pesquisa 
antropológica, como a longa imersão do pesquisador no 
campo, a observação sistemática, registro em caderno 
de campo, etc., e outras próprias da crítica cinematográ-
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fica (análise de planos, de movimentos de câmera, de 
opções de montagem, enfim, da linguagem cinemato-
gráfica e suas significações).

Sobre as práticas de controle, destacamos que tais ações vão 
ao encontro das contribuições de Michel Foucault (2015, p. 11), que 
compreende a repressão como uma forma de relacionar poder e 
sexualidade e, deste modo, “se o sexo é reprimido, isto é, fadado à 
proibição, à inexistência e ao mutismo, o simples fato de falar dele e 
de sua repressão possui como que um ar de transgressão delibera-
da”. É a partir dessa repressão do sexo que surge a necessidade de 
se falar sobre ele, a fim de estabelecê-lo dentro de um discurso. Para 
isso, diversos mecanismos de escuta sobre o sexo, principalmente com 
a inspiração na confissão religiosa, foram sendo aprimorados para 
reprimi-lo. Cabe aqui mencionar que os campos da Justiça Penal, da 
Medicina e da Psiquiatria também produziram discursos sobre o sexo 
como forma de gestão e controle.

Na série Sex Education, percebe-se bem esse movimento 
opressivo e repressivo que atua sobre os/as estudantes no aspecto da 
sexualidade, em que poucas informações circulam em seus meios e 
a única maneira de acesso ao conteúdo é transgredir e buscá-lo da 
forma como lhe é ofertado. Nesse sentido, a etnografia de tela nos deu 
subsídios para perceber tais movimentos, pois, como afirmam Patrícia 
Abel Balestrin e Rosângela Soares (2012, p. 91), “um percurso etnográ-
fico requer tempo, investimento, olhar mais e mais a tela, de diversos 
ângulos. Um caminho no qual o próprio ato de olhar transforma quem 
vê e o que vê”.

No caso da produção, podemos perceber que as aulas que 
trataram da temática da sexualidade buscaram potencializar uma 
hipótese repressiva, procurando didatizar o sexo. Neste caminho da 
didatização, destaca-se um pressuposto de controle, no qual se torna 
explícito o quanto o discurso biológico prevalece o cultural quando o 
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assunto é sexualidade na escola. Estas observações vão ao encontro 
do conceito de biopoder (FOUCAULT, 2015), ou seja, uma rede sutil 
de discursos que visam elaborar uma verdade sobre o sexo a fim de 
exercer poder sobre as vidas. Tal ação age por meio de mecanismos 
disciplinares e regulatórios sobre os corpos, procurando agir sobre a 
população, que no caso de Sex Education é representada pelo grupo 
de estudantes da escola.

Além disso, conforme Guacira Lopes Louro (2008, p. 72) argu-
menta:

Sem a sexualidade não haveria curiosidade e sem a 
curiosidade o ser humano não seria capaz de aprender. 
Tudo isso, pode levar a apostar que uma teoria e uma 
política voltadas inicialmente, para a multiplicidade da 
sexualidade, dos gêneros e dos corpos possam contri-
buir para transformar a educação num processo mais 
prazeroso, mais efetivo e mais intenso.

Assim, a sexualidade seria encarada como uma potencializado-
ra de aprendizagens e, portanto, componente humano que, segundo 
Furlani (2016), é um assunto de interesse de crianças e adolescentes. 
Dessa forma a escola deveria garantir em todos os níveis de escolari-
zação uma pedagogia que possibilite discussões e inclusão deste tema 
no currículo das instituições educativas.

Com base nestes pressupostos, encaramos a Educação Sexual 
não como uma pedagogia, mas conteúdos escolares necessários para 
uma formação integral de estudantes em diversos contextos. Para 
além das dúvidas que são comuns a essa faixa etária sobre as temá-
ticas referentes à sexualidade, chamamos a atenção também para as 
desigualdades de gênero, que por sua vez está relacionada a inúmeras 
formas de violência, principalmente contra meninas e mulheres.

Segundo dados do Boletim Epidemiológico (BRASIL, 2018) do 
Ministério da Saúde publicado em junho de 2018 sobre a violência 
sexual contra crianças e adolescentes no Brasil entre 2011 e 2017, dos 
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184.524 casos, 76,5% foram em vítimas com menos de 17 anos de ida-
de. O perfil mostra que as principais vítimas de estupro são crianças, 
de um a cinco, do sexo feminino, violadas dentro de casa, repetidas 
vezes, por familiares ou amigos que frequentam o ambiente.

A ausência de espaços para uma educação para a sexualidade 
acaba promovendo, de alguma forma, uma lacuna para aprendizagens 
por meio de outras formas, como a pornografia, uma ficção científica 
da sexualidade humana. Crianças e adolescentes têm acesso fácil a 
sites com conteúdos de sexo explícito, que acabam afetando no seu 
desenvolvimento afetivo sexual, principalmente em um cenário em 
que pais não se sentem à vontade para conversar e na escola não se 
pode falar sobre a temática.

Com isso, como aponta Bruna de Lara (2018), jovens tendem 
a não saber diferenciar sexo de estupro. Tanto as meninas não sabem 
que são estupradas, quanto os meninos não se veem como agresso-
res, principalmente pela imagem do estupro como uma ocorrência 
cometida por estranhos em lugares escuros e desertos. Isso mostra o 
quanto sexo precisa estar presente na escola, não somente nas aulas 
de biologia, mas em debates interdisciplinares sobre relações afetivas 
sexuais, consentimento e violência sexual.

Angelo Brandelli Costa (2018) também alerta que a melhor 
maneira para se combater o preconceito e proteger as crianças de 
agressões de natureza sexual é justamente falar com elas de maneira 
franca e sem estigmas sobre gênero e sexo. Um trabalho de qualidade 
com essas temáticas na escola, indo na contramão de uma onda con-
servadora atual no país, não perverte crianças e jovens, assim como 
seria capaz também de reduzir a vulnerabilidade para o HIV.

Nesse contexto, acreditamos que seria preciso um local seguro 
para que o debate sobre tais temáticas acontecesse e deixassem os 
jovens à vontade, seja na escola ou na família. Cabe referir que dois 
ambientes de destaque ao longo da primeira temporada da série são 
exatamente o Colégio Moordale e a casa de Otis Milburn. A escola 
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possui um espaço bastante grande, um prédio cheio de salas e com al-
gumas construções em desuso, como um antigo banheiro no qual Otis 
inicia a prática de aconselhamento sexual a alguns de seus colegas. Já 
na sua casa, rodeada de árvores do lado de fora e quadros e objetos 
fálicos do lado de dentro, possui uma varanda ao livre onde toma café 
da manhã com sua mãe e uma sala onde Jean atende seus clientes na 
terapia sexual. Contudo, é no quarto do jovem que seus pensamentos 
sobre sexo tomam conta de sua cabeça e o fazem questionar sobre si 
e sobre os outros.

O QUE SERIA PRECISO PARA TERMOS UMA EDUCAÇÃO 
PARA A SEXUALIDADE?

A sexualidade está presente em todos os espaços e todos os 
envolvidos no processo educativo escolar educam com seus discursos 
e suas práticas; o perigo nesse contexto se encontra na naturalização 
destes processos que tendem a ser desiguais e estereotipados. Uma 
efetiva educação para a sexualidade talvez fosse possível com uma 
(des)construção de conceitos e consciência sobre si e o outro, além da 
necessidade de haver uma rede de apoio para com a prática, em que 
família, escola, conselho tutelar, assistência social, delegacia e posto 
de saúde atuem juntos. Na série Sex Education, observamos como a 
falta dessa articulação pode fazer com que os/as jovens se sintam per-
didos e, em virtude disso, acabem tomando informações nem sempre 
seguras como algo confiável a se fazer. Como nos indica Louro (2016), 
se as questões da sexualidade forem tratadas como assuntos de cunho 
privado, deixaremos de perceber sua dimensão política e social.

Pesquisa realizada em janeiro de 2018, a pedido do Ministério 
da Educação e colocada em prática pelo Instituto GPP, ouviu 2.004 
pessoas de 11 estados e do Distrito Federal, revelando que 55,8% 
dos entrevistados afirmam que a abordagem das questões de gênero 
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e sexualidade deveria fazer parte do currículo escolar. Outra questão 
da mesma pesquisa averiguou se os participantes saberiam explicar 
o significado do termo “Ideologia de Gênero”, mostrando que 62,6% 
não sabem. Frente a tal situação, concordamos com Furlani (2007) ao 
ressaltar que todo o assunto marcado pela normatização, pelo olhar 
moral e polêmica são encarados como monstros curriculares.

A combinação de educação com sexualidade causa diversos 
pensamentos que tendem a polemizar esse arranjo e em um sentido 
muitas vezes equivocado. As ideias de que essa prática seria voltada 
unicamente para ensinar a relação sexual ou confundir crianças e 
jovens quanto às suas identidades sexuais são falaciosas e não podem 
ser consideradas como forma de justificar a não realização desse tra-
balho na escola. Refletimos que tal pensamento pode ser operado pela 
direção no Colégio Moodale na série Sex Education, tendo em vista 
que tal temática não é considerada necessária de debate por uma 
visão “protetora” às/aos jovens.

Assim, seria preciso compreender que a Educação tem pro-
pósitos muito mais amplos para além de ensinar a ler, a escrever e 
a contar; possui um compromisso ético, de articular competências e 
habilidades para um crescimento seguro, para que estudantes tenham 
a oportunidade de conviverem em um mundo mais igualitário e justo.

Neste contexto, ainda referimos aqui as “Orientações técnicas 
de educação em sexualidade para o cenário brasileiro” (UNESCO, 2014) 
– uma adaptação para o cenário do país com base em um documento 
internacional da mesma organização – cuja educação em sexualidade 
teria seis conceitos-chave, sendo eles: (i) relacionamentos; (ii) valores, 
atitudes e habilidade; (iii) cultura, sociedade e direitos humanos; (iv) 
desenvolvimento humano; (v) comportamento sexual; e (vi) saúde 
sexual e reprodutiva.

Pensando na série Sex Education, acreditamos que se houvesse 
alguma orientação nesse sentido, docentes poderiam desenvolver 
aulas desdobrando conceitos voltados para a compreensão da sexua-
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lidade e suas manifestações e, em consequência, os/as estudantes se 
sentiriam mais seguros/as na construção e descobertas de suas iden-
tidades e performances sexuais. Sendo assim, a produção nos mostra 
que há algumas famílias que se preocupam com a educação dos/as 
filhos de maneira mais ampla, com aprendizagens para a vida, para o 
desenvolvimento do sujeito enquanto cidadão. Contudo, estes anseios 
não são vistos pelas escolas, são ignorados.

EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE: INFORMAR PARA 
PROTEGER

Com este estudo emergido da série Sex Education evidenciamos 
como a educação para a sexualidade seria um desafio e, ao mesmo 
tempo, um debate importante no âmbito escolar na contempora-
neidade, uma vez que informar sobre essas temáticas seria proteger 
estudantes contra medos e mitos. Tendo em vista que a maioria das 
violências sexuais acontece em casa, é na instituição escolar que 
crianças e adolescentes pedem ajuda e apresentam suas angústias, 
curiosidades e dúvidas. Nesse sentido, consideramos que seria preciso 
um investimento maior na formação dos/as docentes.

Pesquisas recentes, como mostramos, têm apontado para um 
apoio do trabalho com gênero e sexualidade em sala de aula, mas 
também apresenta uma carência de informações que desmistifiquem 
alguns conceitos e minimizem alguns pânicos morais que se instauram, 
quando conhecimentos deturbados acerca de estudos científicos são 
compartilhados e não verificados pela comunidade escolar, seja de 
dentro ou de fora da escola, como as famílias.

Tendo em vista a existência de uma demanda de questiona-
mentos por parte de estudantes sobre sexualidade, como podemos 
observar nas nossas anotações e teorizações sobre a série e também 
nas cenas que abriram cada seção deste artigo, pensamos que talvez 
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seria interessante debater as questões referentes à sexualidade a partir 
das afirmações, dúvidas, expectativas e experiências dos/as próprios/
as estudantes. Assim, o/a docente poderia se sentir mais seguro/a na 
mediação em relação ao conteúdo a ser trabalhado, da mesma forma 
que os/as alunos/as se sentiriam mais confiantes em trazer para a sala 
de aula o que pensam que realmente importa e precisa ser falado.

Portanto, precisaríamos afastar a ideia de que a educação 
sexual poderia erotizar as crianças e adolescentes, quando o que 
deveria ser destacado é o fato de que, seja na escola ou em casa, a 
sua prática as deixa mais conscientes sobre si mesmas e as protege 
contra a violência sexual, uma realidade tão presente no cotidiano da 
sociedade moderna e que por vezes parece ser velada para não passar 
uma imagem de problema público.

A série Sex Education nos mobilizou a pensar em uma educação 
para a sexualidade trazendo a realidade dos/as alunos/as para a escola, 
abordando a temática em sua pluralidade, denunciando clichês, (des)
construindo concepções tradicionais e reorganizando modos de viver e 
se relacionar com outros sujeitos. Sem padrões ou prescrições, a ideia 
seria movimentar nossos saberes e provocar novas aprendizagens 
acerca de outras manifestações possíveis sobre sexualidade, em que 
docentes se sintam instigados/as a colaborarem na formação integral 
de estudantes em todos os seus aspectos.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, P. D.; COSTA, M. V. Usos e possibilidades do conceito de pedagogias cultu-
rais nas pesquisas em estudos culturais em educação. Textura, Canoas, v. 17, n. 34, 
p. 48-63, maio/ago. 2015.

BALESTRIN, P. A.; SOARES, R. Etnografia de Tela: uma aposta metodológica. In: 
MEYER, D. E.; PARAÍSO, M. A. (orgs.). Metodologias pós-críticas em educação. Belo 
Horizonte: Mazza Edições, 2012. p. 195-218.



278COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemio-
lógico. Análise epidemiológica da violência sexual contra crianças e adolescentes no 
Brasil, 2011 a 2017. v. 49, n. 27,jun. 2018. Disponível em: http://portalarquivos2.
saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/25/2018-024.pdf. Acesso em: 6 abr. 2020.

BRITZMAN, D. Curiosidade, sexualidade e currículo. In: LOURO, G. Lopes (Org.). O 
corpo educado: pedagogias da sexualidade. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2016. 
p. 83-111.

COSTA, A. B. Quer proteger crianças de abuso e preconceito? Então, precisamos falar 
sobre sexo e gênero com elas. The Intercept Brasil, 18 nov. 2018. Disponível em: 
http://theintercept.com/2018/09/17/abuso-sexo-educacao-homofobia-criancas. 
Acesso em: 6 abr. 2020.

FELIPE, J. Infância, gênero e sexualidade. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 25, 
n. 1, p. 54-87, jan./jun. 2000.

FOUCAULT, M. História da sexualidade 1: a vontade de saber. 3. ed. São Paulo: Paz 
e Terra, 2015.

FOUCAULT, M. Segurança, território e população. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

FOUCAULT, M. Tecnologías del yo. Barcelona: Paidós, 1991.

FRAGA, A. B. Corpo, identidade e bom-mocismo: cotidiano de uma adolescência 
bem-comportada. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. (Coleção Trajetória)

FURLANI, J. Educação sexual na sala de aula: relações de gênero, orientação sexual 
e igualdade étnico-racial numa proposta de respeito às diferenças. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2016.

FURLANI, J. Sexos, sexualidades e gêneros: monstruosidades no currículo da Educa-
ção Sexual. Educação em Revista, Belo Horizonte, n. 46, p. 269-285, dez. 2007.

LARA, B. de. Jovens não sabem diferenciar sexo de estupro – e o Escola Sem Partido 
quer impedir que aprendam. The Intercept Brasil, 5 jun. 2018. Disponível em: http://
theintercept.com/2018/06/05/jovens-sexo-estupro-escola-sem-partido. Acesso em: 
6 abr. 2020.

LOURO, G. L. Pedagogias da sexualidade. In: LOURO, G. L. (org.). O corpo educado: 
pedagogias da sexualidade. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2016. p. 7-34.

LOURO, G. L. Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2008.

RIAL, C. S. Mídia e sexualidades: breve panorama dos estudos de mídia. In: GROSSI, 
M. et al. (orgs.). Movimentos sociais, educação e sexualidades. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2005. p. 107-136.

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/25/2018-024.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/25/2018-024.pdf
http://theintercept.com/2018/09/17/abuso-sexo-educacao-homofobia-criancas
http://theintercept.com/2018/06/05/jovens-sexo-estupro-escola-sem-partido
http://theintercept.com/2018/06/05/jovens-sexo-estupro-escola-sem-partido


279COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

SILVA, R. A. da; SOARES, R. Sexualidade e identidade no espaço escolar: notas de uma 
atividade em um curso de educação a distância. Educar em Revista, Curitiba, n. 1 
Especial, p. 135-151, 2014.

UNESCO. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
Orientações técnicas de educação em sexualidade para o cenário brasileiro: tópicos 
e objetivos de aprendizagem. Brasília, DF: Unesco, 2014.



DESAFIOS DOCENTES NA EDUCACÃO 
INCLUSIVA DE ALUNOS SURDOS EM 

CLASSE REGULAR

Ivete Loula Vasconcelos

RESUMO
O presente trabalho apresenta um estudo acerca do papel do professor no 
processo de inclusão de alunos surdos em sala de aula regular, e traz como 
propósito ampliar a discussão sobre a forma em que a cultura interfere na in-
tegração desses estudantes, além de debater sobre os métodos empregados 
aos discentes com deficiência auditiva. Para isso, realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica para investigar as dificuldades de inserção dos educando surdos 
nas escolas nessa modalidade de ensino e as condições que influenciam sua 
aprendizagem. O estudo destaca aspectos da educação especial dos alunos 
surdos, no intuito de melhorar a instrução destes estudantes. Concluindo 
que para os surdos participarem efetivamente do processo educativo, é fun-
damental a práxis da comunicação na sua língua materna: a Libras – Língua 
Brasileira de Sinais; afora as adaptações de técnicas de ensino, que priorizem 
o uso de recursos didáticos e visuais. Esses resultados assinalam com a ne-
cessidade de persistir com mais dedicação na inclusão dos estudantes surdos 
para construção de uma sociedade mais justa e democrática.
Palavras-chave: Educação Especial. Alunos Surdos. Inclusão. Ensino-Apren-
dizagem.
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INTRODUÇÃO

A inclusão dos alunos surdos tem sido um desafio no trabalho 
do professor, o que demonstra a necessidade de se debruçar nesse 
cenário, no sentido de desenvolver o aprendizado dos estudantes. 
É portanto, importante debater os desafios da educação para os es-
tudantes surdos, a fim de melhorar à participação destes alunos nas 
escolas regulares.

Enfim, pode-se ressaltar a importancia de abordar as adversi-
dades da inclusão dos alunos surdos no cenário atual e a impreterível 
necesidade de aplicação de métodos de ensino que promovam a 
estruturação do conhecimento e aprendizagem deste aluno.

A metodologia deste trabalho é de caráter exploratório e des-
critivo, fundamentado na pesquisa bibliográfica e documental acerca 
da possibilidade de que o professor pode promover a inserção do estu-
dante surdo ao adequar o ensino e oferecer subsídios a este processo.

Com isso, “fazer com que a escola se torne inclusiva, um espaço 
democrático e competente para trabalhar com todos os educandos, 
sem distinção de raça, classe, gênero ou características pessoais” 
(BRASIL, 2001, p. 40). O que representa o desafio docente em assistir 
os alunos com deficiência auditiva, com finalidade de integrá-los nas 
aulas e melhorar sua aprendizagem na edificação de uma sociedade 
mais inclusiva.

A INCLUSÃO ESCOLAR E OS MÉTODOS DE ENSINO – 
APRENDIZAGEM PARA ALUNOS SURDOS

Importante salientar que para que ocorra inclusão, a sociedade 
deve se adaptar as pessoas; a inclusão pressupõe ação, independen-
temente das diversidades. A vista disso, a escola enfrenta o desafio de 
ser repensada para alcançar a participação de todos os alunos. Pois a 
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educação inclusiva, “parte das questões levantadas pela deficiência, 
mas não se limita a elas, porque é a própria escola que precisa ser 
repensada como uma escola para todos, independentemente das 
diversidades” (NUNES, 2015, p. 541).

Portanto, percebe-se que sem transformação não há inclusão, 
não basta frequentar a escola, é preciso ofertar condições para trabalhar 
as diferenças, segundo Miranda (2011, p. 44) “Incluir não é permitir que 
crianças com necessidades especiais frequentem escolas regulares, mas 
dar aos profissionais da educação, condições para trabalhar de forma 
coerente e pedagógica, com um método realmente inclusivo”. Neste 
mesmo pensamento, Almeida (2013, p. 105) acrescenta:

A deficiência não torna a criança incapaz, ela tem possi-
bilidades diferentes. E, nesta perspectiva, a deficiência 
não deve ser vista como fraqueza ou falta, já que o 
indivíduo pode encontrar, a partir das relações sociais, 
outras formas de desenvolvimento com base em recur-
sos distintos.

Diante do exposto, vê-se a dificuldade do professor para 
inclusão de alunos surdos na escola e a necessidade do apoio dos 
recursos de NEE – Necessidades Educativas Especiais, pautado no res-
peito a diversidade linguística e com meios que criem oportunidade 
de apreciação da capacidade de entendimento do aluno. Acerca disso, 
Dessebesel (2018, p. 484) comenta:

A inclusão dos alunos surdos na sala de aula [...] se 
houver respeito à sua diversidade linguística e meios 
que oportunizem e valorizem suas capacidades, seja 
pela visualização, pelo uso da língua oral ou sinalizada. 
Enfim, meios que tenham um planejamento direcionado 
às suas potencialidades.

Diante disso, é salutar que o profesor possa ensinar a partir de 
atividades que promovam a construção de conhecimento, autonomia 
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e pluralidade de ideias, com atividades relacionadas ao cotidiano dos 
estudantes. Para Dessbesel (2018, p. 487) “A escola que se propõe 
inclusiva deve garantir aos seus discentes o que já está definido na 
legislação: um ensino de qualidade para todos, com oportunidades 
iguais de desenvolvimento”.

Vemos assim que em relação as dificuldades do professor para 
inclusão do aluno surdo em sala de aula, é necessário destacar que 
é primordial abordar competências para produção da autonomia do 
discente, como preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
(BRASIL, 2017, p. 14):

[...] competências para aprender a aprender, saber lidar 
com a informação cada vez mais disponível, atuar com 
discernimento e responsabilidade nos contextos das 
culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver 
problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser 
proativo para identificar os dados de uma situação e 
buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças 
e as diversidades.

Diversos são os prolemas a serem enfrentados, mas é notório 
que na comunicação está a principal diferença no surdo, que nos de-
mais aspectos é igual aos outros individuos. Moreira (2016, p. 750) 
afirma que “É preciso ver a pessoa com surdez de forma igualitária aos 
semelhantes, não sendo necessário atribuir nenhum adjetivo a eles, 
seja bom ou ruim”. Dessebesel (2018, p. 482) colabora nesta opinião:

As crianças surdas, do ponto de vista psicológico e peda-
gógico, devem ser compreendidas no mesmo paradigma 
que as crianças ouvintes, com a especificidade de que 
seu desenvolvimento ocorre de forma diferente, pois 
recorrerão a outros instrumentos de mediação, como os 
gestos e sinais (DESSBESEL, 2018, p. 482).

Por conta desta diferença é que o surdo é especial, e é a diver-
sidade que torna o mundo mais humano e igualitário, de acordo com 
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Costa et al. (2018, p. 2) “este sujeito tem uma forma especial de ver, 
perceber, estabelecer suas relações e valores que devem ser utilizados 
na educação”. Esta diferença interfere nos valores culturais e na forma 
de vida em sociedade.

Por fim, assomam outros desafios ao trabalho do professor, 
como a comunicação na língua materna do surdo, segundo Moreira 
(2016, p. 753) “conhecimentos mínimos de Libras para se comunicarem 
com o aluno surdo e, [...] se comunicar com o surdo por meio de sua 
língua materna, é valorizar a identidade e cultura surdas”, mas caso o 
professor não saiba Libras, o autor recomenda que “não saber Libras, 
não é impedimento para deixar o aluno surdo de lado” (MOREIRA, 
2016, p. 753). Este mesmo autor, ainda afirma:

O direito à comunicação é universal e estendido a todos 
os indivíduos, com ou sem NEE, de nosso País e do uni-
verso. Se por um lado a grande maioria dos indivíduos 
utiliza a forma vocal para se comunicar, por outro, exis-
tem aqueles que estão impedidos de se comunicarem 
via oral por distintos motivos (MOREIRA, 2016, p. 747).

De modo que a educação consiga propiciar inclusão escolar 
dos discentes surdos para o qual o professor deve utilizar métodos 
educativos que viabilize o ensino destes alunos.

MÉTODOS DE ENSINO PARA ALUNOS SURDOS

O ensino para alunos surdos enfrenta a barreira da comunica-
ção na sala de aula regular, pois o professor passa as informações em 
português e o aluno surdo se comunica em Libras. Corrêa, Nascimento 
e Vieira (2017, p. 7), sobre esta questão, afirma: “Diante desse em-
pecilho linguístico os alunos surdos em sua maioria sofreram e ainda 
sofrem uma escolarização pouco responsável, a qual não conseguem 
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compreender sua diferenciação visual na compreensão dos conteúdos 
no ambiente escolar”.

Vale ressaltar que para ensinar o aluno surdo não é necessário 
um material diferenciado dos demais alunos, pode e deve ser o mesmo, 
adaptando o método de ensino para os estudantes surdos. Conforme 
explica Moreira (2016) na assertiva a seguir:

[...] não é necessário ter um material instrucional es-
pecífico para o aluno com surdez. Os mesmos recursos 
utilizados para os ouvintes podem ser utilizados para os 
demais alunos, modificando, apenas a abordagem e a 
metodologia, que devem ser adequadas às especificida-
des (MOREIRA, 2016, p. 753).

Desta forma as adaptações de ensino para alunos surdos devem 
utilizar recursos com predominância do visual, para tornar o ensino 
mais atraente e contextualizado. Como Souza Corrêa, Nascimento e 
Vieira (2017, p. 8) comenta: “práticas pedagógicas capazes de permi-
tirem ao aluno experiências que desenvolvam seu pensamento lógico, 
e que os conteúdos abordados tenham significado nas suas vivências, 
mostrando-lhe a importância da linguagem”.

Por isso, uma das preocupações do professor para lecionar 
alunos surdos, é a necessidade de uma metodologia diferenciada, e a 
comunicação por sinais. Pois,

Quando há em sala de aula alunos com necessidades 
especiais, uma das primeiras preocupações do professor 
é relativa à metodologia a ser utilizada para ensiná-los. 
E quando se trata de alunos surdos, as perguntas prin-
cipais são: como ensinar sem saber a língua de sinais? 
É possível estabelecer uma comunicação com eles sem 
saber os sinais específicos? Ou ainda, será que eles 
aprendem matemática da mesma forma que alunos 
ouvintes? (MIRANDA, 2011, p. 39).
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Paralelo a estas questões, esses métodos de educação dife-
renciados, requerem uma prática pedagógica inclusiva que priorize 
a comunicação visual para auxiliar na construção de conceitos. Pois 
segundo Borges (2016, p. 125), ”Não dá para entender os conceitos 
matemáticos apenas pela visualização, mas, alguns deles podem ser 
construídos a partir dela”. Para além do uso de recursos visuais, é 
preciso refletir sobre a pratica pedagógica. Nesta perspectiva, Almeida 
(2013, p. 111) complementa:

Precisamos, além de refletir sobre as práticas pedagógi-
cas utilizadas e sobre os métodos educacionais que de-
las fazem parte, nos instrumentalizar teoricamente, no 
sentido de conhecermos os variados estudos e enfoques 
que têm permeado as discussões sobre a educação de 
surdos no ensino regular, no Brasil e no mundo.

É sabido que o ensino é um direito do aluno, e para o aluno 
surdo, este ensino deve ser ministrado na sua língua e com métodos 
educacionais que possam contribuir para integração deste estudante. 
Nesta direção, Nunes (2015, p. 542) incentiva “Pensar no ensino como 
um direito do aluno [...] que interceda buscando a valorização da Libras 
e preparando os surdos da mesma forma que os demais alunos”.

Desta forma, para promover inclusão, o professor precisa 
conhecer o aluno especial, visto que ele tem uma sensibilidade dife-
rente, outra forma de ver o mundo e de aprender as informações, o 
que requer um método especial de ensino; conforme aponta Miranda 
(2011, p. 34):

Para ensinar, tanto alunos ouvintes quanto surdos, é 
preciso conhecer o estudante como um todo, desde 
sua vida até seus interesses para que ocorra a troca de 
conhecimento necessária para sua formação. No que se 
refere especificamente aos alunos surdos, devemos con-
siderar que os mesmos captam as sensações do mundo 
diferente de nós.
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Portanto, o método de ensino inclusivo para alunos surdos 
perpassa pela comunicação que no caso dos surdos é realizada por 
meio da Libras. Costa et al. (2018, p. 3) explica que “relacionando a 
educação inclusiva com os alunos surdos, vemos a necessidade da 
visualização de que não há como separar ensino de surdos do uso da 
Libras na sala de aula”.

Estas questoes sinalizam que é importante o professor compre-
ender o processo de aquisição da língua portuguesa pelo surdo, visto 
que o aluno se comunica em Libras mas expressa sua resposta em por-
tuguês, de acordo com Costa et al. (2018, p. 3): “compreendemos que 
os alunos surdos tem que ser ensinados a partir de sua língua materna, 
no caso a Libras”. Confirma esta ideia, Almeida (2013, p. 119):

É de fundamental importância a todos os professores, 
tanto os de línguas como os de outras áreas do conheci-
mento, compreender o processo de aquisição da Língua 
Portuguesa escrita por indivíduos surdos, a fim de que 
possam refletir sobre a maneira mais adequada de 
ensinar, de forma que a escrita seja significativa a seus 
alunos.

DESAFIOS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO ALUNO 
SURDO

A aprendizagem vai além dos conteúdos escolares, envolve 
valores e comportamentos como aponta o pacto nacional pela idade 
certa (BRASIL, 2014, p. 9): “Na escola aprendemos, além dos conte-
údos, da matemática e da linguagem e de todas as disciplinas, a nos 
comportar, a nos relacionar com os demais e a ter e valorizar um tipo 
de saber”. Nessa direção, Almeida (2013, p. 109) pontua que “Cabe à 
escola conhecer as diferenças linguísticas de seus alunos, e, a partir 
delas, encontrar caminhos efetivos para a apropriação da linguagem 
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escrita por todos eles, independentemente de suas peculiaridades 
específicas, como é o caso da surdez”.

Sob este olhar a aprendizagem do surdo é influenciada pela 
complexidade da Libras, sendo que sua língua escrita, é a língua 
portuguesa, essa diferença de línguas gera uma dificuldade entre o se 
expressar e a escrita, pois pressupõe que para escrever é preciso ter 
domínio da língua, como explica Stumpf e Wanderley (2016, p. 94):

Uma das maiores dificuldades na educação de surdos é 
a que se refere à aprendizagem da leitura e da escrita 
falada na sociedade em que vivem. Isso ocorre porque 
para o domínio da escrita é preciso um domínio da 
língua falada, o que para os surdos em geral não ocorre 
de maneira natural (STUMPF; WANDERLEY, 2016, p. 94).

Neste percurso, a aprendizagem dos estudantes com deficiên-
cia auditiva requer uso de recursos distintos, que valorize seus pontos 
fortes. As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica 
do Ministério da educação brasileiro ressalta que a aprendizagem de 
qualidade pressupõe a valorização das diferenças e o atendimento à 
pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando os direi-
tos humanos, individuais e coletivos e as várias manifestações de cada 
comunidade (BRASIL, 2013, p. 22).

Portanto, é preciso analisar os conteúdos, a partir do propósito 
de fazer com que os alunos construam sua aprendizagem para atingir 
as metas que se propõem e “apresentar novas possibilidades visando 
os melhores processos de ensino e aprendizagem dos alunos surdos, 
bem como o melhor trabalho docente em sala de aula” (COSTA et al., 
2018, p. 5).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Do ponto de vista metodológico, esta é uma pesquisa pautada 
em uma abordagem qualitativa, caracterizada como bibliográfica que 
busca responder às questões levantadas na problemática por meio dos 
estudos pertinentes ao tema. Por meio de uma revisão da literatura, 
buscou-se compreender o desafio do papel do professor para ensinar 
o aluno surdo, bem como a dificuldade da inclusão escolar neste es-
tudante na escola regular, identificando formas efetivas de melhorar 
o ensino para este público em uma perspectiva transformadora, ana-
lisando metodos de ensino que promovam o aprendizado do discente 
com deficiencia auditiva e respeite sua diversidade linguistica.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Em sintese, podemos afirmar que o professor promove inclusão 
escolar dos alunos surdos no seu empenho em ensinar a viver com as 
diferenças e ao deixar claro que a criança com necessidades especiais 
tem direito a um atendimento especializado.

Ou seja, o desafio do professor no ensino para alunos surdos, 
requer que a escola se adapte aos seus alunos, no intuito de imple-
mentar uma Educação melhor com suporte e apoio do NEE e um 
ensino contextualizado.

Levando em consideração que para o docente trabalhar na 
inclusão, não pode perder de vista a promoção de uma educação para 
a cidadania, em que o sujeito surdo consiga construir conhecimentos 
para se constituir cidadão participativo, crítico e autônomo.

Sendo assim, é importante que na pratica docente do proessor 
contemple métodos de ensino que possibilite a inclusão educacional 
do sujeito surdo, que pressupõe adaptação de recursos com valoriza-
ção do visual e da comunicação em Libras.
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Enfim, o papel do professor é imprescindivel para a aprendiza-
gem dos alunos surdos na Educação Especial ao valorizar o uso da Língua 
Brasileira de Sinais como a língua dos surdos, e de práticas de ensino que 
permitam a este aluno construir seus próprios os conhecimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Debruçando o nosso olhar sobre o desafio do trabalho do 
profesor na educação inclusiva para alunos surdos, constatamos que 
para a inclusão acontecer de fato, a escola deve atentar para as diver-
sidades; com relevancia do uso da língua de sinais que é essencial na 
comunicação do estudante surdo.

A análise apresentada neste trabalho, é passível de novas 
releituras acerca do reforço do papel do professor para inclusão de 
alunos surdos na escola regular, do apoio da sala de NEE – Necessida-
des Educativas Especiais e do respeito as diferenças para ampliar as 
possibilidades de aprendizado.

Ao longo deste estudo, verificamos que para trabalhar na 
educação especial com alunos surdos, é necessesário a adaptação de 
métodos de ensino, devido a barreira da comunicação, visto que o sur-
do se comunica em Libras. Alem de materiais para tornar o ensino mais 
atraente e contextualizado, no qual se priorize a comunicação visual.

É possível constatar que o professor contribui nas diversas 
aprendizagem para além dos conteúdos escolares, em valores e com-
portamentos, por meio do uso de recursos distintos que valorize os 
pontos fortes do aluno, para fazer com que os alunos surdos construam 
aprendizagens efetiva.

Concluindo que o professor pode fazer os alunos surdos partici-
parem efetivamente do processo educativo, ao atentar para a comuni-
cação na lingua materna do surdo: a Libras – Lingua Brasileira de Sinais, 
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além de adaptações dos métodos de ensino e uso de recursos como 
materiais didáticos visuais.

As discussões apresentadas neste texto não se esgotam, há a 
necessidade de novos estudos, buscando alternativas para o desafio 
do trabalho do professor em subscrição do processo de ensino-apren-
dizagem para inclusão dos estudantes surdos em uma sociedade mais 
justa e democrática.
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EDUCAÇÃO NÃO TEM COR! UM OLHAR 
SOBRE A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

ÉTNICO-RACIAL NOS ANOS INICIAS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA 

ESCOLA PÚBLICA DE CAMPINAS

Grazielle do Nascimento Sant’ana

RESUMO
O presente relato de prática docente analisa o processo de construção da 
identidade étnico-racial de crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
estudo proveniente de um trabalho interdisciplinar desenvolvido ao longo 
dos últimos quatro anos letivos em uma escola da rede pública estadual na 
cidade de Campinas. A partir de uma atividade proposta durante a aula de 
Arte, em que a criança é orientada a fazer um autorretrato a identificar em 
uma caixa de lápis de cor, a cor de sua pele. Ao constatar-se que grande parte 
dos estudantes não se reconhece enquanto negro ou pardo, iniciam-se refle-
xões sobre identidade étnico-racial, quais referências estas crianças possuem 
sobre as populações preta/negra no Brasil tanto no interior e no exterior da 
escola, e como interferem na construção de sua identidade a ponto de afetar 
a forma como reconhecem a si mesmas. Foram apresentadas a elas a histó-
ria da matriz populacional brasileira, com ênfase na história da população 
negra. Desconstruindo conceitos negativos acerca da negritude, valorizando 
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aspectos culturais como a literatura, música e a arte, tecendo discussões e re-
flexões sobre o quanto a história do negro no Brasil afeta a realidade em que 
estamos inseridos, quais são os interesses políticos e econômicos por trás 
do apagamento da cultura negra e da construção da identidade étnico-racial 
brasileira ser baseada em uma visão eurocêntrica, e como esta realidade 
pode ser transformada a partir do autoconhecimento e da autoafirmação.
Palavras-chave: Identidade. Racismo. Desigualdade. Educação.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é compreender o processo de cons-
trução da identidade étnico-racial a partir do acompanhamento de 
estudantes dos anos iniciais de uma escola pública situada na cidade 
de Campinas, ao longo dos últimos quatro anos letivos, por meio 
da análise dos registros e ações desenvolvidas em um projeto inter-
disciplinar envolvendo as áreas de Arte, Ciências Humanas e Língua 
Portuguesa (com ênfase na literatura). 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo quinto afirma 
que “todos os cidadãos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza”. Entretanto quando se trata de igualdade racial, 
percebemos que ainda há uma enorme desigualdade socioeconômica 
entre brancos e negros no Brasil. Embora sejamos levados a pensar 
que as relações raciais em nosso país sejam harmoniosas, esta ideia 
não corresponde à nossa realidade.

A pesquisa brasileira sobre cor e raça é realizada com base na 
autodeclaração por meio da Pnad (Pequisa Nacional por Análise de 
Domicílios), de acordo com dados de 2019, 42,7% dos brasileiros se de-
clararam como brancos, 46,8% como pardos, 9,4% como pretos e 1,1% 
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como amarelos ou indígena. Embora a proporção de brasileiros que se 
autodeclaram negros tenha aumentado, entre os anos de 2012 e 2019 
teve um crescimento de 36%, as estatísticas de cor ou raça produzidas 
pelo IBGE mostram que o Brasil ainda está muito longe de ser uma de-
mocracia racial. Em média, os brancos têm os maiores salários, sofrem 
menos com o desemprego e são maioria entre os que frequentam o 
ensino superior, por exemplo. Já os indicadores socioeconômicos da 
população preta e parda, costumam ser bem mais desvantajosos, com 
altos índices de pobreza e baixa escolaridade.

A escravidão no Brasil durou 338 anos, três séculos de domi-
nação e crueldade contra a população preta/negra, quando esta foi 
finalmente abolida, não foram propostas ações de reparação aos 
danos causados pela escravidão, a população negra que em um dia era 
escrava, no outro estava livre, sem quaisquer condições garantias de 
sobrevivência fora do ambiente de trabalho forçado em que vivia. A de-
sigualdade social gerada a partir da falta de políticas públicas voltadas 
para oferecer oportunidades igualitárias para a população negra ainda 
pode ser constatada atualmente. Daí a necessidade da criação de Leis 
como o Estatuto da Igualdade Racial (Lei n° 12.288, de 20 de julho de 
2010), ações afirmativas, como a chamada Lei de cotas raciais (Lei nº 
12.711, de 2012), que reserva 50% das vagas em instituições de Ensino 
Superiores vinculadas ao Ministério da Educação para alunos oriundos 
de escolas públicas. Conquista de extrema importância em um país 
onde a desigualdade de oportunidades permeia todo o processo de 
escolarização formal, tentativas válidas, porém extremamente tardias 
para corrigir essas desigualdades.

Embora a legislação brasileira tenha avançado no sentido de 
propor ações para que as questões étnico-raciais sejam amplamente 
discutidas na escola, como a Lei 10.639, de 2013, que altera a Lei 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da Rede 
de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Bra-
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sileira”, torne obrigatório o ensino de história e cultura da África nos 
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, há a necessidade 
de se reconhecer e discutir que a democracia racial no país é um mito, 
que precisa ser combatido.

Embora a criação de Leis seja um avanço no combate ao ra-
cismo estrutural, os esforços ainda são pequenos diante da urgente 
necessidade de promover a igualdade de oportunidades educacionais 
para negros e brancos.

METODOLOGIA

A ideia sobre o desenvolvimento desta pesquisa partiu da pro-
fessora Patrícia, que leciona Arte na Escola Estadual Instituto Popular 
Humberto de Campos, onde ela já vinha desenvolvendo um trabalho 
de construção de identidade racial em parceria com outras professoras 
e com as turmas da mesma escola. No ano de 2017 quando, eu, Graziel-
le, passei a integrar o quadro de magistério da escola como professora 
titular de uma turma de 2° ano do Ensino Fundamental, e como única 
professora negra atuando na escola, percebemos a necessidade de 
ampliar nossos conhecimentos sobre a construção da identidade racial 
nos anos iniciais e passamos a desenvolver este projeto em parceria. 
Neste movimento interdisciplinar e desafiador tateamos conversas, 
aproximações dos nossos próprios lugares de fala e escuta, da nossa 
trajetória pessoal na escolarização, na profissão e estudos, Um diálogo 
ousado, delicado e permanente potencializando o processo pedagógi-
co que permite interagir com outras áreas de conhecimento. 

Ao longo dos últimos quatro anos, trabalhamos com conteú-
dos nas áreas de Arte, Ciências Humanas e Língua Portuguesa (com 
ênfase na literatura) que traziam referências da história e da cultura 
negra no Brasil. Trabalhamos a princípio, com crianças na faixa etária 
dos sete anos de idade, (em sua maioria turmas de 2° ano do Ensino 
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Fundamental). A primeira atividade de nossa pesquisa era realizada 
durante a aula de Artes: era proposto pela professora Patrícia que as 
crianças representar o autorretrato com riqueza de detalhes (linhas 
e contorno dos olhos, boca, cabelo) e escolhessem em seus estojos 
ou caixas de lápis de cor, um lápis que correspondesse à cor de sua 
pele. Neste momento as professoras se tornam apenas observadoras 
das ações das crianças e suas escolas, ao finalizarem todos os retratos 
foram expostos para apreciação dos colegas da turma. Posteriormente 
elas eram questionadas sobre as razões que as levaram a escolher 
aquele lápis, e se solicitava que elas comparassem a cor do lápis com 
a cor de sua pele, novamente elas eram questionadas se a cor de sua 
pele correspondia à mesma cor escolhida anteriormente. Percebemos 
que em sua maioria, os alunos escolhiam a cor rosa claro, que não 
correspondia à cor da pele dos alunos da turma.

Cor é linguagem. 
Cor é uma construção cultural. 
Consequência dos laços esgarçados de nossa formação 
colonizada
(DUARTE, 2014).

Em continuidade ao Projeto Interdisciplinar, durante as aulas 
de Ciências Humanas, eu pedia aos alunos que olhassem ao redor, que 
observassem seus colegas e que tentassem perceber semelhanças e 
diferenças entre eles, e os questionava sobre o que eles tinham em 
comum e o que os tornava diferentes uns dos outros, chegando assim 
ao conceito de identidade, quem eram elas no mundo em que viviam. 
E seguimos construindo conceitos de igualdade e diferença, e como a 
conclusão costumava ser de que todos eram pessoas, iguais, embora 
as cores de suas peles fossem distintas, mas, por que nem todas eram 
tratadas assim? Por que nos livros didáticos apenas pessoas brancas 
eram retratadas? Por que haviam tão poucas referências à população 
negra do Brasil nestes livros se a maioria das famílias delas eram inter-
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-raciais? As crianças começaram então a trazer para as aulas relatos 
de suas experiências com o racismo, mesmo sem conhecer o que esta 
palavra significava. E passaram a perceber que a igualdade de que fala 
nossa Constituição, não é exatamente uma realidade. 

Na área de Língua Portuguesa (literatura), as crianças foram 
apresentadas a histórias que retratavam a riqueza da nossa ancestrali-
dade negra e também a toda a dor e sofrimento enfrentados pelo povo 
negro ao longo de quase quatrocentos anos de escravidão, também 
foram apresentadas às contribuições do povo negro para enriquecer 
a cultura brasileira. Mas também perceberam que ser negro em um 
país que insiste em negar suas origens é uma eterna luta pela sobrevi-
vência. Houve uma ocasião em que após discutirmos em sala de aula 
sobre o caso da menina Ágatha Felix, morta pela polícia durante um 
tiroteio em uma favela no Rio de Janeiro, um policial que trabalhava 
com o Proerd na escola foi questionado por um aluno sobre a violência 
policial contra negros e populações de baixa renda.

Neste movimento de identidade nos aproximamos de outras 
questões delicadas e sensíveis no que rege a formação familiar, questões 
escolares e pessoais na formação e aprofundamentos como professoras. 

Na trama de construção e reconstrução da identidade caminha-
mos dia a dia, com trocas e reflexões permanentes com o cuidado, suti-
leza e responsabilidade que o trabalho com crianças brasileiras merece.

CONCLUSÕES

O que percebemos, de início, é que ocorreu no interior da esco-
la uma mudança de pensamento com relação ao outro, os alunos têm 
se tornado mais compreensivos uns com os outros, compreendendo 
que cada pessoa é única, e mas também que somos todos parte de 
uma sociedade que precisa ser transformada e que cada um de nós é 
um agente importante nesta mudança.
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Percebemos também, que ao abordar questões raciais no inte-
rior da escola, nossas perspectivas enquanto educadoras também se 
modificaram, pois aprendemos a trocar, a questionar, a nos posicionar 
mais para construir um ambiente mais diverso. Vivemos em uma so-
ciedade estruturalmente racista, mas mudar este contexto depende de 
uma mudança de pensamento, que precisa encontrar espaço também 
no interior da escola, pois é lá que desenvolvemos nossas habilidades 
para lidar com as questões sociais que permeiam nosso cotidiano. 

Logo, há um longo caminho a ser trilhado no sentido de cons-
truirmos uma sociedade mais tolerante e diversa, um caminho que 
não pode ser pautado apenas na criação de leis para se promover a 
igualdade racial, essas leis precisam ser conhecidas pela população e 
cumpridas, mas também são necessárias ações que transformem nossa 
maneira de pensar as questões étnico-raciais, que transformem nossa 
forma de agir diante de situações de racismo que vemos e vivenciamos 
diariamente, que nos levem a nos posicionar diante das arbitrarieda-
des de governos que promovem o genocídio da população pobre e 
negra em nosso país. A mudança depende de como moldamos nossas 
mentes para o futuro, de como deixamos para trás nossos preconceitos 
e aprendemos com o outro, por isso continuamos trabalhando, para 
promover esta mudança de pensamento nos pequenos.
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O PERIGO DE UMA ÚNICA HISTÓRIA: UM 
OLHAR PARA O CONTINENTE AFRICANO1

Jéssica Santos da Silva

Palavras-chave: Didática. África. Aprendizagem. 

INTRODUÇÃO 

Repensar a didática, é pensar como um docente reflexivo 
diante de tantas transformações no mundo contemporâneo. Dessa 
forma, cabe ao professor/a entender que assim como o mundo sofre 
modificações, o ambiente da sala de aula, no processo de ensino e 
aprendizagem, também necessita se transformar para atender de 
forma significativa as demandas do seu corpo discente. 

A solução para resolver a crise na educação, segundo a autora 
Bell Hooks, é a pedagogia engajada. “No entanto, a mesma é deveras 
exaustiva, pois exige que os professores tenham um compromisso 
com a autoatualização e promovam o bem-estar, assim como exige 
que os alunos sejam participativos na sala de aula”. Assim, sequências 
didáticas que permitam e promovam essa interação é de fundamen-

1  O texto configura-se como um resumo expandido da pesquisa e/ou experiência 
pedagógica realizada (nota dos/as organizadores/as).
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tal importância para o dia a dia do profissional educador como dos 
estudantes. Além de promover a aproximação e o desenvolvimento 
de habilidades e competências no que tange a leitura e a oralidade 
dos mesmos, a presente proposta didática tem como objetivo atender 
também ao cumprimento da Lei 10.639, de 2003, que garante o estudo 
no currículo básico escolar de forma transversal o ensino da história e 
da cultura afro-brasileira no ambiente escolar. 

REFERENCIAL TEÓRICO

Como professora de uma escola pública, que atende adoles-
centes, é inevitável uma reflexão, quase que diária, da minha prática 
docente. Como motivar? Como tornar o ambiente da sala de aula, 
diante de tantas adversidades, mais prazerosos? Como competir com 
tanta tecnologia? São algumas perguntas que surgem ao longo do ano 
letivo e muitas delas trazem o desânimo.  

Nesses momentos de inquietude fui conduzida a ler novamente 
o livro do Paulo Freire Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à 
prática educativa e isso me fez não desanimar e buscar novas possibi-
lidades para as minhas aulas de geografia. 

É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimen-
tos, conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito 
criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 
acomodado. Não há docência sem discência, as duas se 
explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os 
conotam, não se reduzem à condição de objeto um do 
outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 
ensina ao aprender (FREIRE, 1996, p. 25).

E com esse fôlego decidi criar uma sequência didática para 
meus alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Modelo Luís 
Eduardo Magalhães, no município de Camaçari-BA. Por que não partir 
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da literatura, de autores africanos, para falar de Geografia? A autora 
nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie que em 2009 apresentou um 
TED Talk com o título The Danger of A Single Story que foi considerado 
um dos TED Talk mais assistidos da história, que após essa repercussão 
foi lançado como livro, foi o ponto de partida para a atividade. 

Todas essas histórias fazem-me quem eu sou. Mas in-
sistir somente nessas histórias negativas é superficializar 
minha experiência e negligenciar as muitas outras histó-
rias que me formaram. A única história cria estereótipos. 
E o problema com estereótipos não é que eles sejam 
mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem 
uma história tornar-se a única história (ADICHIE, 2019).

Com esse sentimento, de motivação, vi a possibilidade de não 
apenas desmistificar uma visão cheia de estereótipos sobre o conti-
nente africano, mas também a possibilidade de conhecer mais sobre 
meus próprios alunos. Paulo Freire (1996) afirma que “ensinar exige 
respeito aos saberes dos educandos”. 

Aliado a isso, as metodologias ativas são ferramentas de extre-
ma importância para o processo de aprendizagem, pois incentiva os 
alunos aprenderem de forma independente e participativa. O objetivo 
é que o estudante esteja na centralidade do processo de aprendiza-
gem, contribuindo ativamente e sendo responsável pela construção 
de conhecimento (GAROFALO, 2018). Aprendizagem significativa tem 
a ver com a incorporação do conceito por parte do aluno de forma não 
mecânica e de possibilitá-lo “manusear” o conceito, ou seja, aplicá-lo 
em diferentes situações.

METODOLOGIA

A sequência didática foi elaborada com o objetivo de atender o 
comprimento do conteúdo Continente Africano, estipulado para o cur-
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rículo da disciplina Geografia dos alunos do ensino médio das séries de 
terceiro ano. A sequência foi dividida em quatro etapas, subdivididas 
em momentos. A primeira etapa realizada foi diagnóstica e conceitual. 
A segunda etapa consistiu nas atividades práticas de jogos e brinca-
deiras africanas. A etapa seguinte teve como ferramenta motivadora 
a pesquisa e a apresentação de seminários, finalizando com a última 
etapa de debate e avaliação da sequência. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O primeiro momento da primeira etapa da sequência consistiu 
na organização das mesas e cadeiras dos alunos em círculo (figura 1). 
O objetivo dessa organização foi resgatar os saberes da ancestralidade 
da cultura africana, a oralidade, além de trazer a possibilidade de olhar 
para todos e todos se olharem. Nesse momento foi questionado aos 
estudantes o que eles sabiam sobre a África. Foi observado que a 
maioria das respostas dadas pelos alunos estavam de acordo com o 
que é um imaginário coletivo de uma grande parte da população em 
vários países do mundo. Respostas tais como, que a África é um país, 
que só existe pobreza e doença e que tem só animais selvagens como 
girafas e elefantes, foram as mais comentadas. 
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Figura 1 – Atividade diagnóstica.
Fonte: Arquivo pessoal.

Após a fase do diagnóstico foi apresentada aos alunos uma 
pequena biografia da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. 
Em seguida foi lido de forma coletiva uma trecho do seu livro O perigo 
de uma história única. No quarto momento da atividade foi aberto 
o espaço para reflexão e debate sobre os pontos do texto que mais 
chamaram a atenção deles. Foi possível observar que a maioria dos es-
tudantes, por meio dos seus relatos, identificaram-se com a narrativa 
abordada pela autora. 

Se eu não tivesse crescido na Nigéria, e se tudo que eu 
conhecesse sobre a África viesse das imagens populares, 
eu também pensaria que a África era um lugar de lindas 
paisagens, lindos animais e pessoas incompreensíveis, 
lutando em guerras sem sentido, morrendo de pobreza 
e AIDS, incapazes de falar por eles mesmos e esperando 
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serem salvos por um estrangeiro branco e gentil. Eu ve-
ria os africanos do mesmo jeito que eu, quando criança, 
havia visto a família de Fide (ADICHIE, 2019).

No decorrer do debate foi possível, a partir do texto da autora, 
desconstruir e desmistificar a visão da maior parte dos alunos em re-
lação ao continente africano. Mostrando como é possível por meio da 
literatura fazer análises geográficas e conhecer outros lugares. Nesse 
momento também foi pedido para os alunos fazerem um paralelo do 
texto com suas experiências de vida. Muitas questões foram levanta-
das sobre o racismo, xenofobia e desigualdade social, aproximando o 
momento de construção do conhecimento (definição de conceitos e 
teses) da realidade dos mesmos, com o objetivo de tornar o processo 
de ensino e aprendizagem mais significativo. 

Na segunda etapa, os alunos foram levados para a quadra de 
esportes da unidade escolar (figura 2). Esse momento consistiu na 
realização de jogos e brincadeiras africanas. O intuito dessa etapa foi 
aproximar ainda mais as realidades dos dois continentes identificando 
também as heranças na nossa cultura brasileira vindas por meio da 
diáspora africana. Partindo de uma frase do autor moçambicano, Mia 
Couto, “Vivemos em geografias diferentes, mas estamos sentados na 
mesma varanda”, foi possível promover a participação dos estudantes 
no processo de ensino e aprendizagem, participando ativamente na 
resolução de problemas (desafios dos jogos e brincadeiras) de forma 
individual e coletiva. 



307COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

Figura 2 – Jogos e brincadeiras africanas.
Fonte: Arquivo pessoal.

Na terceira etapa os estudantes foram divididos em grupos. A 
proposta desse momento foi que cada grupo deveria pesquisar (livros, 
internet etc.) um aspecto (sorteado pelo professor) do continente africa-
no. Em seguida os grupos deveriam apresentar em formato de seminário 
(figura 3) a pesquisa que foi realizada, sempre priorizando a oralidade, 
que foi um dos conceito trabalhados (griôs) ao longo da atividade. 
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Figura 3 – Apresentação de seminários.
Fonte: Arquivo pessoal.

A última etapa da sequência consistiu em uma nova roda de 
conversa com os alunos, com o objetivo de fazer um comparativo entre 
a visão que eles tinham em relação ao continente africano e o que 
eles puderam aprender ao longo da atividade. Esse momento final foi 
desenvolvido com o objetivo de ratificar a importância do diálogo e do 
debate no ambiente da sala de aula. Segundo a autora Bell Hooks “no 
que se refere às práticas pedagógicas, temos de intervir para alterar a 
estrutura pedagógica existente e ensinar os alunos a escutar, a ouvir 
uns aos outros”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final da sequência didática foi possível observar a satisfação 
dos alunos quanto ao tema e também a participação significativa dos 
estudantes na construção do conhecimento. O desenvolvimento da 
atividade se mostrou positiva no que tange a desmistificação do con-
tinente africano e da apropriação de novos conceitos entre os alunos. 

Repensar sua prática docente, é sempre está aberto aos novos 
olhares do mundo, novas perspectivas. Nesse sentido, considero que 
a função do professor/a é a de chegar ao conhecimento científico 
concreto relacionando com o cotidiano dos estudantes, tornando o 
processo de aprendizagem significativo e prazeroso. 
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PROTAGONISMO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
O DESAFIO DE ESCREVIVER

Verônica da Cunha Andrade Santos
Roberta Renoir Santos Fumero

RESUMO
O trabalho pesquisou o processo de construção de uma roda de leitura 
semanal realizada com um grupo de alunos do 9º ano da E. M. de Jaceru-
ba, uma escola do campo de Nova Iguaçu, a fim de compreender como o 
encontro com Olhos d’água, livro da escritora Conceição Evaristo impactou a 
compreensão de mundo dos discentes. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
que analisou a percepção dos alunas participantes do grupo, frente à escrita 
preta e o protagonismo juvenil, resultando na publicação do texto de algumas 
alunas na antologia poética Mulheres do Ler. Assim, compreendemos que os 
impactos foram extramuros e o entrelaçamento com o conceito cunhado por 
Evaristo corroborou para que as jovens mulheres pretas construíssem as suas 
escritas, recusassem o aniquilamento de suas potencialidades e intervissem 
no território.
Palavras-chave: Leitura Literária. Escrevivência. Protagonismo Juvenil.
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INTRODUÇÃO

Segundo Conceição Evaristo (2016), “o que os livros escondem, 
as palavras ditas libertam”. Assim, o presente trabalho pretende detalhar 
o processo de construção de uma roda de leitura mensal realizada com 
um grupo de alunos da Escola Municipalizada de Jaceruba, no município 
de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Este trabalho 
pretendeu criar um espaço em que os alunos pudessem ter contato 
com os textos de Conceição Evaristo e, a partir do Livro Olhos d’água, 
refletirem sobre o termo escrevivência e como a escrita preta vem nos 
ajudar na revisita a nossa história e na construção de novas possibilida-
des de inserção no mundo acadêmico e/ou outros espaços, recusando a 
negação de direitos e aniquilamento de nossas potencialidades.

É preciso cuidar do não esgotamento da palavra. O que Frei-
re chamou de palavreria, verbalismo. É preciso fazer a denúncia do 
mundo, construindo a transformação dele, reinventando ser humano 
e seus aprendizagens no processo de autonomia. O silêncio não pode 
fazer parte da existência humana. É por meio do pronunciamento que 
os homens vão existindo e nutrindo a sua humanidade. Cada vez que 
o ser humano pronuncia o mundo, modifica-o. Os sujeitos, fora da 
relação de dominação, falam a sua palavra, comprometem-se com a 
sua causa e isto é um ato de coragem (FREIRE, 1997).

Assim, por meio do livro escolhido, discutimos a pobreza e 
a violência urbana, que é uma realidade na cidade de Nova Iguaçu. 
Desejamos, por meio dos contos de Conceição, que os alunos desen-
volvessem a sua criticidade frente à vulnerabilidade que vivem e que a 
tessitura poética e ficção em Evaristo fossem inspiração para um novo 
olhar sobre o mundo e a escrita de suas próprias histórias. Recorramos 
a Elisa Lucinda, outra grande escritora preta da nossa literatura brasi-
leira, quando nos diz: “Que toda lágrima vire palavra!”.
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METODOLOGIA

Para atender ao objetivo da proposta de criação da roda de 
conversa mensal, tratou-se da realização de pré-inscrições, a fim de 
que somente os alunos e alunas que manifestaram interesse pudes-
sem participar. Fomos as salas de aulas do 6º ao 9º ano e, aqueles que 
preencheram as fichas, levaram para casa a autorização para que os 
responsáveis assinassem, tendo em vista que o encontro seria após 
o horário regular de aula. O período de duração era de 1h e 30 min 
a 2h. Conseguimos alguns exemplares do livro Olhos d’água e eles 
circularam entre os alunos inscritos. Líamos os trechos destacados 
e conversávamos sobre as impressões dos alunos sobre as histórias 
apresentadas por Evaristo, fazendo paralelo com as suas próprias his-
tórias de dor e violência, mas também de alegria de viver e esperança 
na “coragemedo”, como afirma a própria Conceição em Olhos d’água. 
Após, propusemos que os alunos escrevessem sobre as suas vidas, 
formulando os seus próprios textos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Das 35 inscrições que recebemos, 25 alunos ficaram até o fim 
do projeto. Apenas 5 não leram o livro, mas acompanharam as leituras 
na roda de conversa. Todos entregaram a ficha de avalição final e su-
geriram que o projeto continuasse, com a proposta de que o encontro 
pudesse ser quinzenal. Dos inúmeros relatos que ouvimos ao longo 
das rodas de leitura, sublinhamos a fala de A. P. e M. U., pois elas nos 
tocam profundamente no que diz o tema do projeto: protagonismo e 
a relação do ler na escola: “Esse encontro me trouxe a alegria de ler! 
Falar sobre as nossas coisas... Aqui o que a gente pensa é valorizado. 
Depois desse projeto nunca mais calarão a minha boca. Hoje eu mes-
mo escrevo a minha vida. Tipo a Dona Conceição” (A. P.).
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“Aqui na roda a gente é mais legal que na aula, pois só vem 
quem que (sic). Por que na aula também não é assim? Ou também por 
que não tem esses textos na aula e coisas de preto e mulher pra gente 
conversar?” (M. U.).

Segundo Andrade (2009), ressignificar os processos de apren-
dizagem pelos quais os sujeitos se produzem e se humanizam ao longo 
de toda a vida ainda é o grande desafio. Não se pode naturalizar a 
ideia de que o homem está a cada dia deixando de sê-lo. Não se pode 
continuar dizendo que se faz educação se a mesma não contempla 
uma das necessidades vitais da espécie: sentir-se homem. Para Freire 
(1997, p. 159), é preciso que o educador esteja aberto ao gosto de 
querer bem aos educandos e a prática de que participa, ou seja, acei-
tar a afetividade e não ter medo de expressá-la. Uma das formas de 
afetar é ouvir. Foi lindo ouví-los e ler seus textos potentes. Inclusive 
algunsdels participaram de uma antologia. Outrossim, não podemos 
continuar dizendo que fazemos educação para todos se não conhece-
mos os anseios daqueles para os quais construímos os nossos fazeres. 
Se desejamos formar leitores e mais que isso, escritores de suas pró-
prias vidas, como insistir em uma prática bancária, elitista, sexista e, 
consequentemente, excludente?

CONCLUSÕES

Urge que ouçamos o que os nossos alunos e alunas tem a dizer. 
Faz-se necessário que educadores e educadoras se comprometam com 
um ato de ler e escrever na escola vinculado a uma forma de se ins-
crever no mundo. Neste sentido, ao educador cabe o papel de levar os 
educandos a se emocionarem com a leitura, com o conhecimento deles 
mesmos e a reconstrução de um novo mundo possível e necessário.

Não podemos perder de vista que trabalhamos em um contexto 
histórico marcado por exclusão e alijamento de direitos. Assim, nossa 
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tarefa torna – se ainda mais desafiadora e urge que nos apropriemos 
das especificidades desta área, estudando, pesquisando, a fim de que 
possamos criar alternativas metodológicas realmente humanizantes e 
que permitam que nossos jovens estudem, pesquisem, a fim de que 
outras histórias possam ser contadas. Não podemos deixar que con-
tem apenas uma só história (ADICHIE, 2019).

Deverá haver então, a gênese de atividades pedagógicas emo-
cionalmente estimulativas para os alunos, procurando atingir seu senti-
mento. E isto está diretamente associado ao compromisso político, pois:

[...] é preciso, por outro lado, reinsistir em que não se 
pense que a prática educativa vivida com afetividade e 
alegria, prescinda da formação científica séria e da clare-
za política dos educadores ou educadoras [...] A prática 
pedagógica é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade 
científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, 
lamentavelmente, da permanência do hoje (FREIRE, 
1997, p. 161).

Carolina Maria de Jesus um dia disse que não gostava do mundo 
como ele era e que iria transformá-lo. Desta maneira, nos apropriando 
do conceito de escrevivência cunhado por Conceição Evaristo e pisando 
nesse chão com todo respeito aos saberes discentes e docentes, que 
nos lançamos a este trabalho. Desejamos buscar o que dizem essas 
alunas e alunos ao serem confrontados com os textos potentes de 
autoras como elas. A poesia, a arte, nos tira dos quartos de despejo da 
vida. E a escola, com todas as suas contradições, ainda é o lugar onde 
Linas e Carolinas encontram em seus territórios as condições materiais 
para que, apesar das durezas de ostra infeliz; parafraseando Rubem 
Alves; nasçam as pérolas que só quem conhece a educação pública 
brasileira sabe dimensionar.

Paulo Freire já nos ensinou que a transformação não pode se 
dar sem a educação. Contudo, pergunto: Que educação? Certamente 
quem o leu sabe a resposta. Quem não o fez, sugiro um mergulho de-
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licioso! Se não pegarmos os nossos cilindros pedagógicos não seremos 
capazes de desbravar esse profundo mar onde há muito nos falta ar. O 
cilindro pode ser um curso, uma leitura, um olhar atento, um trabalho 
de mãos frutíferas como uma aula de língua portuguesa que ouse 
propor um bordado onde tessitura seja a leitura literária e o seu poder 
de escreviver.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NAS 
ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICÍPIO  

DE ANTONIO CARDOSO-BA1

Eliana Medeiros Lobo da Silva 
Tatiana Polliana Pinto Lima 

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Classes Multisseriadas. 

O presente estudo advém de uma pesquisa inserida no Progra-
ma de Pós Graduação em Educação Científica, Inclusão e Diversidade, 
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB. A pesquisa tem 
como objetivo primordial compreender as concepções de alfabetização 
e letramento dos docentes que atuam em classes multisseriadas das 
escolas do campo. Neste contexto, a pesquisa teve como participan-
tes quatro docentes, sendo dois concursados e dois contratados por 
tempo determinado, que atuam em classes multisseriadas em escolas 
do campo, no Município de Antônio Cardoso-BA. Todos os docentes 
informantes da pesquisa possuem o Ensino Superior completo e mais 
de quinze anos de experiência na Educação Básica. Tivemos como 

1  O texto configura-se como um resumo expandido da pesquisa e/ou experiência 
pedagógica realizada (nota dos/as organizadores/as).
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objetivo secundário: identificar a analisar as concepções dos docentes 
sobre o processo de alfabetização e letramento. 

A escolha pelo tema, ocorre em decorrência da atuação de 
uma das pesquisadoras como coordenadora pedagógica da Educação 
Infantil, da rede municipal de ensino na cidade onde a pesquisa está 
sendo desenvolvida. Assim, ao longo dos anos, percebeu-se os desafios 
enfrentados pelas professoras de classes multisseriadas, em ter que 
alfabetizar os alunos, e atender os diferentes níveis de aprendizagem 
e as diferentes idades, quando na sua maioria não tiveram formação 
específica, enfrentando dificuldades em construir uma prática pedagó-
gica que contemple essa diversidade.

Partindo de tais premissas, colocamos como questão problema: 
quais vieses teórico-metodológico emergem das práticas dos docentes 
de classes multisseriadas no processo de alfabetização e letramento? 

Contudo, precisamos para compreender as práticas docentes, 
identificar quais as concepções das professoras sobre o processo de al-
fabetizar e letrar seus estudantes. A concepção de alfabetização sobre 
o processo de aprendizagem da leitura e da escrita, permeou por mui-
to tempo a ideia de que para aprender a ler e escrever era necessário 
decodificar letras e sons. O indivíduo era considerado alfabetizado se 
dominava a tecnologia da escrita (o sistema alfabético e a ortografia), 
e o conceito de alfabetização era visto como um processo individual e 
não tinha um olhar para o aspecto social e político. 

No Brasil, na década de 1980, essa definição de alfabetização 
começou a ser questionada frente às novas demandas políticas e so-
ciais, e a necessidade de novas propostas para a educação, a fim de 
enfrentar o fracasso da escola pública na alfabetização das crianças, 
principalmente das camadas populares, a quem por muito tempo fo-
ram negados os seus legítimos direitos à uma educação de qualidade. 

A partir das décadas de 1980/1990, o conceito de alfabetização 
foi ampliado. Na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 
ocorrida em 1990, a alfabetização foi entendida como instrumento 
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eficaz para a aprendizagem, e para o acesso a novas informações, para 
criação de novos conhecimentos e para a participação ativa e reflexiva 
dos sujeitos em práticas sociais de leitura e escrita – letramento. 

Segundo Magda Soares (2019) o processo de letramento pos-
sibilita a transformação do indivíduo a um outro estado ou condição 
sob vários aspectos: social, cultural, cognitivo, linguístico, entre outros. 
Segundo a autora, 

Aqui não trata do sujeito mudar de nível ou classe so-
cial e cultural, mas de tomar consciência de seu lugar 
no mundo, de questionar ou mudar esse lugar, as suas 
condições econômicas, políticas e sociais, e sua relação 
com os outros e com o contexto em que está inserido 
(SOARES, 2019, p. 37).

Desta forma, Maciel e Lucio (2009) afirmam que “[...] é nítido 
identificar as possíveis consequências políticas da não inserção do indi-
víduo no mundo da escrita, impossibilitando ao sujeito ter uma leitura 
crítica das relações sociais e econômicas (re)produzidas na sociedade” 
(MACIEL; LUCIO, 2009, p. 15). 

A alfabetização não é somente definida, como um processo in-
dividual, mas se volta, também, aos seus processos e aspectos sociais 
e políticos.

Neste contexto, alguns questionamentos ainda nos inquietam: 
quais as condições de alfabetização e letramento destinados as cama-
das populares, as crianças e jovens que estudam em classes multisse-
riadas das escolas do campo?

Para o desenvolvimento desta pesquisa se optou pela pesqui-
sa qualitativa partindo da premissa de que esse tipo de abordagem 
possibilitou estabelecer uma relação entre os sujeitos da pesquisa e o 
objeto da investigação. Foi por meio da análise qualitativa que pude-
mos compreender as concepções dos docentes que atuam em classes 
multisseriadas acerca do processo de alfabetização e letramento. As 
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classes pesquisadas se localizam em duas escolas municipais localiza-
das no campo, no município de Antônio Cardoso, região de Feira de 
Santana-BA. As escolas atendem a duas etapas de ensino, a saber: a 
Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental Anos Ini-
cias, funcionando nos turnos matutino e vespertino. 

A segunda coordenada de caráter metodológico desta pesquisa 
consiste na pesquisa participante. A pesquisa participante é o método 
no qual o grupo participa ativamente da análise, e segundo Demo 
(2008, p. 16), “a pesquisa participante como movimento processual, 
incessante de desconstrução e reconstrução, é o centro do conheci-
mento, porque representa sua dinâmica mais profunda”. 

Para a coleta de dados, visando alcançar os objetivos propostos, 
utilizamos a entrevista, no formato presencial (antes do fechamento 
das aulas presenciais das escolas e on-line). A intenção inicial era rea-
lizar igualmente observações no cotidiano escolar e registros no diário 
de campo. Contudo, em decorrência da pandemia da covid-19, não foi 
possível adotar estes instrumentos de coleta de dados. 

Ora, historicamente, o conceito de alfabetização surgiu no início 
do século XX para designar o processo de ensino e aprendizagem inicial 
da leitura e da escrita. E durante décadas, o conceito de alfabetização 
foi entendido como uma técnica, com o objetivo era ensinar a ler e a 
escrever, ou seja, o indivíduo adquiria as habilidades de ler e escrever, 
sem fazer uso social da leitura e da escrita.

No Brasil, na década de 1980, essa definição de alfabetização 
começou a ser questionada frente às novas concepções do objeto e 
do processo da aprendizagem da língua escrita, ou seja, o conceito 
de alfabetização até então defendido, não era suficiente para formar 
leitores e produtores de texto, pois tinha como objetivo ensinar a ler e 
a escrever, para que o indivíduo adquirisse as habilidades de leitura e 
escrita, ainda sem fazer uso social desta leitura e desta escrita. 

A autora Sonia Kramer (1986), coloca que tem surgido uma 
certa polarização em torno do conceito de alfabetização. No qual há 
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aqueles que entendem que o processo de alfabetização seja trabalha-
do de forma mecânica da leitura e da escrita, e os que defendem a 
alfabetização como um processo de compreensão e expressão de sig-
nificados (KRAMER, 1986). A autora destaca a importância em ampliar 
o conceito de alfabetização, onde possa incluir os aspectos mecânicos 
do ler e escrever associado aos aspectos de compreensão e expressão 
da língua escrita em contextos sociais.

A essa tomada de consciência do sujeito com o objeto, no qual 
Paulo Freire (2018), traz como proposta de concepção de alfabetização 
transformadora, em que a aprendizagem da leitura e da escrita sejam 
realizadas de forma crítica e consciente, em que seja inserida em práti-
cas sociais de leitura e escrita, integrando temas ou palavras geradoras 
que fazem parte do universo vocabular dos alfabetizandos. 

Segundo Soares (2020), a alfabetização tem se tornado um pro-
cesso restrito do uso do sistema de escrita diante das várias demandas 
de leitura e de escrita no contexto social. Desta forma, a autora destaca 
a necessidade de alinhar o processo de alfabetização ao letramento, 
definido como: capacidades de uso da escrita para inserir-se nas práti-
cas sociais e pessoais que envolvem a língua escrita. 

A alfabetização – a aquisição da tecnologia da escrita 
– não precede nem é pré-requisito para o letramento, 
ao contrário, a criança aprende a ler e escrever envol-
vendo-se em atividades de letramento, isto é, leitura e 
produção de textos reais, de práticas sociais de leitura e 
de escrita (SOARES, 2020, p. 27).

Assim, ao analisarmos as definições postas pelos autores sobre 
a alfabetização e letramento, pudemos perceber por meio das narra-
tivas de algumas professoras que as concepções que elas têm sobre 
o que é alfabetização e letramento, diferenciam-se e até mesmo se 
distanciam parcialmente, dos conceitos trazidos por Soares (2019, 
2020), Kramer (1986), Freire (2018) e Maciel e Lucio (2009). 
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Aiii... falar é difícil... al-fa-be-ti-zar, me ajuda aí?
É como... é... lendo palavras simples e tentando... é... 
ai, eu sei, mas não to sabendo explicar não (risada sem 
graça), dá uma parada aí, vai... é curiosidade, né? Eles 
tá...tentando... ler, tentando ler e cada dia mais é... se 
renovando, eu não tô sabendo explicar... (Professora B).
Alfabetizar é um processo, alfabetizar não... não come-
ça... ou seja, não tem...não tem um fim, alfabetização é 
um processo, né? (Professora A).
É sim, trabalho com a turma do 1 e 2 ano, alfabetização 
é processo de aprendizagem, onde se desenvolve habili-
dade de ler e escrever (Professora C).
Bom, eu defino letramento... é... é... como desenvolvi-
mento, né? Que o aluno tem... da leitura e da escrita nas 
práticas sociais, porque nem todo indivíduo alfabetizado 
é... letrado, eu fiz uma pesquisa recentemente sobre 
esse conteúdo, então o...o sujeito que é alfabetizado, 
não necessariamente ele é letrado (Professora D). 

Diante disso, inferimos que algumas práticas docentes estão 
dissociadas e descontextualizadas com a função política e social da 
alfabetização e do letramento, nos levando a refletir que o letramento 
abordado nas classes multisseriadas nas escolas do campo no municí-
pio de Antônio Cardoso-BA não proporciona aos alunos destas classes 
se apropriarem do uso e das habilidades da leitura e da escrita, de for-
ma que possam atender as demandas sociais. Ou seja, alguns docentes 
possuem ainda concepções as quais reforçam as formas tradicionais de 
alfabetização. Outras concepções, ficam nítidas que há conhecimento 
superficial dos conceitos. 

Os dados apresentados acima apontam igualmente para a ne-
cessidade de realizar reflexões constantes acerca dos conceitos de alfa-
betização e letramento, no qual os docentes possam se alinhar melhor a 
teoria e a prática, por meio de um suporte e/ou material que aborde os 
conceitos, as concepções acerca da alfabetização e do letramento e que 
ao mesmo tempo possibilite situações de conflitos e (in)certezas relacio-
nadas com as concepções construídas nos momentos de formação inicial 
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nos cursos de Ensino Superior frequentados por elas. Podemos afirmar 
que existe a necessidade de processos formativos com os docentes, 
no qual esses possam refletir sobra a prática e a teoria, possibilitando, 
igualmente, as discussões de questões e/ou temas que contribuam para 
melhorar as práticas alfabetizadoras e que de fato possam garantir que 
as crianças e jovens adquiram a autonomia proporcionada pela apro-
priação no processo de alfabetização e letramento. 
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PARTE V

CONVERSANDO E 
APRENDENDO COM  
JOVENS E ADULTOS



A AULA OFICINA PARA JOVENS 
E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE 

HOSPITALIZAÇÃO

Alyne Martins Gomes

RESUMO
Este relato traz a descrição da experiência metodológica utilizada para o 
ensino de história na Classe Hospitalar do Hospital Regional Costa do Cacau 
– HRCC/Ilhéus-BA, situado no Núcleo Territorial de Educação – NTE 05, tendo 
como referência o Método Criativo Sensível (MCS) embasado na pedagogia 
freiriana e na proposta de aula como oficina desenvolvida pela historiadora 
Isabel Barca (2004), que levam em consideração, o pensamento ruseniano 
quanto a sua teoria da aprendizagem histórica. A proposta buscou maior in-
serção dos alunos no processo ensino aprendizagem, uma vez que privilegiou 
a atuação e o posicionamento dos estudantes, frente aos conteúdos e mate-
riais selecionados. O presente relato procura evidenciar o ganho pedagógico 
oportunizado tanto para os estudantes com o uso das metodologias men-
cionadas acima no debate sobre o tema Diversidade no ambiente hospitalar.
Palavras-chave: Educação Hospitalar. Aula Oficina. Diversidade.
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INTRODUÇÃO

O trabalho dos educadores na contemporaneidade ultrapassa 
os contextos escolares. Se projetarmos esta afirmação, chegamos ao 
cenário no qual se desenvolveu a experiência que aqui descreveremos: 
o hospital. A ação dos professores, neste contexto, deve possuir siste-
matização, organização e intencionalidades pedagógicas, que conside-
rem as especificidades, exigências, necessidades, e peculiaridades dos 
educandos.

Nos estudos desenvolvidos sobre a história das classes hospita-
lares no Brasil, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, entretanto, 
é apontada como a primeira experiência oficial de classes hospitalares, 
no início do século XX. Nesta Santa Casa foram organizadas as primeiras 
classes especiais nas enfermarias. Entretanto, foi a partir de segunda 
metade do século XX que passamos a encontrar uma quantidade 
maior de espaços hospitalares com oferta de ensino para pacientes, 
sendo o Hospital Municipal Jesus, na Cidade do Rio de Janeiro uma das 
principais referências.

É importante destacar que tanto os currículos quanto as práti-
cas pedagógicas desenvolvidas nas classes hospitalares brasileiras são 
muito variados, pois são organizados de modo a contemplar os seg-
mentos educacionais atendidos, às faixas etárias dos alunos pacientes, 
os processos de aprendizagens e às suas peculiaridades regionais.

O que se pretende é relatar uma experiência de pesquisa de 
base qualitativa, utilizando o método observacional a fim de apresen-
tar uma possibilidade de ensino de história e da abordagem da temá-
tica diversidade em um contexto de classe hospitalar. O objetivo geral 
da pesquisa-ação foi analisar os desafios e possibilidades da prática 
docente do ensino de História em uma perspectiva interdisciplinar 
nos segmentos de Ensino Médio Regular e da Educação de Jovens e 
Adultos hospitalizados por diferentes enfermidades ou submetidos a 
tratamentos de saúde prolongados.
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A busca por suportes teóricos e metodológicos nos possibili-
taram propor um diálogo entre o Método Criativo Sensível (MSC), a 
proposta da aula como oficina da historiadora portuguesa Isabel Barca 
(2004) e as reflexões de Jörn Rüsen, sobre a Didática da História e a a 
formação da consciência histórica.

A aula oficina sobre a temática diversidade foi desenvolvida na 
Classe Hospitalar do Hospital Regional Costa do Cacau, localizado em 
Ilhéus-BA, com estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens 
e Adultos. Durante as aulas oficinas, os estudantes analisaram, fizeram 
inferências e comparações, em uma perspectiva transdisciplinar tendo 
a aula oficina participação do corpo docente do HRCC.

As aulas oficinas foram sistematizadas com início, meio e fim. 
Assim, o presente trabalho foi organizado da seguinte forma: inicial-
mente, apresentamos a estruturação legal das Classes Hospitalares, na 
sessão seguinte, descrevo o perfil dos estudantes, a equipe docente e 
o Hospital Regional Costa do Cacau – HRCC, e nas sessões posteriores 
tratamos do suporte teórico-metodológico, da descrição planejamen-
to e da realização das aulas oficinas, as intencionalidades e por fim, a 
discussão dos resultados alcançados.

Portanto, esperamos que este trabalho seja um aporte aos 
debates sobre como transformar os tempos de tratamento de saúde 
em tempos de estudo, de escolarização, de modo que, o protagonismo 
desses sujeitos que se encontram hospitalizados possam se aguçados 
para expansão dos seus repertórios de mundo.

O HRCC: PERFIL DOS ESTUDANTES E DA EQUIPE DOCENTE

O Hospital Regional Costa do Cacau – HRCC, está localizado 
na Rod. Jorge Amado, s/n, bairro Banco da Vitória, no município de 
Ilhéus-BA, atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Dos 225 leitos disponíveis, os docentes da classe hospitalar atendem a 
146 (os que ficam nas enfermarias – internação).

Do ponto de vista da formação acadêmica, a equipe docente 
da Classe Hospitalar do HRCC é composta por quatro docentes: dois 
docentes com graduação em Letras, e as outras duas docentes são 
mestrandas em suas respectivas áreas de formação, Química e História. 
Todos os docentes possuem ao menos uma titulação de especialista 
e pertencem ao quadro efetivo da Rede Estadual de Ensino da Bahia 
subscritos pelo Núcleo Territorial de Educação 5 – NTE 05.

Destacamos a formação da equipe docente para ressaltar a 
interdisciplinaridade que foi importante base para o desenvolvimento 
da proposta metodológica desde a escolha do tema até seleção e 
construção da aula oficina.

Por se tratar de uma unidade de saúde voltada para o atendimen-
to de jovens e adultos, no HRCC, quando matriculados, os estudantes são 
majoritariamente da Educação de Jovens e Adultos – EJA, e em menor 
número, alunos do Ensino Médio Regular. Entre os principais motivos 
da hospitalização estão: tratamento de enfermidades, realização de 
procedimentos clínico-cirúrgicos ou para investigação e diagnóstico.

É importante destacar o número expressivo de pacientes com 
idade inferior aos 60 anos e que ainda são concluíram o Ensino Fun-
damental, dado que foi verificado durante o processo de triagem para 
a organização das aulas quando é perguntado ao paciente se ele está 
estudando, ou seja, se está matriculado, em qual o segmento/série, é a 
primeira escuta sensível e pedagógica. Também é relevante o número 
de pacientes que expressaram interesse em retomar os estudos regu-
lares, ou seja, o desejo de se matricular em uma escola regular.

A classe hospitalar do HRCC tem por prioridade atender aos 
alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino que se encontrem 
internados. As aulas ocorrem nas enfermarias que são compostas por 
dois ou três leitos. Assim, há uma média de quatro a seis pessoas – 
pacientes e acompanhantes por enfermaria. Os pacientes nas enfer-
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marias do HRCC ficam acomodados por sexo, podemos encontrar em 
uma mesma enfermaria, alunos de 16 a 65 anos (média das idades dos 
pacientes em 2019).

Os pacientes deste hospital são tanto munícipes de Ilhéus 
quanto das cidades circum vizinhas do território da Costa do Cacau, 
mas chegam também de outros territórios como: da Costa do Dendê e 
da Costa do Descobrimento.

METODOLOGIAS E ESTRUTURA DO PLANEJAMENTO

Partindo ponto de vista que a educação deve ser pautada na 
construção de um pensamento crítico, e essencialmente amplo, tendo 
em vista, o contexto cultural e diversificado no qual esta sociedade 
está alicerçada. Consideramos a necessidade de promover o debate 
sobre as pautas e lutas do povo negro na sociedade brasileira, por isso 
a escolha do tema diversidade.

Tomando o pensamento ruseniano conforme Schmidt (2017),

[…] As formas de organizar o ensino e a aprendizagem 
referem-se ao momento em que, tanto quem ensina, 
quanto quem aprende, assumem o estatuto narrati-
vístico da ciência da história. O retorno à vida prática 
indica o momento em que o conhecimento ensinado e 
aprendido revelam o significado e sentido de orientação 
temporal que têm para os envolvidos no processo de en-
sino e aprendizado: professores e alunos [...] o processo 
de construção de sentidos, a partir do conhecimento 
que produz o envolvimento dos sujeitos no seu próprio 
autoconhecimento, no conhecimento do outro e do 
mundo (SCHMIDT, 2017, p. 63-64).

Entende-se que a educação para as relações étnico-raciais, 
precisa ser fomentada em todos os espaços educativos. Mas, formar 
mulheres e homens comprometidos a promover a equidade de direitos 
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aos diferentes grupos étnico-raciais e sociais, que discutam questões 
de interesses coletivos, valorizem as diferentes visões de mundo, e 
lutem pelo fortalecimento das diferentes identidades e direitos, com-
batendo ao racismo e discriminações, são objetivos da Educação?

Podemos responder esta questão tomando como referência o 
pensamento de que o conhecimento só pode ser legitimado epistemo-
logicamente, se tiver origem na prática e, politicamente, se se tornar 
instrumento de intervenções mais qualificadas nessa mesma prática 
(ROMÃO; GADOTTI, 2012).

Concordamos ainda com um ensino de história que possibilite 
que os e as estudantes exprimam as suas compreensões do passado 
histórico e possam consciencializarem pela análise de uma narrativa 
progressiva e historicamente fundamentada. Ou seja, adotamos o 
conceito de consciência histórica, em uma perspectiva ruseniana, 
conforme definida por Garcia (2013),

[...] como categoria articuladora de análises sobre re-
sultados da aprendizagem de conhecimentos históricos 
permitiu uma aproximação com ideias construídas pelo 
educador brasileiro Paulo Freire, especialmente no 
que se refere à passagem da consciência ingênua para 
a consciência crítica, movimento este responsável por 
mudanças que educadores e educandos explicitam em 
sua compreensão do mundo (GARCIA, 2008, p. 130).

Tomando como referência a afirmação anterior e a Lei 10.639, 
de 2003, que instituiu nos estabelecimentos de ensino fundamental 
e médio, públicos e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre 
História e Cultura Afro-Brasileira, a escolha pelo tema Diversidade – 
especificamente a questão étnico-racial afrobrasileira – teve relação 
com a chegada do mês de novembro, e por acreditarmos que uma so-
ciedade tem sucesso quando há respeito à diversidade, e que todos os 
cidadãos tenham condições para uma vida digna, com qualidade. Ou 
seja, por ser uma questão relevante e em pauta na história brasileira.
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Este relato visa discorrer de modo descritivo a vivência metodo-
lógica de delineamento experimental, com base qualitativa e englobou 
um grupo focal de 96 pessoas (entre alunos pacientes matriculados e 
não matriculados, e acompanhantes).

O primeiro desafio imposto à equipe de quatro docentes que 
atuam no HRCC foi buscar possibilidades metodológicas. O planeja-
mento das aulas precisava levar em consideração três aspectos peda-
gógicos, quais sejam: I – a sazonalidade na permanência do aluno por 
um curto ou longo período de frequência; II – a diferença entre idade/
série (a possibilidade em uma mesma enfermaria estarem internados 
pacientes de segmentos, etapas ou séries diferentes), e, por fim, III – a 
grande variação de realidades socioculturais.

Outra preocupação a que chegamos foi a questão do tempo, 
isto porque o tempo de aula e mesmo de internação é muito variável 
em ambiente hospitalar, por conseguinte, desejávamos que a aula 
possibilitasse uma visão global sobre o conteúdo abordado.

Buscando uma proposta capaz de atingir os objetivos apresen-
tados, foi realizado um levantamento bibliográfico e, a partir destas 
leituras, chegamos a dois métodos referenciais que se tornaram um 
binômio indissociável como alternativa, uma resposta as demandas 
que expusemos anteriormente: o Método Criativo Sensível (MCS) e a 
aula como oficina.

O Método Criativo Sensível (MCS) baseia-se na concepção de 
educação freiriana, vendo do educando do seu lugar social no mundo 
e na educação, considera que os estudantes são sujeitos pertencentes 
a um espaço e tempo, e possuem disposição para problematizar sobre 
sua existência, particularmente a partir de situações cotidianas, e 
realizar reflexões críticas que podem transformar seu modo de vida e 
o meio onde vive.

O grupo, neste método passa a ser um espaço democrático, 
de diálogo das múltiplas vozes e permite a socialização no espaço 
coletivo. Para nós, o uso da MCS nas enfermarias do HRCC, durante 
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as aulas teve por foco possibilitar a formação deste tipo de grupo. Na 
perspectiva metodológica freiriana, a discussão de grupo é fundamen-
tal pois valoriza-se a singularidade de cada sujeito.

Passemos agora a compreender a proposta da aula oficina 
conforme Barca (2004). Primeiramente, o professor seleciona um con-
teúdo, pergunta aos alunos o que eles sabem a respeito, verificando 
o que eles já sabem, o que ainda precisam saber, o que necessita ser 
reconstruído e desconstruído. A partir daí, Barca sugere que se selecio-
ne os materiais e recursos pertinentes para a aula. Barca afirma que:

O “plano”, qualquer que seja o formato que assuma, 
numa perspectiva de construtivismo social representa 
um projeto que procura antecipar as vertentes hoje 
requeridas numa aula, em termos de instrumentaliza-
ções a focalizar, conteúdos temáticos a operacionalizar 
em questões problematizadoras e consequentes expe-
riências de aprendizagem, sem esquecer a avaliação 
contínua, e por vezes formal, das tarefas (BARCA, 2004, 
p. 135).

Enquanto historiadora, Barca procura com a proposta da aula 
oficina o desenvolvimento da instrumentalização de interpretação de 
fontes, por exemplo. Os alunos recebem um conjunto de fontes com 
posturas divergentes adotadas por atores da história sobre o mesmo 
tema, também lhes são apresentados mapas, imagens e textos. Se 
deseja que os alunos consigam correlacionar essas fontes, para isso 
lhes são entregues questões, as quais eles são chamados a solucionar 
em duplas ou pequenos grupos.

Outro aspecto é que a escolha por trabalhar temáticas não 
desconfigura o respeito pelos conteúdos programáticos. Ao contrário, 
como afirma Barca (2004) “se o professor estiver empenhado em par-
ticipar em uma educação para o desenvolvimento, terá de assumir-se 
como investigador social: aprender a interpretar o mundo conceitual 
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dos seus alunos” (BARCA, 2004, p. 132). A intenção deve ser de mediar 
os alunos na modificação positiva dos conceitos que já possuem.

Notemos que ambos os métodos apresentados recorrem a 
relação mediada pela atitude dialógica, ação plenamente possível no 
ambiente hospitalar onde a maior parte das aulas ocorre de modo 
mais particularizado (com um número menor de estudantes).

A sistematização da atividade ocorreu mediante o levantamen-
to prévio do grupo focal: Estudantes da EJA e do Ensino Médio. É im-
portante destacar que na mesma enfermaria encontramos estudantes 
do Ensino Médio com idade entre 16 a 22 anos e também da EJA com 
idades entre 18 a 65 anos.

A duração das aulas oficinas ficou condicionada ao estado biop-
sicológico dos alunos pacientes, a dimensão máxima do número de 
alunos pacientes por aula oficina foi de seis participantes e a duração 
das aulas foi de 90 até 120 minutos. A seleção dos materiais utilizados 
nas aulas oficinas (vídeos, textos, imagens) teve por prioridade possi-
bilitar que os alunos pacientes realizassem inferências e comparações, 
despertando o saber crítico como veremos adiante.

EXECUÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

De modo geral, a abordagem inicial da aula oficina para o grupo 
focal previamente definido começou com o questionamento sobre 
o que significava para eles a palavra “Diversidade”. O objetivo deste 
questionamento foi explorar qual o conhecimento possuíam acerca 
deste conceito.

As respostas foram ligadas a palavra “diferente”, “que é diferen-
te”, “variedade”. Partindo das suas inferências, fomos questionando: 
o Brasil é um país com muita diversidade? Todos responderam que 
“sim”. Por quê? Perguntamos. E quase todos responderam que tinha 
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relação com os indígenas, portugueses, negros e outros grupos étni-
cos. Todavia, houve alunos que não souberam explicar.

Assim, lançamos outra pergunta: “Aqui nesta enfermaria 
temos exemplos desta diversidade?”. Todos responderam que “sim”. 
Seguimos indagamos: “Se temos tanta diversidade e isso é tão comum, 
por que as pessoas são tratadas de modo diferente uma das outras?”. 
Muitos responderam “por causa da cor”, e outros argumentaram “por-
que uns são ricos e outros pobres”, “por terem pessoas que se acham 
melhores que outras”. Iniciamos aí um debate buscando desconstruir 
a utilização indiscriminada da palavra diferença e diversidade como 
sinônimos. Trabalhamos o significado de cada palavra, seu conceito.

A seguir, os professores de Linguagens levaram algumas expres-
sões preconceituosas1 (foram selecionadas 20 frases), os alunos reti-
ravam aleatoriamente uma frase e era solicitado que as explicassem, 
por exemplo: “negro de traços finos”, “mulata”, “serviço de preto” [...].

Diante das respostas dadas, propusemos que assistissem a um 
curta metragem Xadrez das cores2 (2004). Em seguida, perguntamos 
o que tinham entendido do filme e como este filme se relacionava com 
o que tínhamos debatido até ali. Todos falaram de preconceito, por 
causa da cor e da posição socioeconômica.

Pedimos então que tentassem explicar qual a origem deste 
preconceito. O objetivo foi permitir explorar suas capacidades indivi-
duais de argumentar e aprofundar o conhecimento. Observamos que 
os alunos da EJA tiveram dificuldade de reconhecer as bases históricas 
para justificar suas afirmações, porém tinham noção que era algo que 

1  Compreendemos como palavras ou expressões preconceituosas aquelas que 
foram criadas em cima de situações vividas por negros, principalmente na época 
escravocrata, e que são utilizadas até hoje conforme apresentada por Mendéz (2016).
2  Curta metragem de 2004, com 21 minutos, dirigido por Marco Schiavon, narra a 
história de uma senhora branca que fica sob a guarda de uma empregada doméstica 
negra. A idosa não faz questão nenhuma de disfarçar seu racismo é utiliza o jogo de 
xadrez para humilhar a empregada, mas é justamente o jogo de xadrez que fará com 
que as personagens produzam reflexões que mudarão as suas vidas.



334COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

vinha do passado e ainda permanecia. Já os estudantes do Ensino 
Médio além de reconhecerem, também citaram fatos históricos como 
a escravidão, o tráfico de escravos, a estrutura social desde o período 
colonial, o processo de abolição no Brasil, o racismo estrutural etc.

Neste ponto, cabe expor algumas reflexões a que chegamos 
diante das diferenças na qualidade das respostas. Percebemos que 
os alunos que estão cursando o Ensino Médio, são alunos regulares, 
que vem em uma sequência de ano escolar, compatíveis com a idade, 
praticamente sem repetências e interrupções.

Por outro lado, os estudantes da EJA, na totalidade, estavam 
retornando aos estudos após um período sem frequentar a escola, 
com dificuldades em realizar leituras mesmo de pequenos textos 
e também em redigir parágrafos simples sobre algo estudado (daí a 
opção por trabalhar com vídeos, mapa conceitual com palavras chaves 
e oralidade). Todavia, carregavam vivências que durante as respostas 
orais associaram as cenas do curta metragem.

Em seguida, apresentamos um pequeno vídeo com estatísticas 
sobre desigualdade racial, Desigualdade Racial no Brasil – 2 minutos 
para entender!3 que trata da diferença entre brancos e negros no 
Brasil. O objetivo era que por meio de dados numéricos os estudantes 
reconhecessem aspectos cotidianos da desigualdade. A professora de 
Ciências da Natureza e Matemática aproveitou para explicar/revisar 
porcentagem e solicitou aos estudantes que explicassem o vídeo, 
comentando as estatísticas apresentadas.

Chamou muito atenção os alunos se dizerem parte daquelas es-
tatísticas, outros contaram experiências de preconceito que já haviam 
vivenciado ou presenciado. Entre os estudantes da EJA, os exemplos 
e testemunhos de vivências ligados a situações de preconceito foram 

3  O vídeo com 2 minutos de duração foi produzido pela Revista Superinteressante 
baseado em dados estatísticos do IBGE, ONU, SEPPIR entre outros e apresenta 
números sobre como a cor da pele influencia na educação, saúde e renda, além de 
índices sobre violência no Brasil.
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descritas com mais profundidade e em maior número. Atribuímos 
isso a diferença de idade, por serem mais velhos que os alunos do EM 
tinham experimentado mais situações. Outro aspecto foi que mais de 
70% se identificaram como negros ou negras.

Os vídeos foram assistidos por todos da enfermaria em conjun-
to (alunos e não alunos), posto que grupo era formado por no máximo 
seis pessoas. Era valorizada a fala de cada um, pois queríamos que as 
questões levantadas se estruturassem de modo que cada participante, 
cada aluno, se reconhece por meio do outro.

Diante da especificidade da educação hospitalar, há de se 
considerar que os objetivos, tempo de duração da aula oficina e os 
materiais utilizados serão previamente estabelecidos para que seja 
possível a realização da aula oficina com início, meio e fim no mesmo 
atendimento, ou seja, no mesmo dia.

Afinal, a depender da melhora ou do agravo à saúde que 
acometa o aluno paciente, seu tempo de permanência na Unidade de 
Tratamento Hospitalar pode ser de apenas um dia, e, mesmo assim, 
deverá ser-lhe garantido acesso à educação e a vivência da aula. A 
perspectiva de seguir este método de abordagem busca perceber o 
ganho que a aula gerou tanto ao aluno paciente quanto ao docente, já 
após a conclusão da mesma.

Por isso, ao final, solicitamos que os alunos dissessem palavras 
que representassem suas aprendizagens com relação ao tema da aula 
oficina. As palavras mais citadas foram: respeito, consciência, direitos, 
preconceito, liberdade, desigualdade, justiça, educação, oportunidade. 
Solicitamos que utilizassem a palavra escolhida e dita anteriormente 
para resumir o que aprendeu na aula, destacando o modo como pen-
sava sobre o tema Diversidade e o que mudou com a aula.

A oficina se produziu como uma atividade coletiva, porém 
foram explorados os posicionamentos individuais. Propusemos uma 
aula tendo por fundamento que as relações humanas construídas com 
base no respeito às diferenças e no autoconhecimento como forma de 
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exercício da cidadania, da descoberta da identidade pessoal e cultural 
e prática de reflexões críticas permitindo que cada um se situe como 
ator na sociedade, autêntico e com capacidade de fazer escolhas.

Praticamente todos os alunos pacientes e ou seus acompanhan-
tes estavam com celulares e boa parte afirmou ter acesso à internet 
senão ali no HRCC (por meio de dados móveis), em suas casas ou em 
outros locais. Esta informação foi importante porque as aulas precisam 
ter começo, meio e fim no mesmo atendimento. Optamos, por aguçar 
a curiosidade dos alunos sugerindo que pesquisassem sites, canções 
e outros vídeos que corroborariam para ampliação do entendimento 
sobre a temática Diversidade.

A avaliação foi adaptada de maneira a ser formativa, isto é, 
um diagnóstico para que o aluno possa melhorar sua aprendizagem, 
portanto, não classificatória – e contínua. Esta indicação perpassa pela 
concepção da aula oficina na perspectiva de Barca (2004), ou seja, o 
incentivo a continuar pesquisando o tema de cada aula.

Os ganhos para os estudantes constatados com o uso das me-
todologias foram: a interação entre o grupo focal de cada enfermaria; 
o estabelecimento de laços de amizade; a reelaboração dos conceitos 
sobre convivência com a diversidade, ampliação da capacidade de 
estabelecer relações históricas, de interpretar dados estatísticos.

As aulas oficinas, registradas de modo compilado neste relato 
(posto que foram oito aulas, sendo duas por semana em enfermarias 
diferentes), seguiram uma organização didático metodológica, objeti-
vando se não equacionar definitivamente, colaborar para a promoção 
do sucesso educativo dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A legislação que garante o atendimento pedagógico aos es-
tudantes em de tratamento de saúde valem para em todo território 
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nacional, infelizmente, porém, a política de educação especial do 
MEC não coloca as classes hospitalares como foco de atenção. De-
monstramos que vários documentos garantem o acesso do aluno com 
necessidades educacionais por razão de adoecimento e sua inclusão 
no processo educativo tanto em hospital quanto em domicílio.

A proposta que apresentamos foi uma resposta à tentativa de 
vencer esses desafios, e embora a aula oficina de Barca fosse voltada 
para o ensino de história, o desenvolvimento junto com o MCS deu-se 
mediante o cumprimento de algumas etapas, que, conforme demons-
tramos funcionaram como uma engrenagem contribuindo para a 
realização de ações efetivas de aprendizagens, apontado a eficiência 
metodológica considerando a realidade do HRCC e as condições clíni-
cas dos estudantes.

A metodologia da aula oficina foi uma excelente oportunidade 
de fazer dialogar as disciplinas com a valorização e inclusão do aluno 
paciente no processo ensino aprendizagem, tornando sua permanência 
no ambiente hospitalar mais agradável e significativa. Esta concepção 
remete à Base Nacional Curricular Comum, ao contemplar de forma 
integrada os conteúdos propostos às demais áreas do conhecimento, 
em uma relação de transversalidade, permitindo uma visão global e 
abrangente dos conteúdos selecionados.

Esta prática exige uma nova postura daqueles que desenvolvem 
suas atividades nestas ambiências, produzindo estudos científicos e 
com o processo de construção do conhecimento na área da pedagogia 
hospitalar, propondo uma mudança de pensamento do sistema edu-
cacional e consequentemente no ensino aprendizagem de qualquer 
disciplina do currículo escolar adaptado.

Há que se buscar e construir outros referenciais que norteiem 
as práticas educativas, oportunizando aos professores a ampliação 
de seus conhecimentos e aos estudantes atividades mais atraentes e 
contextualizadas. Portanto, não é a realidade que tem que caber nos 
métodos, são estes que precisam saber captar a realidade, moldan-
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do-se a ela. O importante é estarmos conscientes de que, subjacente 
e incólume a todas as dificuldades e angústias, está situada a missão 
inequívoca da Educação, pois é somente por meio dela que as pessoas 
são formadas e conduzidas a produzir conhecimentos e transforma-
ções sociais.
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RESUMO
Neste relato compartilhamos algumas experiências vivenciadas durante as 
atividades realizadas no projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos 
– Jepp em parceria com o Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas, na Escola Municipal Maria Regina Freitas, no período 
de maio a novembro de 2019. Este relato de experiência tem como objetivo 
refletir sobre as contribuições da educação empreendedora, a inovação e 
criatividade no âmbito do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos. 
A metodologia utilizada neste trabalho é de cunho qualitativo, partindo da 
análise dos relatórios produzidos pelas professoras facilitadores e pela do-
cente multiplicadora. O estudo teórico foi amparado nos seguintes autores: 
Sebrae (2012), Kolb (1990)), entre outros, cujo resultado revelou-se impor-
tante para o desenvolvimento pessoal, profissional e social dos envolvidos, 
além de promover uma aprendizagem significativa favorece também o 
protagonismo e autonomia dos estudantes. Contribuiu para a construção e 
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o aprimoramento de momentos lúdicos que alunos e professores desenvol-
veram atividades práticas empreendedoras valorizando o meio ambiente na 
utilização de materiais sustentáveis e reciclável. Os resultados evidenciam 
que o espaço do Jepp permite aos alunos o aprendizado prático, baseado na 
diversidade de atividades, nas reflexões e discussões de temáticas significati-
vas e atuais da educação empreendedora.
Palavras-chave: Educação Empreendedora. Jepp. Experiências. Inovação. 
Criatividade.

INTRODUÇÃO

As múltiplas particularidades explicitas em uma sala de aula, 
em um grupo de alunos, tem sido pauta frequente de inúmeras dis-
cussões no âmbito escolar. A realidade vivenciada na Escola Municipal 
Maria Regina Freitas, situada à Rua Francisco Candido Xavier, Bairro 
Beija Flor, Guanambi – Bahia não é diferente, nosso enfrentamento 
diário está relacionado aos problemas de evasão, desinteresse, falta 
de acompanhamento familiar, carência financeira e timidez. Mediante 
a esse cenário somos movidas por uma inquietação constante que nos 
faz buscar subterfúgios que estimule atitudes criativas e inovadoras 
nos alunos.

Em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação 
de Guanambi e o Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas –, foi implantado o projeto Jepp – Jovens Em-
prendedores Primeiros Passos, que tem como proposta fomentar o 
empreendedorismo nas instituições educacionais e o desenvolver a 
cultura empreendedora no Ensino Fundamental visando estimular nos 
alunos comportamentos próprios de quem não espera e faz acontecer, 
atitudes daqueles que são capazes de buscar oportunidades ao seu 
redor, sem esperar que estas lhes batam à porta, mediante incentivo 
ao protagonismo infantojuvenil. Dessa forma, objetiva desenvolver no 
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aluno a autoestima, a segurança, o planejamento de ações, o trabalho 
em equipe, a experimentação como importante estratégia de aprendi-
zagem, além de compreensão de que a educação deve ser para toda 
a vida, empreendedorismo, proporcionando a sua prática, estudo e 
debate na sala de aula, desde o ensino fundamental (SEBRAE, 2012).

O Jepp procura apresentar práticas de aprendizagem que esti-
mulem a autonomia do estudante e o desenvolvimento de atributos e 
atitudes importantes para a gerência da própria vida (pessoal, profis-
sional e social). A pessoa passa por uma experiência concreta. Depois, 
reflete sobre a situação e abstrai ou internaliza algum significado. Essa 
“bagagem” que passa a fazer parte dos seus conhecimentos, valores 
ou crenças, pode então ser utilizada em outras situações, muitas vezes 
bastante diferentes da primeira (KOLB, 1990).

Dentro deste programa os alunos recebem todo material didá-
tico do Sebrae e a Secretaria de Educação em contrapartida realiza a 
compra do material necessário para o desenvolvimento das atividades. 
Com este intuito os alunos realizam as atividades teóricas e práticas 
da educaçao empreendedora juntamente com os docentes que foram 
capacitados para realizá-las.

OBJETIVOS

GERAL

• Disseminar a cultura empreendedora entre crianças e 
adolescentes do Ensino Fundamental, para despertar e for-
talecer o espírito empreendedor, a inovação e criatividade.
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ESPECÍFICOS

• Propiciar integração entre os alunos, professores e comu-
nidade local;

• Conhecer características da educação empreendedora;
• Posicionar-se de maneira autônoma diante de situações 

que estimulem o seu perfil empreendedor;
• Respeitar o processo de desenvolvimento sustentável;

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A primeira etapa desse projeto foi marcada pelo curso de capa-
citação das professoras multiplicadoras na cidade de Salvador-BA no 
período de 25 a 31 de maio de 2019. Nessa capacitação foi apresen-
tada toda fundamentação metodológica, o plano de atividades como 
também o manual de capacitação para os professores que aplicariam 
o Jepp na sala de aula.
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Figura 1 – Evento em Salvador (25 a 31 de maio de 2019).
Fonte: Arquivo pessoal (2019).

No período de 15 a 17 de julho de 2019 foi realizada a capa-
citação dos professores da Escola Municipal Maria Regina ministrada 
pelas professoras multiplicadoras. Os professores que participaram da 
formação desenvolveram no decorrer do ano atividades do curso Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos, com os seus alunos, que apresenta 
um propósito pedagógico alicerçado na premissa da educação empre-
endedora. Nesses dias, experiênciou-se momentos lúdicos, criativos, 
proveitosos, pois todos os professores se envolveram de forma positiva 
e aceitável dentro da proposta pedagógica trazida pelo Jepp.
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Figura 2 – Capacitação dos professores em Guanambi (15 a 17 de julho de 2019).
Fonte: Arquivo pessoal (2019).

Com a proposta pedagógica do Jepp para cada ano do ensino 
fundamental, por meio de atividades lúdicas usando sempre materiais 
recicláveis e sustentáveis, os professores já capacitados receberam 
todo o material necessário disponibilizados pelo Sebrae e prefeitura 
municipal começaram a desenvolver cada encontro juntamente com 
os alunos sempre assimilando teoria e prática.

Na Escola Municipal Maria Regina Freitas o projeto funcionou 
nos seguimentos do ensino fundamental 1 e 2. Sendo desenvolvido 
nove temáticas diferentes com encontros que aconteciam na sala de 
aula, no pátio e na horta da escola. Os temas trabalhados são distri-
buídos por turmas, ou seja, cada turma trabalha com um tema, como 
mostra o quadro a seguir:
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Turmas que aplicaram o Jepp na 
Escola Municipal Maria Regina Freitas Temas trabalhados no Jepp

1º ano do Ensino Fundamental 1 O mundo das ervas aromáticas

2º ano do Ensino Fundamental 1 Temperos Naturais

3º ano do Ensino Fundamental 1 Oficina de Brinquedos Ecológicos

4º ano do Ensino Fundamental 1 Locadora de produtos

5º ano do Ensino Fundamental 1 Sabores e Cores

6º ano do Ensino Fundamental 2 Ecopapelaria

7º ano do Ensino Fundamental 2 Artesanato Sustentável

8º ano do Ensino Fundamental 2 Empreendedorismo Social

9º ano do Ensino Fundamental 2 Novas ideias, grandes negócios

Quadro 1 – Turmas e temas trabalhados no Jepp.
Fonte: Sebrae (2012).

Na aplicação dos encontros na sala de aula os professores 
seguiam o plano de aula e as orientações trazidas no manual do faci-
litador.

Ao concluir todas as etapas propostas, a comunidade escolar 
juntamente com Secretaria Municipal de Educação de Guanambi e 
seus representantes realizaram no dia 29 de novembro de 2019 uma 
feira para apresentar os trabalhos desenvolvidos durante o projeto 
Jepp. A feira foi aberta à comunidade e contou com a parceria da 
prefeitura municipal de Guanambi, Sebrae, Universidade do Estado da 
Bahia – Uneb Campus XII e também da Unifg.
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Figura 3 – Feira de finalização do projeto.
Fonte: Arquivo pessoal (2019).

Durante a realização da feira foi possível apreciar palestras, 
momento cultural, brinquedos e brincadeiras. Os produtos produzi-
dos durante os encontros foram vendidos a um preço acessível que 
posteriormente foi usado em benefício dos alunos envolvidos. Com a 
realização da feira encerramos as atividades propostas pelo Jepp no 
ano de 2019.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Na aplicação dos encontros na sala de aula os professores segui-
ram o plano de aula e as orientações trazidas no manual do facilitador 
fornecido pelo Sebrae, cada atividade é pensada com o propósito de 
propiciar ao aluno momentos práticos, “mão na massa”.

O projeto proporcionou atividades dinâmicas que envol-
veram de maneira eficaz todos os alunos. A horta, por 
exemplo apresentou muitas coisas novas aos alunos. 
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Comprometimento, responsabilidade, trabalho em 
equipe foram os pontos mais positivos e os mais traba-
lhados (Professora 1).

A prática após a teoria é a maneira mais eficaz para consolidar 
o aprendizado. E os nossos jovens tem sede dessa prática eles “querem 
uma pedagogia dinâmica, participada, vital, orgânica, rigorosa, adapta-
da, ou o ensino será rejeitado por eles” (CHARBONNEAU, 1979, p. 148).

Minha experiência com esse projeto foi algo marcante, 
me fez despertar o interesse pelo planejamento, ter um 
olhar criterioso na hora de comprar qualquer produto e 
também a identificar as características de um empreen-
dedor. Para minha prática educativa o projeto possibilitou 
uma nova forma de trabalho levando em consideração 
a dinâmica lúdica e abrangente. Ver a empolgação dos 
alunos a cada aula era contagiante e os resultados supe-
raram minhas expectativas (Professora 1).

Entende-se a escola como um espaço que possibilita o desen-
volvimento das capacidades do educando. Capacidades estas que 
iniciam a partir dos saberes que os mesmos adquirem durante o seu 
processo histórico, durante o decorrer de sua vida. Conforme Graciani 
(2001, p. 77) “o educando, sujeito do processo político pedagógico só 
aprenderá agir, agindo [...] a perceber, percebendo [...] a pensar sobre 
as suas ações, pensando”.

O aprendizado sobre o empreendedorismo; o entusias-
mo e interesse dos alunos em executar as atividades do 
Jepp; a integração e esforço de todos(as) da escola para 
a feira acontecer; o apoio dos coordenadores para que 
o projeto se concretizasse. Enfim o Jepp foi um sucesso! 
(Professora 2).

Segundo relatos da professora podemos perceber o entusias-
mo de toda a comunidade escolar no desenvolvimento das atividades 
propostas pelo projeto;
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O Jepp veio para agregar conhecimentos aos envolvidos! 
Os pontos positivos foram vários dentre eles quero des-
tacar o empenho dos alunos, a vontade de ver o “final”. 
Trouxe para sala de aula atividades fora da rotina que 
agregaram muito conhecimento. O fato de não ser só 
teoria desenvolveu nos alunos uma maior evolução nas 
relações interpessoais e fez com que eles se unissem 
mais ainda em busca da concretização do projeto. Fui 
procurada por alguns pais que se mostraram satisfeitos 
com o desempenho dos alunos e com a evolução no pes-
soal e no educacional, enquanto professora facilitadora 
me senti muito motivada pois um dos temas era meu 
hobby (manipulação e venda de alimentos). Me senti 
acolhida e apoiada pela professora multiplicadora.
O projeto foi um desafio prazeroso e produtivo, porque 
o que os alunos aprenderam nos módulos colocaram em 
prática. Ajudando nas outras disciplinas, pois ao longo 
dos encontros houve uma mudança de comportamento 
e a motivação era visível (Professora 3).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vale salientar que esse projeto deu visibilidade a nossa Escola 
Municipal Maria Regina Freitas e a toda comunidade envolvida, além 
de promover a educação e a cultura empreendedora, nos apresentou 
diversas práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do alu-
no para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos 
e atitudes necessários para a gestão da própria vida. Com isso reafir-
mamos a proposta pedagógica do Jepp de sensibilizar os estudantes a 
assumirem riscos calculados, a tomarem decisões e a terem um olhar 
observador para que possam identificar, ao seu redor, oportunidades 
de inovações, mesmo em situações desafiadoras preservando o meio 
ambiente e valorizando a sustentabilidade.
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A SALA DE AULA VAI PARA A COZINHA: 
ENSINANDO E APRENDENDO COM 

ALUNOS DA EJA

Daiane Martins Bocasanta 
Gielli Vieira de Oliveira

RESUMO
Este trabalho descreve e examina parte de um projeto de ensino realizado 
em uma turma de Anos Iniciais da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de 
uma escola pública federal de Porto Alegre-RS. Esse projeto nasceu de uma 
saída de campo da turma para apreciação da exposição Migrações à mesa. 
Tal exposição, exibida pelo Museu da UFRGS em 2019, foi montada pelo Mu-
seu da Imigração do Estado de São Paulo em 2016, com o intuito de colocar 
em discussão as relações entre alimentação e migração. Após a visita, todos 
foram instigados a compartilhar suas próprias receitas de família e histórias. 
Inspirada na pesquisa-ação, a investigação teve como material de pesquisa a 
transcrição de vídeos gravados durante as aulas realizadas no período, bem 
como anotações realizadas em diário de campo. A análise do material esteve 
apoiada em estudos sobre a escola de Masschelein e Simons e pesquisas que 
versam sobre a relação entre culinária e Educação. Os resultados da investi-
gação apontaram para a potência da cozinha como um espaço de construção 
e disseminação de conhecimentos considerados escolares e não escolares. 
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Além disso, a cozinha se mostrou como um espaço de compartilhamento e 
ressignificação de sentimentos, memórias e afetos entre os sujeitos escolares.
Palavras-chave: EJA. Cozinha. Culinária. Práticas Pedagógicas. Histórias de Vida.

INTRODUÇÃO

“Cozinhar é um modo de amar os outros”. Essa frase, presente 
em um conto de Mia Couto (2009) deu o tom para as práticas pedagógi-
cas realizadas com um grupo de três estudantes de uma turma de Anos 
Iniciais da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de uma escola pública 
federal de Porto Alegre-RS, no decorrer do segundo semestre de 2019.

As práticas pedagógicas que aqui examinamos foram gestadas 
a partir de um projeto de pesquisa da professora titular da turma, que 
visa identificar e disseminar atividades e materiais voltados para a 
alfabetização de adultos, bem como, a partir de uma saída de campo 
da turma para a visitação da exposição do Museu da Imigração do 
Estado de São Paulo1, Migrações à mesa, que perfazia uma temporada 
no Museu da UFRGS em Porto Alegre. Ali surgiu a ideia da realização 
de um projeto de ensino que tivesse a cozinha e a culinária como te-
mática presente nas aulas da referida turma. Montada em 2016, essa 
exposição tinha como intuito discutir as relações entre alimentação e 
migração (MUSEU..., 2021). Dentre os elementos a serem apreciados, 
a exposição contava com cadernos de receita, objetos de cozinha e ou-
tras lembranças, como algumas fotos. Como destaca o site do museu: 
“por meio da história de dez famílias, compreendemos a potência dos 
sabores na condução por memórias e afetos e no encurtamento de 
distâncias” (MUSEU..., 2021). 

1  Localizado no edifício da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, em São Paulo, 
o Museu da Imigração do Estado de São Paulo tem como objetivo compreender e 
refletir o processo migratório a partir da história de 2,5 milhões de pessoas de mais 
de 70 nacionalidades que passaram pelo prédio entre 1887 e 1978 (MUSEU..., 2021).
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Assim, já durante a visita, os alunos foram apontando objetos 
com os quais identificaram semelhanças com aqueles que eles, suas 
mães e avós utilizavam nas lides da cozinha, bem como, foram falando 
de seus próprios hábitos alimentares e receitas favoritas. Tal intera-
ção já revelava o potencial de utilizarmos a cozinha da escola como 
um outro espaço para a aula acontecer. Um espaço de circulação de 
muitos saberes, advindos de diferentes personagens, como alunos, 
professores e convidados. Um espaço em que o conhecimento da vida 
também pudesse ser tão valorizado quanto o conhecimento da escola.

Isso nos remete à obra Em defesa da Escola, de Masschelein 
e Simons (2017). Nela os autores argumentam que a escola seria de-
finida como o “tempo livre” entre a unidade familiar, de um lado, e a 
sociedade e o governo, de outro. Isto é, “a escola, por um lado, surge 
como a materialização e espacialização concreta do tempo que, literal-
mente, separa ou retira os alunos para fora da (desigual) ordem social 
e econômica (a ordem da família, mas também a ordem da sociedade 
como um todo) e para dentro do luxo de um tempo igualitário” (MASS-
CHELEIN; SIMONS, 2017, p. 29).

Cabe ressaltar, que nosso intento ao levar a sala de aula para 
a cozinha não foi promover algum tipo de “profissionalização”. Não se 
teve, também, a pretensão de se “trabalhar com a realidade” dos estu-
dantes, pois entendemos, acompanhando o que ensinaram Masschelein 
e Simons (2017), que, mesmo os conhecimentos culinários presentes 
nas vidas dos estudantes, ao virarem alvo daquilo que se faz em sala de 
aula, tornam-se outra coisa. Não é mais o “real”, mas uma aproximação 
daquilo que seria “real”, que se torna escolar. Isso ocorre porque

[...] o conhecimento e as habilidades aprendidas na 
escola de fato têm uma clara ligação com o mundo 
– derivam dele, mas não coincidem com ele. Uma vez 
que o conhecimento e as habilidades são trazidos para 
dentro do currículo escolar, passam a ser matérias e, de 
certo modo, tornam-se separados da aplicação diária. É 
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claro que as próprias aplicações de conhecimentos e de 
competências podem ser abordadas em um ambiente 
escolar, mas só depois de serem apresentadas como 
matérias. Esse conhecimento e essas habilidades são, 
assim, libertados, isto é, separados dos usos sociais con-
vencionais, atribuídos na medida em que são apropria-
dos para eles. Nesse sentido, a matéria sempre consiste 
em conhecimentos e competências autoindependentes. 
Ou, dito de outra forma: o material tratado em uma 
escola não está mais nas mãos de um grupo social ou 
geração particulares e não há nenhuma conversa de 
apropriação; o material foi removido – liberado – da 
circulação regular (MASSCHELEIN; SIMONS, 2017, p. 32).

Masschelein e Simons (2017, p. 34), ao comentarem a obra de 
Pennac, falam da capacidade do professor de “libertar” seus alunos, ou 
seja, de permitirem aos estudantes “se separarem do passado (que os 
oprime e os define em termos de [falta de] habilidade/talentos) e do 
futuro (que é ao mesmo tempo inexistente ou predestinado) e, por-
tanto, dissociarem-se temporariamente de seus ‘efeitos’”. Para isso, o 
professor deveria garantir que um “alarme disparasse” a cada lição. Tal 
alarme deveria fazer com que os alunos saíssem tanto do “pensamento 
ilusório”, aquele que os aprisiona em narrativas de fracasso, como “não 
posso fazer nada”, “por que tentar?”, quanto dos contos de fada inversos, 
como “tenho que fazer isso”, “isso é adequado pra mim” etc. (MASSCHE-
LEIN; SIMONS, 2017). Nesse sentido, “o alarme disparado” nos levava a 
pensar em uma aula e uma abordagem que colocasse sujeitos em pé de 
igualdade, todos ensinando um pouco do que sabiam, compartilhando 
suas histórias, memórias e conhecimentos. Nossa ideia, seguindo Mass-
chelein e Simons (2017) era aproveitar “o tempo livre” para enfatizar 
o luxo que seria desfrutar de um tempo igualitário. Assim, a proposta 
inicial feita aos estudantes foi que, em frente aos colegas e uma câmera 
filmadora, cada um executasse e ensinasse aos demais uma receita de 
família na cozinha, para que pudéssemos compartilhar, proposta essa, 
que foi ampliada no decorrer do processo, como mais adiante comenta-
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mos. Era o momento de subverter algumas narrativas que muitas vezes 
os definiam e que por eles eram repetidas: “eu não consigo aprender”; 
“não adianta, não entra na minha cabeça”; “eu sempre fui assim [...] 
não consigo juntar as letras”, entre outras. Nessas aulas, cada um era 
convidado a ensinar algo que sabia bem e a entender que não saber 
alguma coisa realmente não significa não saber nada.

Com esse texto, nossa intenção é narrar uma experiência 
pedagógica assumindo o que Simons e Masschelein (2017) denomi-
nam de uma língua pedagógica. Para os autores, “ao invés de narrar 
as (boas, más, grandiosas, tristes) experiências de aprendizagem na 
escola, uma língua pedagógica procura dar voz à experiência enquanto 
aprendizagem escolar” (SIMONS; MASSCHELEIN, 2017, p. 56, grifo 
do autor). Assim, não se trata de narrar a experiência de quem não 
seria (ainda) capaz de escrever ou contar, muito menos, por outro 
lado, a experiência de quem já domina essas habilidades (SIMONS; 
MASSCHELEIN, 2017). Isso porque, a experiência escolar diz respeito 
“ao que é experimentado no momento único em que escrever ou con-
tar se tornam uma possibilidade; a experiência enquanto se aprende 
antes de ser de fato capaz de escrever ou contar, mas não apenas a 
experiência de (simplesmente) não ser capaz de escrever ou contar” 
(SIMONS; MASSCHELEIN, 2017, p. 56). Trata-se aqui, de escrever sobre 
experiências que “remetem a estar-no-meio de coisas, à experiência 
de um curso de vida interrompido em novos cursos que se tornam 
possíveis” (SIMONS; MASSCHELEIN, 2017, p. 56).

Destarte, os elementos que conformam essa escrita dizem 
respeito muito mais ao caminho trilhado no processo de aprender, do 
que ao que realmente foi aprendido. Isso não significa que não tivés-
semos preocupação com os resultados a serem alcançados, mas que 
destinamos um olhar para a escola que a identifica como um espaço 
privilegiado de preparo e prática e não simplesmente de performances 
(SIMONS; MASSCHELEIN, 2017). Desse modo, atentamos para a po-
tência de um projeto de ensino que ocorreu perto das bocas do fogão, 
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e que, além de tudo, serviu para registrar por meio da escrita o que 
apenas habitava na oralidade.

Dado o exposto, o objetivo dessa investigação é descrever e 
analisar parte das práticas realizadas ao longo de um projeto de en-
sino realizado no segundo semestre de 2019, buscando trazer alguns 
elementos que evidenciem a potencialidade da cozinha e da culinária 
como uma forma de trabalho com alunos de Anos Iniciais da EJA. O 
presente artigo é dividido em quatro momentos. O primeiro é com-
posto por essa breve introdução em que descrevemos como surgiu o 
interesse pela temática, situamos o referencial teórico que nos guiou, 
bem como o objetivo dessa reflexão. O segundo traz o contexto e a 
metodologia de pesquisa empregada. O terceiro apresenta e discute 
práticas realizadas e, finalmente, no quarto momento tecemos – ainda 
que assumindo a provisoriedade da escrita – as considerações finais 
dessa investigação.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA

Este estudo consistiu em uma pesquisa qualitativa, inspirada 
na pesquisa-ação, conforme discutido por Costa (2007), que demarca 
a não neutralidade da pesquisa, bem como, o entendimento de que 
tal modalidade de pesquisa, assim como qualquer outra, é constituída 
de relações de poder. Destarte, a pesquisa-ação “[...] vai criando uma 
realidade que é uma forma de captura pela significação em que está 
implicada no poder: quem narra – grupos ou indivíduos – exerce poder 
sobre o que é narrado” (COSTA, 2007, p. 92). Do mesmo modo, quem 
narra também é narrado (COSTA, 2007). Nesse sentido, o material de 
pesquisa aqui escrutinado é composto por anotações em diário de cam-
po e transcrições de vídeos gravados durante três das aulas realizadas 
durante o referido projeto de ensino. Tais vídeos, utilizados ao final do 
projeto para a composição de uma apresentação para as demais turmas 
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da EJA, foram filmados e utilizados para os dois fins – pesquisa e exibição 
– com o consentimento dos alunos envolvidos nas atividades.

As práticas de que tratam essa investigação foram realizadas 
em uma escola pública federal de Porto Alegre, com uma turma de 
Anos Iniciais da EJA, formada por três estudantes. Os alunos, que 
chamaremos aqui de R., A. e M., tinham idades entre 40 e 70 anos. 
Os alunos mais velhos, A. e M. eram irmãos, com 69 e 70 anos respec-
tivamente. Estes, apesar de aposentados, continuavam trabalhando 
como zelador e pedreiro/pintor, para ajudar a complementar a renda 
familiar. O aluno mais novo trabalhava como supervisor de jardinagem 
de uma empresa terceirizada que atuava junto à universidade da qual 
a escola faz parte.

A instituição escolar em questão possui refeitório, porém, 
por normas próprias do setor, bem como a organização do mesmo, 
é vedado seu uso pedagógico por parte dos professores. Não havia 
naquele momento, um espaço específico para a realização de práticas 
culinárias por parte dos sujeitos escolares. No entanto, na escola há 
uma copa, com um fogão industrial, geladeira, pia, mesa, cadeiras e 
alguns utensílios de cozinha. Durante o dia, essa copa é utilizada por 
servidores, especialmente para o consumo de suas refeições e, me-
diante agendamento prévio, por alguns professores que realizam – de 
forma improvisada – práticas culinárias com seus alunos ali. Durante 
a noite, período em que ocorriam as aulas da EJA, geralmente a co-
zinha permanecia fechada e, com isso, disponível para as aulas que 
empreendemos. Nem tudo que era necessário para a realização das 
receitas estava disponível, então, em alguns momentos era preciso 
levar formas, panelas ou frigideiras para as aulas. Do mesmo modo, 
os ingredientes para as receitas eram adquiridos pelas professoras e 
alunos, com combinação prévia.

Em uma breve pesquisa, foi possível observarmos a existência 
de diferentes estudos que discutem o uso da culinária como temática 
em salas de aula de turmas de EJA, como os de Cavalcante (2010), 
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Carvalho (2019) e Costa et al. (2019). Destacamos ainda, produções, 
que embora não tratem especificamente da EJA, aproximam-se de 
questões observadas ao longo de nossa pesquisa. Desse modo, citamos 
as produções de Ferreira e Wayne (2018), que discutiram questões re-
lativas ao preparo de alimentos por mãos femininas em uma realidade 
ocidentalizada, e a de Collaço (2009) que buscou, em sua investigação, 
entender o papel da cozinha na formação de identidades.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Após a visitação à exposição Migrações à mesa, em sala de aula, 
procuramos saber quais receitas de família cada aluno dominava bem e 
que poderia ensinar aos colegas. São essas práticas – ainda que o proje-
to não tivesse se esgotado com elas – que iremos abordar nessa escrita. 
Desse modo, o aluno R. se ofereceu para fazer um bolo que chamava 
de “quindão da vovó”, o aluno A. disse que faria massa com galinha e o 
aluno M. propôs a realização de um arroz carreteiro. Ficou decidido que 
o primeiro a fazer sua receita seria R.. Para tanto, precisávamos saber 
que ingredientes seriam adquiridos. A receita, então, foi sendo ditada 
pelo estudante para a professora que registrava a mesma no quadro. 
Com isso, passamos a explorar os elementos que compõem o gênero 
textual receita, bem como, a lista de supermercado. Esse, inclusive, foi 
um movimento realizado com as receitas dos outros dois alunos. Ao 
explicarem como faziam algum prato, geralmente os alunos não sepa-
ravam, por exemplo, ingredientes do modo de preparo, fazendo uso de 
frases como: “então tu bate no liquidificador 3 latas de milho, 3 ovos 
etc.”. No decorrer do projeto, aos poucos os discentes já sabiam que 
para escrever uma receita, primeiro era preciso citar os ingredientes 
para após dizerem o modo de preparo. Antes de irmos para a cozinha, 
também assistimos alguns vídeos de programas culinários, para enten-
dermos como funcionava essa forma de ensinar a fazer uma receita.
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No primeiro dia de realização das práticas culinárias, em tom 
de brincadeira, foi proposto que R. se imaginasse no lugar da apresen-
tadora de televisão Ana Maria Braga e nos ensinasse, enquanto a aluna 
bolsista de Iniciação Científica (IC) filmasse o preparo da receita. Esse 
aluno nem sempre era tão expansivo na sala de aula e nos surpreendeu 
ao começar:

R.: Hoje nós vamos fazer um “quindão da vovó”. Sou o 
R.. Sou aluno da EJA. Então [...] vamos fazer um doce. Vai 
três latas de leite condensado, três latas de milho, qua-
trocentas gramas de coco e três ovos. E dois fermentos 
para o quindão do domingo. Pra comer com a família.
Professora: Então tá! R., por que tu escolheste essa 
receita?
R.: Porque nós comemos todo final de semana. Que é 
um doce muito gostoso e bom de se aproveitar o domin-
go olhando uma televisão do Faustão.
[...]
Professora: Com quem tu aprendeste essa receita? R.: 
Com a minha avó.
[...]
Professora: E era família grande? Como era tua família? 
R.: Era família muito grande. Era na base de três bolos. 
Professora: Ela fazia três de cada vez?
R.: Três bolos cada vez, pra comer com a família que era 
muito grande. A família. Aí a gente se arrumava e iam 
todos pro Gasômetro. Pra comer bolo na beira da água 
lá. Todo mundo fazer churrasco. Antigamente, que nem 
o Parque da Harmonia, se dirigia todo mundo pra lá. [...] 
Já tomamos muito banho dentro do Guaíba. [...] Ah! Eu 
era, eu tinha uns [...] tinha uns nove anos. [...] Eu não 
me esqueço, por causa que a minha fazia [o bolo] direto 
também em casa.

Como é possível observar, o feitio das receitas culinárias na 
cozinha da escola, não se restringiu ao preparo do alimento e a explo-
ração de atividades de alfabetização. O manejo do alimento, a escolha 
da receita, os aromas e sabores suscitaram memórias. Para além da 
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satisfação de uma necessidade fisiológica, estar ao redor da mesa e do 
fogão constrói relações sociais. Como discute Cavalcante (2010, p. 60), 
a respeito da culinária:

[...] percebendo a culinária não apenas como formado-
ra, mas também como reflexo de hábitos e costumes 
do povo brasileiro, vale lembrar sua função de estreitar 
laços de amizade. É na mesa de bar que se conhecem 
novos amigos. Em meio a goles de cerveja e a porções 
de tira-gosto (buchadas, carneiradas, paneladas etc.), 
o brasileiro joga conversa fora e se refaz da jornada de 
trabalho. Um outro costume ligado à comida e ainda 
existente em algumas famílias é o hábito de almoça-
rem juntos, todos os seus integrantes, aos domingos. 
Geralmente essas reuniões acontecem na casa de avós 
e pais, dirigindo-se para lá netos, filhos, tios e parentes 
(CAVALCANTE, 2010, p. 60).

A fala do aluno, então, nos remete a tudo isso, em especial as 
reuniões familiares em torno da mesa. Ao fazer o “quindão da vovó”, 
ele ressignificava sua história. Ele ofertava para nós, a parte doce de 
sua infância, algo que lhe trazia memórias felizes. No entanto, outras 
memórias também inundavam sua fala. Assim, ele também nos contou 
situações de infância que, apesar do sorriso – um pouco menor, como 
foi possível notar – demarcavam a desigualdade social em que sempre 
esteve imerso e que, provavelmente era o motivo de, na atualidade, 
ocupar um banco escolar na EJA:

R.: A gente vendia rapadura no sinal. Meu vô que fazia 
pra gente vender. Mas tem um segredo pra render o coco.
Professora: Ah! Agora tu vais ter que contar esse segre-
do! R.: Isso aí é segredo, profe. Isso aí não dá pra falar.
Professora: Ah não! Como é que faz rapadura? Pra ren-
der o coco? R.: Mamão verde. Se rala ele.
Professora: Tu pegas o mamão ou tu pegas [...] não 
entendi se é o mamão ou se é o caule.
R.: O caule do mamão verde. Professora: E aí tu tiras a 
casca [...]
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R.: Tira a casca verde e fica o talo branco. Rala bem 
ralado. E depois mistura no coco ralado e queima. Pra 
fazer cocada. [...] O caule dá pra comer. Fica com quase 
que nem o gosto do coco ralado.

O estudante fala aqui das memórias ligadas ao trabalho infan-
til, que acabamos discutindo em sala de aula depois. Sentindo-se a 
vontade em frente ao grupo, faz também a confissão da transgressão 
que colocava em curso junto ao seu avô e que resultava em um maior 
rendimento da matéria-prima das cocadas vendidas, o coco e com isso, 
um maior lucro. De certo modo, isso se assemelha ao que Bocasanta 
e Knijnik (2012) apontaram em sua pesquisa sobre crianças catadoras 
de resíduos sólidos. Naquele estudo, as autoras identificaram que, 
visando maiores lucros na venda de resíduos sólidos para a reciclagem, 
as crianças faziam alguns movimentos, como aumentar o peso dos 
resíduos, amassando latinhas com pedrinhas dentro, colocando um 
pouco de água dentro de garrafas pet em sacolas cheias do produto, 
ou ainda, molhando algumas folhas de papelão que eram escondidas 
entre outras secas. Embasadas no pensamento foucaultiano, as auto-
ras definiram essas estratégias como movimentos de contraconduta, 
isto é: “[...] movimentos que [...] procuram, eventualmente em todo 
caso, escapar da conduta dos outros, que procuram definir para cada 
um a maneira de se conduzir [...]” (FOUCAULT, 2008, p. 257). Ou seja, 
assim como aquelas crianças, que, para satisfazer suas necessidades de 
consumo subvertiam algumas regras, faziam R. e seus familiares que 
buscavam um lucro maior, que garantisse suas precárias existências.

A aula capitaneada pelo aluno A. também foi prenhe de his-
tórias de vida. Esse discente, um senhor de 69 anos na época, geral-
mente era muito reservado e tímido, deixando muitas vezes ao seu 
irmão, M., o papel de falar por ele. A receita que ele escolheu fazer foi 
massa com galinha. O combinado para as aulas de culinária era que a 
professora trouxesse os alimentos, mas, nesse dia, o aluno não seguiu 
o acordado, pois “massa boa é a que vende perto da minha casa”. Ele 
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trouxe a massa, temperos de sua horta e ovos de suas galinhas para 
a aula. Trouxe sua faca e a tábua de corte também. As mãos rápidas 
cortavam os temperos e a boca respondia à professora com monossí-
labos. Ao contrário do colega anterior, que conversava e gesticulava ao 
cozinhar, a atenção do A. realmente estava ligada a cada passo de seu 
meticuloso modo de preparar os alimentos.

Professora: O senhor é o cozinheiro da casa? A.: Geral-
mente não. Na realidade não.
M.: Mas faz. Humildade dele.
Professora: Por que, ele cozinha bem, M.? M.: Com certeza!
Professora: O que ele fez que o senhor já comeu que é 
bom?
M.: Ihh [...] Um galeto, uma massa com galinha, um 
arroz com galinha [...] tá sempre [...] um especialista. Ele 
trabalhou comigo uma época e todo dia, onze horas eu 
largava ele pra ele fazer comida pra nós.
Professora: Vocês trabalhavam em construção?
M.: Isso. E todo dia ele tinha um temperinho verde, tinha 
salsinha, tinha cebolinha [...] ele gosta de incrementar 
o negócio. Ele é bem inteligente! E além de tudo, ele é 
bem caprichoso, porque o mais importante de tudo é 
ser caprichoso.

Por serem irmãos, esses dois alunos dividiam histórias de vida, 
gestos, sabores, hábitos alimentares. Como evidencia Certeau (1996, 
p. 234), “cada hábito alimentar compõe um minúsculo cruzamento de 
histórias”. Nesse caso, histórias compartilhadas de família, de espaços 
de trabalho e de temperos. Outro aspecto a destacar nas falas dos dis-
centes é o afeto que permeia o ato de cozinhar. Um afeto proveniente 
de quem cozinha para quem come e o afeto de quem come em relação 
àquele que cozinha. Tal como Mia Couto (2009) enuncia no conto “A 
avó, a cidade e o semáforo”, trabalhado em uma das aulas do projeto 
com os alunos: “cozinhar é um modo de amar os outros”. O afeto, 
acreditamos, portanto, também esteve presente em toda organização 
do processo, na escolha dos ingredientes, na atenção dispensada 



363COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

para que cada passo na cozinha resultasse em algo primoroso para o 
paladar alheio. Para Ferreira e Wayne (2018, p. 120), “cozinhar requer 
uma motivação afetiva, cozinhar para si parece não ter sentido”. Como 
as autoras verificaram em sua pesquisa, ao longo das entrevistas que 
realizaram, “expressões como ‘comer qualquer coisa’, ‘comer porcaria’ 
e ‘nem como’ apareceram na maioria [...] quando a pergunta era: o 
que você cozinha quando está sozinha?” (FERREIRA; WAYNE, 2018, 
p. 120). Afinal, “cozinhar para si faz com que as motivações afetivas 
desapareçam” (FERREIRA; WAYNE, 2018, p. 120).

Na aula em que M. fez seu carreteiro, assim como R., memórias 
acerca do trabalho infantil também vieram à tona a partir do preparo 
do alimento. Como ele relatou:

Professora: E essa receita, era uma receita de família?
M.: É. Desde de guri eu ia para os acampamentos com 
o meu irmão, desde gurizinho e fazia comida [...] carre-
teiro [...]
Professora: Acampamento farroupilha?
M.: Não [...] era num galpão, parava longe de casa. 
Sozinho assim, só eu e meu irmão. Trabalhava durante 
toda a semana e só voltava pra casa no final de semana.
Professora: E daí vocês ficavam num acampamento? M.: 
Isso [...]
Professora: Com que idade isso?
M.: Eu tinha onze anos. Já cozinhava. O que caia na rede 
era peixe.

Em geral, os alunos se orgulhavam de suas trajetórias em que o 
trabalho iniciou muito cedo, mesmo tendo roubado parte da infância, 
mas, ao mesmo tempo, sentiam-se mais orgulhosos ainda de poder ter 
oferecido outra infância para os filhos. Os mais velhos não cansavam 
de contar acerca de filhos e filhas que já formados na faculdade e até 
concluindo o segundo curso universitário. Já o mais novo, mostrava-se 
muito feliz por comprar todo material escolar de que a filha necessita-
va e até mesmo, por organizar uma festa de debutante para a mesma. 
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Seus filhos puderam/estão podendo, fazer outras histórias, com menos 
restrições do que eles tiveram. Como observaram Ferreira e Wayne 
(2018), em sua pesquisa, a cozinha, vista sob um viés psicológico tam-
bém pode ser vista como um espaço especial de psicoterapia. Afinal,

[...] o cheiro da comida, que muitas vezes remete a 
sentimentos agradáveis, às vezes saudosos e, por causa 
do valor sentimental atribuído, talvez até melancólicos. 
Entretanto, também pode ser um espaço que possa 
levar o indivíduo a ressignificar momentos de sua vida, 
pois é um espaço que possibilita o desenvolvimento de 
relações tanto sociais quanto emocionais, na medida em 
que as práticas culinárias podem ser ajustadas de acordo 
com o dinamismo do contexto em que o indivíduo se en-
contra. Dessa forma, as transformações tanto na esfera 
privada quanto na pública são muito importantes para a 
formação e a ressignificação da eterna formação psíqui-
ca do indivíduo (FERREIRA; WAYNE, 2018, p. 118-119).

Foi possível aprender muitas coisas com os alunos, tais como, 
as técnicas utilizadas pelos pequenos produtores da agricultura fami-
liar para não desperdiçar o arroz e o feijão colhidos:

A.: Tudo tem uma técnica, professora. O arroz e o feijão, a 
gente não [...] o certo, geralmente, pessoal que conhece, 
eles limpam o arroz pra uma semana ou duas, conforme 
vão usando. Vão pegando aquele arroz do saco, onde 
tem aquela coisa de guardar arroz ali, conforme eles vão 
fazendo, vão usando, pra não estragar, não carunchar. 
Senão dá caruncho. Daí dura mais tempo o arroz. [...] E 
o feijão, a gente guarda com um pouco de casca junto, 
porque depois a gente vai usando e vai tirando. Pra não 
carunchar, nem nada.

Em outra passagem, a professora comentava sobre as técnicas 
de conservação da carne de porco nos tempos em que não havia ge-
ladeira, conforme aprendido com a sua avó e os alunos completavam: 
“nós matava um porco lá em casa, dava seis latas daquela, de banha. 
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Dá 120 quilos de banha de porco. Aí tu fritava lá todas aquelas carnes 
e guardava dentro. Depois de dois, três meses puxava aquela carne e 
bah [...] muito bom, demais!” (Aluno M.). Esse processo, como o aluno 
demarcava, era indispensável, pois “não existia [geladeira] naquela 
época. Nem luz. Lá pra fora não tinha luz” (Aluno M.). As lembranças 
da professora também se mesclavam às lembranças dos alunos, que 
tanto aprendiam, quanto ensinavam.

O trabalho, vale ressaltar, não se limitava à execução da receita. 
Enquanto o bolo assava, os alunos sentavam à mesa para realizar tare-
fas de escrita, leitura e matemática. Rótulos eram explorados. Medidas 
eram discutidas. Jogos e alfabetos móveis eram manipulados. Notas 
fiscais eram examinadas. Contos e lendas eram lidos. Textos eram 
produzidos. Discutíamos conhecimentos da área de ciências, como as 
propriedades dos alimentos que estavam sendo preparados e os bene-
fícios de uma alimentação equilibrada. Substituições de determinados 
alimentos por opções mais saudáveis virava uma pauta. A professora 
estagiária que acompanhava a turma, cuja primeira formação era 
como nutricionista, nos falava dos nutrientes presentes nas refeições 
que juntos desfrutávamos. Questões relativas às origens dos alimen-
tos, bem como a herança cultural de diferentes povos, acessadas por 
meio da culinária também entravam na ordem do dia. As aulas de 
culinária foram também um pretexto para falarmos de assuntos que 
comumente não seriam das aulas, mas que eram um prato cheio para 
o processo de ensino-aprendizagem. A letra Q não era de quadro. Ela 
era de quindão. O G era da galinha, o M da massa, o C do carreteiro. As 
letras ganhavam cheiro, forma e sabor e a cada palavra relativa a culi-
nária que grafávamos no quadro ou no caderno, lembranças daqueles 
momentos tão descontraídos, inundavam a sala de aula.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Optamos, nesse artigo, por delimitação de espaço, descrever 
e analisar apenas parte das práticas realizadas com a turma de EJA, 
que compuseram um projeto realizado no segundo semestre de 2019, 
em um intento de falar sobre um processo. Sobre uma experiência 
de aprender na escola (SIMONS; MASSCHELEIN, 2017). No entanto, 
outras reflexões poderiam ser feitas, corroborando para a potência 
da cozinha e da culinária como espaço/forma de trabalho com turmas 
de EJA. Para além das aulas em que os alunos foram os professores/
cozinheiros, tivemos também, dias em que as professoras trouxeram 
e executaram receitas, bem como, nos aprofundamos no estudo de 
questões relativas à Educação das Relações Étnico raciais a partirdas 
influências dos povos indígenas e africanos em nossa culinária. 
Tivemos também a visita de dois imigrantes do Haiti (um professor 
universitário e uma médica), em uma ocasião, em que, além de prepa-
rarem pratos de origem haitiana, trouxeram objetos de arte daquele 
país e nos deram uma aula de História e Geografia sobre o mesmo. 
Fruto do projeto, editamos um vídeo com alguns momentos especiais 
dessas aulas, apresentado para as demais turmas da EJA na Mostra 
das Oficinas, que ocorre sempre ao final de cada semestre na escola 
em questão. Organizamos e ofertamos também, um pequeno livro 
reunindo as doze receitas realizadas no período, fotos e atividades lú-
dicas de alfabetização – como caça-palavras, cruzadinhas, labirintos e 
outras – para os alunos continuarem, de forma divertida e significativa, 
seus estudos no período das férias. A última atividade realizada foi um 
encontro de professoras e alunos na casa de um dos estudantes, que 
nos preparou um jantar especial com galeto, saladas e sobremesas.

Como antes destacado, a realização de receitas em sala de aula 
proporcionou a ressignificação de histórias de vida, o agenciamento 
de afetos e a troca de saberes entre alunos e professoras. As receitas 
nos possibilitaram atividades dentro e fora da sala de aula. Com elas, 
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foi possível realizar atividades de letramento, numeramento, estudos 
de história e ciências, além de temas transversais como aqueles que 
envolvem os cuidados com a saúde. Sobre isso, é possível afirmar que 
o tema alimentação, quando abordado no ambiente escolar, pode 
ganhar um caráter educativo, diferente da abordagem de saúde pres-
critiva convencional.

No que concerne à escrita, foi possível observar maior familia-
rização com o texto, por parte dos estudantes, em especial em ativida-
des em que sistematizavam experiências vividas na prática da cozinha. 
Aqui, era sempre como reescrever parte da própria história. Ao final 
do semestre, os alunos identificavam as partes que compõem o gênero 
textual receita, bem como, ensaiavam a elaboração de pequenas listas 
de supermercado em que exploravam suas hipóteses de escrita. Cál-
culos e histórias matemáticas também foram criados e resolvidos com 
base nas experiências vividas no período.

Cabe ressaltar ainda, o caráter agregador da experiência 
realizada. Não obstante, a cada aula, além das professoras e alunos 
envolvidos, sempre aparecia alguém que acabava desfrutando dos qui-
tutes ali preparados. Por vezes, turmas inteiras – como no dia em que 
tivemos os convidados haitianos – apareciam na cozinha e aprendiam 
junto conosco. Para isso, não era preciso convite. Os aromas exalados 
pela comida eram o chamariz e sempre tinha lugar para mais um – ou 
vários – ao redor da mesa. Esses lugares eram ocupados não apenas 
para o desfrute dos alimentos, afinal, “a culinária é um pretexto para 
debater os temas da vida, pois é próximo à boca de todos, do sabor às 
palavras. Sua falta, presença, interditos, desejos podem denunciar e 
anunciar, informar e alertar” (COSTA et al., 2019, p. 91-92).
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RECONSTRUINDO MEMÓRIAS POR  
MEIO DA LEITURA LITERÁRIA:  

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA EJA

Laís Lemos Silva Novo Pinheiro

RESUMO
O presente relato de experiência é resultante de uma prática docente no coti-
diano escolar de um colégio público do município de São Gonçalo-RJ, envolven-
do o diálogo entre narrativas de memórias e leitura literária em uma turma do 
nono ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Assim sendo, fundamentado 
nas contribuições de teóricos como Freire, Cosson, Ecléa Bosi entre outros, 
este estudo tem por objetivo compartilhar uma ação pedagógica demonstran-
do as potencialidades de um trabalho com valorização de histórias de vida e 
reconstrução de memórias por meio da literatura. A partir de estratégias de 
letramento literário e metodologias de círculos de leitura e oficina artístico-
-literária com métodos de pesquisa narrativa foram alcançados importantes 
resultados como avanços na interpretação de textos e de mundo, na oralidade 
e na proficiência oral e leitora. Os alunos experimentaram fortalecimento de 
identidade e autoestima, além de melhorias em relacionamentos interpesso-
ais. Espera-se, pois, que este relato propicie o emergir de novos diálogos e de 
outras perspectivas e práticas docentes para o ensino na EJA, podendo servir 
de inspiração e ampliação de conhecimento para a área estudada.
Palavras-chave: Práticas Docentes. Educação de Jovens e Adultos (EJA). Me-
mórias. Leitura literária. Letramento Literário.
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INTRODUÇÃO

O presente relato de experiência se refere a uma ação pe-
dagógica envolvendo o diálogo entre texto literário e narrativas 
de memórias realizada em uma escola pública do município de São 
Gonçalo-RJ com alunos do nono ano da modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Foi selecionada a escritora Clarice Lispector, 
representante do cânone modernista do século XX, com seleção de 
textos que versavam sobre a temática das memórias trabalhados em 
Círculos de leitura coletiva (COSSON, 2014b), havendo reconstrução 
das memórias/histórias de vida dos alunos por meio da leitura da obra 
da autora, buscando desenvolver, assim, o letramento literário.

O principal fundamento do letramento literário escolar ou do 
ensino de literatura na escola é formar leitores capazes de construir 
novos sentidos para si e para o mundo que os cerca a partir de uma 
experiência de leitura crítica e reflexiva do texto literário. Partindo 
desse fundamento e acreditando na relevância de práticas docentes 
no cotidiano escolar que considerem também o cotidiano discente é 
que surgiu a mobilização para o desenvolvimento e para a realização 
desse estudo. Considerar as bagagens que os alunos da EJA carregam 
consigo por meio das narrativas de vida inspiradas pelo literário é um 
trabalho pedagógico que considera as realidades desse alunado e que 
colabora para um ensino voltado às práticas sociais com instauração 
de novos sentidos e fortalecimento de identidade e autoestima.

Nesse sentido, por meio dos princípios de uma pesquisa qua-
litativa que se desenvolveu durante o período de mestrado em edu-
cação e que, agora, tem prosseguimento no doutorado, os objetivos 
estabelecidos que regeram a ação pedagógica aqui relatada resumem-
-se em reconstruir memórias por meio da leitura literária realizada 
em Círculos de leitura; relacionar à própria vida a temática temporal 
e social presente nos textos; trabalhar a leitura, a expressão oral e a 
escrita além de elementos da narrativa; promover debate, reflexão e 
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argumentação acerca da crítica social presente nos textos literários; 
participar em oficina artístico-literária de apresentação oral com car-
tazes e fotos sobre memórias resgatadas a partir da leitura de Clarice 
Lispector. Para tanto, foram elaboradas algumas etapas metodológicas 
e estratégias de ensino.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos ocorreram por meio de es-
tratégias de letramento literário (COSSON, 2014a) que é o processo de 
apropriação da literatura enquanto linguagem, com construção literá-
ria de sentido, garantindo o contato do leitor com a obra por meio de 
prática social e que se utiliza dos diferentes domínios da vida, sendo 
uma responsabilidade da escola (COSSON, 2014a; ZAPPONE, 2008).

Foram utilizadas também metodologias de Círculos de leitura 
(COSSON, 2014b) e oficina artístico-literária, além de métodos de pes-
quisa narrativa (CONNELY; CLANDININ, 1990; NÓVOA, 1995) entendida 
enquanto movimento tanto na sua dimensão epistemológica, quanto 
nas suas possibilidades metodológicas, em que histórias de vida, 
memórias e diálogos se tornam ferramentas de análise interpretativa. 
Tais narrativas guardam importantes ensinamentos e geram grandes 
aprendizagens para a vida, daí a relevância da escuta em sala de aula, 
pois “ somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com 
ele, mesmo que, em certas condições, precise de falar a ele” (FREIRE, 
1996, p. 71).

O relato a seguir está organizado em uma estrutura metodoló-
gica baseada no livro Círculos de leitura e letramento literário, de Rildo 
Cosson (2014b), uma eficaz e condizente estratégia de letramento 
literário para turmas da EJA.
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A PREPARAÇÃO

De acordo com Cosson, para que um círculo de leitura seja 
bem-sucedido, é fundamental que os alunos estejam preparados, os 
textos selecionados e os encontros para este fim organizados. Para 
tanto, o autor destaca a relevância da estruturação sequencial a seguir.

A MINIAULA

Este momento serviu para que a professora contextualizasse o 
assunto, apresentando a escritora Clarice Lispector e noções de epifa-
nia, tempo cronológico e psicológico, ou seja, uma breve explanação 
teórica para apresentar a temática, expor os objetivos do projeto e 
situar os alunos.

A SELEÇÃO DAS OBRAS

Os textos escolhidos para os Círculos de leitura foram os contos 
Feliz Aniversário e Tentação; ambos direcionados para a temática do 
resgate de memórias, lembranças e recordações, que são assuntos que 
estimulam o público da EJA. Pela experiência pessoal da professora 
com textos nas aulas da EJA, verifica-se que este público tende a se 
sentir mais estimulado quando consegue estabelecer relações entre o 
texto lido e suas próprias histórias de vida e questões de identidade. 
Além disso, “[...] as obras devem contemplar diferentes níveis de difi-
culdades de leitura dentro do horizonte de competência da turma e, 
preferencialmente, ter ligações entre si [...]” (COSSON, 2014b, p. 162).
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A DISPOSIÇÃO DOS LEITORES

Com o intuito de sondar os hábitos de leitura dos alunos, bem 
como a disposição dos leitores para que os Círculos de leitura surtis-
sem efeito, foi aplicado um questionário semiestruturado. A partir dos 
resultados obtidos com o questionário, a professora conseguiu traçar o 
perfil da turma e, assim, obter o nível de disposição dos leitores.

O interesse de um leitor em participar de um círculo de 
leitura pode ser resultado de muitos fatores, que vão 
desde a solidão nas grandes cidades até as obrigações 
escolares. Ainda que relevante, seja qual for o interesse, 
o leitor precisa ser devidamente preparado para parti-
cipar das discussões. Em um primeiro momento, essa 
preparação consiste em apresentar ou dar a conhecer 
sua história de leitor [...] através de questionários (COS-
SON, 2014b, p. 163-164).

Foi por meio das respostas dos alunos ao questionário sobre 
gostos e hábitos de leitura aplicado que foi possível vislumbrar a pos-
sibilidade e a necessidade de um trabalho voltado para o resgate e a 
reconstrução das memórias desses alunos, uma vez que se observou 
a ocorrência de histórias de vida registradas nas questões discursivas 
e até mesmo o extravasar oralmente durante a aula de aplicação do 
questionário.

A SISTEMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Antes de começarem as leituras dos contos de Clarice Lispector, 
foi decidido entre professora e alunos o calendário, a organização da 
estrutura de disposição das carteiras em círculo na sala de aula, os 
papéis de cada um nas reuniões e as regras de convivência.
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A EXECUÇÃO

Prática efetiva dos Círculos de leitura na turma do nono ano da 
Educação de Jovens e Adultos. Círculo de leitura “é essencialmente o 
compartilhamento organizado de uma obra dentro de uma comunida-
de de leitores que se constitui para tal fim” (COSSON, 2014b, p. 158). 
As atividades foram divididas em três fases, como sugere Cosson: o ato 
de ler, o compartilhamento e o registro.

O ATO DE LER

No primeiro encontro, começamos com o conto Feliz Ani-
versário. Os alunos gostaram muito da experiência de lerem o texto 
coletivamente e em voz alta, alegando facilitar o entendimento. Em 
seguida, no outro encontro, foi escolhido para leitura e interpretação 
o conto Tentação.

O COMPARTILHAMENTO

Esta etapa foi um momento frutífero e surpreendente, os alu-
nos reconheceram os benefícios e a importância da partilha de conhe-
cimentos, interpretações e diferentes pontos de vista. Segundo Cosson 
(2014b), a fase do compartilhamento compreende duas etapas:

I. Pré-discussão: uma espécie de preparação para a 
discussão, os alunos fazem marcações no texto e 
anotações de suas impressões durante e logo após 
o ato de ler.

II. Discussão propriamente dita: o objetivo é alcançar 
“a conversa afiada”, o diálogo fundante da leitura.
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Neste momento de compartilhamento, foi observada a cres-
cente relação das obras lidas com as histórias de vida dos alunos, “daí 
a importância que o círculo de leitura seja um espaço de compartilha-
mento efetivo [...] uma oportunidade para se dividir a leitura e expe-
riências pessoais, até porque a leitura de uma obra sempre envolverá 
[...] a experiência prévia do leitor” (COSSON, 2014, p. 170). Ou seja, 
gancho perfeito para justificar a associação proposta nesse estudo de 
se associar às memórias dos sujeitos da EJA.

O REGISTRO

O registro ocorre sempre ao final da leitura total das obras, é 
o momento em que os alunos refletem sobre a maneira como estão 
lendo, o funcionamento do grupo e sobre as obras em si. No caso do 
projeto em questão, o diário de leitura dos alunos da EJA foi realizado 
em seus próprios cadernos.

Importa declarar que, ao final dos Círculos de leitura e seus res-
pectivos registros, a professora escreveu algumas frases impactantes 
retiradas de textos da autora Clarice Lispector e explicou os objetivos 
e as diretrizes da etapa seguinte, denominada “elaboração de um 
produto especial”. As frases no quadro serviram para aguçar a reflexão 
dos alunos, provocar identificação com algumas delas e estimular a 
pesquisa por outras. Os alunos foram alertados da existência de várias 
obras atribuídas erroneamente à Clarice Lispector na internet e que, 
por isso, era preciso um senso crítico e de pesquisa.

A ELABORAÇÃO DE UM PRODUTO ESPECIAL

Destacando as palavras de Cosson (2014, p. 24), “o mais rele-
vante não é o conjunto das obras ou as suas funções sociais, mas sim o 
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uso que se faz desse conjunto”. Portanto, esta etapa configura-se como 
um dos momentos ápices do projeto pedagógico, em que há o resgate 
das memórias dos alunos da EJA, propiciando maior aproximação e 
entendimento tanto entre os próprios alunos, quanto com os textos 
literários que versam sobre tal temática.

Resgatar as memórias dos alunos a partir de textos da literatura 
favorece o letramento literário, conferindo maior empoderamento e 
contribuindo para a formação ética e estética do aluno. Os discentes 
da Educação de Jovens e Adultos carregam consigo várias histórias, que 
quando compartilhadas, propiciam reflexão e tornam-se ensinamen-
tos aos demais. Dessa forma, logo após os Círculos de leitura, houve 
aprofundamento temático e associação social com a proposta de os 
alunos relacionarem as leituras as suas próprias memórias e histórias 
de vida, por meio de uma Oficina artístico-literária.

OFICINA ARTÍSTICO-LITERÁRIA: UM ÁLBUM DE RETRATOS: 
AS FACES DO TEMPO RESGATADAS POR MEIO DE UM 
MERGULHO NOS TEXTOS DE CLARICE LISPECTOR

I –  Apresentação oral e em cartazes: Os alunos prepararam 
cartazes das mais diversas maneiras de expressão e criatividade, po-
dendo optar pelo tempo cronológico ou tempo psicológico, conforme 
explicação prévia, durante a chamada miniaula. Por meio desses 
cartazes e da contação oral de suas histórias de vida, eles resgataram 
suas memórias e compartilharam com os colegas, promovendo maior 
integração e conhecimento do outro. A apresentação foi toda referen-
dada em Clarice Lispector e cada aluno escolheu passagens, trechos e 
frases da escritora canônica que mais refletiam suas histórias de vida.

Foi um momento crucial de partilha e autoconhecimento. As 
fotos do passado, retratando a infância e juventude dos alunos, bem 
como momentos importantes de suas vidas e toda a organização dos 
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cartazes exprimiam o modo de ser de cada aluno. Os trechos escolhi-
dos de Clarice Lispector traduziam uma abordagem bem significativa 
e pessoal dos estudantes da EJA, a tal ponto que no momento das 
apresentações vários alunos choraram, riram, recordaram. Conforme 
aponta Casa Nova (2011, p. 147), “a imagem faz hoje, mais do que 
nunca, parte de nossa relação com a experiência”, ou seja, as imagens 
utilizadas pelos alunos (fotos, recortes de jornais e revistais, adesivos) 
serviram para representarem, expressivamente, as experiências de 
vida de cada um. Apontamento também recorrente no pensamento de 
Colomer (2007), em “Andar entre livros: a leitura literária na escola”, 
que avulta a dupla função do recurso narrativo, destacando a relevân-
cia da integração da imagem.

Um aluno contou sua história, dizendo ser “negro, gay, do 
candomblé e ter cabelo duro”, revelando traços que são motivo de 
exclusão social no Brasil contemporâneo e terminou sua fala lendo 
a frase de Clarice Lispector presente em seu cartaz “Sou sempre eu 
mesma, mas com certeza não serei a mesma para sempre” e, em se-
guida, complementou com outra frase da escritora que ele buscou na 
internet “E se me achar esquisita, respeite também, até eu fui obrigada 
a me respeitar”. Nesse momento, todos da sala aplaudiram e um dos 
alunos levantou da cadeira para parabenizar o colega. Constatamos o 
empoderamento que a atividade proporcionou aos alunos.

Houve também casos de marido e mulher, mãe e filho, e ir-
mãos apresentando suas memórias em conjunto, visto que também 
estudavam juntos na mesma turma do nono ano da EJA. Um casal 
utilizou a frase de Lispector “Decifra-me, mas não conclua, eu posso 
te surpreender” e contaram as histórias de suas vidas interligadas e 
tendo por resultado o filho deles. Foi emocionante. Teve ainda mãe e 
filho apresentando juntos, porém cada um com uma frase diferente 
da escritora estudada. A mãe escolheu “Liberdade é pouco, o que eu 
desejo ainda não tem nome”, justificando que desejava ter mais tempo 
para ela, pois seu filho cuja frase escolhida foi “Já que sou, o jeito é 
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ser” é um aluno especial (nomenclatura utilizada na Prefeitura de São 
Gonçalo). Esse aluno contou, emocionado, tudo pelo o que passou em 
decorrência das sequelas da meningite, história que ninguém da sala 
ainda conhecia. Vale acrescentar também, que este aluno quase não 
fala, mas neste dia se sentiu estimulado.

Outro estudante também considerado especial, com laudo mé-
dico de atraso mental, disse não ter memórias boas para contar e nem 
ser bom em nada. Entretanto, estimulado pelos demais colegas, ele 
admitiu ter tido aulas de dança no passado e que hoje em dia é bom na 
“dança do passinho”. Então, ele levantou da carteira e foi comprovar 
que dançava bem. Foi um momento lúdico importante para a integra-
ção desse aluno. Contamos ainda com três irmãos que compartilharam 
suas memórias com a turma e se emocionaram ao relatar que foram 
separados quando menores e só agora puderam conviver juntos e 
estudarem na EJA. Um dos irmãos foi o que mais falou e os outros dois 
choraram bastante de emoção. Eles ficaram abraçados a apresentação 
inteira. Ao final de todas as apresentações, os cartazes foram expostos 
pela sala para que todos pudessem observar com calma.

II – Produção escrita das memórias dos sujeitos da EJA: Diferente 
das apresentações orais, as produções escritas demonstraram um mo-
mento de reflexão mais profunda quanto a alguns momentos de maior 
dificuldade que os alunos passaram. A relação com a escrita foi de uma 
entrega ampla, em que a folha de papel se tornou uma espécie de diário.

III – Apresentação musical: Como culminância do projeto, encer-
ramos com a apresentação musical de dois alunos da turma que cantam 
muito bem. As músicas cantadas e acompanhadas no violão e por toda 
turma também versavam sobre a temática que permeou o projeto, são 
elas Pais e filhos, de Dado Villa-Lobos, Renato Russo e Marcelo Bonfá, 
da banda Legião Urbana e Epitáfio, de Sérgio Britto, cantada pela banda 
Titãs. Dessa forma, houve um divertido e reflexivo fechamento.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

No transcorrer da ação pedagógica, identificamos resultados 
positivos em relação à leitura e à produção oral. Os alunos se sentiram 
à vontade para narrar suas memórias e histórias de vida, por meio de 
importantes estímulos à oralidade, experimentando momentos de 
construção e reafirmação de identidade e fortalecimento da autono-
mia e autoestima. Por conseguinte, houve melhorias no âmbito da 
interpretação de textos visíveis tanto nas aulas das demais disciplinas 
relatadas pelos professores, quanto nas percepções interpretativas 
de mundo. Freire (1996, p. 16) já alertava que “ensinar exige respeito 
aos saberes dos educandos”, sobretudo os das classes populares, 
respeitando saberes socialmente construídos na prática comunitária 
e também discutindo a razão de ser desses sabres em relação com o 
ensino dos conteúdos.

Já com relação à produção escrita, percebemos a necessida-
de de um trabalho mais direcionado a fim de alcançarmos maiores 
avanços. A atividade realizada serviu de parâmetro para se pensar em 
estratégias que pudessem potencializar o trabalho com a escrita em 
sala de aula da EJA. Os alunos apresentaram algumas dificuldades, 
resultantes, em sua maioria, de seus processos educacionais interrom-
pidos a curto ou longo prazo, visto que, como aponta a LDB 9.394/96 
em seu artigo de número 37, eles não tiveram acesso ou continui-
dade de estudos na idade própria (BRASIL, 1996). Quando retornam 
aos bancos escolares, possuem defasagens no que tange ao uso da 
gramática, escolhas lexicais e construção de parágrafos, entretanto, 
surpreendem pelo modo como narram suas memórias, pelo conteúdo 
de suas palavras e pelas histórias de superação que guardam grandes 
reflexões e aprendizagens.

Já, ao término das apresentações, muitos alunos se emocio-
naram, refletiram, e conheceram histórias que os fizeram perceber 
melhor o outro. Até mesmo a professora descobriu fatos/histórias 
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que a fez entender mais seus alunos. Foi um importante momento de 
troca. De acordo com Ecléa Bosi (1994), a memória atende uma função 
social e o que parece ser individual passa a fazer parte do coletivo. Para 
a autora, a memória não é apenas sonho, mas trabalho; ela esclarece 
que relembrar em conjunto é um ato de reconstrução da memória de 
maneira compartilhada, construindo laços de relacionamento entre os 
indivíduos, envolvidos em uma bagagem cultural comum.

O trabalho com o literário, por sua vez, colaborou para maior 
sintonia entre os saberes formais e informais, por meio de práticas 
educativas que valorizam as histórias de vida dos alunos da EJA, com 
reconstrução de suas memórias e experiências de fruição ética e esté-
tica a partir da leitura de textos literários da escritora Clarice Lispector 
que tanto nos convida a questionamentos e reflexões sobre a vida, 
sobre nós mesmos. Conforme nos ensina Candido (1995), a literatura 
precisa ser concebida enquanto um conhecimento específico do hu-
mano, constituindo-se como um direito inalienável a ser ofertado ao 
aluno, independentemente de sua condição social e econômica.

Assim sendo, em uma análise mais abrangente, foi possível 
desenvolver o letramento literário, por meio do potencial da meto-
dologia dos Círculos de leitura coletiva (COSSON 2014a, 2014b) e da 
oficina artístico-literária por meio das narrativas de memórias na Edu-
cação de Jovens e Adultos. Os resultados da intervenção pedagógica 
aqui relatada foram tão profícuos que se transformaram em inspiração 
para outras práticas envolvendo literatura e memórias na EJA e para 
pesquisa na área de estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que diz respeito às considerações e contribuições da prática 
de ensino aqui relatada, observamos momentos de autoavaliação e 
criticidade, além de aprendizagens pela troca de experiência e tra-
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balho coletivo. Os alunos se engajaram na dinâmica dos Círculos de 
leitura, bem como na interpretação e compreensão dos textos lidos 
e participação nas discussões e debates. Destacam-se ainda a perfor-
mance nas apresentações orais dos trabalhos e exposição visual dos 
cartazes, além das produções escritas e do entrosamento nas ocasiões 
de interação em grupo, como na culminância musical.

Quanto à professora, ocorreu uma maior reflexão sobre sua 
prática pedagógica, abertura para aprendizagens conjuntas que ul-
trapassem o paradigma simplificador e permitam construir junto aos 
alunos e outros professores projetos inovadores, estimulantes e efi-
cazes. Espera-se, pois, que os professores da EJA busquem considerar 
as bagagens culturais e de vida de seus alunos e que planejem aulas 
pensando em suas realidades, expectativas e reais necessidades.

Por fim, entendemos a relevância de um trabalho direcionado 
às especificidades do público tão diversificado que compõe a moda-
lidade da Educação de Jovens e Adultos. Abordagens educacionais 
voltadas às práticas sociais colaboram para uma formação plena do 
cidadão da EJA. Valorizar as histórias de vida e experiências que esses 
alunos possuem promove processos de formação e transformação a 
partir de partilhas de vivências e saberes, e a leitura literária assume 
papel de destaque para inspirar esses momentos de reflexão e troca. 
Relatos de experiências como este mostram que é possível um traba-
lho diferenciado e significativo para turmas da EJA por meio do diálogo 
entre literatura e memórias, podendo contribuir para inspirar outras 
práticas docentes no cotidiano escolar.
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RESUMO
O presente trabalho objetiva trazer conclusões preliminares da pesquisa em 
desenvolvimento no curso de Mestrado Acadêmico Intercampi em Educação 
e Ensino – Maie, na Universidade Estadual do Ceará – Uece. Pretende apre-
sentar a Pedagogia da Alternância, seus instrumentos pedagógicos e analisar 
as inter-relações entre trabalho e educação no Centro Familiar de Formação 
por Alternância Manoel Monteiro, localizada em Lago do Junco, Estado do 
Maranhão a partir das inquietações: como se relacionam teoria e prática, 
trabalho e educação na práxis educativa na escola? E em que medida a orga-
nização curricular por alternância potencializa a relação trabalho-educação 
em sua elaboração teórica na práxis educativa da escolar? Esta constitui uma 
pesquisa de caráter documental e bibliográfico, e se apoiou nas obras de 
Araújo (2010) Ribeiro (2010), Gimonet (2007), Caldart (2012), Marx (2002), 
Frigotto (2002, 2009), Engels (2002), Saviani (2007), Sousa Junior (1997) e 
Vazquez (2011). Pode-se inferir que na proposta formativa da Pedagogia 
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da Alternância, a relação entre o trabalho e educação se materializa no seu 
fazer pedagógico cotidiano, pelo trabalho prático desenvolvido nas diversas 
atividades produtivas no tempo escola e no tempo comunidade. Essa pers-
pectiva educativa requer o exercício da organicidade individual e coletiva e 
no exercício dialético entre teoria e prática.
Palavras-chave: Pedagogia da Alternância. Educação do Campo. Instrumen-
tos Pedagógicos. Trabalho e Educação.

INTRODUÇÃO

No Brasil, em que pese o avanço na garantia à educação no 
ensino fundamental, constata-se ainda um grande déficit de acesso no 
ensino médio, notadamente nas zonas rurais. No Estado do Maranhão, 
são diversos os desafios: aqui se destacam dados básicos referentes à 
matrícula, sendo que apenas 74,04% dessas são efetivadas; Dos jovens 
matriculados, apenas 53,6% na idade acima de 14 concluíram essa última 
etapa da educação básica; e ainda existem pelo menos 3.386 milhões de 
pessoas sem o ensino médio completo no estado (IBGE, 2019).

Frente a tais desafios, no esforço de construir alternativas que 
possibilitassem o acesso da juventude camponesa à educação escolar, 
assegurando sua permanência no campo e uma educação contextu-
alizada com sua realidade e comprometida com o desenvolvimento 
rural, desenvolveram-se no Brasil, desde os anos de 1960, os Centros 
Familiares de Formação por Alternância (Ceffa), os quais adotam a 
Pedagogia da Alternância.

Ao conhecer essa experiência educativa, vivenciá-la enquanto 
estudante e, posteriormente, como professora do Centro Familiar de 
Formação por Alternância, a Pedagogia se fez prática e também refle-
xão teórica que se concretiza como interesse de pesquisa, construído 
ao longo da trajetória pelos temas da educação e do trabalho.
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De acordo com Gimonet (2007) e Ribeiro (2010), a Pedagogia 
da Alternância nasce na França na década de 1930, com a criação das 
Maisons Familiares Ruralis, ou seja, as Casas Familiares Rurais (CFRs) 
e se expandem para a Itália na década de 1960, configurando-se como 
Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), e de lá, para diversos outros países. 
No Brasil, a primeira experiência iniciou-se em 1968, no estado do 
Espírito Santo, pelo Movimento de Educação Promocional do Espírito 
Santo (Mepes), inspirado na experiência italiana. Atualmente, a ex-
pansão de projetos educativos na perspectiva da Educação do Campo 
proporcionou a ampliação da Pedagogia da Alternância em quase todo 
o território rural brasileiro.

Essa pedagogia se apresenta como modalidade formativa da 
Educação do Campo, que por sua vez, objetiva garantir a continuidade 
da escolaridade de crianças, jovens e adultos em áreas rurais e de 
Reforma Agrária, constituindo-se como afirma Caldart (2012) mais que 
uma educação no campo, mas, sim, uma escola que estando no campo 
é também do campo, no que concerne ao seu projeto pedagógico, 
o currículo sobre a vida, a cultura e as lutas dos povos que residem 
nesses territórios e um projeto de desenvolvimento que permita a 
permanência das famílias e uma produção livre de agrotóxicos. Dessa 
forma, a Pedagogia da Alternância é adotada como metodologia de 
aprendizagem que permite aos jovens permanecerem em suas comu-
nidades e continuar seus estudos.

Nos Ceffa, a alternância é organizada em tempo Escola e Tempo 
Comunidade e geralmente, os alunos ficam duas semanas na escola 
e duas semanas com a família. No Tempo Escola, os estudantes são 
envolvidos por uma dinâmica de atividades cuja programação inclui, 
o estudo sistematizado, em sala e/ou no campo, a organicidade do 
espaço de convivência, as tarefas domésticas, e o trabalho prático nas 
atividades produtivas diversas na propriedade. Toda essa rotina de 
trabalho (material e não material) se estabelece como caráter educa-
tivo. Na proposta educativa da Pedagogia da Alternância, o trabalho 
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no campo, assim como a organicidade geral dos alunos e do ambiente 
escolar, representa uma extensão da sala de aula, propondo-se aos 
alunos uma formação mais ampla, na perspectiva da aprendizagem 
significativa e autonomia para a vida.

A centralidade dada pela Pedagogia da Alternância ao trabalho 
levou aos seguintes questionamentos: como intencionalmente se 
relacionam teoria e prática, trabalho e educação na práxis educativa 
no Ceffa Manoel Monteiro? E em que medida a organização curricular 
por alternância potencializa a relação trabalho-educação, tanto em 
sua elaboração teórica quanto na práxis educativa do cotidiano esco-
lar? Nesse sentido, apoiou-se teoricamente, em Marx (2002), Frigotto 
(2002, 2009), Kosik (2002), Engels (2002), Saviani (2007), Sousa Junior 
(1997), Vazquez (2011), Ribeiro (2008), Gimonet (2007), Ribeiro (2010) 
e Caldart (2012).

OBJETIVOS

Entender em que medida a organização curricular por alternân-
cia potencializa a relação trabalho-educação, tanto em sua elaboração 
teórica quanto na práxis educativa do cotidiano escolar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No processo investigativo, o levantamento de dados tomou como 
referência a pesquisa bibliográfica e documental. Na primeira, optou-se 
pela aproximação de bibliografias que tratassem das categorias Pedago-
gia da Alternância, trabalho e educação principalmente, e no segundo, 
fez-se necessário a aproximação do Projeto Político Pedagógico do Ceffa 
Manoel Monteiro. Por último, as informações obtidas foram devida-
mente analisadas e sistematizadas de acordo com o foco do trabalho.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

No decorrer da pesquisa se compreendeu que Pedagogia da Al-
ternância consiste na formação da pessoa utilizando espaços e tempos 
diferentes divididos entre meio sócio profissional (família, comunida-
de e trabalho) e meio escolar em internato (com monitores e outros 
colaboradores) guiado por uma proposta que visa à formação integral 
do educando e o desenvolvimento do meio em que está inserido.

Esses tempos e espaços de formação são articulados por di-
versas atividades curriculares denominadas de instrumentos pedagó-
gicos, dentre os quais se destacam: Plano de Estudo, Visita de Estudo, 
Colocação em Comum, Intervenção Externa, Caderno da Realidade, 
Projeto de Vida do jovem, Estágios, Acompanhamento Personalizado, 
Visita à Família, entre outras atividades, que são específicas de cada 
escola, aplicadas de acordo com sua realidade e necessidade (RIBEIRO, 
2010). Nesse sentido,

[…] a Pedagogia da Alternância é uma expressão polissê-
mica. Apresenta elementos comuns, como a articulação 
entre o tempo destinado às atividades escolares e o 
tempo destinado às atividades de trabalho. Mas essas 
atividades se relacionam de maneiras diversas, de acor-
do com as regiões onde ocorrem as experiências, as con-
dições que impedem a sua realização, e as concepções 
teóricas que fundamentam suas práticas (RIBEIRO, 2010, 
p. 292-293).

A proposta pedagógica da formação por alternância está es-
truturada em quatro pilares, que a caracteriza e a “sustenta”, quais 
sejam: a formação integral do aluno, as associações mantenedoras, 
a alternância, e desenvolvimento local. Isso representa o que Morim 
(apud UNEFAB, 1999) chama de processo de complexidade, onde não 
existe um único elemento que intervém na formação, mas é a relação 
e a interação desses elementos que chega a produzir um novo efeito 
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em cada pessoa, onde dificilmente se pode medir a importância que 
têm cada um deles.

Baseado nos ensinamentos de Gimonet (2007) cabe resumida-
mente identificar os elementos que compõem os pilares de formação 
na PA: a Formação Integral da Pessoa – baseia-se na formação que 
prepara o aluno para a vida. Leva em conta a totalidade e a integrali-
dade do sujeito como ser humano e tudo aquilo que pode enriquecer 
a sua formação, considerando a formação escolar, profissional, social, 
educação, cidadania, projeto de vida, economia, família, o meio e etc.

Trantando-se da Associação – integram pessoas as comunida-
des, os pais de alunos, instituições locais, lideranças na articulação, 
planejamento e nas ações do processo formativo compreende o 
primeiro passo para a solidificação da formação por alternância, sig-
nifica uma forma/ação de tomar decisão, de assumir responsabilidade 
dentro do grupo. A participação associativa possibilita a interação das 
famílias do processo formativo nos Centros Familiares de Formação 
por Alternância (Ceffa).

A Alternância – significa o conjunto dos períodos formativos 
que se repartem entre o meio sócio profissional e a escola em intera-
ção. Ela funciona como um sistema em que os diferentes componentes 
interagem (escola, o trabalho, a relação com a família, a comunidade 
etc). Os alunos saem da experiência do encontro de saberes mais 
teóricos para voltar novamente à experiência prática. Coloca-se para o 
alternante uma dupla relação com o trabalho, ao mundo da produção 
e de seus saberes, à vida social e econômica, ambiental e cultural da 
localidade onde vive e de outro lado o contato com o mundo escolar, 
com as atividades, sua cultura e seus saberes. A alternância rompe 
com a descontinuidade e faz a ligação e interação entre os espaços 
escolares e o tempo em comunidade. Neste movimento, o Ceffa se 
aproxima da formação integral da pessoa.

O quarto pilar de sustentação da Pedagogia da Alternância 
refere-se ao Desenvolvimento Local. Sua prática é pensada a partir 
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da ação educativa dos jovens e adultos, visualizados como atores do 
progresso de suas comunidades, baseado na mudança da realidade 
socioeconômica. A prática desse pilar se consolida pela efetivação da 
alternância real, denominada por Gimonet (2007) como alternância 
integrativa, que não se limita a uma sucessão dos tempos de formação 
teórica e prática, mas realiza uma estreita conexão entre os dois, além 
de um trabalho reflexivo sobre a experiência. Aqui, o projeto pessoal do 
jovem é estratégico e privilegiado, pois coloca o formando como ator 
envolvido em seu meio. São esses pilares e sua efetiva conexão e inte-
gração que materializa a caracterização da Pedagogia da Alternância, 
sua aplicabilidade enquanto modalidade educativa e especificidade.

Além desses, a formação sugerida pela Pedagogia da Alternân-
cia dos Ceffa é sustentada ainda por princípios. O primeiro se refere à 
primazia da experiência sobre a prática, representado, sobretudo, pela 
caminhada permanente entre a vida e a escola. O segundo princípio 
trata da articulação dos tempos e dos espaços da formação. De acordo 
com Gimonet (2007), este se impõe para uma formação contínua na 
descontinuidade das atividades, reforçado pelo terceiro princípio, 
que reforça a valorização da formação no ritmo de três tempos (meio 
familiar, escolar e meio familiar). O quarto princípio é a formação 
profissional e geral de forma associada e o quinto princípio se refere a 
associação dos pais e mestres.

Vale ressaltar que a vivacidade do método pedagógico em foco 
vai ser efetivado a partir da integração entre os componentes da situ-
ação de formação e, notadamente, entre as finalidades, os objetivos e 
os meios do dispositivo pedagógico.

Ainda de acordo com Ribeiro (2010), de modo amplo, pode-se 
afirmar que essa pedagogia tem o trabalho como princípio educativo, 
por articular dialeticamente o trabalho produtivo ao ensino formal. 
Historicamente, esse trabalho produtivo está diretamente ligado à 
profissionalização em nível técnico no setor agropecuário, de início 
direcionado especificamente aos homens.
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Além desses do exposto, concluiu-se ainda no decorrer da pes-
quisa que, a Pedagogia da Alternância no seu fazer cotidiano se apoia 
no trabalho. A práxis pode ser visualizada a partir dos desdobramentos 
práticos de seus pilares formativos. A aproximação desse entendimen-
to implica o reconhecimento de que a produção do conhecimento é 
um processo social e, portanto, sua realização só é possível a partir 
das contribuições dos vários estudiosos, em suas respectivas áreas de 
atuação. Assim, para o estudo da temática aqui proposta, que articula 
a relação trabalho-educação com a Pedagogia da Alternância, faz-se 
necessário o diálogo com os principais autores que discutem os diver-
sos sentidos dessa relação, destacando a Pedagogia da Alternância 
como concepção e como metodologia de organização curricular que 
se constitui no contexto da educação do campo.

Iniciando com a questão dos sentidos da relação trabalho-e-
ducação, Frigotto (2009) esclarece que tal diversidade não se trata de 
mera variação semântica, mas decorre do fato de que as concepções 
de trabalho e educação são construções sociais que variam em função 
dos contextos históricos, das relações sociais estabelecidas e dos posi-
cionamentos ideológicos.

Para Marx (2002), o trabalho é processo de que participam o 
homem e a natureza, no qual o ser humano, com sua própria ação, im-
pulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. 
Como ação mediada e vital, o trabalho assume forma exclusivamente 
humana, que à atividade física articulada a uma racionalidade, anteci-
pando idealmente o resultado concretizado pela ação do ser humano 
sobre a natureza, produzindo bens materiais e imateriais socialmente 
úteis à satisfação das necessidades humanas. Nessa perspectiva, Kosik 
(apud FRIGOTTO, 2002, p. 29) reafirma que “o trabalho é o processo 
que permeia todo o ser do homem e constitui a sua especificidade”. 
E, no mesmo sentido, Engels (2002) destaca que é essa a suprema e 
essencial diferença entre o homem e os animais; a diferença também 
do trabalho.
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Nesta perspectiva Saviani (2007), também nos ajuda a compre-
ender a relação histórico-ontológica entre trabalho e educação como 
um processo produzido e desenvolvido ao longo do tempo pela ação 
dos próprios homens, cujo resultado é o próprio ser humano. Para si-
tuar sua relação com a educação, partimos da afirmação de que o ser 
humano é um ser inacabado e a educação é o processo social e histórico 
de humanização, que ocorre mediada por sua atividade transformadora 
no mundo.

Recuperando as reflexões de Marx sobre educação, Sousa 
Junior (1997) faz uma síntese situando as ideias marxianas “como um 
programa no qual três elementos principais se destacam: a instrução 
em instituições formais de educação, que deve se articular ao trabalho 
como outro elemento e, por último, a autoeducação dos trabalhado-
res, como práxis político-educativa (escola, trabalho e práxis)”.

Sousa Junior (1997), a partir de Marx, irá tanto evidenciar a 
importância da práxis político-educativa na educação dos trabalhado-
res, como ao próprio caráter educativo do trabalho. O trabalho educa, 
sobretudo, porque é práxis.

Sobre essa categoria, nos apoiamos em Vázquez para confirmar 
a existência de uma diversidade de práxis. Porém, de modo geral, para 
produzi-la é preciso atuar praticamente. Sua efetivação vai depender da 
relação teoria-prática, em uma perspectiva em que a primeira depende 
da segunda, na medida em que a prática é fundamento da teoria. Logo 
“a práxis é, na verdade, atividade teórico-prática, isto é, tem um lado 
ideal, teórico, e um lado material, propriamente prático, com particulari-
dade de que só artificialmente, por um processo de abstração, podemos 
separar, isolar um do outro” (VÁZQUEZ, 2011, p. 264).

A práxis educativa da Pedagogia da Alternância em uma escola 
do campo irá constituir o contexto particular em que a relação tra-
balho-educação será investigada. Para tanto, precisamos posicionar a 
referida experiência na construção histórica e na elaboração teórico-
-metodológica da Pedagogia da Alternância.
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Desse modo, o trabalho constitui-se do seu caráter educativo 
e a convivência na escola, assim como na comunidade constituem es-
paços educativos, a partir da proposição Alternância, movimento que 
sugere aproximar teoria e prática, trabalho-educação na perspectiva 
da práxis pedagógica. Nesse sentido, afirma-se que

a pedagogia dos tempos/espaços alternados de trabalho 
agrícola e de aprendizagem escolar consegue articular o 
trabalho produtivo concreto com a educação efetuada 
através da escola. Com isso, fortalece a identidade 
pessoal e comunitária dos jovens, contribui para a cons-
trução do sujeito coletivo [...] (RIBEIRO, 2008, p. 138).

Quanto a construção do novo método educativo, pode-se 
afirmar que se refere a uma modalidade que carrega ambiguidades, 
porém se apresenta como uma prática inovadora, cuja aplicação real, 
verdadeira, gestada de forma participativa, representa uma prática 
que se contrapõe à educação compartimentalizada, livresca, fechada 
às disciplinas, à ciência sem interligação com a vida dos sujeitos, com 
os problemas reais da sociedade, especificamente aos do espaço 
camponês, bem como a primazia do trabalho manual que se busca 
aproximar com a educação cotidianamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do trabalho se cumpre a tentativa de apresentar 
visualizar a aproximação do entendimento da relação trabalho e edu-
cação em seu fazer pedagógico. Para tanto, fez-se um percursos que 
enveredou pela compreensão dos princípios e instrumentos pedagó-
gicos aplicados pela Pedagogia da Alternância no seu fazer cotidiano, 
bem como sobre a questão do trabalho e sua relação com a educação.

Sugere-se que a pedagogia da alternância se apresenta como 
uma metodologia educativa que praticada e orientada pelos pilares 
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formativos e utilizando adequadamente os instrumentos pedagógicos, 
segundo as especificidades de cada territorialidade, é indicada e im-
portante para a educação dos filhos dos trabalhadores do campo.

Essa hipótese se acentua ainda pela íntima relação entre 
o trabalho e educação que se materializa no seu fazer pedagógico 
cotidiano, seja pelo trabalho prático desenvolvido nas diversas ativi-
dades produtivas, assim como o exercício da organicidade individual 
e coletiva que se cultiva no dia a dia na escola. Além disso, não se 
pode deixar de explicitar também o objetivo que se coloca cumprir de 
aproximar teoria e prática a partir também da concretização do Tempo 
Comunidade, perfazendo assim um período de estudo na Pedagogia 
da Alternância. Contudo, ainda não existem conclusões confirmadas 
por se tratar de uma pesquisa em andamento.
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RESUMO
Este artigo propõe refletir sobre a prática docente na orientação do estágio 
curricular obrigatório nas turmas do Proeja na Bahia. Sob a luz teórica de 
Freire, Arroyo, Ramos e outros estudiosos do tema, buscou-se compreender 
o exercício da autonomia docente como um ato ético-político-pedagógico, 
capaz de organizar e orientar o estágio civil curricular de educandos da edu-
cação profissional, em instituições de ensino públicos estaduais, oriundos 
das classes populares envoltos em um contexto de exclusão socioeconômica, 
racial, territorial e de gênero. Para este estudo utilizamos uma pesquisa explo-
ratória descritiva com abordagem qualitativa que utiliza como procedimento 
de coleta de informações um estudo bibliográfico e documental acerca da 
referida temática. A revisão da literatura e análise dos documentos legais 
que regulam e orientam o trabalho pedagógico, asseguram a autonomia 
pedagógica que se assenta na natureza flexível do habitus docente e, apon-
tam a potencialidade da implementação do estágio civil como estratégia de 
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inserção de educandos em espaços de trabalho, bem como, o impacto sobre 
a redução do abandono no curso profissional e tecnológico de nível médio.
Palavras-chave: Proeja. Docência. Autonomia Político-Pedagógica. Estágio 
Civil Curricular.

INTRODUÇÃO

O Programa de Integração Nacional da Educação Profissional 
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adul-
tos – Proeja (BRASIL, 2006) é uma conquista para as classes trabalha-
doras, considerando a emergência da superação histórica das políticas 
públicas elitistas e sectárias da educação brasileira, no século 20. A 
proposta de uma educação qualificada para as elites e outra opera-
cional para a classe trabalhadora ainda persiste, mas o Proeja tem na 
sua base a perspectiva de educação omnilateral, ocupada em orientar 
e defender uma educação para o desenvolvimento das capacidades 
e potencialidades dos sujeitos (RAMOS, 2014; GADOTTI, 2001), ou 
seja, o Proeja, surge com o desafio de promover a “superação entre 
trabalho manual e trabalho intelectual em uma perspectiva criadora” 
(Ofício 29/2008 Setec/MEC).

Nesse sentido, o Documento Base do Proeja (2007) propõe 
uma educação integral humanística, diferente da educação unilateral 
tecnicista voltada para a formação de mão de obra, propostas ante-
riormente, para as classes populares de trabalhadores, que é a maioria 
da população. Além disso, o Proeja agrega à formação dos jovens e 
adultos a perspectiva crítica da organização social e dos processos de 
trabalho na sociedade de produção capitalista, atentando para o im-
pacto da reestruturação produtiva e incorporação das tecnologias de 
informação e comunicação no processo produtivo, sem perder de vista 
as flexibilizações introduzidas pela perspectiva política e econômica 
neoliberal.
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Este estudo está mais voltado para uma das etapas da formação 
profissional do Proeja que se refere ao cumprimento do estágio curri-
cular obrigatório, tendo em vistaos altos índices de evasão do curso 
em virtude da não realização do estágio obrigatório. O enfrentamento 
dessa realidade exige do docente, orientador de estágio, uma prática 
política-pedagógica emancipatória, que se aproprie dos instrumentos 
legais que normatizam o exercício do orientador/a de estágio e o efe-
tivo estágio curricular obrigatório e supere os entraves da evasão a 
partir da autonomia pedagógica paraproposição de alternativas outras 
que venham a efetivamente conduzir os estudantes a diplomação 
técnica de nível médio.

O estágio curricular obrigatório é um ato educativo que se 
desenvolve no espaço de trabalho (BAHIA, 2017) para tanto, requer 
uma docência comprometida e atenta as necessidades dos educandos 
para solucionar os obstáculos da realização do estágio a partir da ação 
científica e normativa e oriente o estágio como ato político-pedagógico 
(RAMOS, 2014)

Para elucidar essa análise optamos pela abordagem qualitativa 
que utiliza a pesquisa bibliográfica e documental como fonte de dados 
para entender as questões que se alinham ao problema investigado. 
Como questão central investigaremos: como a orientação de estágio 
curricular civil impacta na conclusão dos cursos da educação profissional 
na modalidade PROEJA? Essa reflexão em busca de superar esse dilema, 
reflete sobre outras questões: como os documentos legais regram as 
funções da prática doorientador de estágio, nesse campo da docência? 
Como a práxis social-política-pedagógica do/a professor/a impacta 
sobre o habitus docente? Entender a prática docente na orientação do 
estágio curricular nas turmas do proeja permite encontrar os caminhos 
possíveis, fundamentados e concretos para a conclusão dos cursos 
profissionais da educação na modalidade educação de jovens e adultos.
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O PROGRAMA NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL COM A EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PROEJA – NA BAHIA

Antes de qualquer apresentação dos princípios que fundamen-
tam o Proeja é necessário colocar em evidência, o entrelaçamento 
entre a educação profissional, ensino médio e EJA que o programa 
propõe. De fato, o Proeja surge para romper o paradigma da fragmen-
tação do saber e das segmentações de tempo, espaço e classe para 
uma perspectiva de pensar de forma integrada, em um projeto educa-
tivo que articula o trabalho intelectual e instrumental, que contempla 
a complexidade das experiências e vivências humanas, para tratar a 
realidade como ponto de partida para toda a intervenção pedagógica 
intencionada. Nesse sentido,

[...] o currículo integrado é uma possibilidade de inovar 
pedagogicamente na concepção de ensino médio, em 
resposta aos diferentes sujeitos sociais para os quais se 
destina, por meio de uma concepção que considera o 
mundo do trabalho e que leva em conta os mais diver-
sos saberes produzidos em diferentes espaços sociais. 
Abandona-se a perspectiva estreita de formação para o 
mercado de trabalho, para assumir a formação integral 
dos sujeitos, como forma de compreender e se compre-
ender no mundo (BRASIL, 2006, p. 43).

Essa concepção curricular tem como base o ideário da edu-
cação integral, nela, a formação, está imersa na preparação para a 
vida, supondo densa formação científica, humanística e tecnológica 
(MOURA, 2003). Mais além dessa concepção integradora, o Proeja 
irrompe na perspectiva de política pública reparadora e equalizadora 
com o acolhimento específico a pessoas jovens e adultas que vivem 
em processos de exclusão, em um movimento eminentemente 
político que visa preencher lacunas históricas deixadas pelo Estado 
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brasileiro no campo da educação para a classe trabalhadora, pobre 
e, sobretudo, preta.

Pode-se dizer que a educação profissional, após o Decreto 
5.151/04, ganhou fôlego e o Proeja assumiu o papel de integração 
da educação profissional com o ensinomédio no Brasil, tendo como 
horizonte a universalização da educação básica, aliada à formação para 
o mundo do trabalho, em uma modelagem fundamentada no enri-
quecimento científico, cultural, político e profissional como condições 
necessárias para o efetivo exercício da cidadania (BRASIL, 2006).

Para Oliveira (2012, p. 84) “a educação profissional assumiu 
uma importância jamais vista na história da educação brasileira”, resul-
tado do governo de Luís Inácio Lula da Silva (2002-2010). O Programa 
criado em 2005, foi abraçado na Bahia pelo governo de Jaques Wagner 
(2007-2014) com a criação da Superintendência de Educação Profissio-
nal – Suprof, em 2007. A partir daí a secretaria estadual de educação 
da Bahia assumiu a educação profissional como uma política pública 
prioritária de Estado (MUTIM, 2017). De lá para cá, a rede estadual de 
educação profissional e tecnológica da Bahia – Suprot se ampliou e, 
passou a ser a segunda maior ofertante dessa modalidadede ensino 
no país, atrás somente do estado de São Paulo, de acordo com o censo 
escolar Inep/MEC (2020).

Apesar da potencialidade do programa, em especial com a 
implementação e aperfeiçoamento de ações, focados na ampliação 
do acesso, o Proeja permanece como uma política de governo e, vem 
sofrendo enfraquecimento desde o golpe político-midiático sofrido 
pela presidenta Dilma Rousseff, que levou ao poder, em 2016, Michael 
Temer, onde este, conduziu o congresso a congelar os investimentos 
em educação por 20 anos no país.

Em 2018, com a chegada ao poder do governo neoliberal e re-
acionário de Jair Messias Bolsonaro, o Ministério da Educação passou 
a ser conduzido por assemelhados ideológicos do presidente focados 
na descontinuidade das políticas públicas sociais, educacionais e de di-
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reitos humanos. Como resultado, por meio do Decreto nº 9.465/19 se 
deu a extinção da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão – Secadi.

A extinção da Secadi, que tinha como uma de suas atribuições 
planejar, orientar e coordenar, em articulação com os sistemas de 
ensino, a implementação de políticas para a alfabetização, a educação 
de jovens e adultos, a educação do campo, a educação escolar indí-
gena, a educação em áreas remanescentes de quilombos, a educação 
em direitos humanos, a educação ambiental e a educação especial, 
constituiu-se como um retrocessono campo dos direitos educacionais, 
dificultando a trajetória da EJA/Proeja na sua afirmação como política 
pública de Estado garantidora de direitos e não apenas como benefício 
público temporário, em uma “imoralidade política”; os desafios postos 
são imensos, como uma “demanda moral” (ARROYO, 2019).

O EXERCÍCIO DO PROFESSOR/A ORIENTADOR/A DE 
ESTÁGIO: UM ATOÉTICO-POLÍTICO-PEDAGÓGICO

A natureza da pesquisa aqui apresentada tem base nos estudos 
histórico-críticos e em uma práxis pedagógica alicerçada na concepção 
do trabalho pedagógico como prática social e política, portanto, aqui 
se assume uma posição política em defesa do educando, jovem e 
adulto trabalhador, sob a opressão e desproteção social cuja negação 
do direito a uma educação de qualidade social referenciada compro-
mete e amplia as desigualdades sociais. Nessa direção, não podemos 
ser “espectadoras” nessa história, podemos ser “figurantes e autoras” 
(FREIRE, 1967, p. 43) no espaço da escola e fora dela.

Ou seja, a pretensão aqui é descortinar as nuances do trabalho 
educativo, em particular aquilo que se constitui como docência e evo-
car o habitus docente, na perspectiva de superar a ideia de “fazer de 
um, fazer de todos” justificando a potencialidade do habitus a luz das 
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considerações de Bourdieu (2004, p. 102-163 apud ARNOLDI; BUENO, 
2014, p. 98).

[...] o habitus é princípio de invenção, [...] princípio ge-
rador e estruturador das práticas e das representações, 
que embora não sejam necessariamente “o produto 
de obediência a regras”, as práticas e representações 
são “coletivamente orquestradas” [...] contudo, são 
suficientemente flexíveis para “permitir ajustamentos e 
inovações às exigências postas pelas situações concretas 
que põem à prova sua eficácia.

O entendimento que se quer alcançar, por meio desse entre-
laçamento entre Freire (1997) e Bourdieu (2004) é estabelecer que o 
que está posto enquanto habitus docente, não é algo estático e nem 
imutável é, pois, flexível, porque as trajetórias individuais imersas em 
práxis pedagógicas-políticas-sociais são possíveis de impactar os cole-
tivos nas suas práticas e representações. E, é nesse ponto da natureza 
flexível do habitus que Miceli (1992 apud BUENO, 1996) afirma que a 
praxis social é também um espaço de liberdade.

Nessa construção o/a professor/a que assume a fluidez da 
dialogicidade como espaço de liberdade se arvora a romper com as 
condições adversas que constituem o modus operandi das rotinas 
que regem e determinam as ações do/a professor/a orientador/a de 
estágio, na rede pública estadual da Bahia, como: i) a ausência de 
orientação para atuarem como formadores, despreparo e falta de 
clareza das ações e da importância do papel de ser orientador/a, ii) 
carência de efetiva sistematização e institucionalização do trabalho de 
orientação, iii) inexistência de ações coletivas e colaborativas entre as 
partes (Suprot/Escola/Orientador/a) para a efetividade da inserção do 
estudantes em ambientes de trabalho.

Superar essas barreiras demanda a existência de, pelo menos, 
duas condições: arcabouço jurídicos normativos que resguarde a au-
tonomia pedagógica da escola e do sujeito designado para a função 
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de orientador/a de estágio e um compromisso ético-político-dialógico-
-pedagógico do/a professor/a orientador/a de estágio.

Assim, na Constituição Federal de 1988 (CF/88) e na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (LDB/96) foram observadas as 
condições objetivas para o exercício dessa liberdade, aproximada da 
ideia da autonomia pedagógica.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguin-
tes princípios: I- igualdade de condições para o acesso 
e permanência na escola; II - liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagó-
gicas, e coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino; IV - gratuidade do ensino público em esta-
belecimentos oficiais; V - valorização dos profissionais 
da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos 
de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas; VI - 
gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade; VIII - piso salarial 
profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal; IX - garantia 
do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida 
(BRASIL, 1988).
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades 
escolares públicas de educação básica que os integram 
progressivos graus de autonomia pedagógica e admi-
nistrativa e de gestão financeira, observadas as normas 
gerais de direito financeiro público (BRASIL, 1996).

Com base nesses documentos, percebeu-se que a prática 
docente abriga espaço, tempo e currículo para sujeitos capazes de 
trazer inovações que possam influenciar e intervir no habitus docente 
engessado e em modus operandi desconectados de atos pedagógicos 
políticos, éticos e dialógicos que impactam sobre a realidade dos estu-
dantes. De igual forma, o resultado é um exercício laboral desbravador, 
no sentido de inaugurar ato pedagógico-ético-político-dialógico que 
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expressam liberdade, criatividade, colaboração e transformação, ou 
seja, a efetividade da prática do/a orientador/a de estágio condiciona-
da ao compromisso ético-político-pedagógico desse profissional.

Com base na literatura e nos relados a partir da escuta atencio-
sa nos momentos de orientação ao estudante, o estágio curricular é “o 
calcanhar de Aquiles” talvez, a ação mais sensível, para ser executada 
ao longo da formação do estudante do Proeja, mas, acima de tudo, é a 
que tem um impacto individual profundo, com o custo social altíssimo.

De mesmo modo que a há assento para a autonomia pedagógi-
ca nos documentos legais citados, também, existe normatização para 
atividade do estágio curricular na Lei nº 111.788/08, onde no Parágrafo 
1º, do Artigo 3º determina-se que,

o estágio, como ato educativo escolar supervisionado, 
deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor 
orientador da instituição de ensino e por supervisor da 
parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios 
referidos no inciso IV do caput do art. 7º desta Lei e por 
menção de aprovação final.

Seguindo a instrução dessa Lei, o Estado da Bahia normatiza as 
atribuições do orientador, conforme o inciso o Artigo 7º da Portaria nº 
8347/17, nos incisos

I. Articular e ampliar com o/a Diretor/a e/ou com o 
Vice-diretor/a de Articulação com o Mundo do Trabalho 
(quando houver), parcerias com instituições públicas e 
privadas para favorecer as situações de aprendizagem 
técnica e a prática profissional do aluno; II. Conhecer 
e cumprir a legislação pertinente ao estágio, executar 
esta Portaria e as diretrizes e normas complementares 
emanadas pela SEC/SUPROT; III. Elaborar com os/as 
professores/as, os instrumentos de acompanhamento e 
avaliação referentes aos conhecimentos, habilidades e 
atitudes desenvolvidas na execução do estágio; IV. Ob-
servar as normas e rotinas dos locais e instituições em 
que o estágio, sob sua responsabilidade for desenvolvido 
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e comparecer aos locais de estágio quando necessário; 
V. Planejar, orientar, supervisionar, acompanhar e avaliar 
o desenvolvimento das atividades de estágio e o desem-
penho dos/as estagiários/as, fornecendo ao aluno/a 
estagiário/a subsídios teórico-práticos e bibliográficos 
de modo a favorecer a sua aprendizagem; VI. Realizar 
com o aluno/a estagiário/a, sistematicamente, reunião 
sobre o seu desempenho e orientá-lo/a na elaboração 
dos planos e programas de estágio, inclusive o seu 
Relatório Final de Estágio; VII. Proceder à avaliação 
processual dos/as alunos/as estagiários/as sob sua 
responsabilidade; VIII. Proceder à avaliação do Relatório 
Final de Estágio.

O cumprimento destas tarefas, portanto, é o grande desafio 
da prática do orientador de estágio, um profissional escolhido com 
rigor das exigências do Manual de Programação Escolar da SEC-BA, 
mas que, sem alternativas, inicia o exercício dessa função, tendo essas 
orientações como o único documento orientador do trabalho docente. 
De modo que, a efetividade da sua prática exige o compromisso do 
profissional, muito além do que requer o procedimento burocrático de 
distribuição de carga horária.

Nesse sentido, a problemática instalada se dá, pontualmente, 
nos processos que envolvem a materialização da ponte que liga o 
estudante e o mundo do trabalho como espaço de estágio. Ao se 
dar conta das múltiplas dimensões que se entrelaçam e implicamo 
processo da intermediação com os setores produtivos, o professor é 
elevado a sujeito estratégico com vista a compreensão do fenômeno 
e sua possível superação.
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O ESTÁGIO CIVIL CURRICULAR E A INCLUSÃO DOS 
ESTUDANTES JOVENS E ADULTOS QUALIFICADOS NO 
MUNDO DO TRABALHO

Não é razoável, mas é persistente o movimento de interrupção 
da escolarização entre jovens e adultos das classes populares. Esses 
educandos, cujas trajetórias tem origem histórica de exclusão, inicia e 
interrompe os estudos em função das emergências da sua sobrevivên-
cia e dos familiares e, como já foi dito, o Proeja surge como estratégia 
de fortalecimento e política pública para esse grupo identitário. 

A distribuição do índice de analfabetismo pela população 
brasileira de 15 anos ou mais, indica condicionantes socioeconômicas, 
raciais, territoriais e de gênero no acesso à educação. Os dados da 
Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios – Pnad – apontaram 
essa realidade ao atestar o crescimento do abandono: de 48,8% em 
2018, aumentou para 51, 2% em 2019 o número de adultos que não 
concluíram o ensino médio,ou seja, 69,5 milhões de brasileiros, de 
“vidas ameaçadas” (ARROYO, 2019, p. 18).

Esses dados são alarmantes, sobretudo para o município de 
Salvador, os quais apresentam, em relação ao restante do país, um dos 
maiores índices de jovens, adultos sem o ensino médio. Essa questão, 
sem dúvidas, ultrapassa os muros da escola, mas de igual modo se im-
põe com relevância para discussões desde a formação dos professores, 
passando pela reflexão das práticas da gestão escolar e das políticas 
para gestão da educação no campo da EJA/Proeja.

O que por hora se compreende é que, para além das desigual-
dades territoriais, raciais, socioeconômicas e de gênero, o educando 
jovem e adulto que busca formação nas classes do Proeja tem a inten-
ção de concluir o curso com uma formação técnica em nível médio, que 
o capacite como trabalhador para enfrentar as mudanças do mundo 
do trabalho (BAHIA, 2017). Contudo, chegar ao final do curso sem a 
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efetivação do estágio curricular, leva esse estudante a se perceber em 
situação de exclusão estrutural comviolação de seu direito, e abandona 
a escola, sem a diplomação de técnico de nível médio.

Chamou nossa atenção os dados da pesquisa de Vasconcelos 
(2019), retirados de uma escola estadual em Salvador, onde dos 1.815 
matriculados no período de 2010 a 2017, apenas 383 tiveram a experi-
ência prática do estágio curricular obrigatório em suas trajetórias para 
a formação profissional e tecnológica. Isso significa que 1.423 jovens 
e adultos, homens e mulheres não alcançaram o estágio curricular, 
permanecendo sem a certificação. Um breve olhar sobre esses dados 
aponta entraves e limitações de múltiplas dimensões que permeiam 
da estrutura pedagógica a gestão educacional.

Portanto, o cerne do problema que gera a incompletude e 
abandono escolar no caso estudado é o estágio. Ele é componente 
curricular obrigatório e integra o projeto pedagógico do curso, estando 
submetido à Lei nº 11.788/08 e Resolução CNE nº 1/2004.

O estágio, portanto, é ato educativo escolar supervisionado, 
que deve ser desenvolvido no ambiente de trabalho com vistas à pre-
paração para o setor produtivo e, cuja carga horária é requisito para 
aprovação e obtenção de certificado ou diploma (SEC/SUPROT, 2018).

Contudo, antes que essa problemática se instale sobre os 
ombros de gestores/as escolares e, sobretudo, sobre ombros dos 
professores/as orientadores de estágio, é imperioso problematizar 
que fragilidades na inserção do estudante no sistema produtivo tem 
origem no curso das transformações no mundo do trabalho, conforme 
esclarece Wanderley (1999). As deformações nas relações de organiza-
ção e produção do trabalho,

[...] estão na origem da crise da sociedade salarial, 
com a emergência do desemprego e da precarização 
das relações de trabalho –, como problemas centrais 
dessas sociedades. Surge, então, um novo conceito de 
precariedade e de pobreza, o de nova pobreza, para 
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designar os desempregados de longa duração que vão 
sendo expulsos do mercado produtivo e os jovens que 
não conseguem nele entrar, impedidos do acesso ao 
“primeiro emprego”. Ou seja, são camadas da população 
consideradas aptas ao trabalho e adaptadas à sociedade 
moderna, porém, vítimas da conjuntura econômica e da 
crise de emprego. Assim, os excluídos na terminologia 
dos anos 90, não são residuais nem temporários, mas 
contingentes populacionais crescentes que não encon-
tram lugar no mercado (WANDERLEY, 1999, p. 18-19).

Partindo das ideias da Wanderley, as considerações atuais no 
século XXI reforçam o processo de exclusão estrutural e o triunfo do 
capitalismo nessa fase neoliberal no mundo e, especialmente sedimen-
tado em uma sociedade imersa nas novas tecnologias de comunicação 
e informação, em que as vagas de trabalho “sumiram” ou foram criadas 
exigências que dificultam o acesso aos espaços de estágio no mundo 
do trabalho com ousem remuneração nos setores privado ou públicos.

Recorta-se para esse artigo, a situação de exclusão, com base 
na desigualdade como resultado da articulação de fenômenos: o anal-
fabetismo/baixa escolarização de jovens e adultos e pobreza, ou seja, 
não se pode perder de vista que a pobreza é fator limitador do acesso 
à educação, pois, quando considerada a renda familiar per capita, os 
25% mais pobres da população tem índice de analfabetismo mais de 
10 vezes superior ao verificado entre os 25% mais ricos (GRACIANO; 
LUGLI, 2017).

De acordo com a análise de Sposatti (1995), pode-se apreender 
que há no mundo contemporâneo uma desigualdade enquanto fenô-
meno estrutural da sociedade capitalista neoliberal. Na descrição da 
autora, apresentada a partir de um estudo sobre a situação de exclusão 
na cidade de São Paulo, percebe-se o aprofundamento do fenômeno, 
seu enraizamento nas tramas sociais e as implicações na manutenção 
do estado democrático de direitos. 
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A desigualdade social, econômica e política na socieda-
de brasileira chegou a tal grau que se torna incompatível 
com a democratização da sociedade. Por decorrência, 
tem se falado na existência da apartação social. No Brasil 
a discriminação é econômica, cultural e política, além de 
étnica. Este processo deve ser entendido como exclusão, 
isto é, uma impossibilidade de poder partilhar o que 
leva à vivência da privação, da recusa, do abandono e 
da expulsão inclusive, com violência, de um conjunto 
significativo da população, por isso, uma exclusão social 
e não pessoal. Não se trata de um processo individual, 
embora atinja pessoas, mas de uma lógica que está 
presente nas várias formas de relações econômicas, 
sociais, culturais e políticas da sociedade brasileira. Esta 
situação de privação coletiva é que se está entendendo 
por exclusão social. Ela inclui pobreza, discriminação, 
subalternidade, não equidade, não acessibilidade, não 
representação pública.

Neste contexto de quase desalento coletivo imposto pelos 
processos excludentes a que estão historicamente submetidos a classe 
trabalhadora, negra e marcada pelo diminuído capital cultural, eco-
nômico, social é que urge problematizar as barreiras que se impõem 
dentro e fora da escola, que impactam sobre o abandono escolar e, 
principalmente pela não conclusão do estágio curricular.

Isso posto, coube avançar nas investigações a fim de compre-
ender os fatores que contribuem para a realidade observada – como 
encontrar os caminhos possíveis, fundamentados e concretos para 
a conclusão dos cursos profissionais da educação na modalidade 
educação de jovens e adultos. E, nesse caminhar, o/a orientador/a de 
estágio, impregnado pelo compromisso ético-político-pedagógico se 
depara como a possiblidadede efetivar o estágio civil curricular.

Estágio civil, caracterizado pela participação do aluno, 
em decorrência de ato educativo assumido intencional-
mente pela Instituição de Ensino, em empreendimentos 
ou projetos de interesse social ou cultural da comuni-
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dade; ou em projetos de prestação de serviço civil, em 
sistemas estaduais ou municipais de defesa civil; ou 
prestação de serviços voluntários de relevante caráter 
social, desenvolvido pelas equipes escolares, nos termos 
do respectivo projeto pedagógico. § 1º Mesmo quando 
a atividade de estágio, assumido intencionalmente pela 
escola como ato educativo, for de livre escolha do aluno, 
deve ser devidamente registrada no seu prontuário. § 
2º A modalidade de estágio civil somente poderá ser 
exercida junto a atividades ou programas de natureza 
pública ou sem fins lucrativos.

Assim, a partir do percurso metodológico deste estudo foi pos-
sível analisar a ferramenta legal que instituiu o estágio civil no Estado 
da Bahia, e repercutir em ações para a implementação do estágio 
civil como instrumento de resposta ao problema que se apresentou à 
investigação: a inconclusão do curso profissional da modalidade edu-
cação de jovens e adultos (Proeja) e a decisão do abandono escolar 
impactado pela não inserção no mundo do trabalho.

O cenário que se descortina, sobretudo, para o exercício da 
práxis social e pedagógica do/a professor/a orientador/a de estágio, de 
posse desse ferramental, inaugura novos fazeres e possibilita impactar 
nos resultados de conclusão de curso e sobretudo, na permanência do 
estudante jovem e adulto na escola e, ainda, assegura a efetivação do 
princípio constitucional do direto à educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa não esgota essa discussão, contrariamente pos-
sibilita novas reflexões sobre a importância da docência na implemen-
tação do Proeja, que requer do/a educador/a uma prática humanista, 
científica e política para a efetivação do momento fundamental que 
possibilita a integração dos conhecimentos propedêuticos e específi-
cos estudados em sua prática, no estágio curricular civil.
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O problema estudado nasceu de uma realidade objetiva – a 
qualificação para o trabalho, enquanto princípio educativo que objeti-
va a criação das condições de existência. E, para efeitos deste trabalho, 
avançamos na compreensão sobre o estágio curricular pela imersão 
na análise documental, para e no enfrentamento do fenômeno no 
contexto da aplicabilidade real e dos instrumentos normativos, pres-
critivos e legais na suacomplexidade.

Nesse contexto, o desafio de flexionar o habitus docente, den-
tro do que se denomina autonomia pedagógica foi entendido como 
a engrenagem capaz de mover o trabalho do educador na busca das 
soluções reais aos entraves que se apresentam na prática. Como con-
sequências tangíveis são criadas as pontes para a inserção no mundo 
do trabalho, certificação/diplomação de profissional técnico de nível 
médio na modalidade de educação de jovens e adultos pela realiza-
ção do estágio curricular obrigatório e, como consequência, a escola 
se habilita como lócus de oferta de uma educação com qualidade 
socialmente referenciada impactando diretamente sobre a redução da 
evasão escolar mitigando os danos das desigualdades a que jovens e 
adultos estudantes estão submetidos.
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PARTE VI

TECNOLOGIAS DIGITAIS  
E ENSINO



AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: 
UMA POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO 

NO AMBIENTE ESCOLAR

Tatiana dos Santos Moreira

RESUMO
Introdução: esta pesquisa teve por objeto de estudo a criação de um ambien-
te virtual voltado para difusão de práticas educativas destinadas à promoção 
e prevenção da saúde do adolescente no ambiente escolar. Nesse sentido, 
propõe-se sensibilizar os educandos sobre os cuidados com a saúde. Obje-
tivo: implantar um ambiente virtual de aprendizagem destinado à saúde do 
adolescente com possibilidade de intervenção no ambiente escolar. Méto-
dos: pesquisa exploratória de abordagem qualitativa e de caráter aplicada. 
Quanto aos procedimentos técnicos, foi utilizada a pesquisa-ação, para coleta 
dos dados foi utilizado o instrumento Grupo Focal e na análise dos dados foi 
empregada a sistemática de conteúdo de Bardin. Resultados: os resultados 
evidenciaram que um ambiente virtual, utilizado de forma sistematizada sob 
a orientação e supervisão de profissionais capacitados e elaborado conforme 
a necessidade dos adolescentes pode motivar e contribuir para a promoção 
de ações educativas e preventivas de maneira eficaz. Conclusão: o ambiente 
virtual passa a ser uma alternativa rica para o desenvolvimento de ações 
educativas e preventivas, entendido como espaço destinado ao respeito da 
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individualidade e do tempo de aprendizado de cada um, por meio de instru-
mentos que facilitem e estimulem o desenvolvimento global.
Palavras-chave: Adolescentes. Educação. Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
Saúde.

INTRODUÇÃO

A Promoção da Saúde, conforme a Carta de Ottawa (1986), con-
templa cinco amplos campos de ação: a) implementação de políticas 
públicas saudáveis, b) criação de ambientes saudáveis, c) capacitação 
da comunidade, d) desenvolvimento de habilidades individuais e co-
letivas, e e) reorientação de serviços de saúde. Souza e Lopez (2002) 
relatam que a escola é um espaço propício para educação em saúde, 
pois colabora para a melhoria da qualidade de vida da comunidade 
escolar e contribui, direta e indiretamente, para o futuro de nosso país.

A integração entre as políticas públicas é um imperativo para a 
materialização dessas ações. A intersetorialidade é a articulação entre 
sujeitos de setores diversos, com diferentes saberes e poderes com ob-
jetivo de solucionar problemas complexos (WARSCHAUER; CARVALHO, 
2014). Outrossim, superar a redução de conhecimento e das estrutu-
ras sociais para produzir efeitos mais positivos na saúde da população 
é uma das metas das ações intersetoriais. Cavalcanti, Ferreira Lucena 
e Carneiro Lucena (2015) relatam que crianças e adolescentes estão 
cada vez mais vulneráveis no ambiente escolar, o que faz da escola o 
cenário perfeito para que as ações de prevenção e promoção da saúde 
sejam desenvolvidas.

Um estudo realizado em Porto Alegre por Ferreira (2000) desta-
ca que escolares sentem falta de um local de fácil acesso, onde possam 
conversar sobre questões que lhes interessam, suscitam dúvidas e 
sobre temas dos quais têm curiosidade quase sempre: sexualidade hu-
mana, doença sexualmente transmissíveis, drogas e puberdade, Souza 



417COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

e Lopez (2002) constataram também o interesse dos adolescentes por 
questões de relacionamento familiar.

Nesse contexto, a escola é um importante espaço para o desen-
volvimento de um programa de educação para a saúde dos adolescen-
tes e jovens, principalmente por exercer papel na formação do cidadão 
crítico, estimular a autonomia e o exercício de direitos e deveres, bem 
como controle das condições de saúde e qualidade de vida com opção 
por atitudes mais saudáveis.

Deste modo, faz-se necessária a articulação entre escola e os 
cuidados com a saúde como estratégia para viabilizar o empodera-
mento do adolescente na melhoria da sua qualidade social de vida. 
Nesse sentido a escola é uma aliada importante na divulgação de infor-
mações pertinentes para essa parcela da população, não esquecendo 
que adolescentes conscientes viram multiplicadores de informações e 
auxiliam ainda mais no processo de prevenção e promoção da saúde.

Sendo assim, surgiu a seguinte pergunta norteadora: como a 
implantação de um núcleo de atendimento virtual em saúde para o 
adolescente se constitui como possibilidade de intervenção no am-
biente escolar? Para responder a questão de pesquisa foi proposto o 
objetivo de implantar um núcleo de atendimento virtual à saúde do 
adolescente com possibilidade de intervenção no ambiente escolar. A 
partir da proposta geral foram desenvolvidas ações como identificar 
as principais necessidades relacionadas à promoção e prevenção da 
saúde no âmbito escolar, criar ambiente virtual para difusão de prá-
ticas educativas e estabelecer parcerias com profissionais aptos ao 
atendimento dessa clientela.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A trajetória metodológica utilizada no presente estudo foi explo-
ratória por meio de uma abordagem qualitativa. Para Triviños (2012), a 
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pesquisa exploratória visa ampliar a experiência do pesquisador em tor-
no de um determinado problema, o aprofundamento de uma hipótese e 
delimitar ou manejar com segurança uma teoria, entre outras.

De acordo com Creswell (2010), a pesquisa qualitativa consiste 
em um meio para explorar e entender o significado que os indivíduos 
ou os grupos atribuem a um problema humano ou social.

Com relação à sua natureza, o estudo teve caráter de pesquisa 
aplicada, pois para Viana, Hetkowski e Ferreira (2014) é o envolvimento 
do pesquisador com o lócus de pesquisa e seus sujeitos (engajamento) 
que irá determinar a identificação de problemáticas e as possibilidades 
de contribuições (intervenção) de acordo com a sua formação, experi-
ências profissionais e referencial teórico (pesquisa acadêmica).

Nessa linha de entendimento quanto aos procedimentos 
técnicos, foi utilizada a pesquisa-ação, que é um método, ou seja, um 
caminho e um conjunto de procedimentos que interliga conhecimento 
e ação ou extrai da ação novos conhecimentos (THIOLLENT, 2009, p. 
33). A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica, 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo, utilizando técnicas consagradas 
para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática, na 
qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação 
ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participati-
vo (TRIPP, 2005; THIOLLENT, 2009).

Para coleta dos dados foi utilizado o instrumento Grupo Focal 
(GF) e este, de acordo com Gatti (2005), é uma técnica qualitativa, cujo 
objetivo consiste em captar, entre os sujeitos, percepções, sentimen-
tos e ideias, fazendo emergir uma multiplicidade de pontos de vista e 
processos emocionais pelo próprio contexto de interação criado.

O GF permite ao pesquisador conseguir boa quantidade de in-
formação em um período de tempo mais curto e possibilita o ganho com 
relação à captação de processos e conteúdos cognitivos, emocionais, 
pois proporciona a exposição ampla de ideias e perspectivas, trazendo 
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respostas mais completas; o foco no assunto em pauta é mantido por 
meio um clima aberto para às discussões e os participantes sentem 
confiança para expressar suas opiniões (GATTI, 2005).

Para a análise dos dados foi utilizada a sistemática de conteúdo 
de Bardin (2011), que consiste em uma metodologia passível de ser 
usada em qualquer forma de comunicação, possibilitando ao pes-
quisador compreender características, estruturas ou modelos que se 
encontram presentes por trás das mensagens postas em determinado 
cenário. Esse método é dividido em três etapas: pré-análise, exploração 
do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

Sobre aspectos éticos, o estudo respeitou os princípios da Re-
solução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob o número de protocolo CAAE: 
59767316.9.0000.0057. No intuito de resguardar o sigilo, a privacida-
de e o anonimato foram confeccionados um Termo de Assentimento 
do Menor (TAM) e um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), assinados em duas vias. Os participantes foram orientados a 
respeito da possibilidade de desistir em qualquer uma das etapas do 
estudo. A pesquisadora manteve-se disponível para esclarecimentos.

Os sujeitos da pesquisa foram doze estudantes matriculados e 
frequentes do 9º ano do Ensino Fundamental II e da 1ª e 2ª séries do 
Ensino Médio, na faixa etária de 13 a 19 anos, nos turnos matutino 
e vespertino de um colégio estadual de grande porte da cidade do 
interior da Bahia, e que aceitaram participar do estudo, conforme TAM 
devidamente assinado pelos pais e/ou responsáveis, juntamente com 
o TCLE.

Na escolha dos sujeitos, optou-se pelos líderes e vices líderes 
de classe, visto que os mesmo são os representantes oficiais de cada 
turma, a escolha por determinadas séries foi feita como base nos 
tempo de permanência na Unidade Escolar e perfil etário dentro da 
mesma série para facilitar o acompanhamento da implementação e 
efetividade do produto em ação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A utilização de nome de personagens de histórias em quadrinhos 
foi a estratégia utilizada para manter a identidade dos participantes em 
sigilo, com base em nomes sugeridos pelos próprios entrevistados, visto 
que este é um dos critérios que define as pesquisas com seres humanos.

Identificação
Capitão
América

Batman
Surfista

Prateado
Viúva
Negra

Super Girl

Idade 15 anos 17 anos 14 anos 15 anos 19 anos

Sexo M M M F F

Série 1ª 9º ano 9º ano 1ª 9º ano

Quadro 1 – Caracterização dos sujeitos participantes do estudo/GF 01.
Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Identificação Hulk
Homem
de Ferro

Sr .
Fantástico

Mulher
Maravilha

Mulher
Invisível

Pietro Wanda

Idade
18 

anos
17 anos 19 anos 15 anos 13 anos

14 
anos

16 
anos

Sexo M M M F F M F

Série 2ª 2ª 1ª 9º ano 9º ano 9º ano 1ª

Quadro 2 – Caracterização dos sujeitos participantes do estudo/GF 02.
Fonte: Elaborado pela autora (2017).

As categorias que emergiram após a análise da sistemática de 
conteúdos de Bardin (2011) foram discutidas de acordo com os seguin-
tes critérios: a leitura geral do material coletado, a codificação para 
formulação de categorias utilizando o quadro teórico, o recorte do 
material em unidades de registro e o estabelecimento de categorias, 
inferências e interpretações. Levando-se em conta o objetivo do GF 
emergiram as seguintes categorias: A internet como parceira da difu-
são de/das práticas educativas em saúde e O adolescente e o serviço 
público de saúde.
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A INTERNET COMO PARCEIRA DA DIFUSÃO DE/DAS 
PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE

Percebeu-se que mesmo havendo uma oferta variada de infor-
mações, os adolescentes passam grande parte do tempo conectados, 
interagindo e utilizando apenas conteúdos de interesse próprio, o que 
pode ser identificado nas falas a seguir.

Acho que umas 14 hs.
Sim. Fiz de Culinária. Gostei muito e foi de graça também
(Viúva Negra – GF Matutino).
Umas 15 horas
Sim, inglês e informática. Gostei muito
(Homem de Ferro – GF Vespertino).

Conforme pesquisa realizada pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância – UNICEF (2013), para a maioria dos adolescentes a 
internet é uma ferramenta de comunicação que faz parte de seu coti-
diano e possibilita, uma vida on-line, por meio do contato com outras 
pessoas, do acesso às informações, bibliotecas virtuais e participação 
em debates sobre temas que interferem em sua vida. É o meio de 
comunicação preferido pela faixa etária e uma grande parte considera 
mesmo que não se pode passar sem a internet.

A internet também pode ser vista como uma aliada no de-
senvolvimento dos adolescentes, à medida em que pode funcionar 
como um espaço de criatividade, discussões, formação de opiniões 
e desenvolvimento de habilidades. Sobre esta questão em pesquisa 
realizada pela Unicef (2013), os adolescentes brasileiros declaram 
utilizar a internet majoritariamente em busca de diversão (75%), para 
se comunicar com os amigos (66%), fazer trabalhos escolares (61%) e 
utilizar serviço de busca de informações (40%).
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Redes sociais, Facebook, Instagram, pesquisa sobre 
política até pesquisa sobre o Haiti quando teve aquela 
questão do tsunami lá...
(Batmam – GF Matutino).

De acordo com Eisenstein e Estefenon (2011), a inépcia dos 
adolescentes em distinguir sobre o que é verdadeiro, mentira, real e 
virtual dentro do ciberespaço é um problema.

O ADOLESCENTE E O SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE

Os adolescentes quase não utilizam o serviço de saúde e quando 
o fazem é de maneira curativista e para exame preventivo, enfatizando 
que já iniciaram vida sexual sem orientação adequada, na maioria das 
vezes, conforme as falas dos entrevistados.

Sim. depende... preventivo, dentista
(Viúva Negra – GF Matutino).
Eu vou fazer curativo
(Hulk – GF Vespertino).

Palazzo, Beria e Tomasi (2003) e Claro et al. (2006) destacam 
que as meninas/mulheres (79,3%) procuram mais o serviço devido a 
preocupação com os eventos relacionados à maternidade. Já Oliveira et 
al. (2015) associa a busca por serviços de saúde a ferimento, tentativa 
de ação em relação ao peso corporal, chiado no peito e dor de dente.

Esses estudos ressaltam a falta de noção sobre promoção da 
saúde dessa clientela, que procura o serviço de saúde apenas para 
atendimento sazonal, negando o seu papel de adolescente “solução-
-ativo”, conforme menciona Jager et al. (2014). Os adolescentes, em 
sua maioria, não relacionam saúde, condições de vida, participação 
coletiva e habilidades individuais, com fatores indissociáveis para uma 
boa qualidade de vida.
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Quando perguntados sobre o que entendem por prevenção e 
promoção da/de saúde sinalizaram alguns pontos que merecem des-
taque.

Ter hábitos bons para não adoecer, fazer exames de 
rotina
(Capitão América – GF Matutino).
Se cuidar, ir ao médico, comer bem, não se drogar...tipo 
assim
(Viúva Negra – GF Matutino).

As colocações dos adolescentes participantes desta pesquisa 
demonstram uma noção superficial sobre o assunto, o que torna mais 
urgente a criação de condições/práticas que estimulem ações de pro-
moção da saúde, orientando e alertando sobre detecção precoce dos 
agravos, tratamento adequado e reabilitação.

Conforme Palazzo, Beria e Tomasi (2003), os adolescentes utilizam 
as unidades básicas de saúde apenas no senso curativo, desprezando o 
enfoque preventivo, o que ressalta, portanto, a carência por implementar 
programas de promoção e prevenção extensiva e contínua da saúde.

Quando perguntados sobre os temas que deveriam ser aborda-
dos em um espaço voltado para a saúde do adolescente, os participan-
tes do GF sugeriram assuntos diversificados como acompanhamento 
terapêutico, doenças sexualmente transmissíveis, uso de medicamen-
tos, alimentação, atividade física, religião, gravidez, drogas lícitas e 
ilícitas e violência. Convêm enfatizar que os temas identificados no GF 
resultaram de uma série de repetições, o que denota a necessidade 
por retomar assuntos amplamente encontrados nas redes sociais, mas 
ainda de abordagem insipida.

Após coleta e análise dos dados a etapa seguinte consistiu 
na elaboração/criação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
– Núcleo de Atendimento Virtual à Saúde do Adolescente. A adoção 
do modelo técnico levou em consideração o caráter experimental da 
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proposta, a construção e a aplicação de funcionalidades para o público 
em questão.

Para Almeida (2003), AVAs são sistemas de gerenciamento de 
cursos on-line que facilitam a criação de um ambiente educacional 
colaborativo, favorecendo a construção de conhecimento a partir de 
interações entre estudante, professor e conteúdo. São baseados em 
interface web, permitindo que o conhecimento seja organizado e 
construído por dois ou mais indivíduos mediante discussão e reflexão, 
ou seja, é o processo de comunicação em redes a partir de interfaces 
digitais (VALENTINI; SOARES, 2010).

Messa (2010) destaca que qualquer AVA deve possibilitar estra-
tégias diferenciadas de aprendizagens, com o objetivo de se adequar 
ao maior número de indivíduos – público heterogêneo – proporcio-
nando uma maior interação, autonomia e aprendizagem colaborativa.

Um ambiente de aprendizagem tende considerar aspectos 
variados dos educandos e as suas relações. Para que isso aconteça da 
maneira adequada, Naura Andrade Luciano, Elisa Boff e Marilda Spíno-
la Chiaramonte (2010), destacam algumas particularidades que devem 
ser consideradas com relação a elaboração e funcionalidades de um 
AVA: a necessidade de uma equipe interdisciplinar para desenvolver 
o ambiente, analisando as necessidades e característica da clientela 
e criar o ambiente virtual como espaço de encontro educacional que 
articule o uso de diferentes ferramentas de interações a fim de desen-
volver a aprendizagem dos seus participantes.

A partir da escolha da plataforma Coursify.me foi elaborada 
uma proposta para criação da estrutura de interfaces, conteúdos e 
possibilidades de interação. Um total de seis profissionais/colaborado-
res fazem parte do núcleo: assistente social, biólogo, educador físico, 
enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista e docente.

Segundo Preti (2010), a elaboração das atividades devem ser 
formativas, processuais e capazes de estimular no estudante a reflexão 
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sobre sua prática na perspectiva de que isso gere as mudanças de com-
portamento, de valores e de atitudes.

Conforme o MEC (BRASIL, 2007), é fundamental que haja uma 
relação dialética entre os diversos meios informacionais e o curso, 
uma reestruturação de significados ao integrar diferentes mídias, 
possibilitando maior interação do aprendiz com o próprio conteúdo. 
Desse modo, os cursos ofertados, em sua maioria, seguiam o roteiro 
de um vídeo explicativo e/ou de apresentação, link de textos, aulas em 
Powerpoint, espaços para interação e sessão tira dúvidas. A plataforma 
ainda possibilita ao cursista acessar depoimentos de outros cursistas, 
críticas e elogios às atividades propostas.

Um espaço propício à aprendizagem colaborativa tem que 
favorecer meios de interação e de comunicação, porque “espera-se 
que os AVAs sejam estruturados para comportar atividades que de fato 
deem suporte à aprendizagem colaborativa como meio de construção 
coletiva do conhecimento” (SOUZA, 2012, p. 123).

O ambiente virtual foi disponibilizado para os participantes do 
GF, com o objetivo de teste e ajustes posteriores. O endereço eletrô-
nico foi enviado por e-mail e rede social, os participantes que fizeram 
comentários a respeito, algumas sugestões e novos temas surgiram 
após navegar no Núcleo de Saúde Virtual do Poli.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho de pesquisa buscou elaborar uma estratégia que 
contemplasse a Educação e a Saúde dentro do espaço escolar. Pensar o 
contexto educacional e as práticas e políticas de promoção da saúde é 
primordial para a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes, dei-
xando em destaque que Escola e Sociedade não caminham sozinhas, 
mas a efetivação de parcerias é de extrema importância.
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A pesquisa foi norteada pelo questionamento a respeito da 
aplicabilidade/eficácia de um núcleo de atendimento virtual em saúde 
para o adolescente como forma de intervenção no ambiente escolar, os 
objetivos propostos foram alcançados no que tange à implantação do 
Núcleo de Saúde Virtual do Colégio Estadual Polivalente de Feira de San-
tana, a partir da identificação das principais necessidades relacionadas 
à promoção e prevenção da saúde do adolescente no âmbito escolar.

A implantação do Núcleo de Atendimento Virtual à Saúde do 
Adolescente, apesar de estar em fase de teste, cumpriu os objetivos 
inicialmente propostos, visto que a participação dos adolescentes 
foi devidamente efetivada, houve um retorno sobre as temáticas de 
interesse para a construção do projeto e para a permanência do AVA.
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O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS  
NO ENSINO DE GEOGRAFIA

Ana Gláucia Seccatto

RESUMO
O presente trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado em andamento a 
qual objetiva analisar as potencialidades da utilização das tecnologias digitais 
para o desenvolvimento das aprendizagens cartográficas e para a formação do 
pensamento espacial. Tendo em vista que a pesquisa se encontra em anda-
mento, neste texto apresentaremos algumas reflexões e análises preliminares 
elaboradas com base em revisões bibliográficas e das primeiras experiências 
pedagógicas realizadas no ano letivo de 2018 com estudantes do Ensino Médio 
de uma escola do campo. Essas experiências foram desenvolvidas por meio de 
atividades interdisciplinares articulando as disciplinas de Geografia e Terra Vida 
e Trabalho e envolveram o uso das TDIC na produção de mapas sobre o espaço 
local. Objetivou-se despertar nos estudantes o protagonismo e criatividade, 
explorando as potencialidades advindas do uso das tecnologias digitais aliadas 
ao ensino. Foi proposto aos discentes que elaborassem um mapa sobre o seu 
lugar de vivência a partir de um tema de seu interesse, e que contemplasse, 
de alguma forma, suas experiências no mapa. As atividades propiciaram que 
os estudantes explorassem suas criatividades e capacidades de criação de algo 
diferente, caminhando na contramão do que habitualmente acontece nos 
tempos de espaços virtuais, onde tudo pode ser copiado e colado.
Palavras-chave: Ensino de Geografia. Cartografia. TDIC.
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INTRODUÇÃO

Vivemos em uma intensa era digital na qual todos os dias novas 
tecnologias surgem promovendo transformações no modo de vida em 
sociedade e impulsionando o crescimento da cultura globalizada. Este 
contexto vem exigindo dos cidadãos uma conduta crítica e transfor-
madora diante do turbilhão de informações que estão disponíveis e 
acessíveis em tempo real, por meio dos adventos tecnológicos como a 
internet. Essas transformações tecnológicas influenciam nossa percep-
ção de espaço e tempo, nossa visão de mundo e os modos de pensar e 
sintetizar o conhecimento.

Caminhando pelos ambientes educacionais, o atual meio 
técnico-científico-informacional vem exigindo novas metodologias de 
ensino em que o professor tome uma postura de mediador do conhe-
cimento, oportunizando aos educandos participação ativa na compre-
ensão e reflexão dos conteúdos trabalhados e realizando a corelação 
com suas vivências cotidianas.

No tocante ao ensino de Geografia, sendo uma ciência que se 
propõe a preparar o educando para compreender as relações humanas 
que desencadeiam em mudanças constantes no espaço construído, 
emerge a tarefa de entender o espaço geográfico em um contexto 
bastante complexo e que se encontra em permanente transformação; 
deve-se então, pensar no educando como um sujeito sociocultural 
e participante na transformação do espaço, principalmente porque 
essa disciplina tem papel relevante na formação cidadã e reflexiva dos 
educandos (CANHOLATO; SILVA, 2015).

Com a difusão das tecnologias nos ambientes escolares é inte-
ressante pensarmos como as tecnologias digitais podem ser utilizadas 
no ensino de Geografia, especificamente no que tange a alfabetização 
cartográfica, tendo em vista a importância que este conhecimento tem 
para o educando, para o desenvolvimento de competências e habi-
lidades de localização e de entendimento das dimensões espaciais. 
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A linguagem cartográfica já se faz presente em muitas tecnologias 
digitais, como imagens de satélite, mapas digitais e interativos e entre 
outras formas, que fazem parte do cotidiano dos educandos até mes-
mo fora dos muros da escola pela facilidade de circulação e acesso à 
informações propiciadas pela internet.

Nas últimas décadas com as mudanças do mundo globalizado, 
a escola vem buscando meios de continuar cumprindo a sua tarefa de 
inserção do indivíduo na vida em sociedade como cidadão de direito e 
deveres. Nesse cenário, a necessidade do desenvolvimento de práticas 
de ensino que promovam uma aprendizagem ativa, também vem 
ganhando cada vez mais espaço nos debates contemporâneos sobre 
o ensino. Essa ideia se fundamenta na necessidade do educando ser 
o agente ativo e autônomo no processo de ensino/aprendizagem, 
ou em outras palavras, ele deve ter autoria na construção de seus 
conhecimentos, o que pode ser desenvolvido por meio de estratégicas 
pedagógicas que promovam a interatividade e a participação ativa e 
criativa dos educandos nas atividades e nas aulas.

É clara a necessidade das escolas, por se encontrarem inseridas 
no mundo globalizado e digital, oportunizarem aos seus educandos 
condições necessárias para a construção dessas habilidades e conhe-
cimentos por meio de ações pedagógicas que utilizem os recursos tec-
nológicos disponíveis, buscando que os discentes possam desenvolver 
aprendizagens mais significativas e superando o desenvolvimento de 
metodologias hegemônicas e tradicionalistas que não contribuem para 
a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagens dos educandos.

Para que as aprendizagens ativas sejam efetivas é fundamental 
que sejam desenvolvidas metodologias de ensino que busquem incluir 
todos os estudantes de forma participativa, permitindo que eles sejam 
capazes de desenvolverem a “observação, descrição, interpretação, 
análise, formulações de hipóteses, síntese, comparação e reflexão 
sobre aspectos geográficos ligados ao cotidiano do educando e ao seu 
espaço de vivência” (MENDES, 2010, p. 61).
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A Cartografia é muito importante no ensino de Geografia sen-
do fundamental para a construção do conhecimento de localização 
espacial e na representação do espaço. Os mapas sendo o principal 
instrumento da cartografia estão presentes em vários materiais didá-
ticos da disciplina e os avanços tecnológicos aplicados à Cartografia 
têm contribuído para a ampliação do acesso à informação espacial e a 
diversos mapas por meio da internet.

Os recursos digitais têm favorecido o diálogo entre o leitor e 
o mapa, possibilitando que os usuários criem seus próprios mapas, 
modifiquem e contribuam na produção de mapas colaborativos. 
Plataformas on-line e softwares como Google Maps, Google Earth, 
IBGE, PhilCarto, Scape Toad, Open Sreet Map e Target Map e vários 
outros são exemplos de projetos cartográficos gratuitos que permitem 
aos usuários visualizarem o espaço de diferentes escalas e em alguns 
casos acrescentarem conteúdos a base de dados já existentes e/ou 
criar seus próprios mapas realizando uma viagem ao redor do mundo 
virtualmente (GOMES, 2010).

De acordo com Passini (1994), a educação cartográfica ou alfa-
betização para a leitura de mapas deve ser considerada tão importante 
quanto à alfabetização para a leitura da escrita, sendo fundamental 
preparar os educandos para elaborarem e lerem mapas, uma vez que 
o desenvolvimento de conhecimentos cartográficos é imprescindível 
para a alfabetização dos mesmos, configurando-se em competências 
que auxiliam na formação de cidadãos aptos a compreender a realida-
de do mundo ao seu redor.

Os professores precisam assumir a postura de profissionais me-
diadores na construção do conhecimento, oportunizando ao educando 
uma participação ativa no processo de construção das suas aprendiza-
gens, por meio do uso das ferramentas de sua ciência, como teorias, 
recursos didáticos, conceitos geográficos e entre outros, atrelados com 
os conhecimentos prévios dos alunos, enriquecendo o ambiente escolar 
e possibilitando um ensino com significância para os estudantes.
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Diante destas discussões que envolvem o advento das novas 
tecnologias, o educando como indivíduo construtor de geografias e 
do espaço geográfico, e da necessidade do desenvolvimento da sua 
autonomia perante a construção dos seus conhecimentos, surge a 
necessidade de reflexões sobre como o desenvolvimento de práticas 
pedagógicas aliadas ao uso das tecnologias digitais podem promover 
potencialidades ao ensino de Geografia e para a alfabetização carto-
gráfica, de maneira que proporcione o desenvolvimento de aprendiza-
gens ativas pelos educandos e o desenvolvimento da sua autonomia e 
protagonismo no processo de ensino.

OBJETIVOS

Frente a este contexto, nos propusemos a desenvolver uma 
pesquisa com o objetivo de analisar as potencialidades da utilização 
das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) para o 
desenvolvimento das aprendizagens cartográficas e para a formação 
do pensamento espacial, buscando verificar também, se a mediação 
do ensino com as TDIC possibilitam a compreensão e (re)valorização 
do espaço local pelo educando, e para o desenvolvimento do protago-
nismo dos mesmos no processo de ensino.

Salientamos que o presente texto está vinculado à pesquisa 
de doutorado em andamento no Programa de Pós-Graduação em 
Geografia. Tendo em vista que a pesquisa se encontra em andamento, 
neste texto apresentaremos algumas reflexões preliminares elabora-
das com base em revisões bibliográficas e das primeiras experiências 
pedagógicas realizadas no ano letivo de 2018 no ambiente escolar.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Buscando despertar nos estudantes o protagonismo, criativi-
dade e capacidades de inovação, as experiências pedagógicas desen-
volvidas visaram explorar as potencialidades das tecnologias digitais 
do Google Maps e do Google Earth e outras mídias auxiliares como, 
Microsoft Paint, Tux Paint, câmeras fotográficas e aparelhos de celu-
lares, para as aprendizagens dos estudantes por meio da produção de 
mapas sobre o espaço local.

As atividades foram desenvolvidas no segundo semestre do ano 
letivo de 2018 com os estudantes do 1º, 2º e 3º Anos do Ensino Médio 
da Escola Estadual Professor Joaquim Alfredo Soares Vianna, uma es-
cola do campo situada no distrito de Nova Esperança, do município de 
Jateí (MS), por meio de uma proposta interdisciplinar entre a disciplina 
de Geografia e de TVT (Terra, Vida e Trabalho), em uma parceria entre 
o professor de Geografia, a professora de TVT e a Professora Gerencia-
dora de Tecnologias e Recursos Midiáticos (Progetec)1.

As referidas atividades objetivaram enriquecer o processo de 
ensino/aprendizagem dos discentes com ações educativas que pro-
movam a construção e conservação da cultura do homem do campo, 
buscando integrar os educandos à sua realidade, ou seja, fortalecer 
os vínculos e valores do homem do campo com a terra, e propiciar 
um ambiente de ensino no qual o educando seja o protagonista na 
construção de seus conhecimentos, por meio de uma atuação ativa e 
criativa tanto por parte dos educandos como dos educadores.

As fases de desenvolvimento das atividades compreenderam 
inicialmente a apresentação das mídias digitais Google Maps e Google 

1  Professora responsável em estimular e promover a formação dos professores 
para o uso das tecnologias educacionais, por meio de formações continuadas, 
oficinas e cursos no ambiente escolar. Realiza o atendimento técnico-pedagógico e 
apoio aos professores para a inserção do uso das TICs em seus planejamentos e no 
desenvolvimento de suas práticas pedagógicas.
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Earth para os professores regentes por meio de oficinas desenvolvidas 
pela autora do presente texto que exercia a função de Progetec da Uni-
dade Escolar. Após, foi realizada a mesma dinâmica com os educandos 
em várias aulas das disciplinas de TVT e Geografia na Sala de Tecnologia 
Educacional (STE), com o intuito de familiarizar os educandos com as 
mídias que foram utilizadas no desenvolvimento dos trabalhos.

Após os discentes terem compreendido bem como se utiliza as 
mídias digitais envolvidas para desenvolver as atividades propostas, 
deu se início à elaboração do trabalho de culminância da experiência 
pedagógica, na qual os estudantes deveriam elaborar um mapa digital 
representando o seu espaço de vivência, utilizando as imagens carto-
gráficas do Google Maps, Google Earth, imagens fotográficas registra-
das por eles ou retiradas de outras fontes, e outras formas de captação 
de informações que eles achassem necessárias, em outras palavras, 
os discentes deveriam representar no mapa, tudo aquilo que para ele 
representa o seu espaço de vivência, a sua vida enquanto sujeito do 
campo, sua relação com a terra e com o espaço em que vive, constrói 
e o reconstrói diariamente.

Além dos mapas construídos, os estudantes também realiza-
ram a entrega de depoimentos escritos e alguns em formato de vídeos, 
sobre o que objetivaram demonstrar nos mapas. Os estudantes foram 
divididos em duplas, seguindo o critério de que a dupla deveria ser 
formada por colegas que residem próximos, podendo ser nas mesmas 
linhas rurais, nos mesmos sítios ou fazendas, ou próximos dentro do 
distrito ou do município. Esse critério possibilitou o desafio de unir os 
pensamentos que pudessem seguir em linhas diferentes em relação 
às temáticas por eles abordadas, levando-os a refletirem e chegarem 
a um consenso sobre: o que iriam representar? Como? E os porquês? 
Os estudantes sentiram a responsabilidade diante da criação de algo 
diferente e próprio, para além de modelos que podem ser copiados e 
colados, como frequentemente acontece em tempos de tecnologias 
digitais e espaços virtuais.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

Estudos realizados pelo autor Sousa (2013) demonstram que o 
estudo da cartografia por meio das TDIC tem um papel fundamental no 
ensino de Geografia por possibilitar que os educandos desenvolvam 
por meio das atividades pedagógicas, o domínio espacial, não apenas 
observando a realidade e localizando fatos e fenômenos no mapa, mas 
também, explorando e interagindo com a informação geográfica, por 
meio de pesquisas e levantamentos de dados, correlacionando a partir 
da escala local até a escala global.

Nesse sentido, Coelho (2016) corrobora com essa discussão ao 
apontar que é de vital importância à associação da Cartografia com 
as Tecnologias nos estudos dos diversos e distintos conteúdos da 
Geografia escolar, pois essas associações podem possibilitar outras 
formas de olhar e analisar fenômenos, sejam eles locais ou globais 
(COELHO, 2016). Existem várias possibilidades de integrar os diversos 
conteúdos curriculares da Geografia com atividades dinâmicas com o 
uso das TDIC; estudos da escala cartográfica e análises das mudanças 
na paisagem são alguns exemplos.

Nesta perspectiva, salientamos que as novas tecnologias, por si 
só, não garantem ambientes de ensino que possibilitem a construção 
e aquisição de conhecimentos, capacidades e atitudes, a não ser que 
estejam integradas em ambientes de ensino/aprendizagem bem pla-
nejados, com objetivos a serem alcançados, em outras palavras, que 
haja por parte do docente um planejamento das atividades, visando e 
criando processos de aprendizagem necessários para que os discentes 
atinjam os objetivos educacionais desejados por ele.

Sob essa ótica, a inserção das TDIC em sala de aula deve ser 
acompanhada por estratégicas de ensino adequadas à realidade e 
às necessidades dos aprendizes, sendo importante que o professor 
conheça as possibilidades que as TDIC podem promover as aprendi-
zagens para trabalhar determinado conteúdo, refletindo as atividades 
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criativas que podem ser desenvolvidas usando pedagogicamente os 
recursos tecnológicos, com uma perspectiva transformadora da apren-
dizagem escolar (PEREIRA; FREITAS, 2012).

A utilização das tecnologias no ambiente escolar se apresenta 
como uma possibilidade de desenvolver novas habilidades, o agencia-
mento de novos saberes, a assimilação de conteúdos e proporcionar 
que os estudantes exercitem e explorem as suas capacidades de cria-
ção de algo novo.

Embora a presente pesquisa esteja em andamento, por meio da 
primeira experiência pedagógica realizada, é possível apontar algumas 
análises preliminares, as quais serão apresentadas a seguir.

Os trabalhos dos discentes analisados (figuras 1 e 2) mostraram 
o desejo dos mesmos em demonstrar a cultura do homem do campo, 
buscando valorizar suas origens e correlacionar o que aprendem na 
escola com suas práticas cotidianas, levando os saberes escolares para 
além da sala de aula. Nas narrativas apresentadas pelos estudantes 
foi possível perceber a ciência dos mesmos em relação à importância 
do campo para o país, e o predomínio das vivências e experiências 
pessoais dos envolvidos no processo de criação de cada mapa.

Seguem dois exemplos dos trabalhos elaborados pelos estu-
dantes (figuras 1 e 2):
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Figura 1 – Trabalho desenvolvido por estudantes do 1º Ano do Ensino Médio, 
intitulado de “A identidade do homem do campo”.
Fonte: Autor (2018).

Figura 2 – Trabalho desenvolvido por estudantes do 3º Ano do Ensino Médio, 
intitulado de “A cultura do homem do campo na região da Fazenda Arco Três – 
Jateí-MS”.
Fonte: Autor (2018).

No mapa “A identidade do homem do campo” (figura 1), as dis-
centes demonstraram as diferentes atividades desenvolvidas no sítio 
em que elas residem; nas narrativas das estudantes elas relataram que 
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buscaram apresentar no mapa, atividades que fazem parte do dia a dia 
das mesmas quando elas não estão na escola, uma vez que ajudam 
seus pais no cumprimento das tarefas no sítio. As estudantes também 
afirmaram que os saberes aprendidos na escola ajudam as mesmas no 
cumprimento destas tarefas, como o fato de terem aprendido formas 
de adubação do solo nas aulas de TVT, o que possibilita que elas colo-
quem em prática os conhecimentos escolares.

No mapa apresentado na figura 2 “A cultura do homem do 
campo na região da Fazenda Arco três, Jateí-MS”, os estudantes apre-
sentaram em seus relatórios, que o objetivo do mapa é demonstrar as 
transformações que ocorrem no cultivo de determinados plantações 
na região que se localiza a fazenda onde residem. De um lado da es-
trada (parte direita da imagem) se observa uma diversificação do uso 
do solo, sendo uma área para plantação de mandioca, outra para a 
plantação de soja, e uma área de pastagem habitualmente utilizada na 
criação de gado. Do outro lado da estrada (parte esquerda da imagem), 
a presença da plantação de cana-de-açúcar, em terras arrendadas por 
uma usina de álcool da região. Os estudantes enfatizaram em seus 
relatórios, que a maior transformação que eles vêm notando em seu 
espaço de vivências, é a presença cada vez mais marcante de planta-
ções de cana-de-açúcar e a diminuição de famílias vivendo nas regiões 
mais próximas da fazenda onde residem.

As narrativas também propiciaram aos docentes utilizarem 
os temas abordados pelos estudantes na construção dos mapas, em 
temáticas a serem abordadas e potencializadas em sala de aula, pois 
os mesmos demonstraram o raciocínio crítico e reflexivo sobre temas 
atuais e presentes em seu em torno, como a discussão abordada no 
mapa da figura 2, em que os discentes desmontaram que o avanço das 
monoculturas e modernização do campo, vem provocando a redução da 
população rural em torno do distrito, refletindo no aumento das famílias 
indo embora em busca de trabalho e, consequentemente, a diminuição 
da população local e dos estudantes matriculados na escola.



440COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No ensino de Geografia o docente pode estimular os educan-
dos a desenvolverem as noções da cartografia por meio dos recursos 
que as tecnologias oferecem, utilizando-as como aliadas ao processo 
de ensino/aprendizagem. Nesse processo, é fundamental reconhecer 
que os estudantes já possuem noções cartográficas que fazem parte 
de suas vivências, tornando importante, que o docente considere a 
área de vivência do educando para os estudos e compreensão carto-
gráfica, pois as ações rotineiras dos discentes em seu cotidiano podem 
ser incorporadas em um saber formal a partir da inserção de concei-
tos mais elaborados (MARQUES, 2012), possibilitando aos discentes 
o desenvolvimento do seu senso crítico e de habilidades de pensar 
e agir no mundo que se encontra em constantes transformações, e 
promovendo o entendimento e reconhecimento de que eles são parte 
integrante e agente construtor desse espaço cotidianamente.

Por meio da experiência pedagógica realizada foi possível 
perceber que a cada aula de desenvolvimento das atividades as ideias 
dos discentes ganhavam forma; as participações e envolvimentos dos 
mesmos aumentavam, refletindo em entusiasmos na elaboração dos 
mapas. O uso das TDIC aliadas ao ensino de Geografia e TVT na referida 
escola do campo, propiciou reflexões para além da sala de aula, contri-
buindo para a formação de cidadãos com atitudes e pensamentos críti-
cos sobre o espaço local onde vivem, percebendo as transformações e 
se vendo como integrantes e agentes transformadores destes espaços.

As atividades desenvolvidas ao longo dos trabalhos propicia-
ram a aquisição de habilidades de localização e orientação no espaço 
geográfico, promovendo o estímulo e motivação aos estudantes a rea-
lizarem pesquisas de dados e informações de forma lúdica, tecnológica 
e autônoma, contribuindo para a compreensão dos elementos básicos 
que devem conter um mapa, como o título, legenda, orientação, e a 
aplicação dos mesmos na prática.
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Por meio das atividades, também constatamos que as mesmas 
permitiram o desenvolvimento de competências e habilidades na pro-
dução dos conhecimentos escolares e alfabetização cartográfica por 
meio do uso das tecnologias digitais, promovendo potencialidades rela-
cionadas ao processo de ensino/aprendizagem dos estudantes, além de 
(re)valorizar a cultura do homem do campo e contribuir para a formação 
de opinião e conhecimento dos saberes e valores do espaço local.

É importante salientarmos, que a maneira como cada indiví-
duo percebe, representa, imagina e recria o mundo é diferente. No 
momento em que os alunos puderam socializar uma realidade que 
está além dos muros da escola dentro da sala de aula, eles se sen-
tiram inseridos no processo de ensino. Neste sentido, as atividades 
desenvolvidas possibilitaram a expressão dos estudantes e a demons-
tração das suas identidades locais, por meio das realidades por eles 
elencadas e nas experiências representadas nos mapas, traduzindo 
essas vivências cotidianas em seu espaço local em conhecimentos ge-
ográficos, ultrapassando assim, a simples localização geográfica de um 
fenômeno espacial e tornando os discentes participantes do processo 
de construção da representação da realidade espacial e protagonistas 
em suas aprendizagens.
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O HUMOR NA ANEDOTA E NOS GÊNEROS 
MULTIMODAIS EM AMBIENTES DIGITAIS: 

NAS TRILHAS DO RISO

Luciclaudia Silva Lopes 
Antonilma Santos Almeida Castro

RESUMO
Este texto traz a proposta de uma sequência didática a ser desenvolvida com 
alunos do Ensino Fundamental II, sendo fruto do trabalho, em andamento, 
no Mestrado Profletras – Uefs. Tem como objetivo problematizar, em sala 
de aula, textos com humor, haja vista esse ser um espaço, no qual se preza 
pela seriedade e pelo trabalho de gêneros consagrados, a chamada literatura 
canônica. Acredita-se que, partindo do riso, é possível construir uma prática 
centrada no prazer do ler na escola, pode-se ampliar horizonte do leitor, 
incluindo leituras mais descontraídas, aliando a uma discussão crítica dos 
conteúdos abordados em textos multimodais como: anedotas, tiras, charges, 
memes e outros, disponíveis em ambientes digitais. Pretende-se estimular 
a leitura de entretenimento, sem desconsiderar a possibilidade de realizar 
a crítica que tais textos permitem. Entende-se que esses textos por muitas 
vezes, apresentam nas entrelinhas, preconceito e discriminação nos conteú-
dos abordados, são assim, gêneros textuais pertinentes para se refletir temas 
que tragam desconforto para minorias. Espera-se que ao final da execução da 
proposta os alunos realizem diálogos intertextuais com os diferentes gêne-
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ros, percebam a relação entre humor e a reflexão crítica, compreendendo a 
diferença entre o rir com, do rir de alguém.
Palavras-chave: Anedota. Humor. Multimodalidade. Reflexão Crítica.

INTRODUÇÃO

Esse trabalho é fruto do Mestrado Profissional em Letras – Pro-
fletras, Programa de Pós-Graduação stricto sensu do Departamento 
de Letras e Artes (DLA) da Universidade Estadual de Feira de Santana 
(Uefs), um programa que se concentra na área Linguagens e Letramen-
tos e desponta como uma oportunidade para a formação continuada 
para professores de Língua Portuguesa aperfeiçoar práticas pedagógi-
cas, por meio de estudo, investigação e reflexão. Nessa direção, este 
projeto centra-se na abordagem teórico-metodológica da pesquisa-in-
tervenção, vinculada à linha de pesquisa “Leitura e Produção textual: 
diversidade social e práticas docentes”, que tem foco em estudos 
voltados para o panorama crítico do ensino da Língua Portuguesa e 
Literatura no Ensino Fundamental – anos finais.

O projeto aqui exposto, inicialmente pensado para caminhar 
pelo viés da pesquisa-colaborativa, que permitiria observar, investi-
gar,propor, desenvolver e analisar todo o processo, precisou ter seu 
curso alterado devido à pandemia da covid-191, que atingiu o Brasil 
desde março de 2020, trazendo a necessidade da suspensão das 
aulas em todas as redes de ensino, o que impossibilitou o retorno 
às aulas em tempo hábil e, consequentemente, o desenvolvimento 
da pesquisa na escola. Passou, portanto, a ter o caráter propositivo, 
voltado para professores de Língua Portuguesa, Ensino Fundamental 

1  De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS, a pandemia foi causada 
pela covid-19: uma doença que apresenta um quadro clínico que varia de infecções 
assintomáticas a quadros respiratórios graves e é causada pelo coronavírus 2 (Sars-
CoV-2) – uma família de vírus que causam infecções respiratórias.
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II, anos finais, que atuam, mais especificamente, com alunos do 9º 
ano, podendo também ser adaptado para outra série, por exemplo, 
8º ano do Ensino Fundamental.

É um projeto que visa inserir atividades com o tema humor 
em sala de aula, tendo a anedota como gênero textual central para o 
estudo. A proposta se justifica, porque vislumbramos aulas de Língua 
Portuguesa mais leves, mais lúdicas e com exploração de mais gêneros 
textuais, orais, escritos, multimodais, ampliando possibilidades no 
processo de formação do leitor. Justifica-se também por acreditarmos 
que o riso pode ser um caminho para formar o leitor crítico, reflexivo e 
proficiente. Também por entendermos que o aluno no atual momento, 
imerso em múltiplas culturas precisa compreender a importância das 
múltiplas linguagens presentes nesse contexto de multiletramentos no 
qual está inserido nesse cenário cotidiano.

E, diante do desejo de conciliar o lúdico e a problematização 
crítica de muitos aspectos sociais presentes nos textos de humor, essa 
proposta de trabalho foi elaborada na perspectiva de responder a se-
guinte questão problema: de que maneira, por meio de uma sequência 
didática, tendo o gênero anedota dialogando com textos multimodais 
presentes em ambientes digitais, pode estimular a leitura e potenciali-
zar a competência reflexiva e crítico-discursiva dos alunos nas aulas de 
Língua Portuguesa?

OBJETIVOS

A partir desse questionamento, a proposta foi desenvolvida 
visando o alcance dos seguintes objetivos: ampliar, por meio de uma 
sequência didática, nas aulas de Língua Portuguesa, a competência 
reflexiva e crítico-discursiva do estudante, explorando as especifici-
dades das anedotas, estabelecendo diálogos com textos multimodais 
que contenham humor em sua composição; identificar, nas anedotas, 
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as marcas linguísticas, semânticas e pragmáticas que concentram o 
humor e a crítica; verificar que marcas (não)linguísticas caracterizam 
o humor, o sarcasmo e a crítica nas anedotas; reconhecer as especi-
ficidades do humor em diferentes gêneros textuais que estabelecem 
relações com as anedotas como charges, cartuns, tirinhas, memes 
e figurinhas; reconhecer a potencialidade dos ambientes digitais na 
expansão dos conteúdos de humor na atualidade; conceber as redes 
sociais como ambientes de leitura, compartilhamento textual e socia-
lização da produção dos estudantes.

REFERENCIAL TEÓRICO

Neste estudo a base teórica centralizada é a sociointeracionista, 
a qual concebe a linguagem como processo de interação e compreende 
o texto como objeto que possibilita a construção e o desenvolvimento 
de pautas discursivas e dialógicas nos mais diferentes contextos e 
esferas sociais. A concepção de linguagem na perspectiva socioin-
teracionista o sujeito é visto como ser situado em um determinado 
espaço social marcado pela cultura e pela história, que interage com 
os seus interlocutores por meio dos mais variados gêneros textuais em 
diferentes suportes.

Tal concepção nos faz perceber a relevância de abordar, me-
todologicamente, os mais diversos textos, por meio das práticas do 
falar e do ouvir, por meio da leitura e de produção de textos em seus 
diferentes contextos, deve ser intenção de todo professor de Língua 
Portuguesa. Não é mais o tempo de se utilizar de um texto tão somen-
te para ser ponto de partida de abordagens conceituais e gramaticais. 
O texto, na visão atual do ensino de línguas, não é somente início ou 
meio. O texto pode e deve ser objeto para ampliação de diferentes ho-
rizontes. Nessa forma de compreender o texto, podemos pensar que
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Se o que predomina nas aulas de português continua 
sendo o estudo inócuo das nomenclaturas e classifica-
ções gramaticais, ir à escola e estudar português pode 
não ter muita importância, principalmente para quem 
precisa, de imediato, adquirir competências em leitura 
e em escrita de textos. Ou mesmo para quem precisa 
ter uma certa fluência e desenvoltura no exercício mais 
formal da comunicação oral. Certamente, há alguém 
ou alguns que tiram proveito da manutenção desses 
padrões de ensino da língua – padrões que, na verdade, 
só “despistam” a atenção e embotam a criticidade das 
pessoas para perceberem o que, de fato, se pode fazer e 
se pode sofrer pelo domínio da palavra. Enquanto o pro-
fessor de português fica apenas analisando se o sujeito 
é “determinado” ou “indeterminado”, por exemplo, os 
alunos ficam privados de tomar consciência de que ou 
eles se determinam a assumir o destino de suas vidas 
ou acabam todos, na verdade, “sujeitos inexistentes” 
(como, em outras palavras, sugere Almeida, 1997: 16) 
(ANTUNES, 2003, p. 17).

Comungamos com o dizer de Antunes e acreditamos que o tra-
balho com texto, em especial, com a anedota e os textos multimodais, 
pode ser um caminho, uma trilha possível para o exercício criticidade e 
para a tomada de consciência de ser e estar no mundo. Nesse sentido, 
entendemos que o professor, na perspectiva sociointeracionista, é 
visto como mediador de aprendizagens. Ele tem a função de provocar 
o aluno a refletir sobre o que lê/escreve e fustigar nele a vontade 
de produzir seu próprio texto, ou seja, autorizar-se, ter autonomia 
(BRASIL, 1998). Nessa forma de pensar, faz-se necessário destacar que 
a produção textual não acontece de forma estanque, ela está direta-
mente ligada a interação com o mundo e as leituras feitas do mundo 
e no mundo, seja de forma oral, escrita, multimodal e digital. E, como 
bem afirma Ferraz (2019, p. 7) “ensinar e aprender, hoje, supõe um 
paradigma educativo que considere a conectividade, a colaboração, 
interatividade, a mediação”.
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Entendemos que isso será possível a partir do desenvolvimento de 
um trabalho satisfatório por meio de bons planejamentos de propostas 
para trabalho em sala de aula. O planejamento é de suma relevância em 
uma proposta de intervenção pedagógica. É nesta fase que desenhamos 
o traçado do percurso a ser seguido. É importante pensar em estratégias 
a serem desenvolvidas na proposição de atividades elencadas para uma 
melhoria no processo de leitura e produção textual seja na modalidade 
oral, escrita, multimodal e ou digital dos alunos.

E, pensando na ampliação da capacidade leitora/escritora dos 
alunos, a nossa intenção, nesta proposta pedagógica, é apresentar uma 
abordagem que mostre o texto em suas diferentes vertentes. A partir do 
gênero textual anedota, de origem oral, mas que também já é comuns 
registros escritos, possamos também trabalhar com outros gêneros mul-
timodais que contenham o humor em sua composição. Podemos citar 
como exemplos, charge, tirinha, cartum, caricatura, meme e figurinhas 
de aplicativos de conversa, também presentes nas plataformas digitais a 
exemplo do WhatsApp e Instagram, configurando-se com gêneros que 
misturam semioses na composição de um todo significativo.

É importante frisar que o ato de ler envolve muitas estratégias e 
as muitas experiências pelas quais o leitor passou e passa na vida. Seu 
conhecimento de mundo aliado à idade, nível de escolaridade, gostos, 
cultura, intenção e vontade são relevantes nesse processo de construção 
de sentidos do texto em que o leitor associa o que já sabe, seus conceitos 
prévios, ao que está lendo no momento. Uma nova leitura estabelece co-
nexões com outras já feitas anteriormente. Isso acontece naturalmente 
porque a memória resgata seu acervo pessoal e reconhece informações 
já conhecidas, ampliando repertórios, multiplicando saberes (KLEIMAN, 
2000; PETIT, 2008). Da mesma forma, o ato de produzir textos também 
pode ser visto como consequência do ato de leitura. As informações e 
conhecimentos adquiridos pelas leituras possibilitam escritas. São pro-
cessos imbricados, ou seja, são interações.
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Isso acontece porque as informações de mundo, os conheci-
mentos prévios do leitor e até suas emoções podem contribuir para 
que o texto seja bem ou mal recebido.

Assim, é proposta deste estudo sobre o gênero textual ane-
dota, dialogando com outros textos de humor, a fim da ampliação da 
competência leitora, para além da compreensão dos aspectos linguís-
ticos, é provocar reflexões crítico-sociais. Isso porque, ao trazer o texto 
engraçado para o centro das atenções pretende-se problematizar a 
forma “ilárica” de deixar vir à tona “os sarros” da sociedade contra 
os menos favorecidos, e até destes contra si próprios. Nesse sentido, 
entendemos que ser esse um exercício de cidadania, provocando a 
reflexão dos porquês do humor que fazem “uns rirem da miséria dos 
outros”. Consideramos relevante trazer essa reflexão para contribuir na 
construção da criticidade dos adolescentes no que se refere a grupos 
estereotipados, como gays, negros, gordos, carecas, mulheres loiras, 
idosos, analfabetos, dentre outros.

O momento é de luta, de renovação e incita à mudança, 
a favor de uma participação cada vez maior de toda a 
população e de um exercício cada vez mais pleno da 
cidadania. O professor não pode ausentar-se desse 
momento nem, tampouco, estar nele de modo super-
ficial. O ensino da língua portuguesa também não pode 
afastar-se desses propósitos cívicos de tornar as pessoas 
cada vez mais críticas, mais participativas e atuantes, 
política e socialmente (ANTUNES, 2003, p. 15).

Quase duas décadas se passaram após a publicação do livro 
Aula de Português – encontro & interação, de Irandé Antunes, e 
esta citação acima nos faz refletir que no dia a dia de nossas escolas, 
o momento de busca pelo pleno exercício da cidadania e respeito à 
diversidade, continua se fazendo necessário e ainda será, certamente, 
uma necessidade constante no nosso contexto político-social por anos 
à frente. Nossos jovens, especialmente os da escola pública, continu-
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am carentes de mais participação, mais atuação e mais criticidade. 
Se ainda há preconceitos e discriminações presentes na convivência 
dos jovens e adolescentes dentro da escola é sinal de que fora dela a 
incidência é ainda maior, haja vista a escola ser uma instituição formal 
e “lugar de educação”.

É certo que os discursos são reprodução da vida prática, e tam-
bém que os conflitos sociais e os episódios de menosprezo e desvalor 
do outro não se esgotarão, já que o ser humano é naturalmente “imper-
feito”. Contudo, o papel da escola deve ser o de provocar reflexões na 
busca constante da conscientização do respeito ao outro, do reconheci-
mento da igualdade de direitos que todos temos, independentemente 
de etnia, cor, sexo, classe. É pertinente a concepção de que a língua é 
nossa voz e a vez é de usarmos a linguagem a favor do bem comum. E o 
faremos aqui, pelas vias dos textos de humor, levando em consideração 
as especificidades das práticas de linguagens contemporâneas.

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017, p. 68), “As práticas de lingua-
gem contemporâneas não só envolvem novos gêneros e textos cada 
vez mais multissemióticos e multimidiáticos, como também novas 
formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de 
interagir”. Vale frisar que os gêneros que surgiram, com o advento das 
plataformas digitais, têm características próprias, vão além do oral e 
do escrito, tem uma linguagem cada vez mais plástica. E a proposta da 
BNCC (BRASIL, 2017) é que se tragam para o espaço escolar as mídias, 
valorizando os textos multimodais e os textos que circulam nas plata-
formas digitais, ampliando a proficiência na leitura e na escrita.

Pensar sobre a ampliação da competência comunicativa dos 
nossos alunos, nos impulsiona a pensar sobre a importância da lei-
tura e da escrita e, nos tempos atuais, diversas formas de expressão 
da produção textual tem ganhado mais força, especialmente, com a 
possibilidade de compartilhamento em redes sociais. Sendo assim, 
nesse cenário atual, o trabalho do professor de Língua Portuguesa não 
pode ficar alheio a esse mundo dos hipertextos, pois os alunos têm 
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acesso, a todo instante, a plataformas digitais que apresentam os mais 
variados gêneros textuais, multimodais e multissemióticos, conforme 
Rojo (2019) enfatiza:

Assim, os textos/discursos produzidos, ao saírem dos es-
critos-impressos e passarem a contar com novas mídias 
como meios de distribuição, circulação e consumo, como 
a transmissão radiofônica ou fonográfica, as imagens 
televisivas e cinematográficas e, posteriormente, manei-
ras de o receptor-consumidor registrar e reproduzir por 
sua conta e a seu gosto as mensagens — como fitas K7, 
VHL, CDs e DVDs — em plena cultura das mídias, não 
somente os meios, mas também as mensagens se altera-
ram, podendo, aos poucos, passar a combinar múltiplas 
linguagens que não somente a oral e a escrita, mas 
também imagens estáticas e em movimento, músicas e 
sons variados (ROJO, 2019, p. 18).

O que pretendemos então é aproveitar essa circulação que já 
acontece nas mais diversas esferas sociais, trazê-la para a escola, para 
que os estudantes tenham seu campo de visão e trabalho ampliados. 
Trabalhar com os textos nos ambientes digitais pode trazer um vigor 
diferenciado, mais oxigênio, às práticas de produção textual na escola, 
pois o texto entra, e após exploração e nova produção, sai do âmbito 
escolar, estendendo-se mais facilmente às famílias e grupos de amigos 
dos alunos, além da comunidade como um todo. E esse é o desafio a 
que essa proposta de trabalho pretende se lançar: trazer o cômico para 
a sala de aula por meio do gênero anedota, e do diálogo deste com 
demais gêneros que tem o humor como elemento principal. Acredita-
mos que esse exercício também irá fustigar nos alunos o interesse pela 
produção própria, e/ou retextualização, para posterior socialização.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesta proposta de trabalho a metodologia está centrada nos 
estudos da pesquisa colaborativa, por meio de uma intervenção a 
partir do desenvolvimento da Sequência Didática (SD), defendida por 
Dolz e Schneuwly (2004, p. 97), que a apresenta como “um conjunto 
de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno 
de um gênero textual oral ou escrito”. Buscamos assim, a perspectiva 
de uma melhor condução das atividades que terão uma linearidade 
e sistematização previamente estabelecidas para influenciar positi-
vamente no desempenho dos alunos, pois “as sequências didáticas 
apresentam uma grande variedade de atividades que devem ser sele-
cionadas, adaptadas e transformadas em função das necessidades dos 
alunos” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 111). Esses estudiosos entendem 
também ser a SD uma proposta que possibilita que as atividades sejam 
organizadas de forma que possa fazer com que a leitura de textos de 
diferentes gêneros se dê em condições de interação, que valorizem a 
participação e a compreensão dos alunos, ou seja, uma leitura como 
ato de construção de sentido.

É possível ensinar a escrever textos e a exprimir-se oral-
mente em situações públicas escolares e extraescolares. 
Uma proposta como essa tem sentido quando se inscre-
ve num ambiente escolar no qual múltiplas ocasiões da 
fala e da escrita são oferecidas a os alunos, sem que cada 
produção se transforme, necessariamente, num objeto 
mais sistemático. Criar contextos de produção precisos, 
efetuar atividades ou exercícios múltiplos e variados: 
é isso que permitirá aos alunos apropriarem-se das 
noções, das técnicas e dos instrumentos necessários ao 
desenvolvimento de suas capacidades de expressão oral 
e escrita, em situações comunicativas diversas (DOLZ; 
SCHNEUWLY, 2004, p. 96).
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A SD é uma ferramenta que pretende envolver atividades e 
práticas de linguagem – leitura, oralidade, produção – no sentido de 
ampliar as capacidades de leitor/escritor e conduzir os estudantes às 
diferentes práticas de linguagem. Para o sucesso da aplicação da SD 
é imprescindível que sejam adotados procedimentos que facilitem 
o desenvolvimento das atividades e a compreensão dos estudantes 
para com as etapas e a duração dos trabalhos com o gênero textual 
escolhido e sua contribuição para que os objetivos da proposta sejam 
alcançados. Nessa direção, esta sequência foi inspirada no modelo 
proposto por Dolz e Schneuwly (2004) para o trabalho com gêneros 
textuais, conforme apresentação da figura 1, mas adaptada por nós, 
conforme se apresenta na figura 2.

Figura 1 – Esquema de SD proposta por Dolz e Schneuwly (2004).
Fonte: Google imagem, baseado em Dolz e Schneuwly (2004, p. 98).
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Figura 2 – Esquema de SD adaptado pela autora.
Fonte: Acervo da pesquisadora (2020).

Sendo assim, o trabalho será organizado da seguinte maneira:

• Apresentação – etapa em que a proposta pedagógica será 
apresentada para os estudantes, com o intuito de desper-
tar neles o interesse pela participação ativa e efetiva das 
atividades.

• Módulos – etapas em que o trabalho será efetuado, com 
a aplicação das atividades em sala de aula, com atividades 
como: audição de anedotas em vídeos e podcasts, roda 
de piadas, leitura e compreensão de anedotas, estudo do 
elemento humor, estudo de outros gêneros textuais que 
contenham humor em sua composição, retextualização de 
anedotas, dentre outras sugestões.

• Culminância – etapa em que acontecerá a apresentação 
final: um sarau, denominado “Café com humor”, no qual 
serão compartilhadas com a comunidade escolar as pro-
duções dos alunos, ou seja, as anedotas e outros textos 
multimodais produzidos.
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• Avaliação – etapa em que será feita, pelos alunos e pela 
professora, uma avaliação do trabalho desenvolvido, desde 
o momento inicial até a conclusão.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A proposta aqui exposta ainda é, de fato, uma proposta a ser 
realizada, por isso não há resultados obtidos a serem mencionados, o 
processo pandêmico, já dito anteriormente impediu a execução, mas 
vale frisar a expectativa de se fazer discussão e análise juntamente 
com os alunos no processo avaliativo.

A partir do diálogo entre os textos do gênero anedota e outros 
que também trazem o humor, há a proposta de discutir com os alunos 
a diferença entre rir do outro e rir com o outro. Como enfrentamento à 
realidade de discórdia que se instaura em ambientes em que discrimi-
nações e preconceitos acontecem, aqui nos interessa fazer leituras mais 
atentas aos textos de humor que apresentam possíveis problemas de 
relações interpessoais, em que uns são motivo para o riso dos outros. E 
não é difícil identificar nesses textos expressões pejorativas de inferio-
rização, reforço de tabus e de estereótipos, pautas de discriminações 
e preconceitos que aparecem com frequência nas piadas contadas e 
em outros textos de humor. Atitude corriqueira e comum não só entre 
jovens, mas de crianças a idosos o evento acontece como forma de 
(tão somente) aparente descontração. Há o paradoxo do conteúdo 
(muitas vezes grosseiro e ofensivo) e da forma (lúdica e prazerosa). O 
que pode esconder ou ludibriar o que há imbricado nas entrelinhas do 
texto. É imprescindível nesse contexto a reflexão de que, como seres 
sociais, devemos rir com o outro, e não rir do outro.

Essa problematização e consequente reflexão se dará em estu-
dos de textos, como os exemplificados nas figuras e quadros a seguir:
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Figura 3 – Piada para loira para refletir.
Fonte: SÓ... (s.d.)2.

Um preto foi a uma loja de armas e perguntou ao vendedor:
– Você tem um fuzil?
– Não, respondeu o vendedor.
– E uma metralhadora? 
– Não.
– Uma granada.
– Não.
– Um trinta e oito, porra?
– Não.
O preto foi embora morrendo de raiva e falou pro advogado dele.
– Aquele branco não quer me vender arma.
O advogado foi até a loja e perguntou ao vendedor:
– O que é que você tem contra preto?
– Fuzil, metralhadora, granada, trinta e oito...

Quadro 1 – Anedota da tradição oral.
Fonte: Acervo pessoal.

2  Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/775956210769483188/.



457COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

Esses e outros textos estarão presentes no Caderno do estudan-
te para ampliar a competência leitora e capacidade crítico-reflexiva. 
A proposta é a partir das audições em voz e por imagens, leituras e 
interpretações das anedotas e de outros textos com humor, os alunos 
possam refletir sobre aspectos que muitas vezes ficam silenciados 
após uma sessão de riso. Nessa direção, entendemos a necessidade 
de problematizar a reprodução do conhecimento, sem considerar se 
o aluno desenvolveu o pensamento crítico e se construiu habilidades 
de maneira a construir o conhecimento de forma contextualizada e 
clara. Para tanto, far-se-á a exploração do texto em sua amplitude, 
considerando todos os aspectos linguísticos, textuais e contextuais, es-
tabelecendo relações com os cenários cotidianos, procurando atentar 
os sentidos subliminares e como estes se materializam nas relações 
sociais. Pertinente esclarecermos que todo o processo de construção 
de sentidos, por meio das diferentes leituras, seguido das produções 
textuais será avaliado de forma contínua, ou seja, no processo ava-
liativo o aluno deverá ser acompanhado em todas as fases, desde o 
início do trabalho, até as suas produções finais, na observação não só 
dos avanços, mas também das limitações para que os possíveis pontos 
frágeis sejam trabalhados.

Isso porque, entendemos que a avaliação também faz parte do 
processo de formação, não deve acontecer de forma pontual (apesar 
do momento avaliação final), mas deve ser processual e contínua, con-
tribuindo para a promoção das aprendizagens. Nessa perspectiva, além 
de avaliar o rendimento dos alunos e a construção das aprendizagens, 
deve-se avaliar também todos os elementos envolvidos no processo: o 
material didático, o tempo das aulas e/ou atividades, a adequação do 
ambiente, a mediação do professor. Dessa forma, não é só a observa-
ção e registro do professor que valem, mas também a opinião crítica e 
sugestões dos alunos. Assim, a perspectiva de educação em processo 
permitirá modificações nos percursos, necessárias ao melhor desen-
volvimento das atividades e, consequentemente, melhor desempenho 
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dos alunos. Vale ainda ressaltar que títulos dos módulos e de outras 
atividades que compõem o projeto terão como mote o universo do 
mundo risível, com o intuito de ser mais um elemento motivador para 
o trabalho com o gênero anedota, como exemplos: “Rir e coçar é só 
começar!” e “Quem rir por último, não entendeu a piada!”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para concluir, o processo pandêmico que nos consternou, 
ao tempo que nos impossibilitou de aplicar a sequência didática em 
prática, fez-nos também expandir a proposta. O que antes seria para 
aplicação na sala de aula do autor da proposta, como intervenção e 
pesquisa, agora será disponibilizado em redes para todo e qualquer 
professor de Língua Portuguesa que se interessar. Não há mais um 
projeto de intervenção, há agora uma proposta de aplicação, com a 
perspectiva de fazer dos textos de humor, mais um chamariz para o 
despertar da leitura e sua consequente reflexão de vida.
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A PRODUÇÃO VIDEOGRÁFICA 
COLABORATIVA NO ENSINO MÉDIO: 
NOVOS SENTIDOS PARA O ENSINO  

DE HISTÓRIA

Márcia Gerailde Almeida Macêdo de Oliveira 
Liege Maria Queiroz Sitja

RESUMO
A presente produção textual apresenta o relato de experiência de uma 
prática docente de ensino de História, desenvolvida nos anos letivos de 
2008 a 2018 em uma escola pública do município de Feira de Santana-BA. O 
objetivo geral foi compreender como a produção videográfica colaborativa 
enquanto recurso didático potencializa o ensino de História. A percepção de 
que os estudantes precisavam de novas metodologias que os possibilitassem 
relacionar os conteúdos com os seus processos existenciais, contextuais e 
conjunturais motivou a reflexão e a percepção docente sobre/na ação. Como 
resultados obtidos identificou-se que os estudantes, diante de contextos 
protagonísticos-reflexivos e de trabalho passaram a desenvolver autonomia, 
dialogicidade e melhoria da autoestima. Ampliaram ainda os saberes relati-
vos às culturas negras, produzindo sentidos para as experiências vivenciadas 
na sala de aula e em seu contexto social, além de reconhecerem a produção 
videográfica colaborativa como uma prática docente que conduz à aquisição 
de conhecimentos significativos e ao empoderamento dos estudantes.
Palavras-chave: Processos Existenciais. Experiências. Prática Docente.
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INTRODUÇÃO

Diz a lenda que Nicolas Flamel, um alquimista que viveu no 
século XIV, encontrou um antigo livro que continha textos e desenhos 
enigmáticos. Flamel fez várias tentativas para decifrar a mensagem do 
livro, porém não conseguiu. Certo dia, encontrou um sábio judeu que 
fez a tradução do livro, este revelava questões relativas à alquimia e, 
a fórmula para uma pedra filosofal. Flamel, a partir das informações 
do livro, conseguiu fabricar uma pedra filosofal. Pôde transformar 
metais em ouro e conseguiu obter o elixir da vida, uma substância que 
prolongava a vida de quem o bebesse. Dessa forma, a pedra filosofal 
se transformou em um símbolo que, para a alquimia representa pureza 
e imortalidade.

Chevalier e Gheerbrandt (1998), no Dicionário de Símbolos, 
estabelecem uma relação entre a alma humana e a pedra. A pedra bru-
ta simboliza a divindade e representa a liberdade, enquanto a pedra 
trabalhada perde a característica divinal, pois sofre a intervenção do 
homem. Já a pedra filosofal, é “sinônimo de conhecimento” e evolução 
espiritual.

Pensando a pedra no sentido da pedra filosofal, como um co-
nhecimento, porém, que necessita ser transformado, e consequente-
mente evoluído, promovendo uma ruptura com práticas pedagógicas 
teóricas e conteudistas, que não promovem o diálogo e a reflexão, 
escolhi esta lenda para iniciar este relato de experiência que aborda a 
produção videográfica colaborativa como um elemento potencializador 
do ensino de História, a partir da adoção de uma prática docente que 
oportunizou novas percepções e saberes dos estudantes em relação à 
participação do negro na sociedade brasileira.

A iniciativa de desenvolver esta atividade, que vem sendo re-
alizada no âmbito escolar com alunos das 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino 
médio, há 10 anos e se caracteriza como uma ação consciente e em (re)
construções, surgiu a partir das reflexões da autora deste relato sobre 
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o processo de ensino e aprendizagem durante a implementação do 
projeto de ensino cujo tema foi “Ser negro na sociedade brasileira”. A 
percepção da necessidade de uma prática docente que tornasse o en-
sino da temática estimulante, prazeroso, ao tempo em que produzisse 
uma reflexão dialógica dos estudantes em relação ao tema abordado 
foi fundante para o planejamento e ação desta prática docente.

Cabe ressaltar que o termo reflexão, citado anteriormente, 
deve ser percebido a partir da perspectiva de Larrosa Bondía (2016) 
se desvinculando da mera ação de refletir (espelhar) para assumir o 
significado pautado de, no ato de repercutir, produzir ecos para uma 
experiência/sentido. Dessa forma surgiu o seguinte questionamento: 
como ressignificar o processo de construir conhecimento a partir de 
uma relação entre teoria, prática e a pessoa do estudante? Dessa for-
ma, o objetivo desta atividade era a produção videográfica como meio 
de promover um novo olhar dos estudantes, para a cultura negra e a 
participação do negro na sociedade brasileira.

Ao analisar as transformações geradas pela modernidade, Ben-
jamin (1987) afirma que o homem modificou a sua forma de olhar e se 
posicionar em relação à obra de arte, visto que, o seu valor enquanto 
objeto de culto foi substituído pela ideia de exposição. Nesse aspecto, 
o autor ressalta a importância do cinema:

O filme serve para exercitar o homem nas novas percep-
ções e reações exigidas por um aparelho técnico cujo 
papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer 
do gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto 
das inervações humanas – é essa a tarefa histórica cuja 
realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido (BEN-
JAMIN, 1987, p. 174).

A partir da linguagem apresentada pela imagem em movi-
mento, o estudante potencializa o conhecimento sobre os diversos 
aspectos do âmbito histórico e social, além de estabelecer correlações 
entre suas experiências e o contexto histórico e social. Nesse aspecto, 
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o professor tem um papel relevante, pois, sendo um mediador das 
condições de produção de saberes deve desenvolver metodologias e 
formas de lidar com o conhecimento que oportunizem a criticidade, a 
interação e a autonomia. Manen (2010) afirma que um dos desafios da 
profissão docente é criar espaços que oportunizem a interação e em 
que os professores possam refletir sobre o significado das experiências 
e interexperiências pedagógicas.

A noção de interexperiênicia é uma chave interpretativa poten-
te na contrução de sentidos para a relação pedagógica.

Para demarcar o enfoque relacional da formação Honoré 
coloca a questão da impossibilidade de haver qualquer 
formação que não seja interexperiencial. Esclareço o 
que ele entende por interexperiência, já que essa con-
cepção assume um sentido forte para seu conceito de 
formação. A interexperiência é um encontro denso. 
Ao tentar captar o sentido desse conceito para Honoré 
veio-me a imagem da imantação – a prática de dar pro-
priedade magnética a um metal não magnético. O imã 
reage sobre um metal promovendo alterações elétricas 
que causam uma ampliação do campo eletromagnético, 
o que propicia a atração de outros metais. A interex-
periência, assim como a imantação, amplia o campo 
de percepção pelo contato com outras subjetividades, 
proporciona uma reflexão que não é possível de se obter 
sozinho; preciso, inevitavelmente, do outro para ampliar 
minha percepção das coisas (FORNARI, 2009, p. 115).

Corroborando com Manen (2010), Fornari (2009, p. 118) ressal-
ta que “a formação, nesse sentido, precisa combater os dispositivos de 
esquecimento do ser ao tornar conscientes experiências tecnificantes 
e reflectantes que se vive cotidianamente”. A percepção de que os 
estudantes precisavam de novas metodologias que os possibilitassem 
relacionar os conteúdos com os seus processos existenciais e com 
aspectos do seu meio social propiciou a reflexão docente desta autora 
sobre/na ação.
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Ademais, ser professor no atual cenário de desigualdades, 
pobreza, marginalização e crises em que se encontra o Brasil perpassa 
por uma série de problemáticas, dentre elas, a lógica do mercado e a 
política neoliberal que têm promovido uma gestão da educação pauta-
da apenas em resultados e que prioriza a avaliação, o financiamento, o 
currículo, o ensino a partir dos discursos pedagógicos que tentam ho-
mogeneizar a educação por meio de práticas pedagógicas uniformes, 
desconsiderando as vivências e culturas dos estudantes, assim como, 
sua contextualização nas diversas áreas do conhecimento.

Diante desse contexto, a primeira autora dessa produção 
textual resolveu implementar como prática de ensino a produção 
videográfica colaborativa em uma escola da rede pública estadual de 
ensino em Feira de Santana-BA. A atividade que tem como objetivo ge-
ral compreender como a produção videográfica colaborativa enquanto 
recurso didático potencializa o ensino de História com as vivências e 
culturas da população negra contempla especificamente os seguintes 
objetivos: analisar os sentidos construídos pelos alunos do Ensino 
Médio a partir da utilização da linguagem audiovisual como recurso 
didático; identificar se a produção videográfica colaborativa pode ser 
considerada um elemento motivador e potencializador da prática do-
cente com a história e cultura negra e afrodescendente; averiguar se a 
produção videográfica colaborativa contribuiu para o desenvolvimento 
da autonomia, interação e criticidade dos estudantes do Ensino Médio.

PRODUZINDO SUBJETIVIDADES

No final do século XX, com o desenvolvimento da computação 
e ampliação das redes virtuais, aumenta o campo de possibilidades 
para produção colaborativa e participada. A ampliação das redes de 
comunicação para além dos limites físicos e geográficos promoveu in-
terações motivadas por processos de identificações variadas que pro-
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duziram novas formas de sociabilização e sensibilização, formas essas 
que Maffesoli (1987) analisou em seu livro intitulado O Tempo das tri-
bos. A escola, buscando se adequar a nova era de acesso à informação 
passou a incentivar e qualificar os profissionais da educação para que 
pudessem inserir as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
como mais um recurso para auxiliar suas práticas educativas. Atual-
mente, um recurso bastante utilizado para complementar o conteúdo 
trabalhado em sala é o vídeo. Contudo, muitos vídeos ainda possuem 
uma linguagem muito parecida com a linguagem do livro didático e 
outros se assemelham às aulas expositivas. Em outros momentos, a 
utilização de vídeos não tem objetivos pedagógicos definidos e, com 
isso, contribuem para distanciar o aluno da perspectiva epistemológi-
ca, ao ser utilizado mais como entretenimento. Já a produção coletiva 
de vídeo pelos alunos, também intitulada videoprocesso (FERRÉS, 
1996) ainda é pouco utilizada como recurso pedagógico, pois a maioria 
dos professores não têm conhecimento e nem qualificação para inserir 
esta atividade em sua prática pedagógica. O autor afirma que, a escola 
insiste em educar com metodologias de mais de 50 anos que confron-
tam com uma avalanche de imagens do mundo moderno.

A produção de vídeos deve ser realizada na educação, pois, 
pode proporcionar a constituição de um aprendizado significativo por 
meio da interação dos alunos ao se reconhecerem nessas situações, o 
seu cotidiano (ALVES; MESSEDER, 2011). Dessa forma, a produção de 
vídeos é um recurso bastante enriquecedor e ainda precisa ser explo-
rado e incorporado à prática pedagógica, visto que, além de ser um ins-
trumento de registro que permite captar compreensões diversas sobre 
a realidade, transforma o estudante em sujeito do processo de ensino 
e aprendizagem na medida em que o mesmo, em uma linguagem que 
lhe é prazerosa e familiar, interage com a realidade.

O processo de produção videográfica colaborativa também 
proporciona aos estudantes o desenvolvimento da criatividade, pois, 
os audiovisuais podem servir como importante meio de promover a 
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expressividade do aluno, seja por meio da oralidade, de expressões 
corporais e/ou demais formas de manifestação utilizadas para comu-
nicar (CORDEIRO; ALMEIDA, 2012). Além disso, no processo de criação 
eles externam suas percepções e, por meio do diálogo no grupo desen-
volvem atitudes éticas e novas formas de lidar com o conhecimento.

De acordo com Certeau (1994), o cotidiano é percebido como 
um “espaço praticado”1 embasado nas atividades e experiências viven-
ciadas pelos indivíduos, praticantes do espaço. A articulação entre as 
experiências vivenciadas na família, na escola ou nas relações sociais a 
partir das interações cotidianas produz sentidos elaborados por cada 
ser, a partir de sua subjetividade.

Em sua obra a Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty 
(1999) apresenta uma visão fenomenológica do homem, do mundo 
e seus acontecimentos, voltando-se para os fatores existenciais, 
possibilitando-o ter a compreensão do que possa devir a partir dos 
vários aspectos apresentados. Para o autor, “tudo aquilo que sei do 
mundo, mesmo pela ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou 
de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não 
poderiam dizer nada” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 2). Assim, a noção 
de experiência proposta por esse autor abre caminho para se pensar a 
experiência a partir de um saber vinculado à existência.

A experiência com a produção colaborativa de vídeos no con-
texto escolar promoveu o desenvolvimento da autonomia e proporcio-
nou o fortalecimento de identidades e o reconhecimento da história, 
o reconhecimento de si e das culturas negra e afrodescendente. Van 
Manen (2010) afirma que nas situações rotineiras vividas em sala de 
aula (jogos de perguntas, conversas, explicações, gestos, dilemas) se 
ensina e se aprende. Os papéis do professor e do estudante foram 
ressignificados, pois, a professora deixou de ser uma transmissora de 

1  Segundo Certeau (1984, p. 117), as pessoas caminhando pelas ruas criam textos e 
constroem seus próprios significados, e estes subvertem a lógica e a justificativa dos 
significados oficiais que lhes são atribuídos.
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conhecimento e passou a atuar como mediadora, por meio de uma 
relação dialógica pautada na interação, na autonomia e na igualdade 
com os estudantes, elementos indispensáveis para que ambos pudes-
sem desenvolver novas habilidades.

TECENDO SENTIDOS POR MEIO DAS EXPERIÊNCIAS

Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo
 que apanhe o grito de um galo antes
 e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
 os fios de sol de seus gritos de galo,
 para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos.
(MELO NETO, 1994, p. 345).

Os versos do poema Tecendo a Manhã de João Cabral de Melo 
Neto sintetizam as itinerâncias vivenciadas ao longo de dez anos na 
disciplina História, em uma escola da rede pública estadual. Durante a 
realização do projeto de ensino intitulado “Ser negro na sociedade bra-
sileira”, o trabalho em equipe e a interação foram aspectos norteadores 
no processo de tessitura e construção de novos saberes. Este projeto 
era estruturado a partir de subtemas abordados semanalmente, sendo 
desenvolvidas atividades diferenciadas com o objetivo de ampliar o co-
nhecimento dos estudantes e também, contribuir para a produção de 
saberes. As turmas eram heterogêneas, constituídas tanto por alunos 
que anteriormente já tinham estudado na rede particular, como por 
aqueles que sempre estudaram na rede pública.

Segundo Freire (1980, p. 69), “a educação é comunicação, é 
diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um 
encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos sig-
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nificados”. Dessa forma, o autor expressa a distinção entre a educação 
bancária e uma educação como prática da liberdade. Relatarei a prática 
docente que, pautada na dialogicidade e na reflexão em detrimento à 
reprodução de conteúdos, resultou na produção videográfica colabo-
rativa e contribuiu para a percepção dos estudantes sobre o papel do 
negro na constituição histórica, cultural e social do Brasil.

Inicialmente, foi ressaltado para os estudantes a importância 
de trabalhar e aprender a aprender em equipe, além da importância 
de terem uma postura ética em relação aos colegas dando oportuni-
dade para que todos pudessem se expressar. No segundo momento 
os subtemas2 passaram a ser abordados. A cada novo subtema, eram 
propostas atividades diversificadas (análise de músicas, leitura e inter-
pretação de textos, produção de narrativas, entrevistas com familiares 
e alunos do colégio). Na fase final do projeto de ensino, era realizada 
uma pesquisa de campo3 para as cidades de Salvador e Cachoeira, 
cidades baianas que têm predominância das influências culturais da 
população negra. Essa atividade era muito importante e considerada 
prazerosa para os estudantes, pois, entravam em contato direto com 
os aspectos relativos à história e culturas da população negra que ti-
nham sido abordados nos encontros em sala de aula. Desse modo, de 
forma lúdica os mesmos produziam novos conhecimentos, coletavam 
imagens e voltavam com ideias para serem compartilhadas nas suas 
produções videográficas.

Após a pesquisa de campo era promovido um diálogo com 
os estudantes para que os mesmos socializassem no grupo suas per-

2  Os subtemas abordados foram: Escravidão: da África para o Brasil, Quilombos 
e comunidades quilombolas, Cultura afro-brasileira, A importância do negro na 
formação socioeconômica do Brasil, Extermínio da população negra na estrutura 
social, Preconceito e manifestações de resistência do negro: capoeira, samba e 
religião, A questão do negro na sociedade brasileira e as políticas de ação afirmativa.
3  Geralmente eram formados cinco/seis grupos e os alunos coletavam informações 
sobre as culturas negras e afrodescente, assim como, sobre as manifestações de 
resistência dos negros.
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cepções4, em relação aos temas abordados e observados na ida ao 
campo. Posteriormente, era o momento dos grupos se reunirem para 
planejar e dialogar sobre a abordagem que seria transmitida por meio 
de suas percepções na produção videográfica colaborativa. Durante 
esse processo, adotando os princípios da avaliação formativa, a profes-
sora fazia a mediação com os estudantes e davam feedback em relação 
ao que estavam planejando. Depois de vários encontros e diálogos, os 
estudantes socializavam com os colegas suas produções videográficas. 
Vale ressaltar que este momento era muito esperado pela turma, pois, 
sentiam-se confiantes e, ao mesmo tempo, demonstravam satisfação 
com suas produções. Como demonstram nos relatos:

A produção videográfica motivou o aprendizado em 
grupo e a união dos alunos, cada um com uma função, 
desde a pesquisa do tema até a montagem do vídeo, 
desenvolvendo o trabalho em equipe e a união (Alunos 
do Grupo 1).
Com a criação dos vídeos acabei me desenvolvendo de 
maneira autônoma nas produções e também me desco-
brindo tecnologicamente (Alunos do Grupo 2).
Para fazer um vídeo bem elaborado e de fácil entendi-
mento, é necessária muita pesquisa e estudo. Sendo as-
sim, a produção de vídeo nos capacita em aprendizagem 
e conhecimento mais específico sobre o determinado 
assunto (Alunos do Grupo 3).
A atividade foi importante porque contribuiu para o 
nosso conhecimento sobre as culturas negras e afrodes-
cendente, pois o nosso grupo fez pesquisas e com isso, 
passamos a reconhecer e valorizar sua história e culturas 
(Alunos do Grupo 4).

Os relatos nos levam a pensar sobre o desenvolvimento de prá-
ticas docentes que conduzam a autonomia e a criticidade propiciando, 

4  Nesse momento, os alunos interagiam no grupo e escolhiam aspectos observados na 
pesquisa de campo que interessaram ao grupo, e também um dos subtemas abordados 
anteriormente para expressar suas percepções por meio da produção videográfica.
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dessa forma, uma atitude questionadora e analítica em relação às 
experiências vivenciadas no seu cotidiano. Partindo do entendimento 
de Max van Manen (2010) sobre a expressão ações pedagógicas, en-
quanto práticas e ações adotadas de forma consciente no decorrer da 
atividade pedagógica, entendemos que os depoimentos sinalizam para 
a necessidade do planejamento de ações pedagógicas que oportuni-
zem o protagonismo e o empoderamento dos estudantes.

Além disso, as narrativas dos estudantes sugerem a neces-
sidade de um novo olhar para a educação, a partir do envolvimento 
com as questões relativas à ética, as atitudes e que “ela também está 
implicada em movimentos que dizem respeito à transformação, a pos-
sibilidades de alteração ao que está posto, mesmo que tal movimento 
seja sufocado ou não seja visto” (REIS, 2018, p. 319). Nesse sentido, a 
palavra de ordem, transformação sugere a necessidade da adoção de 
um ensino que produza sentidos, significados e uma mudança para o 
ser estudante, produzindo experiências que oportunizem um encontro 
com o saber, “um encontro em que se busca o conhecimento” (FREIRE, 
1980, p. 79). Nesse entendimento, o professor e os estudantes estan-
do em comunicação, são sujeitos do conhecimento, rompendo com a 
imagem do professor, como o detentor do conhecimento, construída 
pela concepção tradicional de educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência com a produção videográfica colaborativa desen-
volvida a partir de um projeto de ensino produziu reflexões, percep-
ções e novas ações nos estudantes, visto que, a partir do diálogo na 
comunidade escolar acerca da importância da aceitação do negro e 
de sua cultura como um fator fundamental para o desenvolvimento 
da cidadania, os estudantes negros passaram a assumir a sua cor e 
posturas racistas passaram a ser refletidas na comunidade escolar.
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Na percepção de Manen (1997) o que faz de uma experiência 
única e singular é o significado atribuído por cada pessoa, tendo como 
premissa o seu contexto vivencial. Na mesma trilha fenomenológica, 
Larrosa Bondía (2012) ressalta o caráter ontológico da experiência. Des-
sa forma, nos processos educativos é fundamental o desenvolvimento 
de reflexões dos docentes em relação às experiências vivenciadas no 
espaço da sala de aula para que ocorra percepções sobre práticas pe-
dagógicas que necessitam ser restituídas e até mesmo, transformadas.

A experiência com a produção videográfica colaborativa obteve 
êxito, pois, como evidenciam os estudantes, “acabei me desenvolven-
do de maneira autônoma” e, “a produção de vídeo nos capacita em 
aprendizagem e conhecimento mais específico sobre o determinado 
assunto”. Como resultado, os alunos se sentiram mais empoderados, 
à medida que, por meio da produção colaborativa também desco-
briram seu potencial para a criação a partir da utilização de recursos 
tecnológicos. Com isso, ao realizar a autoavaliação desta atividade, os 
estudantes solicitaram da autora deste relato que também utilizasse a 
produção de vídeos ao abordar outros conteúdos voltados para o olhar 
da História e que a atividade fosse ampliada para as turmas anteriores 
(1ª e 2ª séries) como meio de desenvolver seus saberes. Sabemos que 
muitos desafios ainda precisam ser superados, contudo acreditamos 
que o meio para isso é a adoção de uma prática dialógica que promova 
a interação, o respeito mútuo e o desenvolvimento de aprendizagens.
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PRÁTICAS DE ORALIDADE NAS AULAS 
DE LÍNGUA PORTUGUESA: SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA E CADERNO PEDAGÓGICO 
PARA O TRABALHO COM O TEXTO 

TEATRAL NA MÍDIA PODCAST
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RESUMO
Nas últimas décadas, a pesquisa sobre os gêneros orais ganhou notoriedade. 
Dolz e Schneuwly (2004) destacam a discussão sobre o que de fato se consti-
tui objeto de ensino da oralidade. A Base Nacional Curricular Comum – BNCC 
(2017), destaca a função da escola no que diz respeito ao ensino de práticas 
orais. Este texto traz uma proposta de intervenção que se justifica por se 
entender que cabe à escola se constituir ambiente que respeite e acolha 
as conversas espontâneas dos alunos, mas também avance, no sentido de 
ensinar-lhes a adequar a linguagem oral de acordo contexto/situação prin-
cipalmente nas instâncias públicas, as quais se exige um conhecimento que 
não configura no saber cotidiano, propondo o trabalho com texto teatral, por 
meio de uma sequência didática, no objetivo de contribuir para ampliar a 
competência discursiva dos educandos no âmbito da oralidade. Apresenta-se 
ainda um caderno pedagógico, direcionado ao professor para ser usado com 
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os alunos, o qual traz práticas de leituras do texto teatral, dialogando como 
outros gêneros textuais discursivos, tendo o texto teatral e o podcast literário 
como gêneros norteadores do trabalho. Espera-se que a proposição da sequ-
ência didática e do caderno pedagógico possa auxiliar o professor de Língua 
Portuguesa vivenciar diferentes práticas de oralidade.
Palavras-chave: Sequência Didática. Língua Portuguesa. Oralidade. Texto 
Teatral. Podcast.

INTRODUÇÃO

As reflexões aqui apresentadas são recortes do projeto de 
pesquisa no âmbito do Mestrado Profissional em Letras-Profletras, na 
Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), intitulado “A leitura 
dramática na mídia podcast: proposições para práticas orais nas aulas 
de Língua Portuguesa” e tem como objetivo apresentar uma proposta 
de sequência didática, juntamente com um caderno pedagógico, di-
recionado ao professor para ser usado com os alunos, no sentido de 
possibilitar a ampliação da competência oral dos estudantes do Ensino 
Fundamental – anos finais, tendo o texto teatral e o podcast literário 
como gêneros norteadores do trabalho.

Os estudos linguísticos revelam que historicamente a escrita ad-
quiriu um lugar de prestígio na escola, assim são realizadas atividades de 
leitura, análise e produção de texto nos contextos escolares. Destaque 
nem sempre direcionado para as práticas orais. A oralidade, por muito 
tempo, foi vista apenas como forma de validar conversas nas aulas. A 
conversa informal centralizava a produção do texto oral. Tal atividade 
ainda ocupa um lugar de destaque nas salas de aula. Entretanto, as 
pesquisas sobre os gêneros orais vêm ganhando notoriedade e já se 
percebe um movimento diferenciado nas aulas de Língua Portuguesa.

Os estudos feitos pelos pesquisadores Schneuwly e Dolz (2004), 
têm orientado os professores para a centralidade da temática e desta-
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cam a discussão sobre o que de fato se constitui objeto de ensino da 
oralidade. No chão desse pensar, os documentos oficiais direcionados 
para o ensino da língua, como por exemplo, Base Nacional Curricular 
Comum – BNCC (BRASIL, 2017), que, embora apresente pontos de 
fragilidades em alguns aspectos que não cabem aqui destacar, tem 
apresentado avanços quando aponta a função da escola no que diz 
respeito ao ensino de práticas orais nas aulas de Língua Portuguesa. 
Apoiando-se em tais estudos, o desenvolvimento desta proposta de 
intervenção se justifica por se entender que cabe à escola se constituir 
em um ambiente que respeite e acolha as conversas espontâneas dos 
alunos, mas também avance no sentido de ensinar-lhes a adequar a 
linguagem oral de acordo contexto/situação principalmente nas ins-
tâncias públicas.

Para sedimentar o eixo teórico deste trabalho foram imprescin-
díveis as leituras dos escritos de Graça Paulino e Walty (1992), Geraldi 
(2003), Antunes (2003) e Marcuschi (2008), Travaglia (1996), Viera 
(2016), Medeiros (2005), Rezende (PODCAST XXX, 2007), Jouve (2002), 
Rojo (2009) Cosson (2018), Coscarelli (2017) e Marcushi (2018, 2002), 
Bajour (2012) Petit (2013) Zumthor (2018), Gaytto (1997) entre outros 
que pesquisam sobre tais temáticas.

Metodologicamente, inicialmente a seguiu o desenho de uma 
pesquisa de intervenção, na perspectiva colaborativa, com abordagem 
qualitativa, mas diante o contexto pandêmico mundial, o caminho 
metodológico precisou trilhar novas rotas e assim esta proposição se 
estruturou uma pesquisa cientifica, com uma abordagem qualitativa 
de natureza básica estratégica, usando como procedimento a pesqui-
sa-ação (TRIPP, 2005). Para aprofundamento sobre os caminhos meto-
dológicos, buscou-se nos estudos sobre pesquisa de intervenção em 
Damiani (2001) e Thiollent, (2011), Sequência Didática (SD), seguindo 
o modelo de Schneuwly e Dolz (2004). O trabalho está dividido em 
duas seções: a primeira aborda sequência didática: em foco a leitura 
dramática na mídia podcast, e a segunda, o caderno de atividades.
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A SEQUÊNCIA DIDÁTICA: EM FOCO A LEITURA DRAMÁTICA 
E O PODCAST LITERÁRIO

Para a construção da proposta de intervenção, dentro da dis-
sertação, uma pergunta foi fundante: como organizar as atividades 
que seriam desenvolvidas neste projeto? Para Schneuwly e Dolz (2004) 
a melhor opção é uma Sequência Didática (SD), em que as atividades 
escolares são organizadas de forma sistemática em torno de um gêne-
ro. Tomando por base, esse pensar teórico, neste projeto especifico, o 
gênero selecionado foi o texto teatral. Esta forma de trabalho com os 
textos ajuda os alunos a perceberem que cada gênero apresenta suas 
especificidades. Isto porque são produzidos em campos de atuação 
diversificados e com finalidades bem distintas.

Para os referidos autores, uma das formas dos alunos se apro-
priarem das técnicas e instrumentos necessários ao desenvolvimento 
das competências e habilidades no âmbito da expressão oral e escrita 
é estar inserido em contextos de produção, efetuando atividades 
múltiplas e variadas. Certamente que de posse destes conhecimentos 
em torno dos gêneros, o aluno saberá adequar seus discursos oral 
ou escrito nas situações de comunicação. Desta forma, este trabalho 
usará a seguinte estrutura básica da SD, como se apresenta na figura 1.



477COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

Figura 1 – Quadro com a sequência didática.
Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base no modelo de Schneuwly e Dolz (2004).

O desenho da sequência didática exposto acima, apresenta 
uma visão geral de como será desenvolvido todo o trabalho com o 
gênero em questão. A priori é essencial deixar explícito o gênero que 
será abordado, a quem se dirige a produção, que forma assumirá a 
produção e quem participará da produção. Depois os alunos tentam 
produzir uma primeira versão do texto. É neste corpus que o professor 
encontrará subsídios para refinar a sequência, modulá-la e adaptá-la 
às capacidades reais dos alunos. O processo seguinte é elaborar os 
módulos de sistematização do aprendizado, ou seja, oportunidade de 
trabalhar os problemas surgidos na produção inicial. A divisão em mó-
dulos possibilita trabalhar com problemas em níveis diferentes. Estes 
módulos além de trabalhar os problemas que surgiram na produção 
inicial, darão suporte no que diz respeito planejamento, realização 
e revisão do texto escrito e sonoro. E, além disso, para ensaios das 
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leituras dramáticas, será disponibilizado um guia de marcação de tex-
to, para facilitar a leitura performática dos estudantes como pode ser 
observado no quadro 1 a seguir:

RECURSOS EXEMPLOS DE MARCAÇÂO

PAUSAS INTERPRETATIVAS
Lógica 
Psicológica
Retomada de ar (luftpause)

Quero/ 
Quero//
vQuero

ÊNFASE

INTENSIDADE
Forte
Fraca

Quero 
Quero

ARTICULAÇAO
Força
Abrandamento

Quero 
Quero

DURAÇÃO
Alongamento

VELOCIDADE
Rápida Lenta

Quero
Quero
------>

CADÊNCIA
Silabada Que/ro

Quadro 1 – Guia de marcas para leitura dramática.
Fonte: Gaytto (1997, p. 55).

Gaytto (1997), neste guia, apresenta aspectos relevantes a 
serem considerados na leitura dramática para construção do per-
sonagem. Ela ainda afirma que nesta dimensão criadora da voz, há 
atualização a cada momento. Isto porque, durante a leitura dramática, 
o estudante pode ajustar a voz de acordo com os recursos vocais como 
respiração, intensidade, frequência, articulação, projeção, volume, 
ritmo, velocidade, cadência, entonação, fluência, duração, pausas, 
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ênfase e ressonância. Assim, desde o primeiro contato com texto até 
um momento da gravação, testa-se varias maneiras de leituras expres-
sivas até chegar em uma leitura dramática capaz de causar impacto 
por meio da voz, resultando em modificação da realidade. Então, para 
sistematizar o processo de construção do texto sonoro, é pertinente 
considerar as três versões do mesmo texto em momentos específicos: 
primeiro momento, o estudante recebe o texto teatral para leitura, 
no segundo momento, o educando faz as marcações com referências 
interpretativas neste texto (partitura do papel) e por fim, no tercei-
ro momento, ele faz mapeamento da ação vocal (partitura vocal). É 
exatamente nesta versão (partitura vocal) que existe possibilidade de 
re(elaboração) da ação vocal. Por isto que Gaytto (1997, p. 40) declara 
que “o texto dramático recebe um desenho pessoal da estreia, e até 
de espetáculo para espetáculo, quando novas referências interpretati-
vas e vocais vão modificando-o”. Desta forma fica evidente que cada 
leitura dramática é única. E por fim, a sequência é finalizada com uma 
produção realizada em sala de aula. Neste momento, os alunos de-
vem colocar em prática os aprendizados adquiridos em cada módulo 
de estudo. Cabe neste instante também uma avaliação com critérios 
pré-estabelecidos. A proposta de SD deste projeto, portanto, segue os 
ditames do modelo de Schneuwly e Dolz (2004).

Nessa direção, esta sequência didática versa sobre a importância 
do eixo oralidade nas aulas de Língua Portuguesa. A seleção de atividade 
considera objeto de conhecimento como a oralização do texto escrito, os 
aspectos prosódicos e uma série de recursos expressivos como a gestu-
alidade, os movimentos do corpo dentre outros meios não linguísticos. 
Por explorar a língua na sua forma sonora, a leitura dramática como um 
segmento do universo do teatro formal com seu processo estilístico de 
múltiplas linguagens oral, corporal, visual e sensitiva, foi o modo en-
contrado para desenvolver as atividades que ampliem as competências 
orais dos educandos. Este modo de leitura envolve uma apresentação 
artística em que um texto teatral é lido de maneira expressiva para uma 
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plateia. A voz é geralmente o elemento central, por isto os atores e o 
diretor cuidam para que as falas comuniquem as intenções, os estados 
emocionais e as características das personagens indicadas no texto. A 
música, a iluminação e os figurinos podem estar presentes na leitura 
para potencializar o seu efeito artístico.

Segundo Vieira (2016) a leitura dramática poderia ser pensada 
como estratégia de ensino para a aprendizagem de literatura, porque 
a sua inserção em sala de aula estimularia a oralidade e contribuiria 
para melhoria da compreensão textual além de humanizar o ensino e 
a aprendizagem. O texto dramático abrange leitura e escuta de textos 
orais com intuito de expressar sentimentos, é de se esperar que ela 
seja viável para o ensino de práticas orais na escola.

Para materializar esta leitura dramática do texto teatral será 
produzido o podcast literário. Este gênero emergente1 é uma forma 
de interação verbal criado no âmbito das mídias digitais que tem 
como finalidade aproveitar o tempo “corrido” das pessoas para ad-
quirir conhecimento enquanto realizam outras atividades. E como 
prática de linguagem oral se constitui como um gênero do discurso 
oral pertencente ao campo de atuação artístico-literário como propõe 
a BNCC. O trabalho com estes gêneros em sala de aula oportunizará 
possibilidades de envolver os educandos em eventos de letramento 
literário e digital.

A escolha do texto teatral base para estudo nesta sequência 
didática foi O auto da compadecida de Ariano Suassuna. Esta obra é 
um auto com drama nordestino apresentado em três atos. Apresenta 
elementos do cordel e regionalismo por meio da caracterização do 
nordeste. Além disso, explora a linguagem oral. Esse autor foi esco-

1  De acordo com Marcuschi (2008) os gêneros emergentes estão ligados diretamente 
com o que se define como gêneros digitais-gêneros adaptados para a realidade 
da internet os quais apresentam características singulares como textos curtos e 
diretos, o diálogo entre os elementos verbais e audiovisuais, presença do hipertexto, 
abreviaturas, semiose e um destaque maior para produção colaborativa.
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lhido exatamente pela capacidade de apresentar, de maneira leve e 
com muito humor, o povo sofrido e oprimido do sertão. É uma obra 
atemporal, pois os dramas vividos pelos nordestinos não é diferente 
dos dramas das lutas constantes contra a miséria e opressão enfren-
tados atualmente pelas classes menos favorecidas. Mas esta indicação 
não invalida a possibilidade do professor escolher outra obra para 
trabalhar com seus educandos.

A justificava para a escolha da obra, prende-se ao fato de 
que, em outras experiências em sala de aula, com o texto de Ariano 
Suassuna em apresentação de peças teatrais, os alunos revelaram 
interesse pela leitura da obra justamente por se identificarem com o 
enredo instigante e divertido da história de Chicó e João Grilo. Quando 
os alunos souberam que a leitura dramática seria realizada em uma 
plataforma digital, logo aprovaram o podcast literário. Neste contexto 
de produção, era de se esperar uma aprovação maior por parte dos 
educandos, visto que a leitura seria conduzida para atividade ligada à 
tecnologia, e ao uso do celular em sala, estratégia sempre reivindicada 
pelos alunos. Logo foram delineados os conteúdos e os objetivos que 
estão expostos a seguir:
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OBJETIVOS CONTEÚDOS

•	 Diagnosticar os saberes e não saberes dos 
alunos em relação aos gêneros de texto teatral/
podcast.

•	 Problematizar, junto aos alunos a relevância dos 
gêneros texto teatral/podcast na vida social no 
contexto atual.

•	 Destacar as especificidades dos textos escritos 
e orais nos diferentes contextos comunicativos, 
centralizando os ambientes digitais.

•	 Promover momentos de aprendizagem das 
ações da linguagem pertinentes aos gêneros 
texto teatral/podcast.

•	 Desenvolver atividades sequenciadas que 
possibilitem aos alunos se apropriarem das 
características do gênero texto teatrais e do 
podcast.

•	 Oportunizar momento para produção de roteiro 
para elaboração, gravação, edição e publicação 
dos podcast.

•	 Vivenciar momentos escuta dos áudios para 
análise da linguagem, recursos prosódicos 
utilizados para deixar a leitura mais expressiva 
para depois fazer as edições.

•	 Gêneros textuais;
•	  o que é oralidade;
•	  textos orais e textos 

escritos;
•	  elementos 

constitutivos do 
texto dramático;

•	  estrutura 
de podcast; 
orientações para 
gravação, edição 
e publicação dos 
podcasts;

•	  procedimentos de 
escuta de textos, 
recursos prosódicos 
e comunicação 
por meios não 
linguísticos.

Quadro 2 – Guia de marcas para leitura dramática.
Fonte: Gaytto (1997, p. 55).

O caderno de atividade é um material que foi pensado, incial-
mente, para suporte do aluno no desenvolvimento do projeto, mas 
considerando o contexto adverso, frente ao surto de covid-19 e em 
atendimento às normas da Resolução nº 3/2020, de 2 de junho de 
2020, elaboradas pelo Conselho Gestor da Rede Nacional do Profletras, 
o trabalho sofreu alguns alterações adquirindo, portanto, um caráter 
propositivo. Nesta perspectiva, o caderno, além de servir de apoio para 
os educandos realizarem as atividades, precisou ganhar uma seção de 
orientação para o professor.



483COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

As atividades foram organizadas contemplando as quatro 
diferentes práticas de linguagem apresentadas pela BNCC: Leitura, 
Produção de Textos, Oralidade e Análise Linguística/Semiótica. Neste 
sentido, o material segue o modelo seguido por Köche (2017) em seu 
livro Ler, escrever e analisar a língua a partir dos gêneros textuais que 
consiste em: Pré-leitura, onde há possiblidade do aluno fazer previsões 
sobre o texto que será lido. Durante a leitura será explorado atividades 
orais e escrita de interpretação e prática de análise linguística. Já de-
pois da leitura tem a proposta para produção textual que no caso deste 
caderno, o foco é uma produção oral do podcast literário. Referente 
à exploração dos textos literários da sequência, o material se respal-
da nas ideias de Cosson (2018). Para este autor, os livros e os fatos 
jamais falam por sim mesmo. É imprescindível o uso mecanismos de 
interpretação os quais devem ser aprendidos na escola. Entende-se, 
portanto que para a literatura ser vista como fonte de conhecimento 
faz-se necessário ser explorada de maneira adequada na escola. Desta 
forma ele propõe a seguinte sequência para o letramento literário:

• Motivação: o sucesso inicial do encontro do leitor com a 
obra depende de boa motivação; preparação para a leitura 
do texto que vai ser lido. A construção de uma situação 
em que os alunos devem responder a uma questão ou se 
posicionar diante de um tema é uma das maneiras usuais 
de construção da motivação.

• Introdução: apresentação do autor e da obra sem se esten-
der na biografia, mas, sobretudo informações ligadas ao 
texto que será lido.

• Leitura: acompanhamento da leitura que é diferente de 
policiamento (a leitura deve ter uma direção, objetivo a 
cumprir); os alunos devem apresentar os resultados da 
leitura nos momentos de intervalos para análise interpre-
tativa dos textos.
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• Avaliação: tem como objetivo engajar o estudante na leitu-
ra literária e dividir este engajamento com o professor e os 
colegas – comunidade de leitores. Esta avaliação será feita 
nos intervalos, nas discussões, registros de interpretação e 
expansão.

O caderno está dividido de acordo com a quantidade de mó-
dulos apresentados na SD que neste caso são seis módulos. No início 
de cada módulo são apresentadas as habilidades que serão desenvol-
vidas, bem com os conteúdos a serem trabalhados como mostram as 
figura seguinte:

Figura 2 – Recorte do início dos módulos.
Fonte: Caderno de atividades (p. 25).
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Figura 3 – Recortes do caderno de atividades.
Fonte: Acervo da pesquisadora (2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para finalizar esta produção, destaca-se a questão mobilizadora 
deste trabalho que consiste “Em que medida, o trabalho com texto 
teatral em uma sequência didática, nas aulas de Língua Portuguesa, 
pode contribuir para ampliar a competência discursiva, no âmbito da 
oralidade dos educandos?”. Para problematizar tal questão foi im-
prescindível uma fundamentação teórica que embasassem a escolha 
metodológica assertiva. Neste sentido, as orientações de Schnewly e 
Dolz (2004) para o planejamento da sequência didática pensando no 
ensino formal do oral na escola, foram os caminhos mais indicados 
para elaboração de atividades que tivesse uma resposta positiva para 
a proposição inicial.

Após a finalização da sequência didática e do caderno pedagó-
gico, entende-se que há muito que se fazer em sala de aula no que diz 
respeito aos gêneros orais. O intuito desta proposta de intervenção, 
nesta pesquisa-ação é chegar ao final e alcançar resultados como: 
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alunos que saibam a exercitar uma fala organizada. Leiam com boa 
dicção e desembaraço e que saiam do espaço restrito da sala de aula, 
preparados para participar de discussões e debates de ideias, atua-
ções políticas e sociais de forma ética e respeitosa e que, sobretudo 
consigam relacionar os elementos linguísticos e não linguísticos para 
o melhoramento de sua competência oral. E em relação à experiência 
com literatura, que os educandos não apenas compreendam os senti-
dos dos textos, mas também que sejam capazes de frui-los. Que eles se 
tornem sujeitos que desenvolvem critérios de escolha e preferências 
(por autores, estilos, gêneros) e que compartilha impressões e críticas 
com outros leitores-fruidores.

O desejo é, que nas mãos dos professores, a sequência didática 
e o caderno pedagógico possam colaborar de forma efetiva na prática 
do professor, deixando em evidência o trabalho com a produção do 
texto oral e, consequentemente, da cidadania.
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AVALIAÇÃO DIALÉTICA NO ENSINO 
REMOTO: UM DIÁLOGO POSSÍVEL

Carla Priscilla Barbosa Santos Cordeiro 
Lana Lisiêr de Lima Palmeira

RESUMO
Este trabalho analisa a avaliação da aprendizagem no ensino remoto, a partir 
da realidade que se descortinou com o ensino on-line. Como problema de pes-
quisa, partiu-se do questionamento sobre a forma como a avaliação deveria 
ser realizada para assumir um caráter dialético nessa modalidade de ensino. 
Como referencial teórico, foram adotados autores que estudam a avaliação 
na esfera educacional, como Romão (2011), Haydt (2004), Hoffmann (2014), 
Luckesi (2002), Vianna (2005), dentre outros. Como resultados, percebeu-se 
que um novo olhar sobre o ensino e avaliação devem nascer deste momento, 
em que a educação precisou ser repensada para atender as demandas que 
surgiram na pandemia, devendo essas mudanças serem incorporadas a nova 
realidade que vai surgir com o fim da pandemia.
Palavras-chave: Avaliação. Docente. Ensino.
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INTRODUÇÃO

O ano de 2020 acabou por revelar um novo cenário em todo 
mundo, diante da pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, a covid-19, 
que impôs o siolamento social como forma de conter o avanço da 
doença e a superlotação dos sistemas de saúde em todo o mundo. 
Mesmo com essa medida, milhares de pessoas perderam a vida em 
decorrência desse vírus, tendo outras mihares sobrevivido a ele, o que 
ressignificou a própria vida em sociedade e a forma como a educação 
passou a ser vista.

Nas escolas houve, inicialmente, a paralisação devido ao isola-
mento social, o que foi referendado, enquanto política emergencial, 
pelo governo federal. O Ministério da Saúde editou a Portaria nº 188 
de 3 de fevereiro de 2020, que declarou emergência na saúde pública 
de importância nacional em decorrência da proliferação da covid-19. 
No dia 17 de março de 2020, com a Portaria nº 343, o Ministério da 
Educação (MEC) sinalizou às escolas e instituições de ensino superior 
que enquanto durasse a pademia as aulas presenciais seriam substitu-
ídas por aulas em meios digitais, o que foi confirmado pelas Portarias 
nº 345 e 356 de 20 de março do mesmo ano.

Com a autorização das aulas em meios digitais, houve a rápi-
da adaptação das atividades de ensino presencial ao ensino remoto 
emergencial. Nas palavras de Garcia et al. (2020, p. 5):

Ensinar remotamente não é sinônimo de ensinar a 
distância, embora esteja diretamente relacionado ao 
uso de tecnologia e, nesse caso, digital. O ensino remoto 
permite o uso de plataformas já disponíveis e abertas 
para outros fins, que não sejam estritamente os educa-
cionais, assim como a inserção de ferramentas auxiliares 
e a introdução de práticas inovadoras. A variabilidade 
dos recursos e das estratégias bem como das práticas 
é definida a partir da familiaridade e da habilidade do 
professor em adotar tais recursos.
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Com essa necessidade, muitas escolas deixaram evidente que 
não tinham um planejamento prévio para o uso de meios digitais nas 
aulas, revelando a necessidade de uma inserção planejada dessas 
tecnologias no cotidiano da sala de aula.

Neste quadro, o debate sobre o ensino remoto perpassa uma 
questão crucial, nestes tempos de pandemia: como reinventar a ava-
liação no contexto do ensino on-line? De que maneira seria possível 
realizar uma avaliação dialética no contexto das aulas remotas? Diante 
destes questionamentos, este trabalho buscou analisar como as prá-
ticas de avaliação podem assumir um caráter processual no ensino 
on-line, com a compreensão de seu significado e forma de realização.

Partiu-se, assim, de uma metodologia qualitativa, por meio 
de uma pesquisa descritiva, que analisou o conceito de avaliação em 
diversos autores da esfera educacional. Foram analisadas as visões 
tradicionais sobre a avaliação e seu viés construtivista, para evidenciar 
os sentidos que ela pode assumir para estimular a criticidade e eman-
cipação nos sujeitos envolvidos.

AVALIAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM: CONCEITOS

A palavra “avaliação” remete a vários tipos diferentes de 
compreensão ou medida de algo. Realiza-se a avaliação dos fatos do 
dia a dia a todo tempo, o que ocorre de maneira muito espontânea, 
com pouco ou nenhum planejamento, como é o caso dos julgamen-
tos morais realizados pelos indivíduos em diversas instâncias sociais. 
De outro lado, existem os procedimentos em que a avaliação é vista 
como instrumento formal, institucionalizada em diversos ambientes 
públicos e privados com o objetivo de se realizar a aferição de algum 
dado, resultado, opinião etc. Ainda há que se falar da avaliação como 
um instrumento que pertence, por excelência, ao cotidiano escolar, 
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gerando, por vezes, a ideia errônea de ser mesmo o objetivo final da 
aprendizagem, que deveria ser medida em testes e provas no geral.

Rodrigues (1999) explica que a avaliação pode ser vista de dife-
rentes ângulos: dos alunos; dos sistemas educativos e de inovação; dos 
professores, dos currículos. Desta maneira, ao mencionar a avaliação 
dos alunos, refere-se à observação de como ocorre o processo de 
aprendizagem e a produção de conhecimentos. De outro lado, pontua 
que é possível avaliar, nos sistemas educativos e da inovação, tudo 
aquilo que vai além do processo de aprendizagem, como os cursos 
em si, os métodos educativos, políticas educacionais, currículos etc. 
É possível, também, estudar aspecto docente, que vai das caracterís-
ticas de sua personalidade até a forma como ele conduziu o processo 
educativo. O autor enfatiza a avaliação curricular como um processo 
auxiliar à avaliação do ensino e aprendizagem, pois considera que a 
fixação de objetivos prévios ao ensino, relacionados ao currículo, é 
tão importante quanto o processo em si de avaliação, pois é a partir 
deles que se torna possível atestar se houve ou não a construção do 
aprendizado dos conteúdos e habilidades pretendidas ao curso.

Desta maneira, ao se falar em avaliar, genericamente, muitas 
possibilidades podem vir à tona, uma vez que é possível afirmar que 
quem avalia tenta observar a realidade a partir de um determinado 
prisma, buscando satisfazer a uma dada proposta ou interesse, para 
atestar a um fato ou conjunto de fatos dessa mesma realidade, o que 
pode ser aplicado a órgãos ou repartições públicas, entidades privadas, 
organizações sem finalidade lucrativa, ao ensino em escolas ou univer-
sidades, dentre tantas outras possibilidades. Por isso, não é incomum 
que o termo possa gerar confusões conceituais, pois pode se referir a 
qualquer área que envolva alguma espécie de atuação humana. É sob 
esta ótica que alguns dos teóricos que se debruçam sobre a temática a 
conceituam de inúmeras maneiras.

Trata-se de um dos momentos mais importantes do processo 
educacional, pois, a partir dela, é possível compreender as peculiari-
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dades do ensino, ou seja, perceber como a ação educativa ocorreu na 
prática, a partir da identificação dos conteúdos, conceitos e visões que 
foram apreendidas pelos discentes em sala de aula. Ela pode e deve, 
para além disso, ser utilizada como um potente instrumento de geração 
de novos conhecimentos pelo aluno, com um propósito emancipador e 
não com o mero intuito de classificar, rotular ou selecionar indivíduos.

Presente na vida alunos e professores, a avaliação deve ser 
encarada como um momento de grande reflexão, pois permite, de um 
lado, que estes observem como a construção do conhecimento acon-
teceu para cada aluno, aproveitando a oportunidade para melhorar 
sua atuação docente e corrigir eventuais falhas ou dificuldades que 
os seus alunos possam ter tido. Não pode ser realizada de qualquer 
maneira, sem o adequado planejamento, pois precisa seguir proce-
dimentos e etapas específicas a depender do tipo de conhecimento 
que se deseja produzir dentro da escola. Neste sentido, pontua Vianna 
(2000, p. 29-30):

A atividade do avaliador torna-se bastante complexa, 
exigindo o emprego de técnicas sofisticadas, quando se 
considera que um construto precisa ser comparado a 
outros para que se possa determinar se o novo construto 
representa, efetivamente, algum avanço em relação ao 
anterior; por outro lado, é preciso testar a aplicabilidade 
de suas conclusões na explicação dos fenômenos e com-
parar o constructo a outros anteriormente comprovados 
confirmando sua veracidade ou positivando sua falsida-
de. O problema implícito, no campo da avaliação, estaria 
na comprovação da validade ou dos instrumentos que 
supostamente estariam medindo ou características 
definidas nos constructos.

Percebe-se, desta maneira, que a realização da avaliação passa 
pela compreensão de procedimentos específicos, que irão variar a 
cada tipo de ensino que se pretende. Por isso, a formação de quem 
pretende utilizar a avaliação para realizar qualquer tipo de análise, em 
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um contexto educacional, de nível escolar ou universitário, passa pela 
esfera pedagógica.

É preciso reconhecer que existem vários conceitos para a ava-
liação. É que a intensa produção teórica, principalmente da década de 
1950 até os dias atuais, legou a esta área da ciência imenso portfólio 
de práticas que podem ser realizadas ao longo do processo de ensino e 
aprendizagem. Neste sentido, conceitos variados podem ser identifica-
dos à avaliação, como pode ser visto a partir de alguns dos importantes 
teóricos contemporâneos que estudam a temática:

A avaliação é entendida aqui como uma etapa do pro-
cesso educacional que tem por fim comprovar, de modo 
sistemático, em que medida se alcançam os resultados 
pelos objetivos especificados com antecedência (LA-
FOUCADE, 2010, p. 18).
Avaliar consiste, essencialmente, em determinar em que 
medida os objetivos previstos estão sendo realmente 
alcançados. Portanto, a avaliação é funcional, pois se 
realiza em função dos objetivos estabelecidos (HAYDT, 
2004, p. 29).
A avaliação do ensino e aprendizagem é o procedimento 
docente que atribui símbolos a fenômenos cujas dimen-
sões foram medidas, a fim de lhes caracterizar o valor, 
por comparação com padrões prefixados (ROMÃO, 2011, 
p. 83-84).

Percebe-se, com isso, que não se trata de um processo que, a 
priori, esgota-se em um único momento. Ao contrário, exige reflexão, 
planejamento, procedimentos adequados para sua realização, escolha 
de instrumentos avaliativos, análise de dados, análise de resultados, 
ação transformadora, dentre outras etapas. Não pode ser realizada de 
qualquer modo, uma vez que uma ação descoordenada de objetivos 
pedagógicos perde toda a essência do processo educativo. Torna-se 
urgente, deste modo, superar grandes dicotomias que ainda permeiam 
o estudo da avaliação do ensino e aprendizagem, como a utilização 
do viés positivista em detrimento de uma abordagem construtivista. 



494COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

É preciso compreender que toda avaliação deve ser processual, deve 
estar envolta no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que faz 
parte desse processo de maneira inseparável.

A cultura que ainda prevalece, de aferição de conhecimentos 
por meio de notas, pura e simplesmente, precisa ser superada, pois 
produz uma profunda anomia no âmbito educativo que é transposta 
para o ambiente social, sendo reproduzida na iniciativa privada, no 
poder público e entre os indivíduos. De outro lado, a práxis educativa 
também é transposta pelas ideologias dominantes em um dado con-
texto social, como é o caso do modelo tradicional de avaliação que 
ainda pode ser vista neste ambiente.

A partir destas ideias gerais, os próximos tópicos refletem como 
são realizadas as abordagens tradicionais no âmbito da avaliação, ou 
seja, o “pano de fundo” no qual se desenvolvem.

DUAS ABORDAGENS PARA A AVALIAÇÃO: POSITIVISTAS E 
CONSTRUTIVISTAS

A avaliação é reconhecida, tradicionalmente, como um proces-
so classificatório e hierarquizador por natureza, que serve a finalidade 
social de identificar nos indivíduos competências, habilidades e co-
nhecimentos que são úteis e essenciais a um dado sistema. Sobre o 
assunto, Romão (2011) aponta que é muito comum, entre os teóricos 
brasileiros que abordam a temática da avaliação do ensino e aprendi-
zagem, essa visão que chama de “positivista”. Nela, é dada ênfase a 
uma série de processos que visam quantificar o aprendizado do aluno, 
e, por isso, docentes que adotam essa posição evitam, muitas vezes, 
avaliar os alunos sobre um prisma subjetivo, dado o fato que isso po-
deria contaminar a verificação direta e quantitativa da aprendizagem. 
Para embasar a análise do desempenho dos alunos, o professor que 
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leciona sob o prisma do positivismo geralmente adota teorias e pontos 
de vista que sejam aceitos universalmente.

Seguindo o mesmo raciocínio, Romão (2011) afirma que se 
existe, dentre os teóricos que abordam a temática da avaliação, os 
positivistas, de outro lado, existem os teóricos que nomeia por “cons-
trutivistas”. Os autores filiados a essa corrente dão ênfase a autoava-
liação ou a avaliação interna, uma vez que o aluno estaria legitimado a 
realização da sua aprendizagem, o que dá uma margem muito grande 
de subjetividade à avaliação. Neste viés, as análises qualitativas têm 
predominância sobre as quantitativas, que não são consideradas propi-
cias para perceber a realidade que cerca todo o processo educacional.

Como seria realizada a avaliação, desta maneira, sobre o prisma 
construtivista? Por meio da percepção das dificuldades apresentadas 
pelo aluno, que serviriam como um norte para a reformulação das 
práticas de ensino, permitindo que sempre que fosse percebida uma 
incoerência entre os objetivos e metas e a realidade, novas práticas 
e orientações fossem adotadas, garantindo-se o aprendizado. Neste 
prisma, o âmbito do contexto social em que está inserida a escola ou a 
universidade ganha ênfase, dado o fato de que é levado em considera-
ção o habitus cultural que cada aluno acumulou ao longo de sua vida, 
para que seja possível diagnosticar as dificuldades que apresentam, 
percebendo a raiz dos seus erros.

As duas posições – positivistas e construtivistas – têm defeitos, 
na visão do autor. Isto porque reduziriam a questão da avaliação a um 
prisma maniqueísta, em que, de um lado, a avaliação seria classificatória, 
limitando-se a uma aferição de medida e, doutro, dispensaria todos os 
procedimentos para a identificação externa da aprendizagem pelo pro-
fessor, deixando a avaliação a cargo exclusivamente do aluno. Por isso, 
uma posição dialética não poderia se render a uma análise embasada 
na mencionada dubiedade, dado o fato de que cada realidade concreta, 
cada ambiente educacional, em outras palavras, tem um contexto social 
que merece planejamento específico para a realização da avaliação 
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do ensino e aprendizagem. Assim, a depender dos objetivos e metas 
institucionalmente adotados em ambientes de ensino, a avaliação teria 
função prognóstica, diagnóstica ou mesmo classificatória.

Dentro de um modelo de cunho liberal, uma avaliação que 
tenha por objetivo a medida da aprendizagem servirá como forma 
de selecionar quais indivíduos vão dar continuidade à progressão nos 
estudos, quais indivíduos ingressarão nas universidades e no mercado 
de trabalho, quais indivíduos ocuparão postos e cargos de trabalho 
mais ou menos relevantes, e assim sucessivamente. Isto porque ela faz 
parte do sistema, sendo assim concebida como uma ferramenta eficaz 
para o controle da hierarquia social em uma sociedade de classes.

É neste sentido que Luckesi (2002) afirma que o contexto 
brasileiro serve ao modelo social dominante que pode ser identifi-
cado, neste contexto, como “social liberal conservador”, cuja origem 
remonta aos ideais que culminaram na Revolução Francesa. Com isso, 
quer-se afirmar que se privilegia, em termos de avaliação do ensino 
e aprendizagem, uma determinada maneira de perceber a realidade. 
Assim é que se constata o fato de que avaliar, mais do que nunca, 
acaba significando estar e fazer parte de um contexto social e servir 
(ou não) aos seus objetivos. Trata-se, portanto, de uma ação política 
complexa que envolve o conhecimento que o sujeito que a realiza tem 
de si e do contexto em que se insere, sendo, por isso, muito difícil 
mudar muitas das ações pedagógicas que se desenvolvem dentro do 
ambiente escolar, que objetivam, basicamente, garantir a produção de 
mão de obra para o trabalho e as relações dentro do ambiente social. 
Isto pode ser observado a partir do que Luckesi (2002) nomeia como 
“pedagogia do exame”.

Cumprindo uma função domesticadora a avaliação serve para 
adequar os indivíduos ao sistema, e, por isso, a educação escolar acaba 
girando ao redor da classificação dos indivíduos, categorias em que 
eles serão enquadradados a partir da quantidade de conteúdo que 
conseguirem reproduzir com a máxima efetividade. Um exemplo prá-
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tico, que comprova que a escola concentra sua práxis na domesticação 
e treinamento de indivíduos, pode ser visto nas avaliações em larga 
escala, como é o caso do Enem, que padroniza a seleção de estudantes 
em todo Brasil para o ingresso no ensino superior. Assim, desde que os 
indivíduos consigam ter êxito em exames como esse, há não apenas 
conformidade, mas uma satisfação própria aos sistemas de ensino que 
passam a alardear a toda a sociedade a “qualidade” de suas práticas 
educativas, desconsiderando-se o que realmente vem a ser o ensino. 
Neste sentido,

Nos três graus de ensino, utilizam-se todo e qualquer 
teste ou tarefa realizada pelos estudantes com caráter 
de seleção à semelhança dos concursos vestibulares e 
outros. Na escola, a avaliação não tem por finalidade 
a eliminação de candidatos tal como nos concursos 
classificatórios. Quando a finalidade é seletiva, o instru-
mento de avaliação é constatativo, prova irrevogável. 
Mas testes e tarefas, nas escolas devem se constituir 
em momentos de trocas de ideias entre professores e 
alunos na busca de um diálogo intelectual gradativo e 
sequencial (HOFFMANN, 2014, p. 67).

A escola não pode condicionar os indivíduos a agirem de de-
terminada forma, impondo conhecimentos e visões de mundo aos 
seus alunos. Ao contrário, precisa ser um local de debate de ideias e 
de reflexão crítica, em que os indivíduos possam conhecer o contexto 
histórico-social no qual se situam para que todo conhecimento pos-
sa servir à transformação da sociedade. A avaliação deve permitir o 
debate dessas ideias, e não servir como instrumento disciplinador de 
condutas sociais, como expõe Luckesi (2002).
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A PANDEMIA E SEUS EFEITOS PARA A AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM

O ensino remoto levou as escolas a alterarem as atividades de 
ensino e avaliação. Nas palavras de Santos (2020, s.p.):

O ensino remoto tem deixado suas marcas... Para o 
bem e para o mal. Para o bem porque, em muitos 
casos, permite encontros afetuosos e boas dinâmicas 
curriculares emergem em alguns espaços, rotinas de 
estudo e encontros com a turma são garantidos no con-
texto da pandemia. Para o mal porque repetem modelos 
massivos e subutilizam os potencias da cibercultura na 
educação, causando tédio, desânimo e muita exaustão 
física e mental de professores e alunos. Adoecimentos 
físicos e mentais já são relatados em rede. Além de 
causar traumas e reatividade a qualquer educação me-
diada por tecnologias. Para o nosso campo de estudos e 
atuação, a reatividade que essa dinâmica vem causando 
compromete sobremaneira a inovação responsável no 
campo da educação na cibercultura.

A pandemia causada pela covid-19 trouxe novas possibilidades 
para a aprendizagem e estudo diante da necessidade de isolamento 
social. Nas palavras de Martins e Almeida (2020, p. 9): “as tecnologias 
podem potencializar as práticas pedagógicas colaborativas, deixando 
pistas de que não se trata apenas da inclusão das tecnologias em am-
biente escolar, mas sim de uma transformação de pensamento sobre 
o ato educativo”. Instrumentos como vídeos e conferências on-line, as 
chamadas lives, podcasts, fóruns, dentre outros, tornaram-se comuns 
neste momento que redefiniu a forma como a educação se realizava 
no país. Essas ferramentas assumiram a centralidade do processo de 
ensino ao longo do ano passado, trazendo um novo panorama para a 
educação brasileira.
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De outro lado, evidenciou-se um grande despreparo nas es-
colas, tanto públicas como privadas, de oferecer um ensino remoto 
com qualidade em relação ao uso das tecnologias da informação e 
comunicação aplicadas à sala de aula.

Parte das escolas públicas que sofrem os efeitos da falta ou es-
cassez de recursos, para oferecer aulas on-line, na modalidade de ensino 
híbrido. Como consequência, a maioria precisou parar suas atividades, e 
aquelas que continuaram tiveram grandes dificuldades para manter um 
padrão de qualidade compatível com as necessidades dos alunos em seu 
contexto social. Sem falar nos problemas dos professores: primeiro, em 
adaptar o planejamento do ensino presencial para a modalidade remota 
de forma abrupta, o que precisaria de bastante reflexão, planejamento 
e treinamento. Segundo, pela ausência das ferramentas e instrumentos 
necessários a isto, como sala de aula equipada com equipamentos ele-
trônicos, computadores e até acesso à internet. Terceiro, de perceber as 
dificuldades reais dos alunos no dia a dia das aulas, já que é no contato 
diário e nas relações de afetividade que se percebem muitas das fragili-
dades do processo de aprendizagem.

Uma parcela significativa dos alunos sequer teve acesso a 
uma rede de internet em casa, o que lhes privou de acompanhar as 
aulas remotas. Faltaram equipamentos eletrônicos e até celulares, 
para muitos deles, o que revela um abismo social entre indivíduos de 
classes sociais mais baixas e os de classe média e alta. Muitos docentes 
também enfrentaram essa realidade, o que ampliou as dificuldades de 
se realizar um ensino remoto realmente acessível e de qualidade.

Já em relação às escolas privadas, mesmo com a adaptação 
das aulas à modalidade remota, foram inúmeras as dificuldades de 
adequar o ensino presencial ao remoto. A qualidade do ensino restou 
prejudicada, fazendo com que o aprendizado, ao longo do ano passa-
do, tivesse inúmeras limitações. Como resultado, o ano de 2020 foi 
bastante emblemático em termos de ensino tanto nas instituições pú-
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blicas quanto nas privadas, sendo nas primeiras os maiores prejuízos 
aos estudantes como um todo.

A avaliação da aprendizagem sofreu os impactos dessa refor-
mulação das práticas de ensino presenciais. Neste sentido, Oliveira e 
Souza (2020, p. 20) afirmam:

O questionamento acerca do processo avaliativo dos 
estudantes frente à pandemia do coronavírus merece 
uma atenção redobrada, uma vez que por meio da ava-
liação – geralmente, no método tradicional, direcionada 
apenas ao instrumento avaliativo chamado de prova – o 
professor pode chegar à conclusão de que o estudante 
aprendeu, ou não, os conteúdos que foram discutidos 
“em sala de aula” – pelo método tradicional, repassados 
– e, a partir daí, considerá-lo, ou não, aprovado.

Este método tradicional – cujas limitações eram evidentes 
no próprio ensino presencial – torna-se ainda mais problemático no 
ensino remoto. Não se pode falar que esta modalidade de educação 
que tem sido realizada na pandemia seja a EaD, pois esta possui uma 
metodologia própria que não tem sido aplicada. O que tem ocorrido 
é a mera transposição acrítica das práticas de sala de aula, de caráter 
expositivo, para as redes, sem a preocupação com métodos formativos 
e uma educação dialógica que transforme o olhar do aluno (MARTINS; 
ALMEIDA, 2020, p. 7).

A educação on-line não pode ser compreendida apenas pelo 
uso das tecnologias da informação e comunicação aplicadas a um ensi-
no do tipo remoto. Envolve um conjunto de habilidades necessárias ao 
seu bom funcionamento, como explicam Martins e Almeida (2020, p. 
8): “[...] a interatividade, afetividade, colaboração, coautoria, aprendi-
zagem significativa, avaliação adequada, mediação docente implicada, 
relação síncrono-assíncrono, entre outros [...]”.

A avaliação deve ser construída ao longo de todo o processo de 
ensino, considerando alguns acontecimentos muitas vezes deixados de 
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lado em processos tradicionais – como a relação de afetividade entre 
professor-aluno e as dificuldades apresentadas na sala de aula.

Ela sofre os efeitos desse processo de readequação das ativi-
dades de ensino. Como resultado, exames e provas deixaram de ser 
os instrumentos mais usuais de verificação da aprendizagem, dando 
lugar a atividades de caráter mais reflexivo diante da possibilidade de 
pesquisa e acesso aos materiais indicados pelo professor.

Por outro lado, as metodologias ativas ganham maior notorie-
dade nesse processo, uma vez que se tornam instrumentos essenciais 
para a realização de aulas que fogem ao padrão expositivo que já não 
se compatibiliza com o atual momento da educação brasileira.

AVALIAÇÃO DIALÉTICA NO ENSINO REMOTO: UM 
DIÁLOGO POSSÍVEL

Em seu caráter construtivista, a avaliação pressupõe escolhas 
dos docentes, que passam pela compreensão dos dilemas, dificulda-
des e história de vida de cada aluno. O professor deve estar atento à 
realidade de vida dos alunos e à forma como percebem o conteúdo. 
Para isto, todo o processo de ensino deve ser refletido criticamente, 
para que a avaliação possa ser um instrumento que permita ao docen-
te perceber o aprendizado de cada aluno, indo ao encontro de seus 
questionamentos e dificuldades.

Nestes tempos de ensino on-line, a educação tradicional deve 
dar espaço a uma educação que tome por base a reflexão crítica e 
o uso dos conhecimentos disponíveis a todos na internet. O aluno 
assume uma centralidade ainda maior nesse processo. Para isso, cabe 
ao professor atuar com determinadas competências para estimular 
essa criticida de do aluno, como explicam Garcia et al. (2020). Isso 
pressupõe, nas palavras dos autores, que o ensino (do ponto de vista 
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didático) seja reorganizado para atender as novas demandas que sur-
gem com os meios digitais.

Assim, o professor deve começar o processo com um planeja-
mento que abarque as novas ferramentas e as necessidades que podem 
surgir inicialmente com as aulas. Nele, deve ser apresentado o conteúdo 
da aula, previamente disponibilizado ao aluno, com a definição dos ob-
jetivos de aprendizagem (GARCIA et al., 2020). Em relação à avaliação, 
deve ser definida já no planejamento e deve informar aos alunos quais 
formas métodos serão utilizados no acompanhamento da aprendizagem 
(GARCIA, 2020). Ela deve refletir instrumentos e práticas que podem ser 
utilizados dentro desse contexto das aulas on-line para estimular a criti-
cidade do aluno, bem como sua capacidade de reflexão em problemas 
reais do ambiente social. Instrumentos que tradicionalmente são a base 
para as avaliações no ensino EaD, como fóruns, chats, webconferências, 
dentre outros, podem ser trazidos para este contexto, mas com a in-
tencionalidade de estimular a participação dos alunos em discussões 
que os permitam produzir habilidades e competências inerentes a cada 
disciplina. O professor precisa partir da subjetividade inerente a cada 
ação realizada, com a compreensão de que cada sujeito possui histo-
ricidade, devendo estimular neles o desenvolvimento de sua visão de 
mundo. O professor, desde o início, deve deixar claro aos alunos, em 
seu planejamento, quais estratégias de avaliação pretende utilizar. Nas 
palavras de Garcia et al. (2020, p. 12):

Para o acompanhamento em processo, o professor pode 
decidir se esse acompanhamento será utilizado como 
estratégias de avaliação [aferição de notas] ou somente 
de acompanhamento e, nesse caso, deve buscar fortale-
cer a motivação e o interesse.

Esse processo não acontece do dia para a noite, devendo ser 
refletido e planejado com o cuidado de permitir que o ensino e ava-
liação sejam perpassados pela dialeticidade que lhes são inerentes, 
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tendo como efeito a emancipação dos sujeitos envolvidos, não o seu 
aprisionamento.

Este é o grande desafio que se percebe na transformação das 
práticas de avaliação: alterar o próprio significado do processo edu-
cativo para que estimule os sujeitos em suas particularidades a cons-
truírem conhecimentos que alterem sua realidade e os façam pensar 
criticamente.

CONCLUSÃO

A realidade que se descortinou, com a pandemia da covid-19, 
levou a uma grande reflexão sobre o papel que a educação desem-
penhava antes do isolamento social. O ensino expositivo precisou ser 
repensado nesse contexto, uma vez que não poderia ser transposto 
acriticamente para o ambiente virtual. Como resultado, muitas escolas 
e professores precisaram repensar suas práticas, levando ao questio-
namento sobre o papel que a avaliação precisaria desempenhar na 
aprendizagem, e de que maneira deveria ser feita. Isso levou à reflexão 
da importância de superar a visão positivista da avaliação, ainda co-
mum no ensino em geral presencial.

Deste modo, o contexto da pandemia acentuou a necessidade 
de planejar a avaliação de modo processual, trazendo à tona instru-
mentos antes reservados à EaD para o ensino remoto. Caminha-se para 
a superação de antigos paradigmas que marcaram (e ainda marcam) a 
forma de avaliar na educação escolar, que agora precisa estimular os 
alunos a refletirem criticamente ante informações e conteúdos acessí-
veis de qualquer lugar por meio da internet.

Aos professores, resta o desafio de não retroceder neste cami-
nho, avançando com o uso das tecnologias da informação e comuni-
cação como ferramentas que ajudem a construir uma aprendizagem 
efetiva e uma avaliação mais democrática e participativa.
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PARTE VII

PROPOSTAS, PRÁTICAS E 
NARRATIVAS DOCENTES



CULTURA, CULTURA ESCOLAR, CULTURA 
DE ESCOLA E O LIVRO DIDÁTICO DE 
PORTUGUÊS: ANÁLISE DO TEXTO DE 

APRESENTAÇÃO DE NOVAS PALAVRAS 1

Sandra de Mesquita 

RESUMO
O presente trabalho, a partir das reflexões de João Barroso (2012), discute os 
termos Cultura, Cultura Escolar e Cultura de Escola. Entendendo o primeiro 
como substrato do processo educativo imposto às escolas, consideradas, en-
tão, como meras transmissoras de um conhecimento pertencente às classes 
dominantes, o segundo já se refere às práticas oriundas desse espaço – os 
planos de ensino, os diários de classe, a fragmentação das aulas em tempos 
específicos etc. –, enquanto o último expressa como cada instituição educa-
tiva conforma/reconstrói as diretrizes legais as suas realidades culturais, na 
maior parte não convergente com a acepção do primeiro termo. Isso posto, 
investiga-se o texto de apresentação do livro didático de Português Novas Pa-
lavras 1, de Emília Amaral, Mauro Ferreira, Ricardo Leite e Severino Antônio, 
de 2016. Apesar de proporem um trabalho que prime pela valorização das 
diversidades culturais, já na referida apresentação se encontram elementos 
que demonstram uma perspectiva pouco favorável à definição de Cultura de 
Escola, agindo muito mais como um papel concernente às demais acepções.
Palavras-chave: Cultura. Cultura Escolar. Cultura de Escola. Livro Didático de 
Português.
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INTRODUÇÃO

Etimologicamente, uma das acepções da palavra “cultura” 
remete-nos à ideia de “civilização”. Assim, a não inserção em padrões 
pré-concebidos como corretos, aceitos socialmente, condiciona um 
indivíduo – ou seu grupo – no reverso dessa ideia: párias, não têm suas 
identidades culturais respeitadas e não usufruem o direito à cidadania 
como poderiam potencialmente. Uma prática pedagógica que prime 
por uma relação horizontalizada entre a cultura do grupo político 
dominante e as culturas dos discentes e da comunidade escolar como 
um todo deve garantir aos sujeitos a livre partilha de saberes e conhe-
cimentos em um processo contínuo de aprendizagem, haja vista que 
é por meio das relações da sua cultura com as demais que o indivíduo 
desenvolve plenamente sua cidadania.

A escola é uma das instituições que mais representa o grande 
painel cultural do país. Reconhecer e valorizar essas diferentes identi-
dades contribuiria para um ensino menos excludente, possibilitando 
a profissionais comprometidos, ao avaliar o material didático, refletir 
sobre o caráter dialógico da língua e, por conseguinte, sobre a polifo-
nia que se configura os mais diversos gêneros textuais, facilitando a 
inserção do sujeito à comunidade letrada. Nesse sentido, a educação 
escolar – e também linguística – não se limitaria a uma visão monolítica 
e monocultural, mas seria fundamentada na complexidade do mundo, 
das coisas e dos homens.

Essa parece ser a perspectiva adotada por João Barroso (2012) 
ao propor a ideia de Cultura de Escola: a instituição educativa buscaria 
uma certa estruturação aos ditames legais, a sua posição de produ-
tora de uma cultura específica, dita Cultura Escolar, para, assim, tais 
perspectivas se relacionarem com a sua realidade. A Cultura de Escola, 
portanto, não se mostra apenas como uma descrição do trabalho 
pedagógico, mas sobretudo concatena em um espaço de respeito e 
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valorização, indivíduos diversos, na busca por um constructo de co-
nhecimento que valorize as diversidades culturais.

A partir da apresentação do livro didático Novas Palavras 1, 
Emília Amaral, Mauro Ferreira, Ricardo Leite e Severino Antônio se 
discute neste trabalho até que ponto esta obra, feita para o espaço es-
colar, contribuiria para a criação de uma Cultura de Escola. Cabe frisar 
que, neste breve artigo, apenas este texto será analisado, o que implica 
dizer que ele é tomado como metonímia da obra. Uma vez apresen-
tado aos estudantes como indicador das perspectivas estruturais do 
compêndio, estando em conformação aos conteúdos da disciplina, a 
análise desse texto de apresentação do livro didático poderá indicar 
se há uma contribuição – ou não – para o estabelecimento de uma 
Cultura de Escola.

OBJETIVOS

• Compreender as diversas conceituações de cultura escolar 
e a relação com o livro didático Novas Palavras 1.

• Estabelecer diferenciações entre cultura escolar e cultura 
de escola;

• Analisar as implicações entre cultura escolar e o livro didá-
tico Novas Palavras. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa a ser realizada neste trabalho terá uma abordagem 
qualitativa de caráter exploratório e com procedimentos bibliográficos, 
partindo do referencial teórico específico sobre cultura escolar, cultura 
de escola, livro didático para analisar a apresentação do livro didático 
Novas Palavras 1.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS SOBRE CULTURA, CULTURA 
ESCOLAR E CULTURA DE ESCOLA

Buscar a origem etimológica de determinados termos, antes 
de analisá-los propriamente, parece ser uma forma interessante de 
abarcar seu conteúdo. Assim, expor o que se entende por cultura é 
fundamental para a construção de um debate acerca da Cultura Esco-
lar e da Cultura de Escola, bem como de suas implicações nos livros 
didáticos de Português a partir do respeito às diversidades existentes 
nas salas de aula.

O termo “cultura” tem uma dupla acepção etimológica: tanto 
pode significar “ato, efeito ou modo de cultivar”, como também “civi-
lização” (CUNHA, 1982, p. 233). Se no primeiro, tem-se uma certa vin-
culação à dedicação ao trabalho agrícola, que, por seu turno, encerra 
em si uma ligação estreita com a terra e seus ciclos de plantio – daí se 
originando o termo “cultivo” –, o segundo estabelece uma concepção 
explicitamente ideológica: não possuir determinados padrões de com-
portamentos, valores e preceitos colocaria o sujeito – ou um grupo 
– no espaço da incultura.

Terry Eagleton (2005), ao abordar as definições de Raymond 
Williams para o termo “cultura”, afirma que o teórico distinguiu três 
sentidos modernos principais da palavra: “Com base em suas raízes 
etimológicas no trabalho rural, a palavra primeiro significa algo como 
civilidade”; depois, no século XVIII, “torna-se mais ou menos sinônima 
de civilização, no sentido de um processo geral de progresso intelectu-
al, espiritual e material” (EAGLETON, 2005, p. 19). O último desses três 
sentidos, segundo o autor de A Ideia de Cultura, desdobraria para o 
aspecto religioso, sobretudo quando contrastado entre as concepções 
francesa e germânica para o termo. Entretanto, ainda assim, mantinha 
uma vinculação com a prática de determinadas ações consideradas 
por alguns como adequadas:
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A cultura exige certas condições sociais, e já que essas 
condições podem envolver o Estado, pode ser que ela 
também tenha uma dimensão política. A cultura vai de 
mãos dadas com o intercurso social já que esse intercur-
so que desfaz a rusticidade rural e traz os indivíduos para 
relacionamentos complexos, polindo assim suas arestas 
rudes (EAGLETON, 2005, p. 21).

Essa dimensão política a que se refere Eagleton está presente 
em todo ato social, de uma certa forma. Como condições que possam 
envolver o Estado, por si, ela acaba por validar e, concomitantemente, 
desconsiderar aspectos ligados a diferentes grupos sociais, uma vez 
que o exercício do poder pressupõe um complexo jogo de interesses. 
Por isso, não é despropositado uma equiparação do termo cultura ao 
vocábulo educação: não possuir os hábitos, os costumes, as tradições 
da classe dominante implica, de forma simplista, não ser um sujeito 
educado. Essa sinonimização está amplamente divulgada na nossa 
sociedade e é expressa, por exemplo, em dicionários ao definir cultura: 
“cabedal de conhecimentos, a ilustração, o saber de uma pessoa ou 
grupo social (estudioso, possuía uma vasta cultura)” (HOUAISS, 2001, 
p. 888, grifo do autor).

Essa correlação entre cultura do grupo dominante e educação 
é expressa também ao buscarmos os conceitos “cultura de massa” e 
“cultura erudita”; enquanto a primeira está relacionada a estereótipos 
reducionistas e claramente negativos, a segunda é alçada ao patamar 
de patrimônio:

Cultura de massa 1 universo de formas culturais (por 
exemplo, música, literatura, cinema) selecionadas, inter-
pretadas e popularizados pela indústria cultural e meios 
de comunicação de massa para disseminação junto ao 
maior público possível; indústria cultural 2 pejorativo 
conjunto de atitudes, linguagens, conhecimentos e 
costumes assim induzidos, que tendem frequentemente 
à estereotipagem e à simplificação e buscam satisfazer 
indiretamente interesses de determinados grupos 
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sociais; indústria cultural • cultura erudita conjunto de 
conhecimentos acumulados e socialmente valorizados 
que constituem patrimônio da sociedade (HOUAISS, 
2001, p. 888, grifo nosso).

A cultura de massa é descrita como pejorativa, ou seja: aquele 
que for identificado como agente dessa cultura, não estará constituindo 
um patrimônio avaliado positivamente pela/para a sociedade. A cultu-
ra erudita, por outro lado, tem um prestígio social elevado, mesmo 
tacitamente estando presente fora das massas. Esse fator acaba por 
estruturá-la enquanto lastro de conhecimento que adentra os muros 
da escola e, assim, constitui um ideal de experiências científicas e artís-
ticas que toda uma comunidade deveria conhecer, quiçá se apropriar. 
Tal premissa é exposta por João Barroso ao ligar a Cultura Escolar à 
perspectiva da abordagem teórica funcionalista:

Numa perspectiva funcionalista, a “cultura escolar” é 
a Cultura (no seu sentido mais geral) que é veiculada 
através da escola. A instituição educativa é vista como 
um simples transmissor de uma Cultura que é definida 
e produzida exteriormente e que se traduz nos princí-
pios, finalidades e normas que o poder político (social, 
econômico, religioso) determina como constituindo o 
substrato do processo educativo e da aculturação das 
crianças e dos jovens (BARROSO, 2012, s.p.).

Barroso aponta que a cultura, enquanto correlato de educação, 
simplifica a função da escola a uma mera transmissora de preceitos 
valorizados pela classe dominante. O pesquisador português, ao usar o 
termo “aculturação”, corrobora o caráter segregador que essa cultura 
tem ao incidir sobre os discentes no espaço escolar: afinal, eles esta-
riam recebendo o cabedal pertencente a outro grupo, o que implica, 
mesmo que tacitamente, a não validade da sua própria cultura. Assim, 
pode-se inferir que a abordagem funcionalista de Cultura Escolar, como 
exposto por Barroso, não considera positivamente as diversidades 
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culturais existentes nas instituições educativas, além de não ponderar 
que esse próprio lócus é também produtor de práticas sociais próprias, 
portanto, também agente cultural.

Sobre a construção de uma cultura específica no espaço 
escolar, João Barroso aponta a perspectiva estruturalista, na qual “a 
‘cultura escolar’ é a cultura produzida pela forma escolar de educação, 
principalmente por meio da modelização das suas formas e estruturas, 
seja o plano de estudos, as disciplinas, o modo de organização peda-
gógica, os meios auxiliares de ensino etc.” (BARROSO, 2012, s.p.). Para 
Barroso, o espaço escolar se configura como uma unidade relacionada 
a elementos específicos, artífices, tradicionalmente, do trabalho peda-
gógico. Uma dessas estruturações que conferem à escola uma cultura 
peculiar se encontra no livro didático, principal mídia da escola brasi-
leira, movimentando recursos públicos bilionários, e, evidentemente, 
construído e direcionado para as instituições educativas, tão somente. 
Essas obras colocam-se, por outro lado, não apenas como um suporte 
didático, mas substancialmente como uma representação do mundo, 
dos homens, de suas sociedades e de seus valores, agindo decisiva-
mente na forma como crianças e jovens farão a construção simbólica 
da sociedade, do outro, de si mesmos e do exercício da cidadania.

A Cultura Escolar, portanto, de acordo com as definições expostas 
por Barroso, refere-se, sobretudo, a estruturação específica do trabalho 
pedagógico nessas instituições educativas. A escola, nesse sentido, a par-
tir dos seus elementos particulares, constrói hábitos, comportamentos 
e estratégias pertencentes apenas ao universo escolar – como o horário 
de entrada e de saída regulada por sinos ou sirenes, o diário de classe, o 
boletim escolar, a merenda, dentre outras peculiaridades.

Essa estruturação, por outro lado, está intimamente ligada 
tanto aos preceitos legais como, principalmente, à forma como a 
comunidade escolar recebe essas determinações e normas e, assim, 
as executa. Não é plausível, portanto, admitir que em uma rede de 
ensino, seja pública ou privada, todas as escolas sejam iguais, mesmo 
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que contenham elementos interseccionais que atravessam tanto o 
tempo, como o espaço – a disposição das cadeiras, a distribuição dos 
alunos em salas de aula, a fragmentação do tempo de aula. A maneira 
que cada escola lida com esses elementos, para João Barroso, constitui 
a Cultura de Escola, a partir da perspectiva interacionista:

Finalmente, numa perspectiva interacionista, a “cultura 
escolar” é a cultura organizacional da escola. Neste caso, 
não falamos da Escola enquanto instituição global, mas 
sim de cada escola em particular. O que está em causa 
nesta abordagem é a “cultura” produzida pelos atores 
organizacionais nas relações uns com os outros, nas 
relações com o espaço e nas relações com os saberes 
(BARROSO, 2012, s.p.).

O pesquisador português busca uma abordagem de Cultura 
de Escola que é produzida pelos agentes que configuram os espaços 
das instituições educativas em relação aos saberes lá produzidos. Para 
Jean-Claude Forquin (1993), trata-se de um mundo culturalmente 
estruturado nas/pelas relações sociais empreendidas no espaço 
escolar, “mundo humanamente construído, mundo das instituições e 
dos signos no qual, desde a origem, se banha o indivíduo humano, 
tão somente por ser humano, e que constitui como que sua segunda 
matriz” (FORQUIN, 1993, p. 16). Assim, cada escola com seus agentes, 
com suas práticas, com suas experiências constituiriam a Cultura de 
Escola com “características de vida próprias, seus ritmos e ritos, sua 
linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de 
transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbo-
los” (FORQUIN, 1993, p. 167).

Dessa forma a perspectiva interacionista de Cultura de Escola – 
como abordada por Barroso e corroborada por Forquin – ultrapassa a 
ideia de uma instituição educativa que se restrinja a reprodução e trans-
missão de saberes. Essa não restrição à cultura dominante e falsamente 
una se deve a um movimento dialógico entre tradições e saberes social-
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mente prestigiados e sua recepção/interação com as culturas existentes 
no espaço da escola. Não há, portanto, uma homogeneização, mas sim 
uma relação dialógica com um conhecimento socialmente imposto e 
com os saberes dos indivíduos e das suas comunidades. Essa perspectiva 
pode ser entrevista dentro do que assevera Forquin:

A educação não transmite jamais a cultura, considerada 
como um patrimônio simbólico e unitário e imperiosa-
mente coerente. Nem sequer diremos que ela transmite 
fielmente uma cultura ou culturas, elementos de cultu-
ra, entre os quais não há forçosamente homogeneidade, 
que podem provir de fontes diversas, ser de épocas 
diferentes, obedecer a princípios de produção e lógicas 
de desenvolvimentos heterogêneos e não recorrer aos 
mesmos procedimentos de legitimação. Isto significa 
dizer que a relação entre educação e cultura poderia 
ser mais bem compreendida através da metáfora da 
bricolage (como reutilização, para fins pragmáticos 
momentâneos, de elementos tomados de empréstimo 
de sistemas heterogêneos) do que através da metáfora 
do reflexo ou da correspondência expressiva (FORQUIN, 
1993, p. 15, grifo do autor).

Analisando mais sistematicamente a proposição de Forquin, 
percebemos que inexiste o caráter homogêneo dentro da própria 
cultura que socialmente é mais prestigiada, uma vez que essa é com-
posta de múltiplas formas, por sujeitos distantes temporalmente e em 
sociedades diversas, com costumes, tradições e línguas diferentes. 
Esse arcabouço, por si já múltiplo, ao ser eleito como o socialmente 
mais prestigiado, também terá nas instituições educativas profundas 
transformações advindas da relação com as culturas dos sujeitos que 
compõem a comunidade escolar. Assim, a ideia de bricolage passa 
também a fazer sentido ao pensarmos as transformações dessa cul-
tura eleita por uma classe dominante, como também da forma que os 
sujeitos na escola se relacionam com ela. Essa intensa transformação 
resulta na Cultura de Escola, ou seja, como cada comunidade, a partir 
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das suas especificidades, constrói sua relação com essa cultura domi-
nante e com o mundo de uma forma geral.

Dentro desse contexto, o livro didático pode ser considerado 
uma metonímia dessa relação. Nele encontramos a cultura socialmen-
te dominante, porém também deveríamos encontrar um respeito às 
outras culturas que acabam por dar um novo significado a primeira. 
Assim, uma análise mais pormenorizada desse objeto implica debater 
a estruturação de uma Cultura de Escola, na qual o livro didático seja 
um importante instrumento, como todos os demais componentes 
pedagógicos, em consonância com a multiplicidade cultural existente 
em cada instituição de ensino.

BREVE ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DE NOVAS PALAVRAS 1 .

Uma organização pedagógica, calcada no que João Barroso 
(2012, s.p.) denominou de “princípio da homogeneidade” pelo fato de 
se constituir a partir dos programas e documentos oficiais que normati-
zam tanto o espaço, o tempo, quanto conteúdos que são direcionados 
ao ensino-aprendizagem, instrumentalizam o uso da cultura no espaço 
escolar como a legítima, passando a configurá-la como o cerne do 
trabalho pedagógico em uma relação simbiótica entre a estruturação 
deste com a cultura que é transposta para as instituições educativas. 
Cabe ressaltar que a principal mídia de veiculação dessa cultura é, sem 
sombra de dúvida, o livro didático.

Kazumi Munakata corrobora com a ideia de que a Cultura 
Escolar está para além dos saberes prescritivos dos programas e ma-
nuais, e que a escola não se limita em reproduzir a cultura externa às 
instituições educativas, mas (re)elabora culturas e práticas específicas, 
além de “apropriações, atribuições de novos significados, resistências, 
o que produz configurações múltiplas e variadas, que ocorrem topica-
mente na escola” (MUNAKATA, 2016, p. 122). Para o educador, o livro 
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didático é um objeto que se justifica na e pela escola e, dessa forma, 
materializa-se enquanto um dos componentes da Cultura Escolar, 
de tal modo que acaba por transcrever “o que era ensinado, ou que 
deveria ser ensinado, em cada momento da história da escolarização” 
(MUNAKATA, 2016, p. 123). Trata-se de um livro específico que mesmo 
podendo estar em outros lugares, seu destino é o espaço escolar e é 
produzido para atender às exigências desse mercado.

Se no século XX um intelectual como Vianna Moog (1966, p. 
129) chega a afirmar que “o homem sem núcleo cultural, como o sem 
religião e o sem pátria, é uma utopia, quando não é uma indignidade”, 
a mesma consideração pode se estender ao processo educativo no 
século XXI. Vera Candau (2008), ao abordar as interfaces entre diversi-
dade cultural e educação, ressalta não ser possível

uma experiência pedagógica “desculturizada”, isto é, 
desvinculada totalmente, das questões culturais da 
sociedade. Existe uma relação intrínseca entre educação 
e cultura(s). Estes universos estão profundamente en-
trelaçados e não podem ser analisados a não ser a partir 
de sua íntima articulação (CANDAU, 2008, p. 13).

O indivíduo é situado cultural e historicamente, sendo a partir 
da sua construção de mundo o ponto de partida para outras concepções 
culturais/ideológicas. Assim, um processo educativo que subalternize 
ou anule concepções culturais diversas, homogeneíza seu caráter mar-
cadamente ideológico e acaba por limitar a própria formação humana 
do sujeito, não atendendo às premissas da Cultura de Escola, como 
proposta por João Barroso (2012). Ao pensar o material didático, é 
necessário que ele abarque o conteúdo de forma que valorize o co-
nhecimento que o estudante já possui, visando uma educação que se 
construa sob um viés emancipatório e não estereotipado e segregador.
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Para verificarmos se há espaço ou não para a “voz” do sujeito 
a quem Novas Palavras 1 se destina, analisaremos a apresentação do 
material:

Caro aluno,
Neste livro, você será continuamente convidado a re-
fletir sobre as habilidades fundamentais associadas ao 
desenvolvimento da linguagem: falar, ler e escrever.
Juntos, tomaremos contato com uma grande variedade 
de textos, de diferentes gêneros, para nos inspirarmos 
na criação e no aprimoramento de nossa própria pro-
dução; vamos ler, reler e avaliar com nossos interlocu-
tores – o(a) professor(a), os colegas, os amigos [...] – os 
textos lidos e produzidos, os conceitos aprendidos e 
incorporados. Assim, texto a texto, aula a aula, iremos 
nos aperfeiçoando como seres capazes de linguagem e 
como participantes ativos do nosso mundo.
A leitura e a escrita são, sem dúvida, o modo privilegiado 
de interferirmos na realidade, de interagirmos com os ou-
tros; no entanto, será importante também refletirmos obre 
a linguagem falada, conhecê-la melhor, ter consciência de 
que a fala e a escrita se complementam, não se opõem, e 
de que ela, a fala, constitui uma modalidade de expressão 
com características específicas e regras próprias.
Em Literatura, nosso estudo estará sempre associado às 
artes plásticas e privilegiar a os gêneros literários funda-
mentais: poesia lírica e épica, crônica, conto romance, 
teatro etc. Vamos comparar a produção de autores 
clássicos com a de escritores e poetas contemporâneos, 
sobretudo quando tratamos das grandes escolas literá-
rias, cujos autores e textos alimentam nosso imaginário, 
ampliam nossos horizontes e aprofundam nossas formas 
de ver o mundo e a nós mesmos.
Em Gramática, as reflexões sobre as diferentes maneiras 
de falar e de escrever se desenvolverão com o estudo 
das estruturas que estabelecem a organização e o 
sentido dos textos que constituem o nosso “mundo da 
leitura”: charges, tirinhas, piadas, anúncios publicitários, 
letras de música, textos jornalísticos, poemas [...]
Nas aulas de Literatura, de Gramática e de Leitura e 
produção de textos, desafios serão propostos e conte-
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údos específicos serão desenvolvidos, porém próximos 
entre si, pois falaremos de como se estrutura e como 
funciona a linguagem e dos caminhos que ela percorre 
na diversidade de suas possibilidades expressivas e 
comunicativas. Afinal, ela é o principal recurso de que 
dispomos para sermos de fato quem somos.
Este é objetivo maior deste livro: que você, ao trans-
formá-lo em seu parceiro de aprendizagens, tenha 
um posicionamento ativo: leia, goste, não goste; ache 
fácil, ache difícil; mas sempre releia, repense, reformule, 
persista, pois assim é que gradativamente conquistará 
novas habilidades de usos da linguagem, que certamen-
te contribuirão para seu sucesso escolar, profissional e 
humano.
Vamos começar?
Os autores
(AMARAL et al., 2016, p. 3, grifo do autor).

Em um primeiro momento, os/as discentes são convidados 
pelos autores a “refletir” sobre o que esses consideram como habilida-
des fundamentais para o desenvolvimento da linguagem: fala, leitura 
e escrita. No entanto, essa reflexão, já de início, é apartada de uma 
identidade cultural, considerada apenas como uma abstração geral, 
como se o indivíduo pudesse estabelecer percepções desvinculadas de 
um espaço sócio-histórico e cultural. Essa postura se mantem quando 
os autores sugerem a leitura e a avaliação de diversos gêneros textu-
ais, sem, contudo, sinalizar a situação de produção, nem abrir espaço 
para as particularidades da comunidade escolar. Além disso, ao colocar 
como interlocutores o/a docente, colegas e amigos, desconsideram, 
mesmo que implicitamente, toda uma comunidade extraescolar, a qual 
o estudante pertence. O “mundo” a que se refere o terceiro parágrafo 
fica limitado ao contexto escolar, espaço privilegiado da variedade pa-
drão da língua. Para Vera Candau (2008) o “caráter homogeneizador e 
monocultural da escola é cada vez mais forte, assim como a consciência 
da necessidade de romper com esta e construir práticas educativas em 
que a questão da diferença e do multiculturalismo se façam cada vez 
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mais presentes” (CANDAU, 2008, p. 15, grifo do autor). Logo, apenas 
mencionar abstratamente a existência de multiplicidades linguísticas 
não é trabalhar efetivamente as diversidades culturais que formam o 
grande painel da língua portuguesa do Brasil, tampouco busca-se, com 
isso, a perspectiva de uma Cultura de Escola.

Essa abordagem existe também quando os autores dessa obra 
didática se referem ao conteúdo caracterizado como Literatura. Eles 
presumem uma associação às artes plásticas – tão somente, descon-
siderando, por exemplo, as artes visuais (como as histórias em quadri-
nhos, animes e o cinema) – e propõem um estudo comparativo, mas se 
limitam em apontar autores clássicos e contemporâneos. Não se deba-
te, por exemplo, as diversas configurações da literatura nas diferentes 
comunidades, por exemplo em forma de canção e, nesse sentido, o rap, 
o forró, o funk ou qualquer outra variedade musical bastante presente 
nas periferias poderiam se fazer presentes. Os autores afirmam, por 
fim, privilegiar as grandes escolas literárias, secundarizando, portanto, 
o texto ficcional e/ou poético para, na verdade, privilegiar a exposição 
de características históricas vigentes em determinada época.

Na apresentação de Novas Palavras 1, não há uma efetiva 
abordagem da questão da diversidade cultural. Há, na verdade, uma 
horizontalização do conteúdo abordado acerca dos aspectos linguís-
ticos. Vale ressaltar também que, ainda na apresentação, os autores 
discorrem sobre o processo de leitura e escrita e a refinada habilidade 
que o aluno alcançará a partir dos saberes adquiridos mediante a 
reflexão acerca da língua falada, sem, contudo, contextualizar em que 
circunstâncias isso aconteceria.

A configuração de uma Cultura de Escola implicaria a concep-
ção de uma nova política curricular de ensino de Língua Portuguesa, 
pautada, sobretudo, nas culturas das comunidades escolares a que 
os livros didáticos se destinam. Considerando o uso não padrão como 
efetivo nas diversas situações sociais, abordá-lo seria, de certa forma, 
desconstruir a perspectiva tradicional de estudo da linguagem que 
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persiste nas escolas brasileiras, legitimando a transposição da cultura 
dos grupos dominantes sobre os demais.

Essas propostas inovadoras poderiam suscitar não apenas um 
debate acerca das variações da língua, como também seriam formas 
de valorizar as diversidades culturais e a estruturação de uma Cultura 
de Escola. A imposição de um cultura-padrão, com um caráter homo-
geneizador, seja por meio do livro didático ou mesmo na exposição 
do discurso do/da docente, corrobora para acentuar ainda mais a 
desvalorização da identidade do indivíduo, uma vez que, para Candau 
(2008), “as questões relativas ao multiculturalismo só recentemente 
têm sido incluídas nos cursos de formação inicial de educadores/as 
e, assim mesmo, de modo esporádico e pouco sistemático, ao sabor 
de iniciativas pessoais de alguns professores/as” (CANDAU, 2008, p. 
19). O/A professor/a, logo, não apenas tem a possibilidade, mas sim 
o dever de mostrar que essas iniciativas simplificam um debate sobre 
as diversidades culturais, como também escamoteia as relações de 
poder que subalternizam determinados grupos em relação a outros e 
excluem a possibilidade de haver uma Cultura de Escola efetivamente 
sistematizada nas instituições educativas.

Tomando as considerações expostas na apresentação, caso 
o/a professor/a não o retome, como forma de discutir as diversidades 
culturais existentes no espaço escolar, tem-se mais um momento de 
educação em que os grupos diversos são vistos a partir de uma ótica 
monocultural e homogeneizadora. Essa ação, muito recorrente nos 
materiais didáticos de uma forma geral, pode ser considerada como 
um ato político de subalternização de grupos marginalizados, pois, 
como assevera Vera Candau (2008), há a defesa de um “projeto de 
afirmar uma “cultura comum‟, a cultura hegemônica, e, em nome 
dele, deslegitima dialetos, saberes, línguas, crenças, valores “diferen-
tes‟, pertencentes aos grupos subordinados, considerados inferiores, 
explícita ou implicitamente” (CANDAU, 2008, p. 21).
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Assim, caso inexista essa ação deliberada do docente, nova-
mente recairá os conceitos de cultura e Cultura Escolar expostos por 
João Barroso (2012): uma cultura hegemônica é transplantada para 
uma instituição escolar, lá desempenhando, por meio do livro didático, 
o papel de mero instrumento pedagógico e não contribuindo, portan-
to, para uma Cultura de Escola, que valorize efetivamente as culturas 
dos sujeitos que compõem essa instituição.

A Cultura de Escola, nesse sentido, constrói-se a partir de rela-
ções dialógicas entre as diversidades culturais existentes na instituição 
educativa e a cultura do grupo político dominante. Defendê-la significa 
não desconsiderar nenhum desses polos, mas sim não consentir com 
a subalternização daqueles que são alijados dos espaços decisórios. 
Assim, passa-se a construir novos sentidos ao espectro cultural domi-
nante, contribuindo para uma sociedade mais justa, heterogênea e 
democrática, dando vez e voz aos indivíduos, independentemente de 
suas configurações culturais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho propôs, a partir das definições de cultura, 
Cultura Escolar e Cultura da Escola, de João Barroso (2012), entender 
o livro didático como um instrumento pedagógico potencializador da 
construção dessa última acepção. Entretanto, considerando a obra 
Novas Palavras 1, de Emília Amaral, Mauro Ferreira, Ricardo Leite e 
Severino Antônio, verifica-se que esse objetivo está longe de ser efeti-
vado, ao menos no que se refere a análise da sua apresentação.

Na verdade, o texto introdutório aqui visto, muito mais aproxima 
esse livro de um mero instrumento do cotidiano escolar, com intuito de 
transplantar uma cultura de um grupo politicamente dominante para 
sujeitos em formação, em geral pertencentes a uma vasta gama de 
variedades sócio-históricas. Assim, o que se percebe na apresentação é 
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muito mais um escamoteamento de um possível diálogo das diferentes 
culturas, para, na verdade, colocar-se como instrumento de aculturação.

É preciso, portanto, que os livros didáticos possam prever uma 
complementariedade com outros materiais pedagógicos, e que a sua 
própria estruturação abra espaço para as diferentes vozes de diferentes 
matrizes culturais. Só assim a escola pode se tornar de fato um espaço 
democrático, inclusivo, como valorização das suas heterogeneidades, 
no qual verdadeiramente haverá uma Cultura de Escola.
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PRÁTICAS CURRICULARES  
E NARRATIVAS DOCENTES:  

REFLEXÕES E POTENCIALIDADES
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RESUMO
O presente texto visa discutir sobre o desenvolvimento e análise de práticas 
curriculares no âmbito educacional, a partir de um estudo bibliográfico. Os 
artigos de pesquisa – corpus desta pesquisa – são apresentados levando em 
consideração os seguintes critérios de discussão e análise: ano de publicação, 
o vínculo dos pesquisadores com instituições de ensino, o objeto de estudo, 
os aspectos teóricos/metodológicos e resultados. Pesquisadores vinculados 
às universidades brasileiras e portuguesas têm discutido as especificidades 
e organização do currículo em diferentes tempos e contextos, assim como o 
papel dos sujeitos no cotidiano escolar e na construção de políticas e práticas 
curriculares. As práticas curriculares enquanto espaço de manifestação dos 
sujeitos que compõem o cotidiano escolar possibilitam um novo olhar em 
relação ao processo de ensino aprendizagem e ao papel do professor no 
contexto educativo. A construção de uma educação vinculada ao contexto 
social e cultural de cada instituição escolar perpassa pela consideração das 
narrativas, as práticas e estratégias de ensino, os recursos e materiais dispo-
níveis e a atuação de todos os sujeitos participantes.
Palavras-chave: Práticas Curriculares. Narrativas Docentes. Pesquisa Educacional.
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INTRODUÇÃO

A organização econômica e política influenciam na área educa-
cional, especificamente no que se trata do processo de escolarização 
e desenvolvimento de práticas curriculares. A escola enquanto insti-
tuição social é marcada por discursos pedagógicos do âmbito externo, 
resultantes de concepções de conhecimento, educação, homem, além 
de orientações no que se refere à formação e à prática docente. As 
discussões sobre o currículo escolar estão presentes no âmbito aca-
dêmico, a partir de pesquisas e teorias produzidas em diversas áreas 
do conhecimento que se preocupam com a organização de tempos, 
espaços e vivências em sala de aula.

Há distintas concepções de currículo que direcionam para visões 
de mundo, de homem e de sociedade diferentes a depender do projeto 
educacional que este se propõe a desenvolver. Pensa-se a organização 
do tempo e do espaço escolar desde uma perspectiva tradicional que 
conceitua o currículo como uma grade de disciplinas e conteúdos defi-
nidos, até uma perspectiva que conceitua o currículo como espaço do 
vivido onde são manifestadas as experiências dos sujeitos que compõem 
a comunidade escolar (FERRAÇO; CARVALHO, 2008).

A partir da concepção contemporânea de currículo como espa-
ço de relações e interconexões sociais, autores (FERRAÇO; CARVALHO, 
2008; ALVES, 2008; LOPES, 2008) discutem acerca da importância da 
análise do cotidiano escolar para compreensão da relação entre teoria 
e prática em temas da área educacional, especificamente o currículo.

Parte-se do pressuposto de que as relações sociais e culturais 
interferem diretamente na constituição de cada sujeito. Desta forma, 
a ação pedagógica é modelada nos diferentes espaços e tempos a 
partir das relações sociais e históricas. Ao considerar os cotidianos 
nos diversos ambientes escolares, afirma-se que este é marcado por 
manifestações singulares e coletivas dos sujeitos personagens desse 
contexto, considerados pelos autores (FERRAÇO; CARVALHO, 2008) 
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como sujeitos praticantes. A prática curricular é vista enquanto espaço 
de produção de experiências pelos sujeitos constituintes do cotidiano 
escolar, considerando como objeto de estudo suas narrativas manifes-
tadas e organizadas pela memória.

O presente texto visa discutir sobre o desenvolvimento e 
análise de práticas curriculares no âmbito educacional, a partir de um 
estudo bibliográfico do tipo estado da arte. Esta é uma metodologia 
de grande relevância, à medida que favorece a aproximação do pes-
quisador com as discussões já produzidas em relação a uma temática 
específica e para tanto, requer a definição do processo de pesquisa e 
sistematização de dados. Ferreira (2002) caracteriza este tipo de estudo 
como “[...] uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da 
produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à 
luz de categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada 
trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser 
analisado” (FERREIRA, 2002, p. 258). Para tanto, é necessária a defini-
ção de elementos orientadores do percurso metodológico, a saber: a 
área de conhecimento; o suporte ou gênero textual pesquisado, assim 
como o recorte temporal e temático.

Esta pesquisa concentra-se na área educacional, especifica-
mente se tratando das discussões acerca do currículo. Os dados fo-
ram identificados a partir de um levantamento bibliográfico1 na base 
de dados digital Scientific Eletronic Library Online (SciELO Brasil), a 
qual reúne artigos de pesquisa publicados por periódicos brasileiros 
desde 1997. Para tanto, foi utilizado o descritor “práticas curricu-
lares” – o que possibilitou a identificação de 8 artigos de pesquisa, 
corpus deste estudo.

1  Pesquisa realizada em dezembro de 2020
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A ABORDAGEM DO CONCEITO “PRÁTICAS CURRICULARES”: 
PESQUISA NA BASE DE DADOS SciELO BRASIL

O descritor “práticas curriculares” possibilitou a identificação de 
oito artigos de pesquisa sobre a temática em estudo na base de dados 
digital SciELO Brasil (MORGADO, 2010; MORGADO, 2011; TRAVERSINI 
et al. 2012; FERNANDES, 2016; VALADÃO; BACKES, 2018; SILVA, 2018; 
BISCONSINI; OLIVEIRA, 2019; FIGUEIREDO; LEITE; FERNANDES, 2019). 
Os artigos de pesquisa – corpus desta pesquisa – são apresentados a 
seguir por ordem cronológica de publicação, levando em consideração 
os seguintes critérios de discussão e análise: ano de publicação, o vín-
culo dos pesquisadores com instituições de ensino, o objeto de estudo, 
os aspectos teóricos/metodológicos e resultados.

José Carlos Morgado (2010), professor da Universidade do Mi-
nho, discute sobre as exigências que são destinadas à instituição escolar, 
as quais dependem de decisões oriundas de seu exterior e das ações 
internas. Além disso, o autor propõe alguns caminhos para alcance de 
mudanças no contexto educacional que favoreçam o protagonismo da 
escola, com destaque para as práticas curriculares. O autor defende que 
a análise do contexto educativo deve ter como base “[...] um deslinde 
cronológico que nos ajude a compreender as transformações processu-
ais e evolutivas no campo educativo” (MORGADO, 2010, p. 18).

Partindo desse pressuposto, Morgado (2010) caracteriza a 
escola a partir de três momentos distintos ao longo do século XX, con-
siderando as especificidades sociais e culturais que marcam a referida 
instituição e à docência: a escola como “episódio” da estabilidade, 
a qual em termos pedagógicos era organizada “[...] a partir de uma 
estrutura nuclear – a classe –, entendida como um grupo de alunos 
que recebe, em conjunto e de forma simultânea, o mesmo ensino” 
(op. cit., p. 20) com o intuito de promover a construção da cultura e da 
identidade nacional, assim como a formação de mão de obra discipli-
nada. Por outro lado, no momento marcado pela concepção de escola 
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como “motor” do desenvolvimento esta “[...] configura-se como uma 
mais-valia em termos de desenvolvimento econômico e assiste-se à 
tentativa de democratizar o acesso à escola [...]” (op. cit., p. 21), tendo 
em vista o atendimento das demandas mercadológicas. Por último, 
a concepção de escola como espaço de “criatividade” e “inovação” é 
construída decorrente “[...] da rapidez das mudanças que ocorreram 
em diversos setores sociais, vê-se rapidamente imersa num conjunto 
de reformas e desafios que a (re)colocam no centro do debate educa-
cional [...]” (op. cit., p. 26).

O autor reflete também sobre a situação das escolas no século 
XXI, marcada pelo ideal neoliberal e pela constante produção de refor-
mas educacionais. Morgado (op. cit.) propõe algumas medidas neces-
sárias para que a escola e os docentes recuperem seu protagonismo na 
sociedade, sendo estas: a implementação de “[...] um projeto político 
nacional que viabilize a promoção e a defesa da escola pública” (MOR-
GADO, 2010, p. 34); definição de políticas educativas e curriculares que 
possibilitem a participação ativa dos docentes e autonomia da escola; 
construção de uma nova concepção de currículo marcado pela efetiva 
flexibilidade; consideração da voz do aluno e do docente como sujeitos 
participantes; revalorização da profissão docente e desenvolvimento 
de outra concepção de formação de professores; além das mudanças 
das práticas curriculares docentes.

Em outro estudo, Morgado (2011) objetivou refletir sobre alguns 
dos desafios e problemas atuais que dificultam a mudança e melhoria 
das práticas das escolas e dos professores. Estes desafios que são colo-
cados à instituição escolar decorrem do contexto globalizado marcado 
por avanços científicos e tecnológicos, os quais trazem novas demandas 
para dentro da escola decorrentes das reformas curriculares.

Nessa engrenagem, os professores são desafiados e recebem o 
papel de principal responsável pela execução dessas propostas do poder 
público. Refletindo sobre isso, Morgado (2011, p. 795) afirma que:
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Nesses processos de reforma, tem sido consignado um 
papel especial aos professores, que continuam a ser 
vistos como agentes efetivos de mudança, deles depen-
dendo, em grande parte, tanto as transformações que 
urge imprimir na escola e no ensino, quanto o sucesso 
educativo dos estudantes e a sua realização como pes-
soas. Apesar disso, a profissão docente atravessa uma 
fase difícil e não consegue adquirir o estatuto social que 
lhe é devido.

A partir de uma discussão ampla sobre a profissão e identidade 
docente, o autor conclui que se fazem necessárias algumas mudan-
ças para que os professores assumam papel ativo na construção de 
práticas curriculares, sendo estas: implementar políticas educativas e 
curriculares que levem em consideração as necessidades da escola e 
que disponham de condições e apoios; reconstruir as relações entre 
os órgãos reguladores e os professores; minimizar a discrepância tem-
poral que existe entre a ação política e a ação pedagógica; adotar um 
novo conceito de currículo como construção coletiva de conhecimento; 
buscar uma outra formação de professores que proporcione conheci-
mentos sobre gestão curricular e adequação dos processos de ensino 
e aprendizagem ao público-alvo; mudança das práticas curriculares 
por parte dos professores, rompendo com as práticas individualistas e 
com a ideia de apenas cumprir o que é determinado nos documentos 
e políticas educacionais e que sejam capazes de tomar “decisões em 
prol do conjunto concreto de alunos com que trabalham” (MORGADO, 
2011, p. 808).

Clarice Salete Traversini et al. (2012), pesquisadoras da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, objetivaram analisar a im-
plementação do Projeto de Docência Compartilhada em duas escolas 
organizadas em ciclos no município de Porto Alegre-RS, destacando 
seus limites e possibilidades no que se refere às práticas curriculares, 
aos processos de ensino e aprendizagem e socialização dos educandos. 
As autoras se fundamentaram teoricamente nos Estudos Culturais, tra-



529COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

zendo as discussões sobre diferença e inclusão. As autoras defendem 
um currículo “[...] em que o outro seja visibilizado e posicionado como 
sujeito que aprende” (TRAVERSINI et al., 2012, p. 285). Os dados ana-
lisados são registros de reuniões pedagógicas das escolas pesquisadas, 
observações em salas de aula e análise da produção textual narrativa 
dos alunos em relação à sua sala de aula.

Por meio da análise das narrativas dos educandos, as autoras 
concluíram que os “[...] elementos do cotidiano escolar trazidos pelos 
alunos tornam visíveis “detalhes” que os afetam, em seus sentidos [...] 
e percepções sobre a maneira como os professores se (pre)ocupam 
com aquele espaço escolar e com as pessoas que ali convivem” (TRA-
VERSINI et al., 2012, p. 298).

Destaca-se o importante papel da narrativa como linguagem 
capaz de possibilitar a manifestação das experiências pessoais e es-
colares dos educandos no espaço educacional e com as pessoas que 
partilham suas vivências extraescolares. As autoras verificaram que o 
projeto de docência compartilhada tem se configurado como um desa-
fio de reinvenção da identidade docente, tendo em vista a dificuldade 
de considerar as individualidades dos educandos e ao planejamento 
em conjunto entre os professores.

Domingos Fernandes (2016), pesquisador vinculado à Univer-
sidade de Lisboa, objetivou analisar práticas de ensino e avaliação de 
docentes de quatro universidades portuguesas. Os dados foram cole-
tados em aulas e em entrevistas a docentes e estudantes do projeto 
Avaliação, Ensino e Aprendizagem em Portugal e no Brasil: Realidades 
e Perspectivas (Avena), os quais foram organizados por meio de quatro 
metanarrativas. A partir da análise, o autor conclui que em grande par-
te “[...] as práticas de ensino e avaliação eram consistentes com uma 
pedagogia centrada no docente, baseada na exposição das matérias e 
na avaliação para classificar [...]” (FERNANDES, 2016, p. 223). Por outro 
lado, foi possível identificar algumas práticas docentes que considera-
vam a participação ativa dos discentes na construção de seu aprendi-
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zado, mediante uma avaliação processual por meio de feedbacks, os 
quais são importantes mecanismos para regulação e autorregulação 
da aprendizagem.

O papel assumido por docentes e alunos no processo de apren-
dizado está diretamente ligado às concepções de educação, de escola 
e currículo, ao mesmo tempo se vincula ao contexto social e histórico 
em que se desenvolve. Por um lado, busca-se apenas a transmissão 
do saber, considerando que ao aluno cabe unicamente a recepção 
dos conhecimentos. Por outro lado, rompe-se com essa perspectiva e 
se busca contemplar uma relação dialógica em sala de aula – ambos 
ensinam e aprendem. O professor assume o papel de mediador do 
processo de ensino e aprendizagem, mas o aluno participa ativamente 
desse processo, dialogando, sugerindo e desenvolvendo atividades em 
sala de aula e extraclasse.

Alberto Dias Valadão e José Licínio Backes (2018), pesquisado-
res vinculados à instituição de ensino superior do Mato Grosso do Sul, 
com base nos Estudos Culturais, objetivaram analisar as proposições 
docentes sobre as práticas curriculares que devem ser desenvolvidas 
no intuito de fortalecer a Educação do Campo no munícipio de Ji-Pa-
raná-RO, as quais foram indicadas durante o II Seminário de Educação 
do Campo do município. Os autores concluíram que “[...] as propostas 
de práticas curriculares que devem ser desenvolvidas para o fortaleci-
mento da Educação do Campo aprovadas no evento pelos presentes 
carregam os ranços de uma educação fundada nos moldes daquela 
pensada para o público urbano” (VALADÃO; BACKES, 2018, p. 287).

Os autores reafirmam a necessidade de a educação ser pensada 
com os camponeses – realidade que não foi notável no evento anali-
sado, visto que estes não se faziam presentes em um momento que 
tinha como objetivo pensar a educação dos membros da comunidade, 
o que pode ser acarretado pela falta de espaço e voz nos momentos de 
pensar a educação formal no contexto do campo.
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Roberto Rafael Dias Silva (2018), pesquisador vinculado à Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos, objetivou discutir sobre práticas 
curriculares desenvolvidas no ensino médio, durante a última década 
no Brasil, a partir de um levantamento bibliográfico em periódicos 
que tratam da educação e do ensino no Brasil. O autor delimita como 
método, a análise de relatos de experiência de práticas curriculares, 
os quais foram selecionados de acordo com os seguintes critérios: 
práticas que se autonomeavam interativas e inovadoras, além de um 
recorte temporal, contemplando textos publicados a partir do ano de 
2010, por ser o ano de publicação das novas diretrizes curriculares 
para a educação básica.

Silva (2018) enfatiza que as práticas são resultantes do contexto 
social e cultural em que se desenvolvem e é a partir deste olhar que 
estas devem ser analisadas e problematizadas. Pensando na con-
temporaneidade, o autor se subsidia nos Estudos Curriculares, para 
investigar as novas tecnologias presentes no contexto educacional 
brasileiro e trazer à cena as discussões sobre estetização pedagógica, 
aprendizagens ativas e práticas curriculares. Para o autor, temos na 
contemporaneidade um redimensionamento de concepção de ensino 
aprendizagem, rompendo com o olhar deste enquanto instrução, para 
pensar a aprendizagem como processo individual, dando ênfase ao 
aprender a aprender na perspectiva subjetiva e de liberdade indivi-
dual. Essa característica para o autor, com base em seus pressupostos 
teóricos, deve-se ao modo de governo neoliberal que norteia a política 
e economia contemporânea.

Camila Rinaldi Bisconsini e Amauri Aparecido Oliveira (2019), 
pesquisadores vinculados a universidades do Estado do Paraná, ob-
jetivaram “[...] analisar as possibilidades de aproximações do cenário 
escolar na formação inicial em Educação Física – licenciatura” (op. cit., 
p. 1) por meio da realização de entrevistas semiestruturadas com es-
tudantes e docentes do ensino superior. Os dados foram evidenciados 
com base na análise do conteúdo e possibilitou concluir a importância 
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do estágio e de outras ações pedagógicas na formação docente com o 
intuito de viabilizar o conhecimento e o desenvolvimento de práticas 
curriculares e docentes no ambiente profissional da Educação Básica.

Carla Figueiredo, Carlinda Leite e Preciosa Fernandes (2019), 
pesquisadoras vinculadas à Universidade do Porto, objetivaram evi-
denciar as possibilidades e dificuldades vivenciadas por professores 
no processo de construção de práticas curriculares. A pesquisa foi de-
senvolvida por meio de grupos focais e da análise do discurso de “[...] 
professores de escolas bem colocadas no ranking nacional português 
sobre as suas práticas curriculares quotidianas, particularmente no 
que os motiva para o recurso a práticas de contextualização e a facto-
res que influenciam ou impedem o seu desenvolvimento [...]” (op. cit., 
p. 1). As autoras apresentaram discussões voltadas para a organização 
pedagógica e documentos curriculares produzidos em Portugal, assim 
como discutiram o conceito de agência para indicar a importância da 
autonomia pedagógica e curricular dos professores.

Os dados analisados por Figueiredo, Leite e Fernandes (2019) 
indicaram para a importância da atuação do professor na construção de 
práticas curriculares contextualizadas à realidade social e educacional 
dos alunos. Por outro lado, as autoras ressaltaram “[...] o defasamento 
entre orientações curriculares, exigências e metas traçadas e as condi-
ções para a sua concretização é revelador de uma falta de complemen-
taridade entre os diferentes decisores do currículo que atuam a nível 
macro, médio e micro” (FIGUEIREDO; LEITE; FERNANDES, 2019, p. 15).

Os professores participantes da pesquisa afirmaram a impor-
tância da contextualização do ensino, mas evidenciaram as dificuldades 
impostas pelas influências externas na sua atuação docente, a exemplo 
de: as condições impostas pelas políticas educacionais e pela definição 
de programas curriculares nacionais; a defasagem nos currículos que 
impedem a construção de atividades interdisciplinares e transversais; 
além da organização dos tempos letivos, lotação das salas de aula e 
volume de conteúdos definidos por área.
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A partir do mapeamento na base de dados SciELO Brasil, 
buscou-se a aproximação sobre as discussões em relação ao tema. Os 
artigos localizados na base de dados SciELO Brasil a partir do descritor 
“práticas curriculares” foram publicados entre os anos 2010 e 2019, o 
que demonstra que é uma discussão que data da última década e que 
não há uma produção ampla sobre a temática, trantando-se especifi-
camente da base de dados aqui pesquisada, o que pode ser diferente 
em outros campos de pesquisa. Um artigo foi publicado em língua 
inglesa (BISCONSINI; OLIVEIRA, 2019).

Destaca-se que dentre os oito estudos localizados (MORGA-
DO, 2010; MORGADO, 2011; FERNANDES, 2016; FIGUEIREDO; LEITE; 
FERNANDES, 2019), quatro são publicados por pesquisadores vincu-
lados ás universidades de Portugal. Os outros quatro estudos foram 
desenvolvidos por pesquisadores vinculados à instituições de ensino 
superior brasileiras (TRAVERSINI et al., 2012; VALADÃO; BACKES, 2018; 
SILVA, 2018; BISCONSINI; OLIVEIRA, 2019), sendo três destes produzi-
dos por pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior da 
região sul do Brasil (TRAVERSINI et al. 2012; SILVA, 2018; BISCONSINI; 
OLIVEIRA, 2019); dois dos artigos identificados são de autoria de José 
Carlos Morgado, professor do Departamento de Estudos Curriculares 
e Tecnologia Educativa do Instituto de Educação da Universidade do 
Minho, Portugal.

As discussões sobre as práticas curriculares desenvolvem-se 
em pesquisas sobre diferentes objetos de estudo: as influências das 
mudanças no contexto social e econômico no contexto escolar e no 
papel do docente (MORGADO, 2010; MORGADO, 2011); a imple-
mentação de projetos de docência compartilhada (TRAVERSINI et al., 
2012); práticas de ensino e avaliação de docentes no Ensino Superior 
(FERNANDES, 2016); práticas curriculares no contexto da Educação do 
Campo (VALADÃO; BACKES, 2018); estetização pedagógica, aprendiza-
gens ativas e sua relação com as práticas curriculares (SILVA, 2018); 
a importância do estágio e da participação em práticas curriculares 
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na formação docente (BISCONSINI; OLIVEIRA, 2019); assim como as 
possibilidades e dificuldades dos professores na construção de práticas 
curriculares contextualizadas (FIGUEIREDO; LEITE; FERNANDES, 2019).

As pesquisas são desenvolvidas mediante o uso de diferentes 
percursos metodológicos: abordagem histórica e bibliográfica sobre o 
tema; pesquisa de campo com a utilização de técnicas de coleta de 
dados, tais como observação, registro de reuniões; narrativas dos 
educandos; grupos focais e entrevistas semiestruturadas; análise de 
proposições docentes para desenvolvimento de práticas curriculares 
na Educação do Campo. Reforça-se que as práticas curriculares são im-
portantes mecanismos de ação docente nos diversos níveis de ensino, 
da Educação Infantil ao Ensino Superior.

Destaca-se também uma recorrência entre os artigos identifica-
dos (TRAVERSINI et al., 2012; VALADÃO; BACKES, 2018; SILVA, 2018) do 
uso dos Estudos Culturais como fundamentos teóricos para discussão 
sobre as práticas curriculares. De acordo com Costa, Silveira e Sommer 
(2003, p. 37):

Os Estudos Culturais (EC) vão surgir em meio às movimen-
tações de certos grupos sociais que buscam se apropriar 
de instrumentais, de ferramentas conceituais, de saberes 
que emergem de suas leituras do mundo, repudiando 
aqueles que se interpõem, ao longo dos séculos, aos 
anseios por uma cultura pautada por oportunidades 
democráticas, assentada na educação de livre acesso.

Os Estudos Culturais fazem um giro no conceito de cultura, 
rompendo com a concepção elitista, e trazendo a problematização 
do processo de hibridização e deslocamentos espaciais e culturais 
decorrentes da organização política e econômica da pós-modernidade. 
Silva (2018), ao explicitar as relações entre a economia e a cultura, e 
consequentemente, a problematização do caráter capitalista artístico 
que tem marcado o contexto atual por meio da industrialização dos 
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bens simbólicos, afirma que esse contexto social e econômico tem 
influenciado o contexto das práticas curriculares e pedagógicas atuais.

As entrevistas realizadas por Raimundo Martins e Irene Tourinho 
(2007) com o professor britânico Ivor Goodson colaboram com as referi-
das discussões, no sentido de refletir criticamente sobre a influência do 
mercado no contexto social atual, o que causa cada dia mais construções 
de individualidades, chamado pelo autor de “eu consumidor”, em de-
trimento da dissolução dos grupos coletivos que possuem um objetivo 
comum de organização, inclusive no contexto educacional.

A partir da busca por um olhar específico e contextualizado 
das práticas curriculares, foi notável nos estudos localizados na base 
de dados SciELO Brasil, a importância destinada às narrativas como 
expressão de vivências singulares e marcantes ao sujeito no contexto 
escolar e/ou social, tanto se tratando dos educandos como dos educa-
dores (TRAVERSINI et al., 2012; FERNANDES, 2016).

A narrativa tem sido discutida enquanto espaço de manifestação 
dos sujeitos constituintes do cotidiano escolar por estudiosos (BENJAMIN, 
1994; GALZERANI, 2002; MARTINS; TOURINHO, 2007; PETRUCCI-ROSA, 
2017) que contribuem para a discussão sobre as práticas curriculares. Na 
concepção de Walter Benjamin (1994), o narrar é interconectado com as 
experiências do sujeito. Esse aspecto possibilita relacionar a importância 
da narrativa para a área educacional, visto que o narrar, a transmissão da 
experiência e a socialização de vivências podem possibilitar um processo 
formativo reflexivo (GALZERANI, 2002).

Nesse contexto, é possível estabelecer diálogos entre as dis-
cussões de Ivor Goodson, apresentadas nas entrevistas realizadas por 
Martins e Tourinho, com as proposições de Walter Benjamin (1994), ao 
pensar as narrativas como uma prática social que possibilita a expressão 
das experiências vivenciadas por cada sujeito e ainda, amplia a dimen-
são para pensar as narrativas como metodologia de pesquisa impor-
tante para a ressignificação do ato de educar no contexto educacional. 
Propõe-se a valorização das individualidades como uma solução para a 
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educação, partindo do próprio professor. O educador precisa reconhecer 
seu próprio “eu” para entender as trajetórias individuais do educando, o 
que pode ser favorecido por meio da valorização das narrativas.

Petrucci-Rosa et al. (2011) discutem sobre as potencialidades 
da articulação entre currículo e narrativa. Os autores propõem a cons-
trução do currículo como processo formativo marcado pela experiên-
cia dos sujeitos que a compõem. Para tanto, as narrativas assumem 
um papel diferenciado e relevante, ao possibilitarem a articulação de 
elementos do vivido à prática pedagógica em sala de aula. Essa pers-
pectiva propõe assim, o empoderamento dos sujeitos que convivem 
no espaço educacional, mediante a defesa de uma nova concepção de 
ensino e de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mapeamento e análise de artigos de pesquisa sobre o de-
senvolvimento de práticas curriculares possibilitaram a construção de 
reflexões por meio da apresentação de características autorais, ano de 
publicação, objeto de estudo, fundamentos teóricos e metodológicos e 
resultados das pesquisas. Afirma-se que este é um tema recente, tendo 
em vista o número e o ano de publicação dos estudos identificados na 
base de dados pesquisada. Pesquisadores vinculados a universidades 
brasileiras e portuguesas têm discutido as especificidades e organi-
zação do currículo em diferentes tempos e contextos, assim como o 
papel dos sujeitos no cotidiano escolar e na construção de políticas e 
práticas curriculares.

A concepção de práticas curriculares enquanto espaço de ma-
nifestação dos sujeitos que compõem o cotidiano escolar possibilitam 
um novo olhar em relação ao processo de ensino aprendizagem. Essa 
perspectiva traz à cena a necessidade de observar o professor em seu 
contexto de atuação, destacando que sua função profissional não se 
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restringe a seguir leis e regras determinadas exteriormente à escola. 
“Assim sendo, é imprescindível que os decisores políticos compreen-
dam que as mudanças na educação não podem ser decididas à margem 
dos sentimentos, emoções e horizontes profissionais dos professores” 
(MORGADO, 2011, p. 808).

Ressalta-se a importância das narrativas para o processo edu-
cacional, considerando estas como atos de rememoração de experiên-
cias do sujeito, que possibilitam vivências coletivas. A narrativa como 
abordagem teórica e metodológica possibilita um redirecionamento 
para o campo educacional, por ter um potencial formativo importante, 
tendo em vista a socialização de experiências educativas pelo narrador 
e a aprendizagem por aquele que ouve e reflete sobre vivências em 
contextos temporais e espaciais diversos.

Reafirma-se a necessidade de uma reflexão crítica acerca das 
práticas curriculares contextualizadas e dos papéis assumidos por 
educandos e educadores. A construção de uma educação vinculada ao 
contexto social e cultural de cada instituição escolar perpassa pela con-
sideração das narrativas, as práticas e estratégias de ensino, os recursos 
e materiais disponíveis e a atuação de todos os sujeitos participantes.
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PRÁTICA DOCENTE E CURRÍCULO:  
A EXPERIÊNCIA CURRICULAR COM UM 

OLHAR “POR DENTRO” DA SALA DE AULA

Tania de Assis Souza Granja 
Patrícia Tavares da Silva

RESUMO
Este trabalho que apresentamos, resulta de uma pesquisa desenvolvida em 
uma classe de aceleração, de uma escola da rede pública do município de 
São Gonçalo, na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo do estudo foi conhecer 
a produção da escrita desses alunos, marcados pelo fracasso escolar no seu 
processo de escolarização. Estes tinham entre 14 e 18 anos e cursavam o 8º e 
9º Anos de escolaridade concomitantes. Nesta pesquisa de abordagem etno-
gráfica, adotamos a observação participante no acompanhamento da turma 
e do trabalho pedagógico desenvolvido durante um ano letivo. Foram feitas 
entrevistas semiestruturadas com alunos e professores, análise documental, 
oficinas de produção textual e fotografias. O estudo tem como referencial 
teórico Sacristán (2000), Erickson (2001), Freire (1996), Goodson (1997), 
Lopes (2004) dentre outros. Foi possível constatar, com aporte da análise 
comparativa e longitudinal (MAIA, 2019; NOBILE, 2013), a partir do material 
empírico constituído das redações, que os alunos desenvolveram compe-
tências e habilidades textuais importantes no processo de escrita, assim 
como o trabalho colaborativo (DAMIANI, 2008) com os professores da turma 
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enriqueceu a experiência curricular, produziu aprendizagens significativas e 
promoveu maior participação dos alunos e aumento da sua autoestima no 
cotidiano da sala de aula.
Palavras-chave: Prática Docente. Sala de Aula. Currículo Escolar. Abordagem 
Etnográfica.

INTRODUÇÃO

O currículo escolar traz enormes desafios para as práticas do-
centes no cotidiano da sala de aula. Neste espaço circulam atividades, 
conhecimentos, rotinas e ritos que dão os contornos dessas práticas 
nas instituições de ensino, mas circulam, também, desejos, motivações 
e subjetividades que dão o “clima” da sala de aula e da própria escola.

A instituição de ensino, onde fizemos a pesquisa, pertence à 
rede de São Gonçalo, município considerado o segundo município 
mais populoso do Estado, atrás apenas da capital do Estado, segundo 
dados do IBGE, em 2020. Os indicadores econômicos são dos piores, 
revelando muita pobreza e segundo o Índice Firjan de Desenvolvimen-
to Municipal (IFDM), que monitora todas as cidades brasileiras, em 
2018, São Gonçalo teve o pior índice geral do IFDM e ficou entre as dez 
piores do Estado, notícia veiculada pelo Jornal local O São Gonçalo. 
Neste sentido, cabe enfatizar que a escola pesquisada fica localizada 
em uma região com muita pobreza, cujos alunos são do entorno, são 
beneficiários do Programa Bolsa Família e trazem consigo vulnerabili-
dades socioeconômicas.

Neste cenário, a missão da escola e dos professores é ainda 
maior e a complexidade da tarefa pedagógica e educativa aumenta, 
sobremaneira, considerando as carências de toda ordem impostas por 
esta realidade.

Assim sendo, trazemos alguns elementos do trabalho de campo 
que foi realizado, para refletir sobre a experiência curricular que reper-
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cutiu no currículo, na dinâmica da sala de aula, na prática docente, no 
processo de ensino-aprendizagem e no processo formativo de alunos, 
professores e pesquisadores que participaram desse estudo.

OLHANDO “POR DENTRO” A SALA DE AULA: REFLEXÕES 
SOBRE UMA EXPERIÊNCIA CURRICULAR

A escola é um lugar de transmissão de conhecimentos em 
que as atividades são programadas e cujos saberes, historicamente 
veiculados, são resultado de um conjunto de conteúdos que são se-
lecionados, hierarquizados, sequenciados, ordenados, materializando 
uma certa lógica de organização do conhecimento escolar e que são 
apresentados em um nível de complexidade crescente (MEIRIEU, 
2005), corporificado, assim, como currículo escolar. Desse modo, não 
podemos deixar de considerar a especificidade do lugar que ocupa 
a prática pedagógica que gira em torno do currículo dando os seus 
contornos no cotidiano escolar e, em especial, na sala de aula.

Ao adentrar a sala de aula, o cenário das carteiras enfileiradas, 
com o quadro negro ou branco e os alunos sentados, uns atrás dos ou-
tros, com a professora à frente da turma é uma imagem muito familiar 
para todos nós. Contudo, nos ensina Erickson (2001, p. 10) que “[...] a 
aparente similaridade observada entre as salas de aula é enganadora. 
O conhecimento geral que temos delas é um referencial inadequado 
para compreender o que se passa [...]”. Neste sentido, atentos ao que 
preconiza Erickson (2001), nossa entrada e permanência, ao longo do 
ano letivo, acompanhando as atividades pedagógicas, compartilhando 
com os alunos o cotidiano da sala de aula, participando da cultura da-
quele grupo social e da dinâmica interacional, possibilitou nossa acei-
tação pelos sujeitos escolares. Desse modo, foi possível que fôssemos 
reconhecidos naquele ambiente escolar como um deles, adquirindo 
um status de membro daquele espaço social, evidenciando nossa acei-
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tação pelo grupo ao que Corsaro (2005, p. 446) nomeia de “tornar-se 
nativo”. Este elemento é fundamental na abordagem etnográfica, pois 
traduz nossa incorporação à vida da sala de aula, à cultura do grupo 
e ao cotidiano da escola, sem aquele “estranhamento” natural dos 
sujeitos escolares em relação aos pesquisadores.

Foi neste “clima” que, aos poucos, o trabalho de campo, que 
teve como foco a produção da escrita dos alunos daquela turma, 
constituída de alunos da Classe de Aceleração, tomou corpo e seguiu 
seu rumo investigativo. Inicialmente, fizemos uma parceria com a pro-
fessora de Língua Portuguesa, que depois ganhou a adesão de outros 
professores de disciplinas diversas, como matemática e artes, que 
passaram a nos “convidar” a participar das atividades propostas por 
eles no cotidiano da sala de aula.

Nesta perspectiva, entendemos o currículo como uma cons-
trução social (GOODSON, 1997; SACRISTÁN, 2000; TURA, 2002), na 
medida em que esta experiência curricular foi ganhando significados 
a partir dos sujeitos que dela participaram, porque o currículo não é 
dado a priori, mas é construído na relação professor-aluno, no conjunto 
das práticas pedagógicas que orbitam em torno dele e em uma trama 
interacional que comanda a “lógica” das ações da sala de aula (TARDIF, 
2008). Assim, o currículo foi enriquecido por atividades não previstas, 
que foram acontecendo ao longo daquele ano letivo, como desdobra-
mento do trabalho colaborativo entre pesquisadores e os professores 
da escola. No elenco de atividades que foram construídas de modo 
colaborativo destacaremos aqui as oficinas de produção textual com 
a professora de Língua Portuguesa, pelos resultados qualitativos que 
foram apresentados pelos alunos e o trabalho colaborativo (DAMIANI, 
2008) com o professor de Artes.

Cabe ressaltar que as Classes de Aceleração da rede pública 
de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, têm um currículo compactado em 
que os alunos, do 8º e 9º Ano de escolaridade, fazem esses dois anos 
escolares em um ano letivo. É trabalhado com eles até o meio do ano 
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os conteúdos, previamente definidos pela Semed, no projeto Hora da 
Virada, ficando os conteúdos do 9º Ano sendo trabalhados durante o 
2º semestre.

Sendo assim, ao iniciarmos o trabalho de pesquisa, acompa-
nhando os alunos e o trabalho pedagógico que acontecia nas dife-
rentes disciplinas, não perdemos de vista que estes alunos traziam 
dificuldades cumulativas, vivenciadas no curso do seu processo de 
escolarização, decorrentes do fracasso escolar. Portanto, uma adequa-
ção do currículo proposto pela Semed, com diretrizes norteadoras, era 
de fundamental importância, considerando que diferentes práticas são 
produzidas no contexto desta política local.

As oficinas de produção textual, tiveram início a partir de um 
texto trabalhado pela professora de Língua Portuguesa com os alunos, 
onde esta promoveu uma discussão com eles sobre o mundo do tra-
balho, com as mudanças impostas pela tecnologia e pelo avanço da 
globalização. Após intenso debate, pedimos que eles produzissem um 
texto cujo tema foi “Como me vejo no futuro”. Esta primeira oficina 
tinha como objetivo identificar as competências e habilidades textuais 
desenvolvidas pelos alunos. Foi possível constatar, preliminarmente, 
que alguns alunos, senão a maioria, traziam dificuldades em relação 
à estrutura textual, ortografia, norma culta e, principalmente, voca-
bulário. Estes elementos permitiram que tivéssemos uma impressão 
“diagnóstica” no que tange ao aspecto qualitativo da escrita desses 
alunos.

Ao longo do ano, foi possível acompanhar diversas oportuni-
dades de aprendizagens que foram oferecidas pelos professores aos 
alunos e, sempre que oportuno, pedíamos que produzissem algum 
texto para que complementassem a proposta trazida naquele dia. Em 
um dos encontros, foi trabalhado pela professora de Língua Portugue-
sa um texto que falava sobre a realidade social. Houve debates que 
duraram algumas aulas e, ao longo desta atividade, propusemos que 
ampliássemos a discussão focando na realidade dos alunos. Assim, 
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esta temática se tornou o objeto de investigação sobre o qual eles 
se debruçariam. Ao conhecer a proposta, o professor de artes se in-
corporou à atividade e solicitou aos alunos que fizessem vídeos com 
roteiros, cartazes e fotografias com o tema: “minha realidade”. Toda 
essa produção foi orientada pelo professor na sala de aula em várias 
etapas, com o 1º momento sendo focado na feitura dos vídeos.

Nesta perspectiva, de forma espontânea, os alunos se dividiram 
em grupos e entendemos que foi por critério de amizades e afinidades, 
pois eram muito amigos, carinhosos e atenciosos uns com os outros. O 
professor durante as aulas seguintes chamava os grupos para orientar 
coletivamente sobre como fariam o roteiro, a partir de um enredo 
criado por eles. Apresentava, também, as técnicas para elaboração do 
audiovisual. Foram seis grupos de trabalho, mas a produção do vídeo 
seria individual. Enquanto, de um lado, acontecia a orientação grupal, 
de outro, os alunos descobriam vários aplicativos, que socializavam na 
sala, para produção do vídeo. Ilustramos a seguir:
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Figura 1 – Grupo três recebendo orientações. 
Fonte: Pesquisa de campo.

Neste momento, o professor discute com os alunos sobre as 
estratégias apresentadas por eles para cumprimento da tarefa. A 
possibilidade de experimentar a autonomia dos alunos em relação aos 
professores foi muito interessante de acompanhar, pois estes foram 
assumindo com maior intensidade o protagonismo no próprio processo 
de construção dessa experiência curricular, como ensina nosso mestre 
“[...] é decidindo que se aprende a decidir. [...] a autonomia enquanto 
amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser” (FREIRE, 1996, 
p. 41). Assim, cada grupo criou sua forma peculiar de caminhar para a 
elaboração da atividade proposta.
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Na aula seguinte, o professor complementa as orientações e os 
alunos produzem, por escrito, o roteiro do vídeo que fariam de modo in-
dividual, cuja temática versava sobre “Minha realidade”. Estavam muito 
participativos e se mostravam bastante interessados pela proposta de 
trabalho. Neste dia, a orientação foi finalizada com o último grupo de 
alunos e o roteiro concluído para irem ao campo executar a tarefa.

Nesta atividade, o professor solicitou que fizessem, também, 
fotos sobre situações, lugares, fatos que representassem a realidade dos 
alunos. Estas fotos foram trazidas para a sala de aula, já impressas pelo 
professor e, em grupo, eles definiram quais representavam melhor o 
tema. Na sala de aula, também, foram feitos cartazes com a montagem 
das fotos escolhidas por eles. A montagem do cartaz teve a participação 
dos pesquisadores, dos alunos e professores. Ilustramos a seguir:

Figura 2 – Montagem do cartaz pelos grupos de alunos.
 Fonte: Pesquisa de campo.
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A montagem do cartaz foi muito produtiva, a participação dos 
alunos foi intensa, seguida de uma discussão acalorada que culminou 
com o professor propondo que se fizesse um teatro sobre a temática. 
Nesta aula, também combinamos de apresentar todo o material para a 
socialização do conteúdo, tanto para a própria turma, quanto para o 8º 
e 9º Anos de escolaridade da classe regular de ensino. Cabe destacar 
que houve uma ampliação do trabalho proposto inicialmente (vídeo 
e cartaz com as fotos), para uma proposta mais elaborada com criati-
vidade na realização do teatro, a partir do pressuposto de que é fun-
damental estimular a autonomia no processo formativo, entendendo 
“[...] a autonomia no processo formativo, [...] como uma possibilidade 
de autoformação, [e isto] não implica caminhar sozinho, ‘mas cami-
nhar com’” (JOSSO, 2004, p. 20). Ilustramos a seguir a socialização da 
produção dos alunos da Classe de Aceleração às turmas da escola:

Figura 3 – Apresentação teatral dos alunos da Classe de Aceleração.
Fonte: Pesquisa de campo.
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Nesta apresentação teatral, estavam na plateia vários professores 
e os alunos do ensino regular. Os atores representaram várias situações 
do cotidiano deles com muita criatividade e estilizaram alguns persona-
gens para contar sobre o tema “Minha realidade”, dando bastante leveza 
às dramatizações que foram exibidas durante toda a manhã.

Por fim, em outra aula fizemos uma terceira oficina de produção 
textual, para que os alunos registrassem suas ideias sobre a realidade 
vivida, onde se ajudaram mutuamente na produção do texto. Esta ativi-
dade ocorreu já estávamos iniciando o 4º bimestre letivo, fizemos com 
o objetivo de mapearmos tanto as questões estruturais e ortográficas 
da produção escrita dos alunos, como, também, compreendermos as 
etapas processuais da escrita e mapear as etapas cognitivas (HAYES; 
FLOWER, 1980) que foram desenvolvidas e acionadas pelos alunos 
na produção da escrita. Estas últimas estão em processo de análise 
por meio, não só das oficinas, mas também das entrevistas que foram 
realizadas. Ilustramos a seguir a escrita individual, com aporte dos 
colegas, em um processo em que a troca de ideias e a colaboração 
estiveram presentes entre os alunos:
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Figura 4 – Oficina de produção da escrita.
Fonte: Pesquisa de campo.

Como resultado desta última atividade de produção textual, 
obtivemos textos escritos com mais conteúdo, maior coesão textual e 
consubstanciado com ideias mais articuladas, sendo notável, também, 
a melhora na ortografia e no vocabulário dos alunos.

A experiência curricular com o trabalho colaborativo, no 
centro das atividades pedagógicas aponta para um novo olhar sobre 
o currículo, cujas práticas pedagógicas são, no geral, individualizadas 
e circunscritas em cada professor da turma. Como demarca Damiani 
(2008, p. 215), no trabalho colaborativo “[...] os membros de um grupo 
se apoiam, visando atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo, 
[...] confiança mútua e corresponsabilidade pela condução das ações”. 
Cabe enfatizar que as atividades pedagógicas resultantes do trabalho 
colaborativo entre professores e pesquisadores contribuem para a mu-
dança da cultura escolar e trazem à tona uma evidência incontestável 
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que é a fragmentação disciplinar e o conteúdo programático, repetidas 
vezes, descolado da realidade no cotidiano da escola.

A vivência coletiva desta experiência curricular foi muito pro-
dutiva, no sentido de aumentar a autoestima dos alunos das Classes 
de Aceleração, pois tiveram um destaque para as outras turmas com a 
realização e socialização do trabalho que fizeram. Afora isso, a troca de 
saberes e as aprendizagens que foram efetivadas pelos alunos, profes-
sores e os pesquisadores é traduzida ao tomarmos de empréstimo as 
palavras de Lopes (2004, p. 116) que afirma ser o currículo “[...] espaço 
da pluralidade de saberes, de valores e de racionalidades”, ideia da 
qual partimos para materializar esta experiência curricular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa experiência curricular, a sala de aula foi um grande la-
boratório de experimentações e circulação de conhecimento, pois os 
professores partiram de um conteúdo científico para promover, por 
meio da prática pedagógica, o desenvolvimento de uma atividade que 
pressupõe o acionamento de um repertório de competências cogni-
tivas de nível complexo como: associar, calcular, refletir, relacionar, 
decodificar e fazer a transposição dos elementos apreendidos das 
disciplinas para a produção que os alunos fizeram.

Diante disso, vemos que a atividade envolveu diferentes eta-
pas e grupos de alunos em interação na sala de aula que, segundo 
Tura (2002, p. 169) apoiando-se em Sacristán (2000), revela que “[...] 
os conhecimentos escolares não são meros objetos manipuláveis e 
transmissíveis como uma realidade física ou algo externo àqueles que 
o possuem” mas, sobretudo, desdobram-se em uma rede de signifi-
cados, com uma multiplicidade de sentidos, capazes de enriquecer 
experiências individuais e coletivas no cotidiano da sala de aula.
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Assim, este trabalho traz uma contribuição para pensarmos 
sobre a prática docente na forma em que se realiza e se (re)produz por 
meio das ações cotidianas, mostrando que, como sujeitos educativos 
que são, os professores pensam, dão sentido, permanentemente, às 
suas ações fazendo o currículo transbordar em significados.
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RESUMO
O presente relato de experiência discorre sobre o projeto desenvolvido em um 
Cmei em Rondonópolis-MT, visando estabelecer uma estreita relação entre a 
família e a escola. Por meio de diferentes práticas desenvolvidas, trabalhou-se 
o conceito de família, valorizando as especificidades, sua cultura e contexto 
no qual está inserida, conscientizando a criança e demais envolvidos sobre 
a importância dessa multiplicidade. O projeto “Currículo em ação: criando 
possibilidades e garantindo interação entre família e escola” traz uma nova 
configuração às práticas pedagógicas para o acolhimento e respeito às dife-
rentes composições familiares na escola. Com o olhar sensível, humanizado, 
acolhedor, crítico e social, o corpo docente propôs esse trabalho específico 
com as crianças e com as famílias. Reservou-se um dia para o acolhimento à 
família, realizando assim a culminância do projeto, envolvido por ações, nas 
quais as famílias junto às crianças prestigiaram as atividades propostas por 
todos os agrupamentos da unidade escolar, instituições públicas, privadas, 
filantrópicas que na parceria trouxeram diversas atividades e informações 
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sobre direitos garantidos. Ademais as famílias protagonizaram a culinária de 
acordo com sua cultura e regionalidade no café da manhã compartilhado. 
Portanto, evidenciou-se o fazer pedagógico desenvolvido com temas relevan-
tes para exposição e apreciação da comunidade escolar.
Palavras-chave: Interação. Família. Escola. Vínculos.

INTRODUÇÃO

O presente projeto nasceu a partir das inquietações do corpo 
docente de um Centro Municipal de Educação Infantil, há cinco anos 
inaugurado, localizado em um bairro periférico, na cidade de Rondo-
nópolis, Mato Grosso, o qual atende em período parcial crianças da 
primeira infância a partir dos seis meses a cinco anos e onze meses.

Pensando em um jeito mais humanizado de acolher todas as 
crianças e famílias respeitando as diferentes composições, culturas, 
raças, credos, gêneros e classes sociais, o corpo docente a partir de 
discussões pedagógicas articuladas a estudo teórico e pesquisa com a 
comunidade escolar em relação ao contexto em que estão inseridos, 
percebeu-se que a configuração imposta pela sociedade sobre as 
datas comemorativas, principalmente, no formato das comemorações 
realizadas no âmbito escolar em relação as datas afetivas, como por 
exemplo, dia dos pais e dia das mães podem desencadear traumas 
ou fazer com que a criança não se veja inserida dentro do contexto 
familiar tido como “normal”.

Diante disso, o corpo docente decidiu coletivamente rees-
truturar o PPP – Projeto Político Pedagógico e o Regimento Interno 
para consolidar na identidade do Cmei, para além das necessidades 
específicas da comunidade, ações referentes às datas comemorativas, 
para que essas ao fazer parte do currículo, sejam propostas de forma 
que as crianças da primeira infância possam conectar-se à essência e 
à história por trás de cada celebração, e assim,as experiências a serem 
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vivenciadas possam contribuir para o desenvolvimento social, cultural 
e emocional das crianças.

Convém ressaltar que, muitas datas simbolizam um marco de 
conquistas, sendo assim, natural ao passar do tempo ser comemora-
das por meio de festividades, aniversários e feriados nacionais que 
lembram acontecimentos históricos. Entretanto, para que essas datas 
não se tornem somente datas comerciais, necessário se faz problema-
tizar, pensar, refletir e discutir com a comunidade escolar práticas que 
possam estabelecer situações de aprendizagem, não somente para as 
crianças, mas para todos os envolvidos, respeitando valores culturais, 
religiosos, econômicos e éticos, além dos princípios da instituição.

Assim, após os estudos, as reflexões e análise do calendário anu-
al definiram-se em comum acordo com a comunidade, após diversas 
reuniões, por comemorar as datas afetivas, logo no primeiro bimestre 
do ano letivo. Convêm destacar que escolhemos esse bimestre justa-
mente por ser este o momento em que estamos acolhendo as famílias, 
conhecendo seu contexto, sua cultura e trabalhando a identidade com 
as crianças. Por isso, um momento essencial para inserir a família no 
currículo escolar, tornando-as parte essencial do fazer pedagógico.

De acordo com o texto A escola é do renomado educador Paulo 
Freire,

[...] a escola será cada vez melhor Na medida em que 
cada um se comporte Como colega, amigo, irmão.
Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”. 
Nada de conviver com as pessoas e depois, Descobrir 
que não tem amizade a ninguém.
Nada de ser como tijolo que forma a parede, Indiferente, 
frio, só.
(FREIRE, 1921-1997).

Concordando com Freire, em linhas gerais, o projeto “Currículo 
em ação: criando possibilidades e garantindo interação entre família 
e escola” traz uma nova configuração às práticas pedagógicas para o 
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acolhimento e respeito às diferentes composições familiares presentes 
na escola. Ademais, uma vez compreendido que a escola é um lugar de 
amizade, transformação, de crítica e de reflexão, sobretudo laica e não 
professa nenhum credo, respeitando a pluralidade de religiões, perce-
beu-se também a necessidade de um novo olhar em relação a outras 
datas comemorativas, que entrelinhas está atrelada ao comércio.

Nesse sentido, foi decidido que as práticas pedagógicas relativas 
a comemorações passariam a ser articuladas a datas históricas, não re-
ligiosas, que ganharam ascensão no decorrer de décadas e séculos por 
representarem lutas, conquistas, representatividade e fazerem parte 
do patrimônio histórico material, imaterial e cultural. Dessa forma as 
crianças por meio de diferentes experiências têm a oportunidade de 
vivenciar e sentir estes momentos históricos por meio de contextua-
lizações, dramatizações, contação de história, passeatas e manifestos 
no bairro, os quais oportunizam a mobilização de conhecimentos e 
fortalece atitudes e valores para deliberar demandas complexas da 
vida cotidiana ao exercício da cidadania.

Diante disso, e repensando o papel social da escola e as 
meras reproduções discursivas, assumimos um caráter intencional e 
abrangente com práticas exitosas, contextualizadas que para além de 
respeitar a diversidade das famílias, credo e religião, não incentiva o 
consumismo inerente às datas essencialmente mercadológicas.

OBJETIVOS

Evidenciar por meio de um relato de experiência a importância 
da valorização das diferentes composições familiares, culturas, raças, 
etnia, fenótipo, religião, credos, gêneros e classes sociais, por meio de 
práticas pedagógicas que envolva a conscientização sobre o reconhe-
cimento das pessoas que se dedicam, cuidam e educam as crianças 
atendidas no Centro Municipal de Educação Infantil, integrando e 
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garantindo a interação entre escola e família a partir do contexto em 
que estão inseridas, destacando as reflexões sobre as datas comemo-
rativas que denotam lutas, conquistas e representatividade, visando à 
formação de indivíduos críticos e humanizados.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A proposta do projeto “Currículo em ação: criando possibilida-
des e garantindo interação entre família e escola”, foi discutida pelo 
grupo de docentes, equipe diretiva e famílias do Centro Municipal 
de Educação Infantil, que por meio dos diálogos e estudos coletivos, 
procuraram pensar nas possibilidades, articulações, concepções e 
plano de ação possível para a realização deste. Com início no ano de 
2017, e visto oenvolvimento da comunidade escolar e a relevância 
das práticas, demos continuidade nos anos de 2018 e 2019. A cada 
ano o projeto foi ganhando força, visibilidade, aceitabilidade e novas 
parceiras, o que o tornou parte essencial do currículo da unidade. In-
felizmente, no ano de 2020 com a covid-19 e o isolamento social, não 
foi possível a sua realização, entretanto, mesmo em formato remoto 
propusemos algumas experiências, nas quais as crianças junto com a 
família puderam continuar colocando em prática de forma diferente as 
ações do projeto.

Dado a relevância do projeto, a cada início do ano letivo, o 
grupo docente faz uma análise do ano anterior, a fim de perceber os 
objetivos alcançados e quais necessitam ser alcançados. Vale ressaltar 
que, o projeto é desenvolvido durante o primeiro bimestre, e/ou até 
que todas as etapas sejam concluídas com êxito, tendo por fim, a 
realização de uma culminância na qual as famílias são convidadas a 
prestigiar e conhecer todas as atividades propostas e realizadas com 
as crianças ao longo do projeto a protagonizar a culinária do café da 
manhã compartilhado e participar de ações propostas por outras 
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instituições públicas, privadas e filantrópicas. Destacando que, as 
propostas a serem vivenciadas pelas crianças são realizadas tanto no 
âmbito escolar quanto no familiar, ou seja, algumas atividades envol-
vem a família na construção e, em contrapartida as crianças trazem 
para o Cmei os conhecimentos adquiridos a partir desta experiência 
e, em roda de conversa compartilha com os colegas a aprendizagem 
adquirida no contexto familiar.

Concebemos esse momento de relação/interação entre a 
criança, família e escola, uma ação de acolhimento, visibilidade e 
respeito às diferentes constituições familiares presentes no cotidiano 
educacional. Neste dia, todos são convidados a participarem, pais e 
mães, avôs, avós, irmãos, irmãs, tios, tias ou quem a criança desejar 
convidar, com uma confraternização entre as famílias, as crianças, as 
professoras, as estagiárias e os demais funcionários do Cmei, com café 
da manhã enriquecido por diferentes culinárias regionais, sorteio de 
prêmios, cortes de cabelo, manicure, pedicure, massagem, maquia-
gem, gincanas, apresentações, palestras e exposição de atividades 
realizadas pelas crianças.

Vale ressaltar que, esse projeto não se restringe unicamente 
ao momento da culminância, pois há o desenvolvimento de todo 
um trabalho pedagógico com as crianças articulado a planejamentos 
intencionais de reflexão-ação, estruturados a partir do contexto viven-
ciado por elas na escola e na família. Desse modo, por meio de dife-
rentes práticas, como rodas de conversa, histórias, vídeos, produção 
e confecção de cartazes, brincadeiras, entre outras atividades, com 
as crianças da creche e pré-escola, o conceito de família é valorizado 
independentemente do formato, assim promovem os com o olhar 
sensível e atento para a relação eu e o outro a conscientização sobre a 
importância dessa multiplicidade.

Convêm destacar que esse evento possibilitou a criação de 
parcerias com diversas instituições públicas, privadas e filantrópicas, 
tais como: Secretaria de Saúde, Secretária de Justiça, Secretaria de 
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Assistência Social, Conselho Tutelar, mercados, salão de beleza, entre 
outros parceiros que contribuem fisicamente e financeiramente para 
efetivação da culminância do projeto. Além disso, conseguimos reali-
zar a interação entre os participantes por meio do compartilhamento 
de diversas experiências culturais. Este envolvimento diz respeito “a 
atitudes de co-responsabilidade e interesse dos pais com o processo 
de ensino aprendizagem incluindo a participação ou colaboração em 
atividades, em eventos ou solicitações propostas pela escola” (HER-
NÁNDEZ, 1995, p. 59). Haja vista que no dia da culminância é realizado 
um café da manhã compartilhado, em que as famílias trazem pratos 
de diversas regiões do país. E, isso favorece trocas de receitas entre 
elas, contribuindo para que cada um dialogue sobre diversas histórias 
e culturas regionais.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Os resultados adquiridos são significativos sendo cada vez mais 
alcançados no decorrer de cada ano letivo, atingindo gradualmente 
o objetivo proposto e possibilitando assim, a todos da comunidade 
escolar uma nova visão quanto ao formato das datas comemorativas e 
as diferentes composições familiares. Logo, a cada início do ano letivo, 
o grupo docente faz uma análise do ano anterior, a fim de perceber os 
objetivos alcançados e quais necessitam ser alcançados. Em formato 
de questionário e em reunião de pais/famílias sugerimos que esses 
também que se posicionem sobre o evento, assim readaptamos e o 
reformulamos para o próximo ano de comum acordo com a comunida-
de escolar. A avaliação é efetivada no percurso das experiências com 
as crianças e famílias, é contínua, por meio das observações diárias na 
execução de cada etapa do projeto.

As principais considerações que podemos evidenciar, en-
fatizadas com a proposta do projeto “Currículo em ação: criando 
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possibilidades e garantindo interação entre família e escola”, foram: a 
importância da relação família-escola e o respeito às especificidades 
de cada composição familiar. Concordamos com Soares (2010, p. 9) 
que afirma:

A família somente é lembrada pela escola quando há 
problemas ocasionados pelos (as) alunos (as) no am-
biente escolar. Neste sentido, muitos pais acabam se 
afastando da escola, percebendo esta como um lugar 
negativo, já que poucas atividades recreativas e prazero-
sas são oferecidas a eles na escola. A escola deveria ser o 
ponto central de uma comunidade, um local onde todos 
pudessem participar e ter acesso.

É nessa perspectiva que buscamos trazer a família para o 
contexto escolar, assegurando a nossa instituição de ensino enquanto 
espaço coletivo, democrático e que acolhe a todos e todas. A família 
é parte fundamental no processo de ensino-aprendizagem do Cmei. 
Paro (2000, p. 119) reforça que é preciso atrair essa família na relação 
efetiva e consciente com a escola, é esse interesse que visamos alcan-
çar por meio das nossas ações e concepções:

[...] a direção, a coordenação e vários professores acre-
ditam na necessidade da participação e buscam atrair os 
pais e responsáveis para ela. O que se acredita é que a 
permanência desse clima e a concretização positiva da 
experiência com os pais e os servidores da escola criem 
uma cultura de participação que seja favorável a um 
processo escolar de maior qualidade e de proveito para 
os objetivos do ensino.

Dado assim, a parceria família-escola precisa de ser cada vez 
mais estimulada, pois quanto melhor e harmoniosa for à parceria en-
tre ambas, mais positivos serão os resultados visibilizados na formação 
da própria criança, e nessa relação de trocas, cada uma contribuindo e 
empenhadas na execução de suas atribuições.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As relações estabelecidas entre o contexto escolar e as famílias, 
ao longo da história sempre ocupou um espaço importante de estudos 
e visibilidade no âmbito educacional, visto que ambas são as principais 
responsáveis pela formação integral do indivíduo, permeando em sua 
constituição seus valores e concepções.

Dessa forma, compreendemos a importância do projeto desen-
volvido, que articula essa relação de forma efetiva, rompendo com as 
barreiras de separação e delimitação construída historicamente. Nossas 
práticas visam para além de uma rotina previamente programada, mas 
que o respeito, as singularidades e a diversidade são continuamente 
pautadas nas mediações docentes.
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RESUMO
A educação é um dos fenômenos sociais que contribui para as transforma-
ções da sociedade e para o desenvolvimento de diferentes competências dos 
sujeitos. A partir dessa ótica, as práticas pedagógicas são indispensáveis para 
a concretização de tais mudanças e, nesse contexto, o/a docente é primordial 
para auxiliar na mediação das aprendizagens. Nesse caso, este trabalho tem 
como objetivo analisar as implicações e consequências do Projeto “Escola 
sem Partido” no contexto escolar e seus desdobramentos para a docência. 
Tal estudo se ancorou em uma metodologia bibliográfica qualitativa. Assim, 
nossa pesquisa segue fundamentada nas reflexões de Algebaile (2017), Fri-
gotto (2017), entre outros/as, de maneira que possamos compreender de 
que forma o “Escola sem Partido” se estrutura e afeta o desenvolvimento 
emancipatório do ensino-aprendizagem brasileiro. Vale enfatizar ainda que 
este trabalho se justifica pela necessidade de refletirmos sobre os impactos 
que a implementação do “Escola sem Partido” pode provocar no cotidiano 
das escolas, especificamente no tocante a plena expressão da liberdade e au-
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tonomia dos/as docentes e discentes. Dessa maneira, esperamos que estas 
reflexões possam ser fruto para uma mudança teórico-prática do/a docente 
em sala de aula e da sociedade em geral, já que notamos que o “Escola sem 
Partido” compromete uma prática educativa emancipatória e inclusiva.
Palavras-chave: Escola sem Partido. Prática Pedagógica. Autonomia Docente.

INTRODUÇÃO

As mudanças sociais não acontecem exclusivamente em decor-
rência da educação, no entanto sem ela se torna quase inviável que 
ocorram transformações significativas na sociedade. Nesse sentido, 
as práticas educativas exercem forte influência no progresso social e 
na construção identitária dos sujeitos. Caso não sejam desenvolvidas 
contemplando a diversidade sociocultural poderá provocar segregação 
e desrespeito as minorias, corroborando o domínio dos opressores. 
Compreender a dinâmica do processo educativo é importante para 
evitarmos um ensino-aprendizagem mecânico e alienado.

A partir dessa perspectiva, direcionamos nossa atenção para 
o projeto “Escola sem Partido”, pois as normas que o configuram nos 
despertaram o interesse em investigar as consequências para a educa-
ção, caso seja implementado no nosso país. Para compreendermos sua 
estrutura, objetivos e sequelas para a prática pedagógica utilizaremos 
as reflexões de Frigotto (2017), Algebaile (2017), Ramos (2017), entre 
outros/as. Sendo assim, como ponto de partida, apresentaremos a 
origem do “Escola Sem Partido” e seus desdobramentos para o cenário 
da educação e, em um segundo momento, mostraremos sua intencio-
nalidade e prováveis implicações para os/as docentes.

Logo, intencionalmente, propomos com esse trabalho uma 
reflexão sobre os impactos que o projeto “Escola sem Partido” pode 
provocar no sistema educativo brasileiro, haja vista que os paradigmas 
que o sustentam ameaçam à liberdade de expressão e autonomia dos 
profissionais da educação.
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O QUE É O “ESCOLA SEM PARTIDO”

Inicialmente, o “Escola sem Partido” surgiu, em 2004, como 
um movimento liderado e coordenado pelo procurador de justiça do 
estado de São Paulo, Miguel Nagib, cujo objetivo era evidenciar a su-
posta instrumentalização da prática educativa com finalidade política, 
ideológica e partidária. Ou seja, tenciona revelar, vigiar e denunciar 
possíveis práticas de ensino entendidas na perspectiva de seu funda-
dor e simpatizantes como doutrinação.

Essas propostas permaneceram inertes até 2014, quando o 
Deputado Estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, convidou o pro-
curador Nagib para escrever um projeto de lei para ser apresentado à 
Assembleia Legislativa daquele Estado. Desse modo, tendo como base 
as ideias do movimento “Escola sem Partido”, criou-se o Projeto de Lei 
nº 2.974/2014, que foi mostrado na Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro, constituído de dois modelos de projetos de lei: um estadual 
e outro municipal. Esse projeto impulsionou a construção em âmbito 
nacional do Projeto de Lei nº 867/2015, de autoria do Deputado do 
PSDB/DF, Sr. Izalci Lucas, o qual criou o Programa Escola sem Partido 
(CIAVATTA, 2017; ALGEBAILE, 2017).

Os/as apoiadores/as do projeto afirmam que o “Escola sem 
Partido” é essencial para uma mudança educacional significativa, pois 
tenciona assegurar uma sociedade livre, tendo em vista que seus/suas 
idealizadores/as argumentam que o modelo de escola atual atrapalha 
a liberdade de pensamento dos sujeitos, devido à doutrinação prega-
da nas salas de aulas, principalmente no tocante às questões sobre 
religião, gênero e sexualidade, as quais, na ótica dos/as apoiadores/as 
desse projeto, devem ser discutidas pela própria família e não pelos/
as professores/as.

Esse projeto afeta diretamente na produção da Escola pública 
(ALGEBAILE, 2017), considerando que coloca em risco alguns direitos 
concernentes a toda comunidade escolar, limitando-a a desenvolver 
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uma prática unilateral, regressiva e pouco significativa. Dessa forma, o 
ensino democrático tende a ruir, cedendo espaço para a construção de 
saberes restritos e não pluralizados. O referido projeto é fruto da nossa 
sociedade atual que está em crise, tanto política quanto econômica. 
Esse cenário caótico cedeu espaço para ideologias conservadoras de 
grupos que comungam da filosofia pregada pelo extinto regime militar. 
Sobre essa realidade, Algebaile (2017) aponta,

[...] um dos riscos nefastos desta conjuntura é a dis-
persão provocada pelo programa de ação das forças 
conservadoras – que tem como uma de suas estraté-
gias a multiplicação e a disseminação desenfreada e 
intermitente de ataques de todos os tipos a valores, 
concepções, projetos e direitos elaborados a partir do 
contexto de declínio e dissolução da Ditadura Militar [...] 
(ALGEBAILE, 2017, p. 63).

Diante dessa assertiva, nota-se uma tentativa de alterar os mo-
dos de desenvolvimento da educação, assumindo a postura de resgatar 
práticas conservadoras que limitam a reflexão e o ensino construtivo/
emancipatório. Tais grupos têm atacado fortemente correntes peda-
gógicas que promovem a democracia, a criticidade, a desalienação e a 
participação ativa na sociedade. Nesse contexto, Paulo Freire é um dos 
pensadores que está sendo perseguido e deslegitimado por idealistas 
conservadores/as, os/as quais afirmam que sua filosofia é doutrinária 
e com forte poder de corrupção dos sujeitos.

Observando o nosso cenário educacional do momento, per-
cebe-se ainda a existência de uma prática da educação bancária, que 
segundo Freire (1994) consiste em depositar informações conteudis-
tas, sem a necessidade de reflexão e/ou criticidade, impulsionando os/
as docentes e, consequentemente, os/as educandos/as a vivenciarem 
um ensino fundamentado no congelamento do conhecimento, impe-
dindo-os de refletirem sobre os conhecimentos adquiridos no decorrer 
da aprendizagem cognitiva.
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Diante do exposto, vale enfatizar que Freire (1994) enaltece 
uma prática emancipatória, destaca a necessidade de construir uma 
educação fortalecida em preceitos que favoreçam, sobretudo, as clas-
ses que são mais afetadas nos aspectos econômicos, culturais, étnicos, 
dentre outros. Visando proporcionar uma formação humanizadora, 
construída por meio de uma prática docente transformadora, Freire 
(1997, p. 21) expõe que, “a prática docente crítica, implicante do pen-
sar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o 
pensar sobre o fazer”.

A partir desse pensamento freiriano, compreendemos que há 
uma necessidade de reformulação, aperfeiçoamento e análise do meio 
escolar, para que se possa adotar uma metodologia eficaz e relevante 
para o contexto educativo, a qual a partir das vivências impulsione os 
indivíduos a adquirirem a capacidade de analisar e criticar de modo co-
erente, construindo reflexões significativas e, sobretudo, conhecimento.

O/a docente, nesse contexto, assume um papel fundamental 
no processo de formação do/a educando/a, orientando e apontando-
-lhe diferentes caminhos para que decida qual a melhor direção deve 
seguir. Logo, as propostas contidas no projeto do “Escola sem partido” 
afetam diretamente a prática docente, ocasionando dessa forma, 
impacto direto no processo educativo dos/as alunos/as. A seguir, 
analisaremos as nuances desse projeto e suas consequências para a 
prática pedagógica dos professores.

AUTONOMIA DOCENTE AMEAÇADA

O/a professor/a é tido como aquele/a que auxilia os sujeitos na 
construção de suas aprendizagens, no desenvolvimento de suas habili-
dades, capacitando-os para atuarem significativamente na sociedade, 
transformando-a em um espaço digno, harmônico e justo para todos/
as. Para isso é necessário que o/a docente tenha autonomia no desen-
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volvimento de sua prática pedagógica, de modo que consiga intervir, 
orientar e apontar caminhos diversificados para os/as alunos/as sem 
impor verdades que considere certas e/ou absolutas.

A intenção, dentro desse contexto, é fazer uso dos mais diferen-
tes saberes e conhecimentos sem privilegiar um conteúdo específico 
ou assumir uma ideologia que exclua as minorais e force os/as alunos/
as a seguirem seus dogmas. A partir dessa ideia, notamos que o “Es-
cola sem Partido” corrobora um risco preocupante para a liberdade de 
expressão e para o trabalho pedagógico.

Ciavatta (2017) chama-nos à atenção para a seguinte forma de 
atuação do “Escola sem Partido”,

O Escola sem Partido utiliza-se de uma “linguagem próxi-
ma do senso comum, recorrendo a dicotomias simplistas 
que reduzem questões complexas a falsas alternativas”, 
e expande-se por meio de memes, “imagens acom-
panhadas de breves dizeres”, por “quatro elementos 
principais: primeiro, uma concepção de escolarização; 
segundo, uma desqualificação do professor; terceiro, 
estratégias discursivas fascistas; e, por último, a defesa 
do poder total dos pais sobre os seus filhos”. Contém 
estratégias discursivas fascistas através de “analogias 
voltadas à docência, que desumanizam o professor”, 
tratando-o como “um monstro, um parasita, um vampi-
ro” na forma de memes ofensivos, incluindo Gramsci e 
Paulo Freire (CIAVATTA, 2017, p. 10).

Refletindo sobre a afirmação de Ciavatta, compreendemos o 
quanto o “Escola sem Partido” é um projeto extremamente perigoso 
para a prática docente e os modos de desenvolvimento do fenômeno 
educativo, pois, entre outras questões, deseja limitar a atuação do/a 
professor/a em sala de aula, impondo-lhe normas que o restringe a 
explorar e trabalhar com a diversidade de conhecimentos. Sobre 
essa situação, Ramos (2017, p. 75) afirma que “os apologistas desse 
movimento o definem como uma iniciativa conjunta de estudantes e 
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pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológico das 
escolas brasileiras, em todos os níveis do ensino básico ao superior”.

Analisando cuidadosamente esse discurso, percebe-se, implici-
tamente, uma tentativa de coagir e encorajar atitudes preconceituosas 
e violentas, de modo que assegurem as ideias ideológicas dos grupos 
conservadores. Na perspectiva dos/as idealizadores/as do projeto, te-
mas como raça, etnia, religiosidade, gênero, sexualidade, capitalismo e 
socialismo são ferramentas de doutrinação do sujeito e que, portanto, 
devem ser eliminados do currículo escolar.

Depois de inúmeros debates e reformulações sobre a prática 
docente, no decorrer dos anos, sabe-se, atualmente, que o papel do/a 
professor/a não se limita exclusivamente a repassar conhecimentos, 
mas educar criticamente e esclarecer dúvidas que por muitas vezes 
não são sanadas no contexto familiar.

O conservadorismo radical ainda está enraizado em algumas 
famílias cujos discursos são determinantes para o comportamento 
dos/as filhos/as. Com isso, reproduz-se ideias que tendem a valorizar 
alguns grupos em detrimento da segregação de outros. Dentro dessa 
perspectiva e, considerando, nossa realidade político social do momen-
to, é importante assegurar práticas educativas que formem cidadãos 
conscientes, autônomos e capazes de intervirem significativamente 
para mudarem o mundo em que vivem, respeitando a todos/as.

Convém ressaltar ainda que, dentre outras mudanças, o “Escola 
sem Partido” determina a retirada de certos conteúdos dos livros di-
dáticos, como informações baseadas no pensamento marxista, propõe 
a proibição do debate e abordagem da educação sexual em sala de 
aula, a fixação de cartazes nos corredores da escola determinando os 
deveres do/a professor/a, incentiva o encorajamento dos/as alunos/as 
para filmarem e denunciarem o/a suposto/a “docente doutrinador/a”, 
além de disponibilizar no site do movimento um modelo de petição 
para que os pais e mães possam utilizá-las quando se sentirem lesados/
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as por aquilo que os/as apoiadores/as do movimento definem como 
ideologia de gênero.

É possível verificar que os/as líderes desse projeto desejam 
disseminar estratégias que resultem em uma atmosfera de medo nos 
espaços escolares, tendo em vista a orientação para os/as alunos/as 
filmarem seus/suas professores/as, caso entendam que está ocorren-
do “doutrinação”, ou seja, amordaçar a prática docente. Logo, o que 
deveria ser um espaço para discussões e reflexão crítica/construtiva, 
torna-se um ambiente sombrio em que o/a professor/a sente-se força-
do/a a abordar temas que não desagradem esse público.

Entendemos que o papel do/a professor/a não se restringe a 
planejar aulas e repassar conhecimentos contidos nos manuais de en-
sino. Pelo contrário, o/a decente precisa realizar uma prática pedagó-
gica que contribua para o desenvolvimento de diferentes habilidades 
dos/as alunos/as, humanizando-os, tornando-os sujeitos capazes de 
refletir, criticar e transformar o mundo em que vivem. Nas palavras de 
Oliveira e Cerny et al. (2018, p. 253), compreende-se que o/a profes-
sor/a tem a “[...] responsabilidade não apenas com o desenvolvimento 
cognitivo dos(as) alunos(as), mas, principalmente, com as habilidades 
afetivas e sociais de desenvolvimento humano em si”.

Souza e Oliveira (2017) chamam-nos à atenção para o seguinte,

O Projeto de Lei (PL) provoca outra confusão quanto aos 
espaços adequados para o aprendizado de doutrinas 
e aqueles destinados a disseminação da Filosofia e da 
ciência. Os lugares para o ensinamento de doutrinas re-
ligiosas são os lares e os templos religiosos, não a escola. 
Nesta, os alunos devem estudar a religião, enquanto 
fenômeno humano e as relações que diferentes socie-
dades estabeleceram com o divino ao longo do tempo 
(monoteísmo, politeísmo, animismo, antropomorfismo 
e zoomorfismo dos deuses), assim como as relações dos 
homens com as coisas consideradas sagradas (símbolos 
e lugares) e analisar, dentro de seu devido contexto 
histórico, as divergências doutrinárias havidas entre 
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a Reforma Protestante e Contrarreforma Católica, a 
atuação dos jesuítas no Brasil, entre outros. Ensinar aos 
alunos, dentro do contexto histórico, as ideias preconi-
zadas pelo iluminismo, marxismo, liberalismo, nazismo, 
monarquismo, weberianismo, anarquismo, positivismo, 
dentre outras vertentes ideológicas não é doutrinação 
política. Estas diferentes correntes de pensamento são 
aquelas que a sociedade, mais que a escola, espera que 
os estudantes conheçam e possam, inclusive, criticá-las 
(SOUZA; OLIVEIRA, 2017, p. 125).

Diante da assertiva acima, sinalizamos, nesse momento, uma 
reflexão pertinente a cerca da existência de dois conceitos defendido 
por Platão, ou melhor, dois tipos de conhecimento que definem bem 
a batalha que nossas escolas estão prestes a enfrentar. São eles: doxa, 
ou seja, opinião, crença ou senso comum e logos, razão. Mas por que 
adentrar nesse assunto? Afinal, os dois conhecimentos são necessá-
rios dentro de uma sociedade, justamente por isso, ambos possuem 
importância, o que não se pode permitir é que um anule o outro no 
que diz respeito à construção do conhecimento, principalmente ao se 
tratar do ambiente escolar e da sala de aula.

O “Escola sem Partido” tem como objetivo ampliar a doxa, ou 
seja, diminuir o poder da ciência em fundamentar acontecimentos. O 
projeto tem como ideia principal fazer com que o/a professor/a leve 
aos/às seus/suas alunos/as assuntos com “fundamentos” criacionistas 
(religião), conservador, excluindo assim, fundamentos, pesquisas, 
comprovações científicas.

Frigotto (2017) nos dá breves exemplos em seu livro que 
mostram como o projeto afetaria a prática docente de modo global, 
alterando, nesse caso, a forma de abordagem dos conteúdos em todas 
as disciplinas, não se limitando apenas a mudança teórico-prática da 
sociologia e filosofia. Nesse contexto, um/a professor/a de física, por 
exemplo, ao abordar a teoria do Big Bang (a qual indica que a criação 
do universo se deu a partir de uma grande explosão) cuja explicação 
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fundamentou-se em pesquisas e comprovações científicas, está fazen-
do uso da logos (razão).

Contudo, caso o projeto “Escola sem Partido” seja implemen-
tado, esse/essa mesmo/a professor/a teria que abordar a criação do 
mundo a partir de uma perspectiva religiosa, a qual indica que Deus 
criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia descansou, ou seja, deverá 
utilizar a doxa, caso não apresente essa versão da criação do universo, 
poderá ser considerado/a doutrinador/a, pois estaria defendendo o 
lado científico e racional de um determinado conteúdo.

Não é à toa que o PL n° 867/2015 é conhecido como a lei da 
mordaça, pois limita o/a docente em suas práticas educacionais e, 
consequentemente, coíbe o/a aluno/a de desenvolver e construir seu 
próprio conhecimento, de forma ampla e bem fundamentada.

A aprovação do projeto faz com que os/as docentes se tornem 
marionetes do governo, tendo em vista que todo conteúdo abordado 
deverá passar pelo crivo dos governantes. Sendo assim, é possível 
constatar a falta de coerência desse projeto que, nas entrelinhas, visa 
“acabar com a doutrinação e tornar a sociedade livre”, tirando a auto-
nomia dos/as professores/as e fazendo com que os/as alunos/as não 
reflitam sobre os assuntos estudados e sobre a sua realidade, gerando, 
assim, indivíduos alienados.

Frigotto (2017) nos faz pensar, nesse contexto, sobre o que 
seria uma ditadura comissária, que consiste na ideia de suspender 
a Constituição quanto à sua aplicação, sem, no entanto, deixar de 
vigorar, porque a suspensão é, concretamente, uma exceção. A partir 
do momento em que se instaura o projeto do “Escola sem Partido”, 
automaticamente, entraríamos naquilo que é chamado de estado de 
exceção, pois as diretrizes desse projeto de lei são contrárias aos fun-
damentos e direitos contidos na constituição e, dessa maneira, criaria 
um ambiente favorável às práticas de caráter autoritário e controlador.

Por conseguinte, caso seja aprovado, o projeto “Escola sem 
Partido” aplicar-se-á automaticamente como um estado de exceção, 
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uma “ditadura comissária” com a ideia de que, teoricamente, estaria 
impedindo uma doutrinação nas escolas. Logo, a aplicabilidade desse 
estado de exceção confundiria todo o sistema educacional, afetando 
consideravelmente professores/as e alunos/as à medida que alguns 
dos seus direitos e liberdades de expressão seriam negados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o exposto, o “Escola sem Partido” é um projeto 
que atinge principalmente a autonomia do/a docente à medida que 
o/a limita a seguir dogmas conservadores. Nesse contexto, o trabalho 
pedagógico é entendido, pelos/as apoiadores/as do projeto, como 
sendo uma atividade técnica instrumentalizada.

Assim, a educação é diretamente afetada, tendo em vista que 
o/a docente fica à mercê da disseminação dos interesses do governo 
vigente, que impede o avanço contínuo do ensino, atingindo a forma-
ção continuada dos/as professores/as e o desenvolvimento de uma 
prática educativa emancipatória, que contribuiria, nesse caso, para 
a construção de diferentes conhecimentos. Dentro do contexto do 
“Escola sem Partido”, o/a professor/a se sente oprimido/a, gerando 
uma dificuldade de aprimoramento de suas habilidades educacionais, 
impedindo-o/a de (re)pensar sua prática, e por meio disso, fazer uso 
de uma nova práxis, ou seja, unir a teoria à prática e dessa forma de-
sempenhar um papel relevante, ocasionando mudanças significativas 
no cenário educativo e ajudando no desenvolvimento crítico dos/as 
educandos/as.

As diretrizes apontadas no projeto “Escola sem Partido” alte-
ram drasticamente os modos de ensino, corroborando o forte uso da 
racionalidade técnica, a qual impulsiona a disseminação e construção 
de uma educação bancária, tendo como intuito expor informação e 
não refletir sobre os conteúdos. Ou seja, esse tipo de racionalismo 
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técnico não favorece a postura crítica e autônoma dos/as alunos/as, 
tendo em vista que se preocupa apenas com a formação do capital 
humano, preparando-os para atenderem às expectativas do sistema 
capitalista. Logo, esse tipo de educação de caráter conteudista não 
reflexivo apenas gera formação alienada dos/as educandos/as.

Dessa maneira, para que tal realidade seja mudada, é preciso 
que os/as docentes tomem consciência da classe em que se encontram 
inseridos/as (entre burguesia e proletariado) e a partir de tal tomada 
de consciência, possam analisar a realidade na qual se encontram 
e, dessa forma, fazerem uso de uma nova práxis, agindo em prol da 
transformação da realidade atual e, assim, apropriarem-se de uma 
racionalidade emancipatória, de maneira que saiam do estado de alie-
nação e assumam a sua autonomia como profissionais da educação.

Nesse caso, a partir da análise dos estudos dos/as teóricos/
as abordados nesse trabalho em consonância com nossa reflexão, 
enxergamos a necessidade de promover debates construtivos/refle-
xivos que contribuam para uma prática pedagógica emancipatória e 
não bancária, que ajude na desconstrução de padrões alienados de 
ensino, a valorização da pluralidade cultural, o respeito à diversidade 
dos sujeitos e autonomia do discente e do/a docente.

É preciso que resistamos a esse tipo de retrocesso imposto pelo 
“Escola sem Partido”, pois o dogmatismo proposto por ele acarreta em 
prejuízos à liberdade de expressão e ensino. Concordar com esse tipo 
de discurso propagado por esse projeto é retomar a uma prática edu-
cativa passiva, em que os/as alunos/as são considerados recipientes de 
conteúdos descontextualizados e pouco significativos.

Portanto, é essencial combatermos qualquer tipo de ensino 
que oprima o sujeito, impedindo-o de se comunicar livremente, ex-
pressar sua opinião, inferir sobre realidades abusivas e etc. Afinal, a 
prática docente se dá em um movimento de invenção, (re)invenção, 
ação/reflexão que acontece durante a própria aula, no diálogo fluente 
entre professor/a e aluno/a.



575COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

REFERÊNCIAS

ALGEBAILE, E. Escola sem Partido: o que é, como age, para que serve. In: FRIGOTTO, 
G. (org.). Escola “sem” partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade. Rio 
de Janeiro: Uerj: LPP, 2017. p. 63-74. Disponível em: https://drive.google.com/file/
d/0B8ZDG4hi54IEZ05HQWdzUmViekE/view. Acesso em: 24 abr. 2019.

CIAVATTA, M. Resistindo aos dogmas do autoritarismo. In: FRIGOTTO, G. (org.). Escola 
“sem” partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade. Rio de Janeiro: Uerj: 
LPP, 2017. p. 75-85. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0B8ZDG4hi54IE-
Z05HQWdzUmViekE/view. Acesso em: 18 abr. 2019.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1994.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1997. 

FRIGOTTO, G. (org.). Escola “sem” partido: esfinge que ameaça a educação e a socie-
dade. Rio de Janeiro: Uerj, LPP, 2017. p. 75-85. Disponível em: https://drive.google.
com/file/d/0B8ZDG4hi54IEZ05HQWdzUmViekE/view. Acesso em: 30 abr. 2019.

OLIVEIRA, E. A. S.; CERNY, R. Z. et al. A docência perante o projeto de lei “Escola 
sem Partido”. Revista Educação e Emancipação, São Luís, v. 11, n. 3, set./dez. 2018. 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.18764/2358-4319.v11n3p250-266. Acesso em: 
18 mar. 2019.

RAMOS, M. N. Escola sem Partido: a criminalização do trabalho pedagógico. In: 
FRIGOTTO, G. (org.). Escola “sem” partido: esfinge que ameaça a educação e a socie-
dade. Rio de Janeiro: Uerj: LPP, 2017, p. 75-85. Disponível em: https://drive.google.
com/file/d/0B8ZDG4hi54IEZ05HQWdzUmViekE/view. Acesso em: 18 mar. 2019.

SOUZA, R. de F.; OLIVEIRA, T. F. de. A doxa e o logos na educação: o avanço do ir-
racionalismo. In: FRIGOTTO, G. (org.). Escola “sem” partido: esfinge que ameaça a 
educação e a sociedade. Rio de Janeiro: Uerj: LPP, 2017. p. 63-74. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/0B8ZDG4hi54IEZ05HQWdzUmViekE/view. Acesso 
em: 5 maio 2019.

http://dx.doi.org/10.18764/2358-4319.v11n3p250-266


AVALIAÇÃO: EXAME OU POSSIBILIDADE 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM?

Steffany Santos Queiroz 
Nancy Santos Caldas

RESUMO
Os estudos que envolvem a temática da avaliação a consideram como uma prá-
tica presente na atuação de todo educador. Tal prática tem grande importância 
na orientação e planejamento do ensino e deve acontecer de maneira justa e 
coerente. Para melhor discutir a avaliação escolar, optamos por uma pesquisa 
de cunho qualitativo, envolvendo uma revisão bibliográfica de autores como 
Libâneo, Luckesi, Vasconcellos e Hoffmann, além da BNCC (Base nacional Co-
mum Curricular). O estudo envolveu também uma entrevista semiestruturada 
com três professoras efetivas da rede municipal de ensino de Feira de Santa-
na. A partir da análise dos dados das entrevistas, constatamos que, embora 
haja um consenso por parte de alguns professores e instituições de ensino 
quanto à necessidade e a viabilidade de realização de avaliações processuais 
no cotidiano da sala de aula, ainda se fazem avaliações centradas em provas 
e testes individuais que não dialogam com o caráter processual da avaliação. 
Percebemos que esse assunto ainda é considerado um paradigma que precisa 
ser superado para que haja melhor valorização do processo avaliativo como 
fonte de construção para novas possibilidades de aprendizagens.
Palavras-chave: Avaliação Escolar. Erro. Ensino e Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A maioria das pessoas quando escutam a palavra avaliação, 
relacionam seu significado à escola, porém não é só na escola que é 
praticado o ato de avaliar. No nosso cotidiano, em todos os momentos 
estamos avaliando algo, se vamos ou não usar aquela roupa, lavar o 
cabelo, usar aquele sapato e várias outras coisas ao longo do dia e 
assim, percebemos a importância de avaliar, mesmo que em situações 
corriqueiras. Essa autonomia presente em discernir entre ações ou 
objetos, revelam um posicionamento crítico oriundo de experiências 
que contribuirão para a construção dos conhecimentos prévios, capa-
cidade argumentativa e posterior avaliação.

Nesse sentido, discutiremos por meio de uma abordagem 
qualitativa, aspectos sobre a avaliação educacional, suas modalidades 
e importância para o processo de ensino e aprendizagem, bem como 
o papel do professor no ato de avaliar. Escolhemos como objetivo in-
vestigar e discutir quais metodologias e estratégias de avaliação estão 
sendo utilizadas, e sua possibilidade de auxiliar no ensino e apren-
dizagem dos estudantes nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 
O percurso metodológico deste estudo envolve revisão bibliográfica 
e entrevista semiestruturada com professoras da rede Municipal de 
Ensino da cidade de Feira de Santana.

Este trabalho está dividido em três tópicos: ao longo dos dois 
primeiros discutimos o que é avaliação educacional, suas modalidades 
e a importância do erro como um atributo importante no processo de 
ensino e aprendizagem. No terceiro tópico apresentamos nossas con-
siderações finais, constatando a importância da avaliação no processo 
de democratização e melhoria da qualidade do ensino e da aprendiza-
gem do educando, requerendo do educador uma reflexão crítica sobre 
sua prática, postura e ética no planejamento, execução e avaliação do 
seu trato pedagógico.
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PERCURSO METODOLÓGICO

Esse trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qua-
litativa, envolvendo estudo bibliográfico com autores como Luckesi, 
Hoffmann, Moretto, Libâneo, Vasconcellos, consulta à BNCC e entrevista 
semiestruturada com as professoras Nayany, Ster e Yara, nomes fictícios 
que objetivam proteger a identidade das colaboradoras. A colaboradora 
Nayany é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira 
de Santana (Uefs) e pós-graduada em Psicopedagogia. A docente lecio-
na há mais de três anos e atualmente trabalha com alunos do 1º Ano 
do Ensino Fundamental I. Ster é licenciada em Pedagogia pela mesma 
universidade e especialista em Psicopedagogia, lecionando há sete anos 
em turmas de 1º Ano do Ensino Fundamental I.

A terceira entrevistada, Yara é graduada em Pedagogia pela Uni-
versidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e trabalha há dez anos 
com educação, dentre os quais cinco foram dedicados a lecionar para 
crianças do 1º Ano do Ensino Fundamental. Na entrevista foram feitos 
questionamentos sobre concepção e modalidades de avaliação, bem 
como instrumentos e estratégias usadas pelas nossas colaboradoras 
para avaliar. Os dados obtidos são apresentados ao longo do estudo, 
dialogando com autores já mencionados anteriormente.

O lócus da pesquisa são escolas da rede municipal, localizadas 
em bairros periféricos da cidade de Feira de Santana-BA.

MODALIDADES DA AVALIAÇÃO

Boa parte das características encontradas na construção e 
mediação da avaliação escolar tem origens históricas pautadas na Pe-
dagogia do exame, oriunda da modernização da escola nos séculos XVI 
e XVIII (LUCKESI, 2011, p. 27) e que ainda são encontradas nas práticas 



579COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

atuais da avaliação escolar com a conotação de grande importância no 
processo de verificação e promoção da aprendizagem.

Durante o ano letivo, as notas ou conceitos são cumulativos e 
determinam não só rendimento de uma turma, mas o disciplinamento 
social dos alunos. A atenção centralizada nas provas garante ao pro-
fessor autoridade para reprovar, utilizando de maior complexidade na 
formulação das questões, distanciando-as da linguagem e contexto 
dos alunos, além de doses homeopáticas de medo, castigo e ameaças. 
Hoffmann (2014) aponta uma análise sobre como a avaliação tem sido 
abordada em sala de aula:

A ação avaliativa restringe-se à correção de tarefas diá-
rias dos alunos e registro de resultados. Assim, quando 
se discute avaliação, discutem-se, de fato, instrumentos 
de verificação e critérios de análise de desempenho 
final [...]. Embora esse enfoque tenha recebido muitas 
críticas de outros teóricos em avaliação, o que se per-
cebe é que essas críticas e os modelos contemporâneos 
não foram decisivos para a derrubada dessa concepção, 
sedimentada fortemente na ação das escolas e universi-
dades, em documentos de órgãos oficiais de educação, 
em publicações na área de avaliação (HOFFMANN, 1991, 
p. 49-41 apud HOFFMANN, 2014, p. 182).

Essa postura de avaliação puramente tradicional embora pre-
sente em muitas escolas, vem sendo superada com o aprofundamento 
teórico e apreciação qualitativa dos resultados relevantes ao processa-
mento da aprendizagem, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação nº 9.394/96 (LDB) e na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Na prática, a avaliação escolar atua como o fim de um processo 
e não como um meio de perceber o avanço dos alunos na construção 
de seus conhecimentos. Os dados coletados no percurso desse trabalho 
mostraram como a professora Nayany tem se envolvido no regime de 
avaliação e sua atitude mediante as respostas de seus alunos:
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A melhor forma de avaliar meus alunos é respeitando o 
ritmo de cada um e mediar a aprendizagem de acordo 
com a necessidade de cada. Me esforço para explorar as 
possibilidades de cada um e observar qual é o melhor 
caminho para cada um avançar na aprendizagem (Pro-
fessora Nayany, 2018).

Esse posicionamento reflete a avaliação mediadora defendida 
por Hoffmann (2014), que define a importância da aproximação entre 
professores e alunos, oportunizando aos discentes a sua evolução por 
meio de um acompanhamento do seu processo de construção do co-
nhecimento. O que também pode ser percebido na fala da professora 
Iara quando afirma que “As práticas pedagógicas consistem em ob-
servar, avaliar, refletir e buscar aplicar atividades que façam os alunos 
avançarem em suas dificuldades” (Professora Iara, 2020).

Segundo a BNCC, a avaliação da aprendizagem deve ser pensada 
para além das provas, levando em consideração a variação de estraté-
gias no ato de avaliar e o levantamento de múltiplas hipóteses didáticas 
que permitam ao professor ao longo do processo avaliativo provocar o 
estudante na construção do conhecimento. Deste modo, é fundamental 
no processo avaliativo o acompanhamento das ações e atividades desen-
volvidas pelo aluno durante a sua trajetória escolar, a fim de direcionar e 
reorientar o percurso do ensino e da aprendizagem. Ster considera esse 
conceito quando relata que em todos os momentos do seu trabalho 
pedagógico está avaliando seu aluno, uma vez que para ela, estes são 
processos intrinsecamente ligados. Ster conclui sua fala, citando Paulo 
Freire afirmando que a melhor forma de avaliar é desenvolver o olhar 
atento ao longo de todo o processo de ensino aprendizagem, sendo um 
constante exercício de ação, reflexão e ação.

Assim, a avaliação supera concepções obsoletas, mas ainda 
vigentes como instrumento disciplinador e cumpre funções didáticas e 
pedagógicas de diagnóstico, controle e análise, podendo ser compre-
endida como avaliação diagnóstica, somativa ou formativa.
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DIAGNÓSTICA

A modalidade diagnóstica da avaliação auxilia o professor a 
identificar o nível de conteúdos e conhecimentos do aluno e a partir 
da análise de seus resultados, realizar um planejamento voltado a 
suprir as necessidades individuais e coletivas da turma. A eficiência na 
aprendizagem não diz respeito apenas a estar atento ao educando em 
si, mas também ao meio em que ele está inserido na sala de aula. É 
importante conhecer e avaliar a aprendizagem do aluno em relação ao 
seu ponto de vista, valorizando sua diferenciação cultural e seu nível 
de aprendizagem, conforme afirma a BNCC em acordo com a LDB nº 
9.394/96.

É recomendado que este tipo de avaliação não seja realizado 
apenas no início do ano letivo, mas a cada começo de etapa de estudo 
ao longo do ano. Questionamos nossas colaboradoras sobre o uso 
da avaliação diagnóstica. Em suas respostas, Iara (2020) menciona a 
importância do ato de avaliar como processo contínuo e diagnóstico, 
não necessariamente para obtenção de nota e conclui afirmando que 
“os alunos são avaliados por meio de atividades diagnósticas refletindo 
sobre sua evolução e superação das dificuldades”. Em sua fala, Iara 
não deixa claro seu entendimento quanto ao real objetivo da avaliação 
diagnóstica, cujo principal interesse é conhecer os saberes já adquiri-
dos pelo estudante. Nesse caso, a avaliação referida pela professora 
acompanha o avanço dos alunos durante o processo de aprendizagem, 
o que se caracteriza como avaliação formativa, discutida mais adiante 
neste trabalho.

A resposta da colaboradora Nayany segue a mesma linha da 
anterior, pois comenta que avaliações diagnósticas “são atividades 
elaboradas para acompanhar, avançar e direcionar os planos de aulas 
de acordo as necessidades que mostram as atividades”. Esse modo de 
pensar a avaliação diagnóstica revela a necessidade do educador no 
aprofundamento da compreensão das modalidades avaliativas, bem 
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como suas funções nas diferentes etapas do trabalho desenvolvido. 
É necessária no processo avaliativo uma análise reflexiva acerca dos 
procedimentos metodológicos aplicados, afim de não sobrepor etapas 
e garantir a eficácia do sistema de avaliação da aprendizagem.

A avaliação diagnóstica é parte integrante do processo de en-
sino e aprendizagem, imprescindível na orientação das ações pedagó-
gicas, portanto, deve ser compreendida na sua totalidade. Discutindo 
sobre o processo de diagnóstico Kramer (2006) afirma ser baseada em 
averiguar a aprendizagem dos conteúdos estudados para fundamentar 
a criação de um diagnóstico que permita a superação das dificuldades 
presentes e futuras.

Nesta perspectiva, Nayany afirma sobre a utilização de ativida-
des diagnósticas, que faz uso desde o início até o final do ano letivo, e 
completa:

São atividades elaboradas para acompanhar, avançar e 
direcionar os planos de aulas de acordo as necessidades 
que mostram as atividades diagnósticas. Faço todo mês 
listagens, registros de textos curtos como parlendas, 
sequência alfabética com diferentes tipos de letras, 
sequências numéricas, enfim seleciono alguns conteú-
dos que os alunos precisam dominar com proficiência e 
mensalmente fazemos (Professora Nayany, 2018).

O que demonstra uma preocupação da educadora em diag-
nosticar e acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos. O mesmo 
pode ser observado na resposta de Ster, quando comenta:

Realizo atividades diagnósticas, de caráter individual, no 
início do processo de ensino, sendo fundamental para a 
organização do meu trabalho pedagógico, pois a partir 
delas consigo identificar as características adequadas e 
necessárias (Professora Ster, 2020).
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Para Ster (2020), a avaliação funciona como o termômetro 
que regula sua prática em sala de aula, afirmando que “a partir dos 
resultados fornecidos por ela realizo os devidos ajustes em meus pla-
nejamentos de ensino”. Nesse sentido, a BNCC propõe como prática 
de ensino comprometida com a aprendizagem ativa dos discentes o 
levantamento dos conhecimentos prévios e o mapeamento das expe-
riências/vivências dos estudantes como parte fundamental do proces-
so avaliativo. Luckesi (2006) aponta para a capacidade do diagnóstico 
para aquilatar coisas e situações, tendo em vista maior satisfatoriedade 
daquilo que se esteja buscando ou construindo.

FORMATIVA

A avaliação formativa tem por objetivo perceber se tudo que foi 
proposto pelo professor relacionado ao conteúdo está sendo praticado 
pelos alunos. O professor tem a função de ser mediador, ajudar o alu-
no no processo de ensino e aprendizagem, por isso é necessário que o 
docente observe o desempenho dos alunos diariamente, por meio de 
práticas cotidianas como a correção das tarefas e ocasionalmente por 
meio de provas ou outros instrumentos de avaliação. Para Ster (2020)

A avaliação deve ser compreendida, de fato, enquanto 
processo, e, portanto, deve ser pensada, concebida e 
planejada de forma contínua, prolongada, buscando 
sempre identificar o que o aluno já sabe, o que ele ainda 
não consolidou e quais ações devem ser aplicadas para 
ele construir a aprendizagem (Professora Ster, 2020).

Hoffmann (2014) afirma que a avaliação deve servir como 
acompanhamento do processo de construção do conhecimento e 
ocorrer ao longo do processo educativo, não sendo deixada apenas 
para o final do processo. Dialogando com esta afirmativa, Ster (2020) 
salienta que



584COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

[...] a busca prioritária não está vinculada a aspectos 
quantitativos e sim qualitativos, processuais e contínu-
os. Nessa perspectiva, utilizo como instrumentos avalia-
tivos, as atividades diagnósticas, observação e registros 
de acompanhamento individuais e relatórios trimestrais, 
objetivando identificar os conhecimentos construídos, 
bem como as dificuldades ainda apresentadas, para de 
forma dialógica planejar as intervenções necessárias 
(Professora Ster, 2020).

Nesse sentido, o professor deve adotar uma postura sensível e 
um olhar atento aos saberes dos alunos, detectando suas dificuldades e 
seus avanços ao mesmo tempo, em que se pensam soluções apropria-
das para sanar os impasses emergentes. Vale destacar que a BNCC, em 
consonância com a legislação pertinente à avaliação, (LDB nº 9.394/96), 
fundamenta-se na concepção dos processos de avaliação da aprendiza-
gem, validando seus aspectos atitudinais, procedimentais e conceituais 
na construção do conhecimento ao longo da jornada escolar.

SOMATIVA

Esta modalidade avaliativa tem como principal objetivo atribuir 
notas para a promoção dos alunos de uma série para outra. Normal-
mente realizada ao final de cada unidade ou semestre, é feita por meio 
de provas ou trabalhos, em um processo de avaliação baseado nos 
resultados obtidos ao longo do ano letivo. Dessa forma, a prática da 
avaliação escolar tem foco classificatório, focando apenas no processo 
de obtenção de médias para aprovação.

Considerando as modalidades de avaliação, entendemos que 
esta pode ser observada como um componente do ensino, que utiliza 
a verificação e qualificação dos resultados obtidos para nortear a con-
duta do professor.
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No processo de avaliação, a medida para o aproveitamento es-
colar é dado por meio da contagem das respostas corretas, resultando 
na pontuação por “acerto” de questões, que podem variar a depender 
dos valores pré-estabelecidos pelo professor na sua construção. O 
padrão de medida expresso por notas ou conceitos resume, segundo 
Libâneo (2013), os resultados do processo de ensino e aprendizagem

O sistema de notas situa o aproveitamento do aluno 
numa escala numérica de 1 a 10. O sistema de conceitos 
usa menções (excelente, bom, satisfatório, insatisfatório) 
ou letras (A, B, C, D). No sistema de conceitos, as faixas 
em que estão situados os alunos são mais amplas do que 
na escala numérica, igualando os de rendimento escolar 
aproximado (LIBÂNEO, 2013, p. 241, grifo do autor).

As notas ou conceitos são coletados por meio de dados obtidos 
com a utilização de instrumentos, que vão desde simples observações, a 
testes sofisticados e provas padronizadas. Luckesi (2011) comenta sobre 
a importância do processo de medir como um ato necessário e ponto 
de partida para a aferição da aprendizagem. Nesse contexto, Libâneo 
(2013) considera a avaliação mais justa e consistente quando o professor 
consegue realizar uma avaliação com base na realização de várias veri-
ficações parciais antes de uma prova final. Assim, Nayany concorda em 
uma de suas respostas com a proposta apresentada por Libâneo fazendo 
uso de recursos diversificados para avaliar seus alunos:

Eu utilizo outras ferramentas para avaliar a aprendiza-
gem: rodas para discutir sobre os textos que trabalha-
mos e deixo que os alunos argumentam, expressem o 
que sabem e pensam. Faço atividades diferentes com o 
mesmo conteúdo: utilizo trilhas alfabéticas e numéricas/ 
Bingo de números e letras/ caixa de leitura para a leitura 
de palavras e frases/ roleta de sílabas p firmar palavras/ 
placas com números ordinais/ atividades de localização 
de informações/ frases enigmáticas/ cruzadinhas e caça-
-palavras/ pescaria com aquário peixinhos e números/ 
uso de avental temático p contar histórias/dedoches, 
etc. (Professora Nayany, 2018).
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Nesse sentido, a variedade de atividades propostas pelo pro-
fessor para a aferição do aproveitamento escolar garante uma maior 
qualidade na construção de medidas, que possibilitará ao docente 
uma melhor compreensão dos resultados obtidos, para o desenvolvi-
mento de um planejamento eficaz da aprendizagem. Em relação à nota 
obtida, Luckesi (2011) relata que, ainda que tenha seu lado enganoso, 
a nota expressa que o aluno aprendeu o mínimo necessário para cada 
conteúdo, esse mínimo devido às diferenças culturais, sociais, indivi-
duais e coletivas facilitará ou dificultará a chegada a essa nota. Ster 
(2020) afirma que:

Atualmente, ainda precisamos transcender com pers-
pectivas conceituais e práticas que compreendam a 
avaliação meramente com um instrumento estanque, 
pontual e de aplicação de notas. Para, além disso, a 
avaliação deve possuir um caráter mediador, reflexivo e 
colaborador para a ação do professor(a) e desenvolvi-
mento da aprendizagem significativa do aluno (Profes-
sora Ster, 2020).

A fala de Ster é confirmada por Hoffmann (1991), que defende 
o caráter mediador da avaliação e não a manutenção de paradigmas 
que revelam a postura conservadora de alguns docentes, que reprodu-
zem o modelo do “transmitir-verificar-registrar” duramente criticado 
por Luckesi, Libâneo, Moretto, Vascocellos entre outros autores, assim 
com a legislação vigente da educação. Hoffmann (2014) propõe uma 
avaliação mediadora capaz de interpretar e compreender a aprendi-
zagem de acordo com a realidade sócio cultural do aluno, em que o 
professor, como mediador do processo avaliativo, rejeita o pensamen-
to classificatório e segregacionista da avaliação em prol das reflexões 
acerca do processo contínuo e evolutivo de formação do aluno.
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ERRO: DA FONTE DE CASTIGO AO ERRO CONSTRUTIVO

Na história da educação, a visão culposa do erro conduziu 
a ação do professor ao uso de castigos como forma de correção da 
aprendizagem dos alunos. No passado, a punição envolvia além da 
violência moral, castigos físicos como o uso da régua ou palmatória 
para bater nos educandos, até a exposição ao ridículo, obrigando o 
aluno a permanecer em pé durante a aula ou ajoelhado sobre grãos de 
cereais como feijão e milho.

Hoje, excluídos os castigos físicos, o modo punitivo ainda está 
presente em boa parte das práticas escolares, inclusive nas formas de 
avaliação. Ele se apresenta disfarçadamente entre uma fala e outra e 
não atingem imediatamente o corpo físico do aluno, mas sua persona-
lidade, como afirma Luckesi (2006), criando situações de medo, tensão 
e ansiedade entre os alunos, ridicularizando-os por suas notas baixas e 
envolvendo-os em um repertório de ameaças, que começam com sim-
ples expressões e terminam com consequências negativas, em aspectos 
que variam entre o pedagógico, psicológico e sociológico dos alunos.

Sobre esses desdobramentos, Vasconcellos (2007) relata que o 
castigo é um instrumento gerador de medo e importante no processo 
de controle social, à medida que internalizado, passa a ser um freio 
às ações supostamente indesejáveis e, por isso, tão utilizadas pela 
família, igrejas e escolas.

Nesse contexto, Vasconcelos (2006) aponta para os danos des-
sa atitude repressora, que não auxiliam na construção de uma apren-
dizagem satisfatória, pois o clima de tensão proposto pelas ameaças 
torna o ambiente um lugar de retração, onde boa parte dos alunos 
limitam suas formas de expressão com medo das consequências do 
erro. Em termos psicológicos os indivíduos podem desenvolver uma 
autocensura, causada pela internalização de normas e condutas im-
postas pelo professor, que interferem no seu autocontrole psicológico. 
Luckesi (2007) afirma que, “não há por que ser castigado pelos outros 
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e por si mesmo em função de uma solução que não se deu de forma 
bem-sucedida” (LUCKESI, 2007, p. 197).

Nessa perspectiva, o erro é colocado sob uma visão conser-
vadora e preconceituosa como principal responsável pelo fracasso 
escolar, contudo, a caracterização de “erro e acerto” não pode ser 
julgada como principal fator relacionado à virtude da aprendizagem. 
Sobre o uso do erro de maneira construtiva, Hoffmann (2014) salienta 
que a avaliação mediadora vê [...] os “erros” dos alunos assim como as 
dúvidas dos professores em interpretá-los, como uma oportunidade 
de valorização das ideias do educando, propondo-lhes a oportunidade 
de descobrirem melhores soluções aos seus questionamentos.

O professor deve conduzir sua prática pedagógica consideran-
do o erro um encaminhamento para discussão e análise, facilitando 
o processo de construção do conhecimento do aluno. Luckesi (2007) 
relata que nesse contexto, “o insucesso não significa o erro; ao con-
trário, serve de ponto de partida para o avanço na investigação ou na 
busca da satisfação de uma necessidade prático-utilitária” (LUCKESI, 
2007, p. 197).

Essa concepção problematizadora do erro amplia o processo 
de ensino e aprendizagem para além da questão reduzida ao resultado 
(errado ou acertado), possibilitando uma revisão de conceitos e re-
flexões acerca da prática docente. Educar requer conhecimento sobre 
seus próprios limites e como superá-los, reconhecendo o erro como 
parte fundamental e indissociável da aprendizagem, capaz de permitir 
maior interação, intervenção, e auxílio junto ao aluno na construção de 
novas hipóteses para um determinado conhecimento.

É necessário o rompimento da ideia de que o fracasso escolar 
está associado ao erro. Educar requer um compromisso do educador 
em compreender e se posicionar da melhor forma frente às relações 
de conflito por parte do aluno diante de um erro ou resposta insatis-
fatória, despertando a curiosidade em vez da repreensão ou punição 
por medo da “nota baixa”. A relação professor-aluno nesse contexto 
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supera a visão de posicionamento hierárquico do conhecimento e o 
torna acessível a todos, assim o professor deve respeitar “a leitura de 
mundo do educando” conforme menciona Freire (1999).

A democratização do ensino, sobretudo, sugere a interação di-
reta entre alunos e professores compartilhando informações e saberes 
que tornam o erro um instrumento de análise e debate construtivo, 
auxiliando no trabalho intelectual e no desenvolvimento cognitivo, 
social e afetivo do educando, que passa a adotar uma postura dife-
rente em relação ao erro, questionando não mais a sua capacidade ou 
integridade cognitiva, mas a natureza e compreensão do erro como 
uma possibilidade de aprendizagem.

Para Alencar (1995), existem cinco ações para auxiliar o profes-
sor na mediação do aluno frente ao erro:

A observação, fazer com que o aluno encontre a origem 
do erro, questione o problema e preste atenção no que 
o ocasionou: “onde foi que eu errei? Por quê?”; recons-
tituição, descrever o que fez e as ações que já realizou: 
“como eu cheguei a essa compreensão?”; antecipação, 
projetar, planejar o resultado de uma situação: “o que 
será que vai acontecer se fizermos dessa forma?”; com-
paração: definir um ponto de vista, a partir de outras 
respostas (grupo): “como resolvestes esta equação des-
ta maneira? Como conseguistes esta resposta? Por que 
achas que a tua resposta está diferente da resposta do 
colega?”; explicação: justificar o porquê da resposta: “o 
que você acha que a questão pediu?” (ALENCAR, 1995, 
p. 119-140).

Assim, é a partir da análise do cotidiano professor-aluno, que 
se estabelecem as relações entre a prática reflexiva do ensino e a 
participação efetiva dos alunos na construção de contextos educativos 
que compreendem e valorizam as diferentes manifestações de saberes 
na sala de aula. Portanto, é imprescindível, que o educador instigue 
no aluno a curiosidade, ampliando suas possibilidades de discussão 
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e contra argumentação, permitindo-lhe novas descobertas diante de 
situações que lhes provoquem questionamentos e estimulem a sua 
criatividade e capacidade de resolução de conflitos, “articulando-se na 
construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e 
na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB”, assim como 
orienta a BNCC nas competências gerais da educação básica e como 
explicitado no item  2:

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à aborda-
gem 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 diferen-
tes áreas.

Assim, o erro dá lugar ao que Nogaro e Granella (2004), chamam 
de um feedback, característico de acompanhamento e retroalimenta-
ção, que coloca o professor e o aluno como partícipes de um processo 
educativo, em que o clima de tensão é superado em favor da constru-
ção de um ambiente favorável à problematização e à aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da pesquisa, entendemos que durante muitos anos, 
na história da educação os exames escolares ditaram sobre as ativida-
des avaliativas uma norma de conduta classificatória e segregacionista. 
Esse modo de se conceber a avaliação, embora ultrapassado por não 
levar em consideração o desempenho satisfatório da aprendizagem, 
está presente ainda na realidade da sala de aula, o que foi observado 
por nossas colaboradoras, que demonstram grande preocupação na 
criação de ferramentas para a promoção das notas de seus alunos.
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Consideramos que é necessário que a prática da avaliação da 
aprendizagem utilize de maneira significativa os resultados alcançados, 
a fim de obter uma tomada de decisão que direcione o aprendizado e 
desenvolvimento do educando. Sendo assim, a avaliação não pode ser 
utilizada como uma ferramenta de castigo ou punição do aluno. Ao 
longo do processo, o professor deve adotar uma postura ética, evitan-
do ameaças e o autoritarismo em sala de aula, consequência de uma 
postura de valorização de provas e exames, em que o erro é considera-
do um empecilho para a aprendizagem, não se levando em conta sua 
importância para a construção e democratização do conhecimento.

Este estudo nos fez refletir que o processo de avaliação precisa 
ser pensado e planejado para cumprir seu papel de auxiliador na cons-
trução de novos conhecimentos e não na indicação de menor capaci-
dade do aprendiz. Em vez disso, ser motivador de diálogos e estimular 
a capacidade de busca e autoavaliação. Dessa forma, esse trabalho nos 
auxiliou na compreensão da avaliação da aprendizagem escolar como 
um processo importante, que envolve em sua trajetória, planejamento 
cuidadoso para execução eficaz.
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PARTE VIII

FORMAÇÃO, GESTÃO, 
CURRÍCULO E PRÁTICAS



AS CORRELAÇÕES ENTRE 
CURRÍCULO, FORMAÇÃO DOCENTE E 
O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS EXITOSAS

Ana Paula Souza do Prado Anjos 
Marilde Queiroz Guedes 

RESUMO 
O trabalho em pauta tem como objetivo apresentar uma proposta pedagó-
gica desenvolvida no componente curricular Formação docente, Currículo e 
Práticas Pedagógicas ofertada no Programa de Mestrado em Ciências Huma-
nas e Sociais (PPGCHS) da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob). 
A atividade teve a intenção possibilitar às mestrandas contato direto com 
saberes e fazeres docentes, que têm contribuído com ensinagens e aprendi-
zagens bem-sucedidas na educação básica. A metodologia utilizada para esta 
produção foi o relato do desenvolvimento, reflexão e discussões realizadas 
no primeiro webinário intitulado Diálogos sobre práticas pedagógicas exito-
sas na educação básica. As discussões e as reflexões tecidas neste trabalho se 
fundamentam nas concepções de Franco (2016), Felício e Silva (2017), Gatti 
(2017), entre outros. Os resultados parciais dessa proposta apontam para 
a importância da integração entre currículo, formação docente e práticas 
pedagógicas; que práticas educativas exitosas são resultado de um currículo 
inovador e da qualidade da formação docente; que a interação entre uni-
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versidade e escola é fundamental para construção de propostas curriculares 
dos cursos de licenciaturas para qualificar profissionais com uma visão mais 
ampla e real sobre as necessidades educacionais presentes no cotidiano es-
colar, assim como das práticas bem sucedidas que estão sendo desenvolvidas 
nas escolas da educação básica.
Palavras-chave: Currículo. Formação Docente. Práticas Pedagógicas.

INTRODUÇÃO

A proposta de realizar um evento para promover diálogos sobre 
práticas pedagógicas exitosas na educação básica foi pensada com o 
propósito de: possibilitar às mestrandas do Programa de Mestrado em 
Ciências Humanas e Sociais (PPGCHS), contato direto com saberes e fa-
zeres docentes, que têm contribuído com ensinagens e aprendizagens 
bem-sucedidas; suscitar nas mestrandas reflexões em suas próprias 
práticas e despertar interesses para investigar outras, a partir dos 
seus objetos de pesquisa; dar voz e visibilidade aos professores/pes-
quisadores dos cotidianos escolares, que tanto têm contribuído com a 
educação básica na região Oeste da Bahia, e aproximar a universidade 
da escola.

O Programa de Mestrado em Ciências Humanas e Sociais (PP-
GCHS) da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), ofertado na 
cidade de Barreiras, mesorregião Oeste da Bahia, Nordeste do Brasil, 
é o primeiro curso stricto sensu que mais se aproxima da área de 
educação. O curso tem oportunizado às 14 mestrandas da primeira 
turma, que em sua maioria atua na área educacional, aperfeiçoar seus 
conhecimentos e desenvolver pesquisas com foco nos problemas que 
atingem o contexto local em que estão inseridas. A mesorregião Oeste 
da Bahia é composta por 24 municípios, 643 487 habitantes e tem 
uma área de 116.677 km. Apesar das riquezas naturais e da produção 
agrícola com tecnologias avançadas, também é um território com 
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muitas desigualdades sociais, econômicas e educacionais. Portanto, a 
formação continuada em nível de pós-graduação stricto sensu é uma 
demanda urgente e necessária para promover a melhoria da qualidade 
de vida, da educação e do desenvolvimento regional.

Com o intuito de contribuir na transformação da realidade local 
e regional, e construir caminhos que aproximem o programa de mes-
trado da educação básica, a docente responsável pelo componente 
curricular Formação docente, Currículo e Práticas Pedagógicas, propôs 
à primeira turma do curso de mestrado a realização do webnário Di-
álogos sobre Práticas Pedagógicas Exitosas na Educação Básica, para 
que pudesse estabelecer as conexões entre o que está sendo discutido 
no componente curricular e o que muitos profissionais da educação 
estão desenvolvendo nas escolas, de forma exitosa. O evento também 
tem como pretensão desinvisibilizar e, ao mesmo tempo, suscitar a 
realização de outras experiências bem-sucedidas nas escolas, pela di-
mensão de ação política que coloca o campo da formação, do currículo 
e das práticas, como de estudos e pesquisas. Em tempos de negação 
do papel da escola pública, da desvalorização dos seus professores e 
dos imperativos postos pela Base Nacional Comum Curricular/2017 
(Currículo), é fundamental pensar em outras possibilidades devalori-
zação desse espaço formador e de seus profissionais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho tem como objetivo socializar o desenvol-
vimento de uma proposta pedagógica realizada no componente cur-
ricular opcional Formação docente, Currículo e Práticas Pedagógicas 
no PPGCHS. O evento está sob a coordenação de três docentes do 
programa de mestrado, cabendo às mestrandas, a organização opera-
cional (divulgação, inscrição, organização dos certificados e mediação 
das discussões).
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Ao todo serão realizados 3 momentos temáticos, em que cada 
expositor tem o tempo de 15 minutos para realizar seu relato, expli-
citando a base teórica e metodológica que sustentam a sua prática, 
desafios cotidianos e os resultados exitosos. Após a apresentação dos 
relatos pelos expositores/as, é aberto um tempo aosparticipantes 
para perguntas/debate. O evento é aberto à participação dos demais 
acadêmicos/as dos cursos de graduação e pós-graduação, docentes e 
técnicos-administrativo da Ufob e da comunidade em geral.

A experiência relatada nesta produção se trata do primeiro 
momento do webnário Diálogos sobre Práticas Pedagógicas Exitosas 
na Educação Básica, realizado de forma on-line pelo Google Meet, de-
vido às pandemia da covid-19, no dia 3 de novembro do ano de 2020. 
Este primeiro webinário abordou práticas desenvolvidas na Educação 
Infantil e na Alfabetização, em escolas públicas da cidade de Barreiras. 
O segundo encontro ocorrerá no dia 27 de novembro para socialização 
de práticas no Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Educação 
de Jovens e Adultos, e o último momento será no dia 3 de dezembro 
do corrente ano, voltado para o Ensino Médio e Educação Profissional 
e Tecnológica.

Após a conclusão dos encontros na modalidade webinário, será 
organizado um e-book com papers produzidos pelas/os expositora/es 
e pelas mestrandas, tendo como base as temáticas e discussões rea-
lizadas no evento. O e-book tem publicação prevista para o primeiro 
semestre de 2021.

A seguir, teceremos as correlações sobre o que vem sendo 
discutidos nas três categorias abordadas no componente curricular 
(currículo, formação docente e práticas pedagógicas) e as práticas de 
ensino-aprendizagem bem-sucedidas, desenvolvidas em escolas da 
região Oeste da Bahia.
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A INDISSOCIABILIDADE ENTRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
EXITOSAS, CURRÍCULO E FORMAÇÃO DOCENTE

As categorias currículo, formação docente e práticas pe-
dagógicas são indissociáveis. O desenvolvimento de práticas de 
ensino-aprendizagem opressoras ou transgressoras está diretamente 
relacionadas às propostas curriculares dos cursos de graduação e ao 
processo de formação que o docente vivenciou. Logo, o desenvolvi-
mento de uma educação para autonomia, reflexiva e significativa exige 
uma visão mais ampla dos propositores dos currículos dos cursos de 
formação docente, tendo em vista o desenvolvimento de um modelo 
de educação diferenciada para as futuras gerações. Para isso, é fun-
damental que haja maior intercâmbio e aproximação entre as insti-
tuições formadoras e as escolas para que se conheça a realidade, os 
anseios e as necessidades educativas presentes na educação básica. 
Cada integrante dessa relação tem muito a contribuir, a universidade 
com a pesquisa e a produção de conhecimento científico para iluminar 
a prática, e a escola com o desenvolvimento de práticas educativas, 
práxis pedagógicas que podem servir de objeto para as pesquisas e dar 
sustentação às teorias educacionais.

Para melhor compreensão do que denominamos como práticas 
pedagógicas exitosas, partimos da ideia de que para ser bem-sucedida 
“a prática pedagógica inclui a didática e a transcende” (FRANCO, 2015, 
p. 603), transcende os conteúdos, as técnicas, as estruturas curricula-
res e espaciais para poder incluir as necessidades, anseios e diferenças 
dos educandos. O/a docente que desenvolve práticas dessa natureza 
não se contenta em seguir o que está estabelecido no currículo, ele/a 
prima suas ações pela investigação, reflexão e inovação com foco em 
desenvolvimento de aprendizagens significativas e que torne os edu-
candos sujeitos ativos, propositivos e autônomos.

Para que o/a docente tenha essa consciência de transcender o 
que está proposto no currículo, além de compromisso com o educar, 
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ele/a precisa ter acesso a uma formação inicial de qualidade e estar 
em constante aperfeiçoamento de seus saberes pedagógicos devido 
“a complexidade do trabalho docente na contemporaneidade” (GATTI, 
2017, p. 727) e a necessidade de desenvolver a consciência crítica em 
relação às “culturas negadas e silenciadas nos currículos” (GOMES, 
2008, p. 519).

Assim como, (PANSINI; NENEVÉ, 2008; GATTI, 2017), acre-
ditamos que, qualquer mudança no sistema educativo, a formação 
docente, seja, inicial ou continuada precisa ser considerada como um 
aspecto central, porque são os professores que têm a capacidade de 
transformar e conduzir o currículo formal, real ou oculto em sala de 
aula. Nessa dinâmica, as propostas curriculares dos cursos de forma-
ção docente precisam se reinventar constantemente (GATTI, 2017). 
Segundo Felício (2017), as propostas de formação de educadores que 
integre no educador: o pensar, o ser e o fazer da educação, expressa 
um currículo que busca superar a fragmentação e a hierarquização do 
trabalho pedagógico, assim como, a dicotomia entre teoria e prática.

As experiências apresentadas a seguir, demonstram o desen-
volvimento de práticas pedagógicas e curriculares nessa perspectiva, 
portanto, transgressoras e engajadas com a melhoria da qualidade da 
educação.

A primeira experiência, trata-se do projeto de pesquisa Forma-
ção de professores da educação infantil: construções de saberes em ex-
periências coletivas, desenvolvido por uma professora e pesquisadora 
dessa área, com 52 docentes da educação infantil e 17 coordenadores 
vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Barreiras, nos anos 
de 2003 e 2004. O projeto foi construído na perspectiva da integração 
entre o currículo da educação infantil, a formação docente e as práti-
cas pedagógicas desenvolvidas a partir da realidade local, de forma a 
contribuir com os gestores da educação na escola e na universidade.

No período em que a pesquisa foi realizada, a formação do-
cente em níveis de graduação e pós-graduação, voltada para educação 
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infantil, na cidade, era mínima. A formação continuada se reduzia a 
cursos pontuais, ofertados no início do ano letivo, para um público ro-
tativo de docentes. Segundo a expositora, mesmo aqueles que tiveram 
acesso à formação acadêmica, praticamente não tiveram contato com 
teorias e discussões que os possibilitassem uma compreensão clara 
sobre a infância, e de como ocorrem os processos de ensino apren-
dizagem nessa etapa da vida. Essas lacunas dificultavam, inclusive, o 
rompimento da lógica de alfabetização das crianças nessa faixa etária 
e o redimensionamento do trabalho pedagógico do professor, para 
focar no desenvolvimento de determinadas habilidades psicomotoras 
e socioemocionais das crianças.

A partir das necessidades apresentadas, pelos profissionais 
participantes do projeto, foi desenvolvida uma proposta formativa de 
240 horas. A atividade ação além de ser um projeto de pesquisa, tam-
bém se configurou como um curso de formação continuada e serviu 
de base para elaboração de uma proposta pedagógica para a educação 
infantil do município. À medida que se desenvolvia a formação, os par-
ticipantes foram instigados pela equipe formadora a pensar, a partir da 
realidade de suas salas de aula, de suas experiências profissionais e das 
necessidades pedagógicas, a construção de uma proposta pedagógica 
coletiva para a educação infantil.

A proposta pedagógica coletiva foi construída a partir de

um movimento dialético de ação-reflexão-ação, ali-
mentada por posturas metodológicas que privilegiam 
procedimentos investigativos, reflexivos e colaborativos, 
e ancorada no constante diálogo e partilha entre os 
sujeitos envolvidos, de modo que os mesmos, no de-
correr do processo formativo, vão se constituindo como 
sujeitos transformados e transformadores da realidade 
objetiva e, neste caso, do contexto educacional no qual 
se inserem (FELÍCIO; SILVA, 2017, p. 154).
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Segundo a expositora, a proposta curricular do curso de for-
mação propiciou aos sujeitos participantes mais que compreender as 
concepções de infância, os processos educativos e desenvolvimento de 
práticas pedagógicas mais significativas, possibilitou a eles refletirem 
sobre suas condições de trabalho, direitos à formação, valorização so-
cial, reconhecimento profissional e econômico, porque uma formação 
comprometida com a realidade e os sujeitos tem em si a pretensão de 
alcançar uma formação social, política, pedagógica, pratica e técnica 
científica (HERNANDES et al., 2006).

Ainda, a proposta foi exitosa no sentido dos profissionais parti-
cipantes compreenderem epistemologicamente a proposta construída 
pelo grupo, a refletirem a própria prática pedagógica e, aprimorarem o 
conhecimento sobre o currículo especifico para a educação infantil. A 
proposta não foi implementada na sua totalidade pela SME, mas, hoje se 
pode dizer que o município tem à disposição uma proposta para a edu-
cação infantil pensada a partir da realidade local, com a possibilidade 
de ser aperfeiçoada e atualizada de acordo com as demandas vigentes.

A outra experiência relatada é fruto da interação efetiva entre 
a universidade e a escola. Refere-se ao projeto de alfabetização Ler e 
Aprender, desenvolvido na Escola Betel de Aplicação (EBA) por uma 
professora da universidade, com o apoio de monitoras do curso de 
Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia (Uneb/DCH-Campus 
IX), e de professores da rede municipal que trabalham na escola. O 
projeto também tem natureza de pesquisa e extensão, e serve como 
laboratório pedagógico para os alunos dos cursos de licenciaturas e 
para formação de professores alfabetizadores. Acredita-se que, “quan-
to mais o contexto educacional estiver presente na formação de pro-
fessores, mais esta formação terá melhores condições de responder às 
exigências complexas desse contexto” (FELICIO; SILVA, 2017, p. 159).

A EBA funciona desde 2006, em parceria com a Uneb/DCH-Cam-
pus IX, a Associação Batista Betel de Ação Social e a Secretaria Municipal 
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de Educação de Barreiras. São 14 anos atendendo crianças na faixa etária 
de 6 e 7 anos de idade, que estão em processo de alfabetização.

Segundo a professora responsável, a proposta de alfabetização 
tem como pilares o texto e a consciência fonológica. A criança é alfabeti-
zada a partir do texto, com um trabalho voltado para a compreensão da 
mensagem e da estrutura textual, passando pela frase, palavra, sílaba, 
som e letra. Todo o trabalho ocorre de forma cíclica, tendo o texto como 
ponto de partida e de chegada de toda a alfabetização. Outro ponto im-
portante no desenvolvimento do trabalho é a prioridade dada à leitura.

A proposta pedagógica do projeto se fundamenta, epistemolo-
gicamente, na teoria da psicogênese de Emília Ferreiro, que defende 
que a criança precisa ser estimulada a interagir com a língua escrita, 
nos mais variados contextos, que o desenvolvimento da alfabetização 
ocorre em ambientes sociais, e que as crianças são sujeitos ativos 
nesse processo (FERREIRO, 1999).

Considerando as condições de trabalho bem como as condições 
objetivas de oferta da educação pública, os resultados alcançados pela 
EBA têm sido extraordinários, mais de 80% das crianças chegam ao final 
do primeiro ano lendo e escrevendo, segundo princípios alfabéticos e 
ortográficos, apresentando condições adequadas para prosseguir nos 
níveis de aprendizagem sequentes, sem maiores dificuldades. Impor-
tante se registrar que o projeto não está reduzido à alfabetização de 
crianças na idade certa.

O projeto promove constantemente a formação teórico e me-
todológica de todos os professores que integram o quadro docente 
da escola, de docentes de outros municípios, quando solicitado, e 
produz livros e materiais didáticos que explicitam como a proposta é 
desenvolvida.

De acordo com a coordenadora do projeto, os resultados 
exitosos são frutos do trabalho comprometido dos profissionais que 
integram a equipe, formação sistemática e contínua de acordo às ne-
cessidades apresentadas pelas crianças, pela investigação do porquê 
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determinados conteúdos não estão sendo aprendidos ou certas habi-
lidades desenvolvidas, e pela capacidade dos professores trabalharem 
o currículo da alfabetização com foco no letramento. Ou seja, nos usos 
da escrita e da linguagem nas práticas sociais, tornando o aprendizado 
significativo. Destacou ainda a necessidade de se desenvolver cotidia-
namente uma prática pedagógica consciente, intencional e reflexiva, 
o que converge com o pensamento de Franco (2016), que a prática 
pedagógica exige a incorporação de reflexão contínua e coletiva, de 
forma a assegurar que a intencionalidade proposta seja disponibilizada 
e compreendida por todos.

Diante das experiências apresentadas, fica evidente que 
práticas pedagógicas exitosas ultrapassam o modelo de um currículo 
reprodutor, foca na inovação e em intervenções críticas no processo de 
ensino e aprendizagem e requer formação contínua dos professores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados parciais da proposta pedagógica em questão 
apontam para a importância da integração entre o currículo e práti-
cas pedagógicas dos cursos de formação docente, para desenvolver 
nos futuros educadores um olhar acurado sobre as necessidades dos 
educandos, e capacidade investigativa em relação às dificuldades 
apresentadas no cotidiano escolar; que práticas educativas exitosas 
são resultado de um currículo inovador e da qualidade da formação 
docente, pois docentes bem qualificados são capazes de construir pro-
postas mais eficazes no enfretamento dos problemas diagnosticados, 
além de enxergar possibilidades e caminhos para trabalhar o currículo, 
mesmo que esse seja parcial, reprodutor e descontextualizado.

Ficou evidente que a interação entre universidade e escola é 
fundamental para a construção de propostas curriculares dos cursos 
de licenciaturas mais efetivas, para aproximação dos graduandos e 
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pós-graduandos com a realidade escolar, de forma a qualificar profis-
sionais com uma visão mais ampla e real sobre as necessidades educa-
cionais e das práticas bem-sucedidas, que estão sendo desenvolvidas 
nas escolas da educação básica.

Portanto, assim como o currículo, as práticas pedagógicas e a 
formação docente são indissociáveis, as práticas educativas exitosas 
produzem soluções para os problemas que atingem a educação básica, 
em todos os níveis, a partir da unificação dos esforços, cooperação e 
aproximação entre teoria e prática, universidade-escola, saber cientí-
fico e cotidiano.
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DA PRÁTICA À PRÁXIS: UMA 
COMPREENSÃO PERTINENTE  

PARA OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO  
E ATUAÇÃO DOCENTE

Maria Leudysvania de Sousa Lima Gadêlha

RESUMO
Este trabalho pondera os caminhos e as possibilidades de elevação da prática 
ao nível da práxis no campo educativo-formativo-profissional. Objetiva-se 
refletir e problematizar os conceitos de práxis e de prática à luz dos proces-
sos de formação e atuação docente. Essa abordagem se configura como um 
recorte da pesquisa intitulada “A concepção docente de práxis pedagógica 
na formação inicial de pedagogos da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano 
Matos (Fafidam)”, que se encontra em andamento, vinculada ao Curso de 
Mestrado Acadêmico Intercampi em Educação e Ensino (Maie) da Univer-
sidade Estadual do Ceará (Uece). A metodologia deste estudo se utiliza de 
aportes bibliográficos e trabalho empírico, que, por sua vez, encontra-se 
em estado inicial de desenvolvimento. Neste artigo, foram utilizadas as 
contribuições teóricas de Konder (1992), que discorre sobre a categoria da 
práxis; Pimenta (2012), que analisa os processos de formação e trabalho 
docente; Freire (1996, 1987), que reflete sobre as questões educacionais, 
dentre outros. Com base nos levantamentos e ponderações, apreende-se 
que a práxis e a prática são atividades distintas, mas não desvinculadas. 



606COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

Conclui-se ainda que a práxis constitui-se como um movimento mais apro-
fundado da prática e, portanto, torna-se fundamental para os processos de 
formação e atuação docente.
Palavras-chave: Prática. Práxis. Docência.

INTRODUÇÃO

A prática docente é uma atividade que requer variados saberes 
e competências para o seu desempenho, pois além da sua função 
educativa-formativa, também se constituí como ato político, já que 
exerce um papel social de grande relevância e pertinência. Contudo, é 
importante refletir se os saberes e os fazeres da docência estão sendo 
construídos com legitimidade e como estão sendo introduzidos e vi-
venciados na dinâmica do ensino-aprendizagem, afinal, uma educação 
comprometida com a equidade e a qualidade da formação leva em 
conta a análise dos aspectos conjunturais, contextuais, bem como das 
propostas curriculares e institucionais.

Apesar dos dilemas e tensões que circundam a sociedade, a 
educação ainda se configura como uma das principais fontes de es-
perança para esse quadro complexamente periculoso, especialmente 
para a classe subalterna, que, por sua vez, carrega a anelante expec-
tativa de que por meio do conhecimento consiga alcançar um futuro 
promissor; e que o presente se torne menos calamitoso. Todavia, para 
que a educação consiga responder as necessidades sociais e oportuni-
zar a superação do sistema excludente e neoconservador que oprime 
a maioria da população, é preciso refletir acerca do processo de for-
mação e de atuação dos docentes, uma vez que estes se encontram na 
linha de frente desse embate ideológico e sociopolítico.

Para Paulo Freire (1996), a atividade educativa deve se confi-
gurar como uma prática para a liberdade, isto é, não se deve enrijecer 
os processos formativos ou estabelecer irredutíveis receitas prontas 
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que não concedem abertura para a problematização dos conteúdos e a 
interpretação da realidade, pois para ele, “[...] ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a 
sua construção” (FREIRE, 1996, p. 13).

É partindo dessa compreensão, que o autor supracitado chega 
ao conceito de práxis e passa a preconizá-la veementemente na educa-
ção. Para ele, tal categoria, desde que engendrada sob uma perspecti-
va criadora, atuaria como uma forma de elevar a consciência e a visão 
crítica social, consequentemente, esse “despertar” levaria a superação 
da exploração e da opressão capitalista gerando transformação. Esse 
movimento seria impelido principalmente por intermédio da articula-
ção entre a teoria e a prática, ou em outras palavras, a reflexão e a ação 
em um círculo de complementaridade e reciprocidade.

Mas, etimologicamente falando, qual seria o significado para 
práxis? A frente, explanaremos essa definição, contudo, já de início, 
vale ressaltar que “uma das mais frequentes fontes de equívoco é 
da confusão entre ‘práxis’ e ‘prática’” (KONDER, 1992, p. 124), e essa 
questão se configura como a problemática desta abordagem.

Com base nesta observação feita por Konder (1992), é possível 
levantar alguns pressupostos que revelam a pertinência dessa compre-
ensão: 1) compreender os conceitos de prática e de práxis na educação 
implica à construção de um novo olhar sobre o saber e o fazer docente; 
2) quando a prática se permite ser pensada, problematizada e recriada, 
chegamos ao encontro da práxis, pois ingressamos em um estado de 
aprofundamento da consciência que confronta a nossa forma de ler e 
interpretar o mundo, bem como de almejar a sua emancipação.

Seguindo as suposições postas no parágrafo antecedente, 
emergem-se então as seguintes provocações: qual é o nosso entendi-
mento sobre a dimensão da prática e da práxis no âmbito da formação 
e da atuação docente? como a prática pode ser elevada ao nível de 
uma consciência da práxis em prol de uma educação transformadora?
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Destarte, visando (re)pensar acerca das questões e proble-
matizações suscitadas, este estudo tem como objetivos: refletir e 
problematizar os conceitos de prática e de práxis na educação à luz dos 
processos de formação e atuação docente; e ponderar como a prática 
pode impelir ao encontro da consciência da práxis sob a égide criadora 
e emancipatória.

Para isso, a metodologia desse constructo foi subsidiada por es-
tudos bibliográficos concernentes a temática, tais como: Vázquez (2011), 
Imbert (2003) e Konder (1992), que abordam sobre a categoria da práxis; 
Pimenta (2012), que pesquisa sobre formação e trabalho docente; Young 
(2007) que problematiza a função das escolas; Pio, Carvalho e Mendes 
(2014) que escrevem sobre práxis educativa; Freire (1996, 1987), que 
reflete sobre a Educação e suas premissas, dentre outros.

Para além da pesquisa bibliográfica, também foi utilizada as con-
tribuições da pesquisa empírica que se encontra em desenvolvimento 
com os docentes do curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia Dom 
Aureliano Matos (Fafidam), situada em Limoeiro do Norte – Ceará, 
campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Apesar dos dados 
da pesquisa não estarem explicitamente registradas nesse trabalho, 
devido ao seu estado inicial de desenvolvimento, as reflexões iniciais 
acerca das informações já capturadas contribuíram significativamente 
para enriquecer a abordagem deste texto.

A estrutura textual do trabalho se encontra organizada da seguin-
te forma: introdução, onde se faz uma apresentação geral da temática. 
Em seguida, é realizada uma análise reflexiva acerca dos conceitos de 
práxis e de prática no âmbito educacional e docente; no terceiro momen-
to, discute-se sobre como esse estudo pode ajudar a compreender e a 
vivenciar os caminhos da prática à práxis; e, na última parte, tecem-se as 
considerações finais contendo as reflexões e ponderações do trabalho, 
finalizando-se com a indicação das referências utilizadas.
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DA PRÁTICA À PRÁXIS: A COMPREENSÃO DAS TRILHAS 
QUE CONSTROEM O CAMINHO

Afinal, prática e práxis podem ser consideradas como sinôni-
mas? Conforme já foi mencionado, tendo como referência a interpre-
tação feita por Konder (1992), é um equívoco acreditar que ambas se 
refiram a mesma coisa, principalmente se levando em consideração o 
fato de que “toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis” 
(VÁZQUEZ, 2011, p. 221).

Portanto, é importante esclarecer que, apesar das aproximações 
existentes entre a prática e a práxis, elas possuem certas especificida-
des que as tornam distintas – mas não distantes – uma da outra. Essa 
distinção não remete a um sentido de oposição ou isolamento das 
partes, inclusive, é fundamental deixar bem claro que o que se pretende 
colocar em questão não é quem possuí maior importância ou relevância, 
mas compreender como os processos de formação e atuação docente 
podem adquirir um aprofundamento a partir da elevação da prática ao 
nível da práxis. Isto porque, “toda vida social é essencialmente prática” 
(MARX, 1998, p. 102), mas “[...] a práxis, enquanto movimento dialético 
entre ação e reflexão, teoria e prática, configura-se como um necessário 
componente dentro do contexto profissional desempenhado pelo edu-
cador” (PEREIRA et al., 2016, p. 36).

A prática, por exemplo, define-se como uma ação que materia-
liza a atividade do pensamento (teoria) objetivando-a no mundo ma-
terial. Essa capacidade de objetivar materialmente o que se encontra 
no plano da abstração e da subjetividade é indiscutivelmente vultoso, 
mas se ela não estiver vinculada a uma perspectiva libertária, (re)cons-
trutiva e dialética, torna-se vazia e dispersa. E é aí que a práxis entra 
em cena: trazer o sentido e o aprofundamento subjetivo e objetivo da 
prática visando uma intervenção no mundo, ou seja, encadeando uma 
busca pela transformação, pela emancipação e por uma sociedade 
mais justa, igualitária e democrática. Portanto, “distinguir práxis e prá-
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tica permite uma demarcação das características do empreendimento 
pedagógico” (IMBERT, 2003, p. 15).

Nessa perspectiva, coloca-se uma indagação: como a práxis 
pode ser construída nos ambientes educacionais? Ou ainda:

Há, ou não, lugar na escola para uma práxis? ou será que, 
na maioria das vezes, são sobretudo, simples práticas 
que nela se desenvolvem, ou seja, um fazer que ocupa 
o tempo e o espaço, visa um efeito, produz um objeto 
(aprendizagens, saberes) e um sujeito-objeto (um esco-
lar que recebe esse saber e sofre essas aprendizagens), 
mas que em nenhum momento é portador de uma 
perspectiva de autonomia (IMBERT, 2003, p. 15).

Com base nessa abordagem, que, por sua vez, reforça a im-
portância de transformar o ato educativo em uma atividade que con-
sidere a formação intelectual, e, especialmente, a social e a política, 
vale apresentar dois tipos de conhecimento apresentados por Young 
(2007): o conhecimento dos poderosos e o conhecimento poderoso. 
O primeiro, refere-se a detenção e a legitimação do conhecimento 
pelas classes privilegiadas – os ditos poderosos – no qual o acesso e a 
distribuição deste decorre de maneira seletiva. Já o segundo, consiste 
“ao que o conhecimento pode fazer, por exemplo, fornecer explicações 
confiáveis ou novas formas de se pensar a respeito do mundo” (YOU-
NG, 2007, p. 1294).

Mediante ao presente estado de caos e retrocessos que temos 
sofrido em nosso sistema, temos uma urgente necessidade social de 
um conhecimento poderoso. Todavia, para conseguirmos alcançá-lo, 
precisamos antes de uma educação que se concentre em tal demanda 
e para isso, os professores precisam estar atentos e conscientes sobre 
suas práticas, porquanto,
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Todo conhecimento é humano, poderá e deverá ser útil, 
imprescindível. Poderá desenvolver a consciência crítica 
e a lógica, o raciocínio e a sensibilidade, a memória e a 
emoção, a estética ou a ética. Dependerá do nosso trato 
pedagógico (ARROYO, 2001, p. 215).

Percebamos que Arroyo (2001) coloca que a utilidade e a 
imprescindibilidade do conhecimento dependem do nosso trato peda-
gógico, ou seja, podemos contribuir ou não para o desenvolvimento de 
uma educação emancipadora. Deveras, em meio a um sistema neoli-
beral e arbitrário que a todo tempo determina um rol de prescrições a 
serem seguidas pelos professores de maneira rigorosa e contundente, 
os desafios e as tensões brotam bruscamente bloqueando a causa 
da autonomia. Mas não há muitas escolhas: “diante da realidade, a 
educação está a serviço da manutenção da ordem ou de sua trans-
formação” (SAUL; GIOVEDI, 2015, p. 144). E aí, é responsabilidade de 
cada um pensar e decidir de que lado irá ficar.

Nisso reside a pertinência da compreensão: convergir a prática 
em práxis para que possamos potencializar o nosso poder de escolha 
e de participação. Na educação, essa potencialização se torna ainda 
mais emergente, pois as instituições educativas tem sido demasiada-
mente cobradas por resultados quantitativos e, nessa busca insana, 
não tem conseguido abrir espaços significativos para debater sobre 
conscientização, politização, libertação e democracia. Sim, estamos 
sofrendo o cerceamento da práxis nos ambientes educativos e nas 
políticas públicas. Infelizmente,

[...] as instituições de formação e de trabalho docentes 
e sujeitos envolvidos, professores e pesquisadores, não 
atentaram ainda, em sua maioria, para o peso que esta 
categoria tem na compreensão da realidade educacio-
nal e na organização de práticas docentes orientadas 
para a emancipação humana (PIO; CARVALHO; MEN-
DES, 2014, p. 80).
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Sendo assim, é fundamental ressignificar as práticas pedagógi-
cas concedendo a elas uma conversão que as enriqueça de sentido e 
de propósitos. Para isso, a (auto)reflexão é um bom começo, tendo em 
vista que “o ato reflexivo implica uma consideração ativa, cuidadosa, 
persistente, daquilo em que se acredita ou que se pratica” (LACERDA, 
2018. p. 91).

Ainda que não tenhamos todas as condições necessárias para 
edificar uma educação legítima em toda a sua plenitude, como edu-
cadores, podemos ao menos fazer o esforço de não desenvolver um 
ensino-aprendizagem tão rígido e com tendência a mera repetição. O 
caminho da prática à práxis não é simples nem rápido, mas, se almeja-
mos um sistema menos opressor e mais emancipador, o trajeto precisa 
ser feito.

REFLEXÕES PARA A FORMAÇÃO E A ATUAÇÃO DOCENTE: 
AS CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO

O exercício da docência é uma tarefa complexa, portanto, a 
formação inicial de professores precisa prezar pela qualidade. Pro-
cessos de formação continuada são necessários e precisam estar em 
progressão, afinal, as vicissitudes decorrentes da dinâmica moderna 
requerem constantes aperfeiçoamentos e renovação do conhecimen-
to. A educação tem poder. Não é à toa que o sistema neoliberal investe 
com veemência na vigilância e no controle desse setor. Em decorrência 
disso, os professores, muitas vezes, sentem-se acuados e até desarma-
dos, porém, é importante destacar o tamanho da força que reside nas 
práticas docentes porque “[...] o professor é ser da práxis” (PIMENTA, 
2012, p. 80), ou seja, ele tem o potencial de gerar transformação.

Esse poder se expande quando posto sob a dimensão da práxis, 
isto porque, a partir desta perspectiva, “o saber não é válido por poder 
formar pessoas, mas na medida em que ajuda a produzir coisas e a 



613COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

controlar processos naturais e sociais” (SACRISTAN, 2013, p. 32). Desta 
maneira, os conteúdos já não estão a serviço tão somente de uma 
prescrição curricular, pois,

Ao instituir uma práxis pedagógica, necessitamos da 
interlocução entre as concepções construídas e a sua ex-
periência no que concerne a vivência in loco. A práxis se 
transforma e se amplia, na medida em que o sujeito vai 
se apropriando e construindo uma ação docente crítica 
e reflexiva (LOSS; GOULART, 2018, p. 5).

Pensar os processos de formação e atuação docente à luz de 
uma práxis pedagógica criadora nos revela que o ensino-aprendizagem 
é algo extremamente profundo, porque não diz respeito somente a 
uma formação intelectual, tem a ver também com a vida das pessoas, 
suas experiências, suas vivências, sua realidade e o seu contexto social, 
econômico e cultural. Várias interfaces estão embutidas nessa relação 
e isso não pode nem deve ser ignorado e, sendo assim, “é necessário 
superar, também, a concepção de que o conhecimento seja apenas 
informação. O conhecimento resulta da ‘organização’ de informações 
em redes de significados” (LIMA, 2007, p. 23).

Freire (1987, p. 70) afirma que “os homens são seres da práxis” 
e que essa identificação se constrói quando assumimos o compromis-
so de incorporar mais reflexão em nossas ações e mais ações para as 
nossas reflexões. Para ele, reflexão (teoria) e ação (prática) precisam 
andar de mãos dadas e esse entrelaçar encontra respaldo na práxis, 
que, por sua vez, eleva os padrões da consciência crítica e promovem 
a mudança.

Esse estudo pretende contribuir deixando o entendimento de 
que sempre podemos nos aperfeiçoar e aperfeiçoar o nosso conheci-
mento e as nossas práticas. O número de pesquisas e obras científicas 
que trazem em tela questões relacionadas à educação e à docência 
revela a importância de se (re)pensar sobre o que temos feito e como 
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temos feito a condução das atividades formativas e profissionais. Con-
vergir a prática em práxis resulta em um desejo de contribuir com a so-
ciedade e com o futuro das gerações presentes e futuras entendendo 
que somos seres históricos e políticos, portanto, fazemos parte dessa 
história. Sempre enfrentaremos desordens, opressões e silenciamen-
tos, mas sempre há algo que podemos fazer para amenizar ou coibir 
os efeitos desses danos. Então pensemos: o que podemos fazer? As 
possibilidades de mudança são encontradas quando esquadrinhamos 
o caminho entre a prática e a práxis, pois, enquanto caminhamos, as 
nossas pegadas abrem trilhas no chão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas discussões alavancadas, foi apreendido que a 
práxis e a prática são atividades distintas, mas que não estão desvincu-
ladas; percebeu-se ainda que a práxis constitui-se como um movimento 
mais aprofundado da prática e, portanto, torna-se fundamental para 
os processos de formação e atuação docente já que propõe a elevação 
da consciência e da participação transformadora na sociedade por 
intermédio daquela.

A partir das ponderações feitas, buscou-se repensar as possibi-
lidades e os caminhos de ampliação da prática com vistas a aprofundar 
o significado do saber-fazer e o saber-ser no que concerne à docência. 
Para além disso, pretendeu-se construir uma perspectiva de valoriza-
ção da práxis como possibilidade de transformação e emancipação 
educativa-formativa-profissional.

As colocações apresentadas pelo texto concordam com o pen-
samento de que tanto a formação quanto a atuação docente são im-
portantes para potencializar o protagonismo da educação no complexo 
e crítico cenário de negacionismo científico, pragmatismo operacional 
e tecnicista. Buscou-se ainda destacar que é preciso problematizar tais 
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questões a fim de que nos mantenhamos atentos e reflexivos sobre 
a nossa conjuntura educacional, social, política e econômica como 
forma de relutar contra as desigualdades.

Finalmente, é importante frisar que todos nós temos a capaci-
dade de contribuir com a sociedade, pois, conforme dito pelo educador 
Paulo Freire (1987), somos seres da práxis. Os educadores formados 
ou em formação não podem prescindir dessa consciência, afinal, se 
reconhecer naquilo que faz e manter vivo esse (auto)reconhecimento 
acentua o poder transformador da educação. Ser lembrado como 
alguém que fez a diferença é um legado que fica registrado nas memó-
rias e nos corações e que certamente produz frutos: seja no agora ou 
no amanhã.
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A CONSTRUÇÃO DA DOCÊNCIA:  
O PAPEL DO ESTAGIÁRIO NA SALA DE 

AULA NO PERÍODO DE REGÊNCIA

Thailla Barbosa da Silva 
Clara Marília Feitosa Queiroz da Silva

RESUMO
A experiência que o estágio curricular proporciona para o licenciando em sua 
formação profissional contribui de forma significativa na construção da do-
cência para aqueles que se identificam na área. Nessa perspectiva, esse texto 
consolida uma análise a respeito da visão do aluno estagiário que ingressa no 
ambiente escolar a fim de desenvolver a construção identitária do graduando 
como futuro profissional da educação. O estudo se centraliza em uma pes-
quisa realizada em instituição de educação do município de Paulo Afonso-BA, 
a partir da vivência do estágio que se estabeleceu em etapas de observação, 
observação-participante e regência. Teve como objetivo discorrer sobre a 
importância das vivências do estágio para o discente em sua formação. O 
estágio foi constituído pela disciplina de estágio, nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental I, pela Universidade do Estado da Bahia – Uneb Campus VIII, 
em que, as vivencias e reflexões deixam marcas para uma melhor compreen-
são dos fatos e de aprendizagens. Tomando como referência os estudos de 
Pimenta, Tardif e outros, optamos pela abordagem qualitativa. Tendo como 
instrumento de pesquisa a observação participante. Assim sendo, de acordo 
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com a análise dos dados, o trabalho segue uma reflexão sobre as contribui-
ções do estágio supervisionado para a formação do pedagogo.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Estagiário. A Importância do Estágio.

INTRODUÇÃO

O estágio é um período muito importante em qualquer curso 
universitário, visto que, possibilita o discente a ter experiências em sua 
futura área de atuação profissional. Neste sentido, o presente artigo 
busca contextualizar a experiência do pedagogo em formação com 
a sua prática docente durante a vivência no estágio curricular, rela-
cionando a teoria vista em sala de aula e o estudo da análise de sua 
prática na instituição de ensino ofertada ao estágio. O interesse pelo 
referido estudo decorre do entendimento de que o estágio é uma eta-
pa de formação necessária para o licenciado que deseja ingressar na 
área docente e que é um momento relevante para o desenvolvimento 
e a construção da prática docente do futuro profissional de educação.

Desta maneira, a partir do estágio o pedagogo em formação 
entra em contato com a realidade do cotidiano escolar, local que desen-
volverá seu processo de formação e construção docente. É o período 
que o discente vivencia na prática a sua futura profissão, seus desafios, 
obstáculos e começa a se identificar profissionalmente. Momento em 
que o aluno irá vivenciar e construir suas próprias perspectivas e refle-
xões sobre o que é ser um profissional na área da educação.

Ressaltando que durante o Estágio o pedagogo em formação 
constrói seu processo de identidade profissional, período em que os 
estagiários desenvolvem posturas e saberes para se tornar um profis-
sional docente. Segundo Pimenta e Lima (2008), o Estágio tem como 
finalidade propiciar ao estudante uma aproximação com a realidade 
que futuramente irá atuar. Logo, entendendo o porquê e para quê 
a vivência com estágio proporciona ao discente como sua ação será 
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voltada a partir de seus conhecimentos pedagógicos vistos até então. 
Como esse sujeito deverá contribuir para a formação dos estudantes 
da sala de aula do estágio, como se comportar nesse espaço e como 
desenvolver as práticas docentes.

Essa pesquisa tem como lócus uma escola da rede municipal 
de educação em Paulo Afonso-BA. Iniciou-se a partir da vivência em 
uma turma de 3º Ano do Ensino Fundamental I, realizada durante o 
período em que vivenciamos situações que acarretou em inquieta-
ções sobre o papel do estagiário frente à sala de aula na etapa da 
regência, e, por outro lado a respeito das contribuições do estágio 
para a formação do pedagogo.

Ao vivenciar esses momentos de estágio, como graduandas 
do curso de pedagogia, foi possível perceber qual a importância das 
vivências do estágio para o discente em sua formação acadêmica, 
consequentemente, gerando pesquisa sobre qual o papel desse esta-
giário frente a sala de aula. Portanto, esta produção é resultado da 
experiência das autoras com o Estágio curricular obrigatório no Ensino 
Fundamental I.

A metodologia que utilizamos neste texto está baseada na 
pesquisa de caráter qualitativo que Conforme Ludke e André (1986, 
p. 11) “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte 
de dados e o pesquisador como seu principal instrumento”. E Minayo 
complementa que “ela trabalha com o universo dos significados, dos 
motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. O que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações” (2001, p. 21-
22). Essa abordagem de pesquisa tem a oportunidade do pesquisador 
observar, descrever e vivenciar a realidade do contexto em que o estu-
do foi desenvolvido. Tendo como instrumento para coleta de dados a 
observação participante, que nos proporcionou o envolvimento direto 
com a realidade da pesquisa, caracterizado pelo convívio entre o pes-
quisador e o restante dos elementos do espaço pesquisado.
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Tentar corresponder às necessidades dos alunos de acordo 
com o material coletado no período de observação e observação-par-
ticipante é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem e 
para o planejamento das atividades para o período de regência, pois, 
estabelece-se como uma sondagem de acordo com o nível de conheci-
mento em que esses alunos se encontram.

O ESTÁGIO COMO MOMENTO DE FORMAÇÃO PARA O 
PEDAGOGO

As práticas vivenciadas no estágio é um ponto de partida para 
que pedagogo em formação tenha a possibilidade de iniciar a cons-
trução da sua identidade profissional. Neste sentido, os estudantes 
em período de estágio precisam desenvolver um olhar atento para as 
práticas pedagógicas trabalhadas pelo professor regente, para então 
relacionar com as teorias ensinadas durante o curso, e caso se identi-
fique a aprender a desenvolver as práticas docentes, compreendendo 
que não é o único espaço de atuação do pedagogo.

Partiremos primeiramente da definição de estágio que, segun-
do o artigo 1º da Lei nº 11.788/2008, é

ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 
trabalho produtivo de educandos que estejam freqüen-
tando (sic) o ensino regular em instituições de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, 
da educação especial e dos anos finais do ensino fun-
damental, na modalidade profissional da educação de 
jovens e adultos (BRASIL, 2008, p. 1).

Nesta perspectiva, o estágio, constitui-se no momento de 
articulação da teoria-prática, quando o sujeito se torna capaz de per-
ceber, identificar e exercer essa junção com boas práticas no ambiente 
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escolar. Do mesmo modo, o estágio é tão importante para a formação 
acadêmica, uma vez que, o momento em que o estudante de gradua-
ção entra em contato com a realidade e as dificuldades profissionais, 
e como se posicionar, tratando-se da formação na área da educação, é 
sempre um desafio, logo, para o estagiário esse primeiro contato com 
a sala de aula em sua regência pode se tornar assustador.

De acordo com Tardif (2005), esse estágio curricular supervisio-
nado é uma das etapas mais relevantes e decisivas na vida dos estu-
dantes de licenciatura e, cumprindo as exigências da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (Ldben), a partir do ano de 2006, cons-
titui-se em uma proposta de estágio supervisionado com o objetivo de 
oportunizar ao estudante a participação, a pesquisa, o planejamento, 
o desenvolvimento e a avaliação de diferentes práticas docentes; uma 
aproximação da teoria-prática frente à sala de aula.

Além da teoria e prática é necessário também ter o conhe-
cimento de que toda pessoa possui suas particularidades, e assim 
respeitar e se sensibilizar com o desenvolvimento das competências e 
com a realidade de cada um.

O Estágio, trata-se do primeiro contato que o discente tem com 
seu futuro campo de atuação. Por meio da observação, participação 
e regência, o discente poderá refletir sobre e descobrir futuras ações 
pedagógicas. É um momento muito importante na vida do universi-
tário, visto que, este espaço proporciona a descoberta e construção 
da prática educativa, visando uma aprendizagem efetiva dos alunos, 
a utilização da teoria aprendida no curso e o desenvolvimento de sua 
identidade profissional. O estágio supervisionado é relevante para a 
formação docente, uma vez que, faz a ligação entre a teoria e a prática, 
promovendo o seu desenvolvimento profissional, social e pessoal. O 
estágio supervisionado se torna essencial na formação acadêmica do 
futuro professor, pois é por meio desse estágio que o educando tem 
acesso aos conhecimentos indispensáveis para a construção da identi-
dade e dos saberes do cotidiano (PIMENTA; LIMA, 2008).
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Neste percurso, o estagiário precisa ter conhecimentos docen-
tes que possam auxiliar a desenvolver as práticas pedagógicas durante 
a regência de tal modo que a proximidade com a realidade escolar 
lhe oportunize ver a educação como um processo, que possui suas 
dificuldades, e esses conhecimentos são adquiridos na teoria-prática 
vivenciada na universidade e nos espaços formativos. O Parecer CFE 
349/72, relata que

A Didática fundamentará a Metodologia do Ensino, sob 
o tríplice aspecto de planejamento, de execução do ato 
docente-discente e de verificação da aprendizagem, 
conduzindo à Prática de Ensino e com ela identifican-
do-se sob a forma de estágio supervisionado. Deverá a 
Metodologia responder às indagações que irão aparecer 
na Prática de Ensino, do mesmo modo que a Prática de 
Ensino tem que respeitar o lastro teórico adquirido da 
Metodologia (BRASIL, 1972).

Entende-se com isso, que o estágio é o momento em que o 
estudante tem a oportunidade de relacionar a teoria e prática, desen-
volvendo suas práticas de ensino, com a finalidade de fazer uma leitura 
da realidade que o estudante irá vivenciar em seu campo profissional, 
sendo por meio do estágio que será iniciado a construção da sua 
identidade profissional, refletindo sobre o seu desempenho durante o 
curso de graduação.

Assim, pode ponderar que a formação do pedagogo é ampla 
dando suporte teórico e prático para a sua atuação e participação em 
vários setores na escola, podendo operar na gestão escolar, supervisão 
e coordenação pedagógica no âmbito escolar, na pesquisa educacio-
nal, na definição de políticas públicas educacionais, em movimentos 
sociais, empresas, nos serviços de psicopedagogia e orientação edu-
cacional, nos programas sociais e em outros setores educacionais, 
culturais e sociais (LIBÂNEO, 2005).
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Consequentemente, é necessário entender que a função do 
pedagogo é extenso no que diz respeito à aquisição de conhecimentos, 
saberes e atuação profissional e o Estágio Supervisionado, componen-
te curricular essencial para realizar a junção entre a teoria ensinada 
durante o curso com a prática vivenciada no cotidiano escolar. Enten-
dendo que é neste momento que o futuro pedagogo reflete sobre a 
realidade escolar e consegue ligar as teorias pedagógicas estudadas 
no processo de formação acadêmica no Curso de Pedagogia e a prática 
na instituição.

O ESTAGIÁRIO REGENTE FRENTE À SALA DE AULA

O Estágio Supervisionado é um período durante o curso de 
licenciatura em pedagogia essencial para a formação do sujeito, 
caracterizando-se como objeto de estudo e reflexão. Ao estagiar, o 
futuro pedagogo passa a enxergar a educação com outro olhar, pro-
curando sempre entender e compreender a realidade da escola e o 
comportamento dos alunos, dos professores e dos profissionais que a 
compõem. A partir desse momento, o profissional pode então ter uma 
nova imagem do ambiente, seja ele escolar ou não, procurando meios 
para intervir positivamente.

Deste modo, é nesse campo que o aluno-estagiário desenvol-
ve as atividades que mais se identifica com o projeto desenvolvido 
a partir das etapas de observação e observação-participante, com a 
ajuda do professor da disciplina de estágio e com o professor regente 
da escola, e assim começa a planejar ações pedagógicas de quando/
onde surgiram suas inquietações. Essas inquietações resultarão em 
projetos de intervenção pedagógica ou até em pesquisas de Iniciação 
Científica, e se tornando colaboradores e motivadores à construção da 
identidade do futuro pedagogo. Logo, além de elaborar um projeto de 
intervenção, o estagiário pode aplicar, assumindo, pela primeira vez, a 
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postura de professor regente. Com a aplicação desse projeto em sala 
de aula, na Regência, o estagiário não cumpre somente a exigência 
do curso no estágio curricular, como também contribui para uma aula 
diversificada por meio da teoria ensinada no curso, com isso a sua 
vivência contribui para a construção da sua identidade profissional. É 
desse ponto de partida que o pedagogo pode assim tomar gosto pela 
profissão escolhida, buscando sempre melhorias. Para Pimenta e Lima 
(2008, p. 55):

Esse conhecimento envolve o estudo, a análise, a pro-
blematização, a reflexão e a proposição de soluções às 
situações de ensinar e aprender. Envolve experimentar 
situações de ensinar, aprender a elaborar, executar e 
avaliar projetos de ensino não apenas nas salas de aula, 
mas também nos diferentes espaços da escola.

Nesse sentido, o estágio proporciona aos discentes conhecer 
instrumentos, recursos, conhecimentos e aprendizagens significativas 
ou não. É compreensível que os discentes que se encontram no perí-
odo de regência passem por dificuldades em diversas situações, mas 
que muitas delas impliquem em suas ações sociais, pessoais e pedagó-
gicas. Todavia, também, possibilitem transformações positivas para o 
aprimoramento de sua formação. Bem como, sua convivência com os 
demais alunos, professores e os demais que participam desse espaço.

A partir do momento em que o estagiário se propõe a estar no 
espaço escolar, a participar dele, a se envolver inteiramente com os 
demais sujeitos, ou seja, toda a gestão escolar, ele se compromete a 
contribuir para um melhor desenvolvimento do espaço e de si mesmo 
como sujeito em processo de aprendizagem, a compreender a im-
portância da transmissão de conhecimento para os alunos. Ou seja o 
“saber-ensinar”, em relação a isso, Tardif (2005, p. 178), evidencia que:
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Para ensinar, o professor deve ser capaz de assimilar 
uma tradição pedagógica que se manifesta através de 
hábitos, rotinas e truques do ofício; deve possuir uma 
competência cultural oriunda da cultura comum e dos 
saberes cotidianos que partilha com seus alunos; deve 
ser capaz de argumentar e de defender um ponto de 
vista; deve ser capaz de se expressar com uma certa 
autenticidade, diante de seus alunos; deve ser capaz de 
gerir uma sala de aula de maneira estratégica a fim de 
atingir objetivos de aprendizagem, conservando sempre 
a possibilidade de negociar seu papel; deve ser capaz de 
identificar comportamentos e de modificá-los até certo 
ponto. O “saber-ensinar” refere-se, portanto, a uma 
pluralidade de saberes.

Analisando essa concepção sobre o saber, é considerável que o 
estagiário entenda a inerência existente entre teoria e prática, já que 
nos espaços escolares a atuação docente se estabelece principalmen-
te ao saber ensinar e na transmissão de conhecimentos, fazendo-se 
necessário para sua pratica em sala de aula, visto que, toda teoria 
ensinada em sala de aula durante o curso será aplicada no momento 
da regência no estágio, para assim entender quais práticas o estagiário 
vai se identificar e utilizar durante sua vida profissional.

Essa vivência proporciona ao discente o domínio de instrumen-
tos teóricos e práticos imprescindíveis à execução de suas funções 
como estagiário. Buscando, por meio das experiências, beneficiar e 
promover o desenvolvimento, no campo profissional, bem como, fa-
vorecer por meio da sala de aula, a ampliação do universo cultural dos 
acadêmicos, futuros pedagogos. Desenvolvendo habilidades, hábitos 
e atitudes relacionados ao exercício da docência e criando condições 
para que os estagiários atuem com maior segurança e visão crítica em 
sua sala de aula. Significando um passo importante em que o esta-
giário frente à sala de aula, tem a capacidade de se encontrar com a 
realidade social.
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Torna-se importante, durante o processo de formação, que os 
discentes vivenciem práticas interdisciplinares desde o início do curso 
na universidade, posto que, somente assim poderão ter condições de 
transformar qualquer ato pedagógico em um ato de conhecimento 
da vida. Assim, ao chegar à sala de aula, o estagiário deve ter alguma 
propriedade do conhecimento científico e como o seu processo de 
organização e didática a ser utilizada e, além disso, deve construir com 
seus alunos o alicerce do conhecimento sempre dando oportunidade 
para os seus educandos expressarem seus sentimentos, desejos e 
saberes construídos fora do âmbito escolar.

Ao longo do período de regência o estagiário deve ter a ajuda 
do professor regente para então realizar um trabalho coletivo, de tro-
car experiências para auxiliar o estagiário em sua formação, assim, um 
aprende com o outro em um sistema de cooperação. Portanto, o es-
tagiário poderá construir sua identidade profissional, percebendo que 
não é dever do professor ser técnico, e sim dinâmico, devendo sempre 
ir em busca de novos conhecimentos e habilidades para crescer a cada 
dia de forma reflexiva e investigadora, superando as dificuldades en-
frentadas em seu dia a dia.

Com isso, o estágio acaba se tornando um momento marcante 
na formação inicial do estudante, visto que, quando o estagiário tem 
contato com a escola, coloca em prática toda a observação e todo o 
conteúdo aprendido por meio da teoria, construindo seu conhecimen-
to mediante a prática.

Portanto, compreendemos que o estágio é um momento de 
consolidar ao máximo todo o teórico que foi visto durante o curso, 
e assim poder iniciar seu processo de identidade profissional, desco-
brindo em qual campo educacional esse pedagogo em formação se 
identifica. Entendendo sempre seu papel como estagiário sendo ele o 
de apreender por meio da prática como é ser docente, quais as práticas 
pedagógicas a serem utilizadas e como é o cotidiano escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio supervisionado permitiu novos olhares acerca da 
relevância de vivenciar esse período de aperfeiçoamento e formação 
de discentes, quando o sujeito manifesta o que aprendeu durante o 
curso, passa a refletir sobre suas próprias atitudes e conhece a função 
que futuramente caberá a ele.

Ressaltamos de forma breve um ponto notável a ser questiona-
do, sobre a falta de parceria entre a Universidade e as Instituições de 
Ensino do ponto de vista da colaboração em aceitar e ter a sensibilida-
de de dar aos estudantes a oportunidade de conhecer e experimentar 
as diversas situações no âmbito escolar, tal como, a troca de saberes 
na formação dos estudantes durante o estágio supervisionado.

É fundamental também, que durante esse tempo o discente 
compreenda seu papel nesse espaço para que ele não ultrapasse o 
que deve ser feito ou que não deixe de fazer por receio pelo “simples” 
papel de estagiário que muitos estão acostumados a interpretar e 
impor. Diante disso, foi possível concluir que para se ter uma formação 
mais aprimorada é essencial que os futuros profissionais na área pas-
sem pela experiência de estagiar e que vivencie diferentes realidades 
em um só ambiente. Além disso, o apoio do docente do curso ou da 
matéria de estágio é fundamental para guiar os melhores caminhos 
durante o processo, dado que, quando o professor orienta possibilita 
aos estudantes a sensação de segurança para realizar as atividades 
durante a regência.

É considerável pensar que apesar das dificuldades vividas, os 
acontecimentos negativos fazem parte dessa atuação para que ocorra 
o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas. Sendo assim, as 
maiores dificuldades encontradas no período de regência foi a agita-
ção das crianças, a dificuldade em realizar algumas atividades com as 
crianças em sala de aula e a falta de respeito entre os pequenos.
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Por outro lado, podemos considerar positivamente o acolhi-
mento das crianças quando iniciamos a regência, a experiência com 
crianças maiores e o prazer das crianças ao realizar atividades diferen-
tes de sua rotina, como os materiais e os métodos usados durante as 
aulas. Levamos materiais que desempenhasse ligação com os conte-
údos da professora regente, bem como, argila com a importância do 
solo; transformamos um guarda-chuva com lendas do folclore para a 
realização de leitura; a exibição de vídeos ilustrativos para reforçar os 
conteúdos dados em sala de aula; ou seja, todas as atividades lúdicas 
voltadas para potencializar os assuntos. Ou seja, são materiais simples 
e que podem ser transformados em atividades lúdicas, dando às crian-
ças momentos descontraídos, além disso, de aprendizagens.

A convivência e a interação com as crianças foi uma experiência 
enriquecedora e também desafiadora, de acordo com a realidade do 
cotidiano em sala de aula. As situações que ocorreram com a turma 
durante a regência, proporcionaram um olhar diferente diante de algu-
mas situações, de como agir e resolver problemas no ambiente escolar 
e que deve sempre procurar uma maneira de proporcionar estratégias 
de aprendizagens para/com os alunos, possibilitando em uma reflexão 
de qual o papel do pedagogo na sala de aula de Ensino Fundamental I.

Durante o estágio foi possível realizar atividades dinâmicas, 
utilizando o lúdico, estimulando o envolvimento das crianças no de-
senvolvimento de ensino e aprendizagem, sendo que, cada um tinha 
uma maneira diferente de participar das atividades propostas, e que 
isso deveria ser respeitado.

Dessa maneira, o estágio foi um percurso que aprimorou nossos 
conhecimentos sobre o papel como pedagogas em sala de aula e nos-
so comportamento diante de situações que acontecem no cotidiano 
escolar, a partir dessas experiências compreender sobre as trocas de 
saberes e o saber ensinar.
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LEITURAS, LEITOR E FORMAÇÃO DE 
MEDIADORES NO CONTEXTO DO VALE 

DO JURUÁ: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Souza da Rocha

RESUMO
A formação de leitores é um desafio que a escola deve priorizar para que a 
comunidade escolar e principalmente os educadores desenvolvam compe-
tências que despertem a consciência pela necessidade da leitura. A pesquisa 
buscou entender como os educadores trabalham a leitura no contexto da 
sala de aula? Assim, o trabalho teve como objetivo geral compreender como 
os educadores tratam da leitura e da mediação de leitores em suas escolas; 
e específicos: proporcionar um diálogo entre docentes da rede estadual de 
ensino como meio de trabalhar a leitura com mais atenção em todos os 
sentidos, buscando conhecer e compartilhar noções de leitura, mediação e 
leitor. A metodologia se deu em pesquisas bibliográficas, baseadas em teses, 
dissertações e artigos científicos. Os principais autores que embasaram as 
discussões foram: Jouve (2002); Foucambert (2008) e Larrosa Bondía (2002). 
O trabalho serviu de reflexão e incentivo à busca de novas práticas de leitura 
e melhoria de outras, como uma forma de intensificar e instigar o pensamen-
to de cada um dos envolvidos nesse projeto. Além disso, foi notório perceber 
o quanto o encontro contribuiu significativamente na vida dos envolvidos, 
principalmente por saber que essa experiência irá gerar o ato de formar 
novos leitores, mediadores e práticas leitoras.
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INTRODUÇÃO

É fundamental que todo indivíduo reconheça a importância da 
leitura em seu desenvolvimento intelectual e que seja valorizada como 
princípio fundamental do conhecimento. Uma vez que o exercício da 
leitura é um procedimento, um processo contínuo, ou seja, a base da 
intelectualidade. Nesse sentido, a Lei do Livro (Lei nº 10.753) sancio-
nada em outubro de 2003, surge como marco importante no cenário 
cultural do país se apropriando de planos, programas, projetos e ações 
com vistas a incentivar a leitura no país.

No Brasil, os governos federais das últimas décadas, têm se 
esforçado para preencher a lacuna no campo literário existente desde 
o período imperial e mantém compromissos no sentido de estimular o 
hábito da leitura nas escolas e no âmbito familiar por meio de progra-
mas sociais, como por exemplo o “Proler”, instituído em 13 de maio de 
1992 e o Conta pra mim, lançado em dezembro de 2019, entre outros. 
Esses programas trazem como objetivo democratizar o acesso à leitura.

Com a proposta de relatar o desenvolvimento de um projeto 
voltado às práticas de leitura, tendo como objetivo geral compreender 
como os educadores tratam da leitura e da mediação de leitores em 
suas escolas; e específicos: proporcionar um diálogo entre docentes 
da rede estadual de ensino como meio de trabalhar a leitura com mais 
atenção em todos os sentidos, buscando conhecer e compartilhar no-
ções de leitura, mediação e leitor, buscando conhecer e compartilhar 
noções de leitura, mediação e leitor. Realizado para educadores da 
rede pública de ensino do município de Cruzeiro do Sul, no Acre, espe-
rava-se que um número maior de professores comparecesse ao even-
to, no entanto, apenas 5 educadores apareceram. Apesar do número 
reduzido de profissionais, essa atividade tornou-se muito significativa 
mostrando que havia entre o grupo informações advindas de leituras 
passadas, ou seja, pensavam a leitura como maneira de transformação 
e formação.
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Nesse contexto, a proposta deste trabalho consiste em fazer 
um relato de experiências pedagógicas por meio do minicurso, or-
questrado para professores da rede pública estadual de ensino. Para 
o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizadas pesquisas 
bibliográficas, bem como a observação participante do Workshop: lê 
pra mim?! Assim, a pesquisa bibliográfica se baseou em publicações 
científicas que abordam conceitos acerca dos temas: leitura, leitor e 
mediação de leitura. Sendo assim, o estudo foi desenvolvido após a 
realização de uma proposta de um Workshop voltado para docentes 
da rede estadual de ensino do município de Cruzeiro do Sul, Rodrigues 
Alves e Mâncio Lima, no Estado do Acre, envolvendo os temas citados 
anteriormente com a relação que esses profissionais possuem no 
contexto escolar.

Esse relato de experiência se estrutura em quatro partes, 
apresentando na introdução noções gerais sobre leitura, além da me-
todologia abordada e justificativa do trabalho. No desenvolvimento é 
abordado os conceitos acerca da noção de leitura, leitor e mediação de 
leitura, envolvendo o professor nessa relação e dialogando com autores 
renomados que teorizam esse trabalho. Nos resultados observados, é 
discutido a experiência que um grupo de mestrandos teve ao realizar 
um Workshop proposto para profissionais de ensino e como esses 
profissionais se comportaram durante o evento. Na conclusão, faz-se 
uma reflexão sobre o evento e sobre do papel do educador enquanto 
mediador e formador de leitores, centrado na importância da leitura 
para a vida do cidadão.

METODOLOGIAS

A proposta do workshop “Lê pra mim?!!!” foi de conclusão da 
disciplina Leitura e Discurso, ministrada pela professora Dra. Maria José 
da Silva Morais Costa. No transcorrer da disciplina se discutiu muito 
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acerca da importância da leitura e suas facetas a partir de um referen-
cial teórico para debater essa questão. Com a disciplina de 45 horas/
aulas, nós (mestrandos) pesquisamos, fizemos leituras e debatemos 
bastante acerca das teorias envolvendo a área de leitura. Ao final da 
disciplina, a classe foi dividida em três grupos para planejar e organizar 
o minicurso. Foi uma trajetória que envolveu alguns sentimentos como 
tensão, nervosismo e cansaço. Entretanto, ao final, os objetivos foram 
alcançados e os sentimentos que se sobressaíram foram os de gratidão, 
alegria, conhecimento e dever cumprido.

A preparação desse minicurso foi feita com bastante cuidado, 
desde a organização dos slides até a organização do ambiente físico 
para recepcionar os participantes. Utilizamos o auditório, que contou 
com a ornamentação de todos os grupos. Todos se dedicaram e deram 
o seu melhor para que pudéssemos alcançar nossos objetivos. Ao che-
gar no espaço preparado já de antemão e de forma bem notória havia 
um painel bem bonito com a seguinte frase: “A leitura é o caminho 
para o conhecimento”. Nosso grupo sugeriu que fosse colocado alguns 
cordéis da coleção de uma das componentes do grupo para ampliar 
a diversidade literária do ambiente, e assim foi feito. Foi notório que 
os cordéis fizeram grande sucesso, pois, as pessoas iam apreciá-los, 
relembravam da infância ou outros momentos de suas vidas em que 
aquelas leituras fizeram parte.

Assim, o grupo da manhã organizou a seguinte metodologia: 
iniciamos o minicurso dando as boas-vindas aos participantes, nesse 
momento entregamos uma caixinha confeccionada que simulava uma 
caixa de remédio, dentro da caixa havia algumas instruções e dicas de 
leituras e de autores importantes da literatura, e claro algumas balas. 
Depois disso, apresentamos nosso grupo e seguimos com apresenta-
ção em slides acerca de: reflexão sobre o quadro Las meninas de Diego 
Velásquez sob o olhar de Foucault (1999); discussão da concepção de 
leitura, de leitor e de mediação de leitura a partir dos teóricos que em-
basam este texto. Dito isto, vale mencionar que o projeto se destinava 
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aos profissionais da educação básica do estado do Acre, dos municípios 
de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Assim, o minicurso 
tinha como objetivo: realizar uma troca de experiências sobre a leitura, 
suas concepções e valores, com o propósito de compreender como 
essa prática vem ocorrendo em alguns ambientes, de algumas escolas 
e instituições.

Durante o processo de preparação do workshop foram dispo-
nibilizadas 30 vagas em cada um dos três turnos do dia 12 de julho de 
2019, totalizando 90 vagas. Essas vagas eram destinadas aos educa-
dores das redes estadual de educação do Vale do Juruá. No entanto, a 
participação não foi grande, participaram cerca de 30 pessoas no total. 
No turno da manhã, apenas 5 participantes compareceram ao evento, 
entre os quais não havia nenhum professor que estivesse exercendo 
sua função no momento. Do total de participantes, três tinham a fun-
ção de assessores ou coordenadores, ambos do núcleo de educação do 
Estado, além de uma professora que estava trabalhando na biblioteca 
e outra que não fazia parte da rede estadual, mas, esforçou-se para 
participar do momento. O não comparecimento pode ter ocorrido 
devido ao evento ter ocorrido em uma sexta-feira, dia em que esses 
profissionais estavam exercendo suas funções. Esses números apon-
tam para a importância que é dada à leitura no contexto em que foi 
realizado a atividade. Por alguma razão, parar as atividades e dedicar 
tempo a fim de conversar sobre leitura, ainda não é prioridade. Essa 
concepção reflete diretamente nas dificuldades que a escola enfrenta 
hoje no que tange à leitura.

Devido a alguns contratempos, as atividades se iniciaram um 
pouco além do horário previsto, devido à espera por um maior número 
de participantes, o que não se concretizou, então foi dado início com 
a declamação de uma poesia, apresentação dos ministrantes e parti-
cipantes, por meio de uma conversa informal, seguida da exposição 
dos objetivos. Depois foi entregue uma caixinha com estimulante de 
leitura (dentro tinha pequenas balas e uma receita com algumas dicas 
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literárias e informações sobre a importância da leitura). Após esse mo-
mento, proporcionou-se uma conversa sobre livros, leitura e leitores; 
instigando-os a responderem perguntas tais como: Qual o livro você 
indicaria para o grupo? Por quê? Como você chegou a esse livro? Como 
você o leu? Você acha que lê pouco? entre outras questões. Os partici-
pantes demostraram interesse desde o momento em que adentraram 
a sala de aula, observando e explorando os ambientes de leituras, 
preparados e compartilhados pelos participantes dos três turnos.

Posteriormente, os ministrantes iniciaram o debate teórico 
acerca das concepções de leitura, leitor e mediação de leitura. Nesse 
segundo momento, os participantes foram questionados sobre o que 
eles entendiam por leitura e, após algumas considerações, em conjun-
to, foi realizado uma atividade de narração com a leitura do quadro Las 
meninas de Velazquez. Durante a leitura do quadro foi-se instigando 
os participantes, e os incentivando a narrar/falar o que descobriam e a 
cada resposta era feito uma nova pergunta até alcançarem o objetivo 
de estabelecer relações acerca das leituras de cada um, fazendo-os 
compreender que cada indivíduo traz consigo suas próprias impressões 
e isso reflete na maneira em que lemos. Neste contexto Michele Petit 
(2009), consolida essa concepção de atividade de narração, sinalizan-
do que consiste em estabelecer vínculos entre as histórias e o grupo, 
entre os participantes e a cultura.

No momento seguinte, foi realizada a leitura e debate sobre as 
diferentes concepções a respeito do tema, o que possibilitou que os 
participantes contribuíssem com suas experiências leitoras, relatando 
suas emoções como leitores e mediadores, sobretudo a emoção dos 
alunos ao ter contato com um novo gênero. Cabe ressaltar que a lei-
tura é vista por Vicent Jouve (2002, p. 19) como um processo afetivo, 
emocional, reflexivo que provoca variados sentimentos e sensações.

Em uma fase seguinte, uma das participantes relatou sua ex-
periência direta com a leitura, a qual incluiu a realização de estudos, 
práticas de leituras, nas quais os alunos da escola estabeleciam uma 
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espécie de disputa entre quem lê mais durante o semestre e demons-
trações dessas leituras eram feitas por meio de vídeos e análises escri-
tas sobre a obra lida. A participante relatou ainda que essas produções 
foram entregues a bibliotecária da escola, que analisava e, por sua 
vez sempre procurava proporcionar o melhor ambiente possível para 
os alunos bem como fazendo sinopses em cartazes das mais diversas 
obras além de ir até a sala dos professores oferecer livros para que 
estes leiam.

Nessa conjuntura, a representação de experiências relatadas 
pelos participantes despertou a curiosidade e o interesse de todos 
os envolvidos, o que foi muito significativo, pois estávamos comparti-
lhando novos caminhos a respeito de práticas de mediação de leitura. 
Além do incentivo mútuo sobre essas práticas desenvolvidas nas suas 
escolas com a intenção de compartilhar com outras escolas projetos 
de leitura que deram certo.

Nesse contexto, proporcionamos diferentes ambientes de lei-
tura para que os participantes fossem convidados a viver e desfrutar 
da leitura de maneira que eles pudessem narrar alguma história vivida 
e para isso foi fundamental o uso/exposição de textos de diversos 
gêneros. Face a essa perspectiva, Petit (2009, p. 83) assevera que “[...] 
a leitura convoca uma atividade de simbolização, de pensamento, de 
narração de sua própria história entre as linhas lidas, uma costura de 
episódios vividos de maneira fragmentada”. Entende-se que a atividade 
leitora está relacionada ao pensamento do indivíduo, às suas vivências 
e experiências. E essa atividade de simbolização convidativa por meio 
da leitura reflete na exposição, de forma fragmentada, na trajetória do 
indivíduo leitor.

Essa estratégia deu certo e despertou interesse e motivação de 
todos, houve reflexão acerca de práticas de leituras e do quanto a leitura 
não é vista como prioridade, muitas vezes, nem pelo professor de língua 
portuguesa. Também foram abordados alguns assuntos sobre literatura 
contemporânea, literatura de cordel, contação de histórias etc.
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Além disso, a utilização de um varal literário, tapete literário, 
mesa com obras variadas, cartazes chamou bastante atenção dos par-
ticipantes fazendo com que eles relembrassem seus primeiros contatos 
com a leitura; alguns compartilharam que seu primeiro contato com 
essa prática foi por meio da literatura de cordel, e estas histórias eram 
contadas/lidas por seus pais e avós depois do jantar e em momentos 
de lazer.

Após essa conversa sobre leitura foi servido um coffee break 
para os participantes. Em seguida oferecemos uma palestra com o 
Secretário de Educação do Município de Rodrigues Alves-Acre, falando 
sobre suas experiências literárias como professor de língua portuguesa 
e literatura. Durante sua fala o participante relatou várias estratégias 
que deram certo em sua prática docente. Dentre tantas ele mencionou 
que durante as atividades em sala de aula ele sempre ficava com um 
livro, muitas vezes apenas folheando, para que o aluno observasse e 
despertasse o interesse pela na leitura. Em outras vezes, ao saber que 
o aluno estava passando por alguma situação amorosa ou qualquer 
problema, ele sempre oferecia um livro que pudesse ajudá-lo sobre a 
situação vivida pelo adolescente.

Posteriormente foram realizadas algumas contribuições volta-
das para a temática, sempre com a colaboração de todos os envolvidos 
e concluído com uma música.

APORTE TEÓRICO

A leitura deve ocupar lugar significativo na vida do ser humano. 
Como ferramenta de transmissão de informação e entretenimento e 
sobretudo, como fonte de conhecimento, a leitura exerce influência 
direta no comportamento do cidadão. Além disso, para Vicent Jouve 
(2002), a leitura é uma atividade complexa e plural, que se desenvolve 
em várias direções, e, nos faz compreender e reconhecer melhor o 
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mundo a nossa volta. Entretanto, no mundo contemporâneo, estamos 
expostos aos novos comportamentos de leitor, construídos na era da 
internet e da globalização, elemento que se mostra desafiador no 
contexto da atualidade.

Como bem nos assegura Rettenmaier (2009), a escola enfrenta 
alguns dos seus maiores problemas ao lidar com tipos de alunos que às 
vezes parecem saber mais sobre meios tecnológicos do que os profes-
sores, além de mostrarem domínio sobre diversos assuntos, pelo aces-
so rápido a informação1, contudo, Larrosa Bondía (2002) nos adverte 
que o excesso de informação pode não gerar experiência significativa e 
transformativa, pois para o autor a informação retém possibilidades de 
experienciarmos as coisas com sabedoria, isso quer dizer que:

O sujeito da informação sabe muitas coisas, passa seu 
tempo buscando informação, o que mais o preocupa é 
não ter bastante informação; cada vez sabe mais, cada 
vez está melhor informado, porém, com essa obsessão 
pela informação e pelo saber (mas saber não no sentido 
de “sabedoria”, mas no sentido de “estar informado”), 
o que consegue é que nada lhe aconteça (LARROSA 
BONDÍA, 2002, p. 22).

O trecho anterior deixa claro que, o sujeito retém muitas infor-
mações, estando muito bem informado sobre muitas coisas, contudo, 
não vive uma experiência significativa que gere de fato conhecimento. 
Apesar de todo esse domínio tecnológico de determinados conhe-
cimentos, eles não manifestam interesse em aprender muitos dos 
conteúdos solidificados por meio das bases curriculares existentes, 
e essa realidade nos parece bastante preocupante e nos traz alguns 

1  Entende-se por TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), uma série 
de recursos tecnológicos que são usados de maneira integrada como forma de 
promover melhorias à determinado processo produtivo. De acordo com Lastres 
(1999), o termo TIC inclui as áreas mais amplamente conhecidas como informática, 
telecomunicações, engenharia de sistemas de software. A estes elementos, é possível 
adicionar a microeletrônica, a Internet e as tecnologias de acesso remoto.
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questionamentos como: Quais os aspectos influenciadores dessa 
problemática? Como integrar leitura de mundo, da escrita e agora 
também a leitura digital? Como pensar a facilitação para a construção 
de um pensamento complexo, aberto e livre, relacionado a uma capa-
cidade de contextualização e integração (MORIN, 2003) dentro de um 
universo de muitas mudanças e fluidez? (BAUMAN, 2001).

É importante que haja articulação entre as TIC e a educação, 
justamente por ser uma importante ferramenta que pode proporcio-
nar ambientes de aprendizagens, assim, alunos e professores podem 
compartilhar, interagir e colaborar simultaneamente em prol de uma 
educação mais contextualizada e mais próxima de sua realidade. Nesse 
sentido, segundo Levy (1999) o trabalho na educação com as TIC torna 
mais forte a produção dos saberes construídos de forma coletiva e 
colaborativa, além de favorecer o compartilhamento do conhecimen-
to. Sendo assim, é fundamental que o professor oriente, direcione 
e estimule o aluno ao uso dessas ferramentas para que amplie seus 
conhecimentos e desenvolva habilidades e competências necessárias 
ao mundo digital (KENSKY, 2008).

Além do exposto, Foucambert (2008), em Modos de ser Leitor 
faz uma reflexão mostrando que o educador enquanto mediador, deve 
criar pontes entre os livros e os leitores, pois esse processo é de funda-
mental importância na formação de leitores. O autor deixa claro que 
não basta apenas saber ler, é importante que as várias disciplinas se 
comprometam com os trabalhos sobre leitura. Entende-se assim, que 
essa mediação pode ser feita em todas as áreas, tanto pedagógicas 
como tecnológicas.

Ademais, no que se refere a formação de leitura literária, é 
necessário que a mediação de leitura2 e formação de leitores3 não ne-

2  Mediadores de leitura são pessoas que criam pontes entre os livros e os leitores, 
possibilitando que um livro e um leitor se encontrem (FOUCAMBERT, 2008).
3  Para Armelin e Godoy (2011, p. 68), “O processo de formação do leitor é longo e 
ocorre pela mediação de leitores mais experientes e pela interação com diferentes 
suportes e gêneros discursivos”.
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cessite se restringir somente a livros de literatura infanto-juvenil, além 
disso, a formação de leitores não deve ser função exclusiva ao professor 
de língua portuguesa. É importante mencionar que dentro do contexto 
escolar, os professores devem valorizar tanto a leitura da escrita quanto 
a leitura de mundo (FREIRE, 1996) tendo em vista que o indivíduo carre-
ga dentro de si um amontoado de códigos e símbolos que fazem parte 
de sua vida, do que ele é; e tudo isso implica na maneira como ele ler o 
mundo e compreende a vida, por isso, esse diálogo se faz importante e 
necessário, devendo ser valorizado pelo docente.

A leitura é uma atividade necessária para a formação do es-
tudante, por isso, o incentivo à leitura não deve ser tarefa única do 
currículo de literatura, bem como os currículos escolares, não devem 
ser excludentes no que se refere à leitura, mas, devem permitir o tra-
balho com inúmeros suportes e linguagens, respeitando e valorizando 
a leitura de mundo dos educandos.

Para Bonilla e Pretto (2015) qualquer pessoa, em qualquer lugar 
pode participar da cultura, dos conhecimentos e ideias que circulam 
na rede e a escola precisa dialogar mais e melhor com essa nova era 
digital para que se contextualize as propostas de um ensino voltado 
para o saber da experiência. A escola na era da tecnologia necessita 
reconhecer que a aprendizagem não deve ser pautada na transmissão 
de informação, isso porque para Castells (2014) a informação está na 
internet. Dito isso, o autor afirma que a escola precisa reajustar seu 
papel informacional e buscar maneiras de combiná-los aos projetos 
pessoais do aluno.

Para isso se faz necessário enfrentar alguns problemas estrutu-
rais, como a falta de acesso à educação, o analfabetismo, além disso 
alguns grupos sociais valorizam a oralidade. Sendo assim, é preciso 
investir nesses campos usando a criatividade, a ousadia, a firmeza e o 
equilíbrio para guiar esses parâmetros que regem a formação de me-
diadores, sem deixar de valorizar as classes mais esquecidas e subju-
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gadas, sem deixar de valorizar a oralidade, importante e fundamental 
para a construção da identidade cultural de um povo.

A leitura sempre está inserida no interior de um projeto, bem 
como na transformação de signos escritos em uma linguagem falada. 
Foucambert (2008) traz orientações riquíssimas acerca do comporta-
mento do leitor, para ele, a um primeiro momento a leitura é apenas 
busca de informação e essa busca não se distingue se for feita por um 
prisioneiro em trabalhos forçados que lê as instruções de uma nova 
lima, ou por um enamorado que lê um poema, ambos buscam infor-
mações. Para o autor, o que pode variar de um para o outro:

é o que se quer fazer com essas informações: sonho, pra-
zer, especulação, ação, etc. É em função daquilo que se 
quer fazer que serão selecionadas as informações num 
registro ou noutro, num campo ou noutro. Ler é, então, 
antes mesmo de procurar informação, ter escolhido a 
informação que se procura (FOUCAMBERT, 2008, p. 63).

Nesse contexto, ler se trata sempre de uma atividade significati-
va, pois, escolher a informação que se deseja procurar remete a decisões 
que estão sempre em um projeto, por exemplo, se a uma informação 
procurada for de ordem da natureza, de ordem física, de ordem do co-
nhecimento ou da ação a informação, a leitura será direcionada àquilo 
que procuramos, por isso que para o autor, ler é encontrar a informação 
que escolhemos, assim, a leitura está ligada a totalidade do ser humano, 
ao que ele é, ao que ele vive e a seu projeto atual.

Em razão disso, o autor defende que, um ensino privado dessa 
relação fundamental que a leitura proporciona, ensinaria outra coisa, 
que não a própria leitura. Foucambert (2008) deixa claro que a leitura 
é um equilíbrio entre o processo de identificação das palavras que não 
podemos prever, mas que informam e o processo de verificação da an-
tecipação das palavras que podemos prever, mas que informam menos. 
Assim sendo, o ambiente escolar, especialmente as aulas de leituras 
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precisam ser atraentes, com adoção de metodologias e recursos que fa-
voreçam e possibilitem a expansão dos conhecimentos, das habilidades 
intelectuais, da criatividade e dos procedimentos de leitura.

Conforme Petit (2009) para transmitir o amor pela leitura, e 
acima de tudo pela leitura de obras literárias, é necessário que se 
tenha experimentado esse amor. Nesse sentido, fica claro que não 
podemos ensinar aquilo que não experimentamos, ou seja, vivemos. 
Sendo assim, é necessário que o professor reflita e repense sua relação 
com a literatura.

Foucambert (2008) deixa claro, que a leitura é vista como 
processo, como procedimento e se soma também à questão do deci-
framento e do comportamento do leitor no ato de ler. Para Michelle 
Petit, os livros hospedam nossos sonhos impossíveis, suportam os 
exílios que cada vida é feita, constrói lares, nos faz navegar em oceanos 
desconhecidos, mas para isso é preciso que “Abramos então as janelas, 
abramos os livros” (PETIT, 2009, p. 266). Conforme mencionado pela 
autora somente as páginas dos livros nos possibilitam adentrar um 
universo possível que só a literatura pode proporcionar.

Conforme explicado, o ato de ler faz com que o leitor tenha res-
postas para o mundo e para as incertezas que acontecem a sua volta. 
A leitura possibilita uma nova experiência, uma nova visão acerca dos 
mundos reais e imaginários, acerca de política, literatura, artes e etc. 
Assim, para Jouve (2002, p. 26) “a leitura é uma atividade complexa 
que se desenvolve em várias direções”, por exemplo, se uma criança ou 
adolescente é estimulado a ler com certeza será um indivíduo crítico 
e reflexivo, capaz de tecer opiniões sobre os mais variados assuntos, 
ampliando sua gama de saberes. Mas se torna fundamental que o 
leitor encontre empatia e conexão com o que é lido, com o formato e 
visual do texto, deve haver aproximação da escrita com a realidade dos 
diferentes grupos de educandos que integram o espaço escolar.

Portanto, a leitura desenvolve experiências e vivências que 
podem ser compartilhadas com outros alunos, além de permitir a 
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organização das ideias à escrita e o educador/mediador tem seu papel 
de relevante importância para essa tarefa decisiva para a sincronia 
desse processo evolutivo entre os atores envolvidos. Dessa maneira, 
a leitura assume papel vital na sociedade por sua importância para a 
melhoria no processo de ensino-aprendizagem, pois, o indivíduo que 
desfruta da leitura, abre sua visão para o despertar da consciência e 
para o exercício de valores éticos, humanísticos e estéticos, atividades 
que refletem positivamente na vida em sociedade.

RESULTADOS OBSERVADOS

Tendo em vista as temáticas envolvidas e feitas as observações 
sobre as reações dos participantes, nota-se que a experiência foi muito 
satisfatória e de extrema importância, à medida que possibilitou obter 
uma visão da condução das práticas de leitura em algumas escolas do 
município. Além de contribuir na aquisição de conhecimentos e habili-
dades necessárias para novas propostas de mediação, sendo pautada 
na relação do papel do educador enquanto mediador e formador de 
leitores centrado na importância da leitura para a vida do cidadão.

Dessa forma, foi possível obter uma postura crítico-reflexiva 
acerca da temática, o que foi necessário, por se tratar de uma ativi-
dade na qual os participantes eram bem críticos e possuíam uma boa 
bagagem de conhecimentos acerca de leitura, sendo possível aprender 
e ensinar, compartilhando experiências, com um grupo composto por 
coordenadores, assessores e bibliotecários, possibilitando um bom 
momento de reflexões de maneira espontânea e natural. Nesse senti-
do, percebe-se que a leitura ainda é pouco discutida no meio escolar e 
não desperta o interesse necessário nos educadores, pois o minicurso 
foi planejado com foco nesses profissionais e apenas uma pequena 
quantidade participou, sendo em sua maioria professores que atual-
mente exercem a função de coordenadores, assessores pedagógicos e 
outras atividades administrativas.
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Muitos são os educadores que se queixam que os alunos não 
sabem interpretar uma questão dissertativa ou mesmo um simples 
problema matemático, refletindo a fragilidade que o ensino vem 
enfrentando. Essas queixas, geralmente, estão associadas a um diag-
nóstico mais amplo: os alunos não têm o hábito da leitura, porém, uma 
parte significativa desses professores também não leem e não sabem 
interpretar tais problemáticas advindas da leitura de mundo dos 
alunos. Partindo disso, é possível perceber que embora o educador 
defenda que o aluno precisa lê, muitos não gostam dessa prática, não 
acham importante ou não têm tempo para ler.

Percebe-se assim que o desinteresse em debater sobre a te-
mática nos faz pensar a respeito de possíveis hipóteses para a proble-
mática, pois entre tantas, podemos citar que o professor sempre alega 
estar sobrecarregado e não dispor de tempo para obter ou aprimorar 
novas práticas de leituras. Salientando ainda, que geralmente essa 
atividade é associada apenas ao professor de língua portuguesa e/ou 
literatura. Portanto, é fundamental que a formação de mediadores 
esteja em todos os lugares e disponíveis para todos os envolvidos no 
processo educacional.

Partindo desse pressuposto, Castilho (2009) aborda que a po-
líticas públicas voltadas para a formação de mediadores muitas vezes, 
em vez de incluir acaba excluindo. Assim, “as políticas públicas para a 
formação de mediadores de leitura devem levar em conta a diversida-
de cultural, a regionalização e as pessoas que vivem nas zonas rurais 
do nosso imenso país” (CASTILHO, 2009, p. 69).

Portanto, é importante mencionar que a mediação sendo 
feita entre todos os educadores, as disciplinas poderão desenvolver 
em suas práticas pedagógicas o incentivo à leitura, para a melhoria 
das práticas educativas e serem vistas como uma das atribuições de 
qualquer educador, além disso, a leitura alcança todas as habilidades e 
competências do ensino.
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Se o indivíduo lê com frequência textos variados, tornar-se-á 
capaz de desenvolver melhor suas metodologias e aptidões multidisci-
plinares, tendo prazer em ler. Dessa maneira, cabe ao professor o papel 
de incentivar, estimular e criar pontes entre o aluno e os livros, além 
disso, deve ter a função de mediador para que o seu aluno se torne um 
leitor em potencial, pois Antunes (2001) afirma que o grande professor 
é aquele que se preocupa em ensinar o aluno a ler e compreender um 
texto e a se expressar com lucidez.

Junto a esse processo está a escola, que deve proporcionar o 
hábito da leitura e trabalhar com metodologias que auxiliem o professor 
a formar alunos/leitores. Portanto, todos podem ser mediadores, entre-
tanto a comunidade escolar não prioriza a leitura como princípio basilar 
do conhecimento, assim é necessário que a escola não apenas acumule 
os mais diversos conhecimentos, mas que ensine o aluno a raciocinar, a 
desenvolver a criatividade, a imaginação e o espírito crítico e principal-
mente que consiga estimular o aluno para a aquisição do conhecimento.

O workshop “Lê pra mim?!!!” se tornou uma oportunidade 
ímpar para o desenvolvimento e capacitação quanto ao papel dos edu-
cadores. Esse é, sem dúvidas, um dos passos iniciais para a construção 
de uma nova aprendizagem acerca da mediação de leitura.

Para atender às novas concepções de leitura na educação, é 
necessário preparar o educador para a formação de alunos leitores e 
consequentemente, críticos, reflexivos e criativos capazes de secom-
prometerem com a construção de hábitos de leitura e escrita e de uma 
prática profissional enriquecedora.

Para que esse ato se manifeste, é necessário que todo educador 
tenha consciência do papel e da importância da leitura para a constru-
ção do conhecimento e desenvolvimento do indivíduo e a necessidade 
de práticas pedagógicas mais eficientes e contextualizadas com os 
novos formatos de leitura digital.

Nesse sentido, a leitura, inquestionavelmente, exerce grande 
importância na formação do ser humano. Assim o workshop, abriu 
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espaço para que os indivíduos desenvolvessem estratégias para a 
implementação de novas propostas pedagógicas, devendo, portanto, 
ser incentivado para que o maior número de educadores participe e 
multiplique essas propostas de mediação de leitura com o intuito de 
atingir também o maior número de leitores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se que a educação é capaz de oferecer tanto a criança, 
quanto ao jovem e ao adulto a possibilidade de se desenvolver integral-
mente nesse sentido, sendo por meio do acesso à leitura que a escola 
poderá exercer um papel fundamental na formação do aluno leitor e 
a mediação poderá ser um dos caminhos mais efetivos para tornar o 
cidadão melhor, sabendo diferentes formas de ser, viver, compreender 
e explicar o mundo.

As atividades desenvolvidas no decorrer da disciplina e do 
workshop demostraram algumas particularidades, entre elas foi pos-
sível compreender que a leitura é um princípio fundamental no pro-
cesso do desenvolvimento e está presente em todas as competências 
do ensino. A leitura é uma forma de comunicação, interação, criação, 
aquisição de novos conhecimentos que possibilitam ao ser humano 
se metamorfosear e acompanhar as mudanças no decorrer do tempo.

Saber ler não é uma atividade simples, pois exige a compreen-
são da leitura de mundo e do texto, interpretando o que foi lido e con-
comitante a isso a leitura leva a uma escrita melhor e mais elaborada, 
pois desenvolve várias habilidades, amplia o vocabulário, a cultura, a 
criatividade.

É fundamental que todos os educadores se envolvam em 
programas de leituras, pois não se pode excluir a leitura da vida do 
aprendiz, faz-se necessário assim que a comunidade escolar esteja 
totalmente comprometida com essas questões.
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Professores devem ser exemplos, mudando suas metodologias 
e encorajando seus aprendizes a lerem mais, conhecer novos livros 
(seja no formato físico ou digital) e a compartilhar essas experiências. 
Com isso, o ato de ler pode revolucionar cada leitor e fazê-lo ultrapassar 
os limites da escola para que possamos melhorar o nível da educação.

Em linhas gerais, é necessário recuperar o verdadeiro signifi-
cado da leitura e transformar metodologias que são utilizadas atual-
mente. Sem contar que, se o professor compartilhar seu gosto pela 
leitura e gerar oportunidades aos alunos a desfrutarem o prazer de se 
deleitar em um bom texto, consequentemente irá gerar bons frutos, 
bons leitores.

Vale mencionar também, a necessidade que a escola tem em 
adotar ações no sentido de ampliar e de orientar o ensino da leitura, 
envolvendo todo o corpo docente e todos os componentes curricula-
res, bem como conscientizá-los a conhecer e fazer uso de práticas de 
leituras e garantir assim um nível melhor na aprendizagem.

Acredita-se que a realização deste workshop serviu de moti-
vação e ocorreu de maneira satisfatória, para o incentivo a busca de 
novas práticas e melhoria de outras, como uma forma de intensificar 
e instigar o pensamento de cada um dos envolvidos nesse projeto. 
Além disso, foi notório perceber o quanto o encontro contribuiu sig-
nificativamente na vida dos envolvidos, principalmente por saber que 
essa experiência irá gerar o ato de formar novos leitores, mediadores 
e práticas leitoras.
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GESTÃO ESCOLAR E A RELAÇÃO 
PROFESSOR E ALUNO: ALGUMAS 

QUESTÕES CURRICULARES
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RESUMO
O referido trabalho intitulado gestão escolar e a relação professor e aluno: 
algumas questões curriculares têm como objetivo discutir como o currículo 
tem sido pensado pela gestão escolar, no intuito de valorizar os conhecimen-
tos prévios dos discentes, levando em consideração a autonomia do profes-
sor em suas práticas curriculares dentro da sala de aula. Em decorrência, 
procuramos comparar as práticas curriculares, apontando novos caminhos 
para a reorientação do currículo; de modo que possamos discutir os pós e 
contras do currículo atual. Para o desenvolvimento deste artigo se realizou 
a pesquisa, de abordagem qualitativa, bibliográfica, sendo que a coleta de 
dados foi realizada por meio de consultas a livros, artigos de internet, de 
revistas especializadas, sendo fontes credenciadas, organizada de modo a 
complementar o conhecimento que já existia na temática, apresentando de-
finições e conceitos presentes na prática docente. Dentre as leituras teóricas 
para fundamentação do trabalho destacamos: Arroyo (2011), Esteban (2008), 
Lei n° 9.394/1996, Libâneo (1998), dentre outros que serviram de norte para 
desenvolvermos nossas reflexões. Concluímos com este trabalho a compre-
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ensão de que a transformação da prática pedagógica deve iniciar a partir da 
formulação do currículo; o professor precisa entender que a construção do 
currículo escolar é um processo contínuo, inacabado.
Palavras-chave: Gestão Escolar. Currículo. Educação. Professor. Aluno.

INTRODUÇÃO

Partindo das leituras feitas acerca do tema identificou-se que 
a problemática em torno do currículo começa a partir do momento 
em que a gestão escolar conversa entre si e repassa aos professores o 
cronograma de conteúdos a serem seguidos em cada ciclo, impondo o 
que tem de ser trabalhado em sala de aula, sem consultar as nuances 
que os docentes podem sugerir; o planejamento é feito pela coordena-
ção pedagógica, o professor não tem como planejar, executar, avaliar 
e reelaborar o processo de ensino – aprendizagem caso o educando 
não consiga alcançar os objetivos almejados. A partir daí, pensa-se 
como o currículo pode ser repensado pela gestão escolar no intuito de 
valorizar os saberes discentes levando em consideração a autonomia 
dos professores em suas práticas curriculares dentro da sala de aula.

Entende-se que o currículo escolar não pode esta pautado ape-
nas em o professor ensinar todos os conteúdos que o planejamento 
escolar exige, mas também na compreensão de que é o professor tem 
que elaborar, seguir um currículo escolar que leve em conta as especi-
ficidades de cada aluno; do seu contexto, realidade social; respeitando 
o tempo de aprendizagem de cada educando.

O interesse em investigar a gestão escolar e a relação professor 
e aluno: algumas questões curriculares têm como objetivo discutir 
como o currículo tem sido pensado pela gestão escolar, no intuito de 
valorizar os conhecimentos prévios dos discentes, levando em conside-
ração a autonomia do professor em suas práticas curriculares dentro 
da sala de aula. Pretende-se fazer assim uma comparação das práticas 
curriculares, apontando novos caminhos para a reorientação do cur-
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rículo, de modo a fazer uma discussão dos pós e contras do currículo 
atual, para saber se existe um posicionamento diante da autonomia e 
das múltiplas vivências dos alunos.

O artigo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa, de abor-
dagem qualitativa, bibliográfica, de caráter exploratório e para a 
coleta de dados foi realizada por meio de consultas a livros, artigos 
de internet, de revistas especializadas, sendo fontes credenciadas, 
organizada de modo a complementar o conhecimento que já existia 
na temática, apresentando definições e conceitos presentes na prática 
docente. Dentre as leituras teóricas para fundamentação do trabalho 
destacamos: Arroyo (2011), Esteban (2008), Lei n° 9.394/1996, Libâ-
neo (1998), Moreira e Silva (2013), Pacheco (2005), Sacristán (1999), 
Silva (2008) dentre outros que serviram de norte para desenvolvermos 
nossas reflexões.

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA

Para o desenvolvimento deste artigo se realizou a pesquisa, de 
abordagem qualitativa, bibliográfica, de caráter exploratório e para a 
coleta de dados foi realizada por meio de consultas a livros, artigos de 
internet, de revistas especializadas, sendo fontes credenciadas, organiza-
da de modo a complementar o conhecimento que já existia na temática, 
apresentando definições e conceitos presentes na prática docente.

Segundo Dias (2017, p. 24), a pesquisa qualitativa é um “con-
junto de práticas interpretativas centradas no entendimento do signi-
ficado das ações do SER HUMANO, no qual é capaz de trabalhar com 
paradoxos, incertezas dilemas éticos e ambiguidades”. No que tange 
aos procedimentos, a pesquisa é exploratória e bibliográfica. De acordo 
com Corrêa (2008, p. 234), a pesquisa exploratória “é a pesquisa que 
busca um conhecimento inicial sobre determinado tema ou objeto de 
estudo”. Comumente este tipo de pesquisa é feita por meio de livros, 
consultas em sites credenciados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE AS PRÁTICAS 
CURRICULARES

O currículo pode ser entendido como uma construção social 
e histórica, um caminho de práticas e vivências educacionais que os 
alunos percorrem até chegar a um determinado local, sendo compos-
to por um vasto leque de experiências; conceitos; conhecimentos de 
mundo; vivências sociais, políticas, culturais e econômicas. Em suas 
práticas curriculares o professor encontra a sua disposição dois grupos 
seletos de tendências pedagógicas. De um lado as tendências pedagó-
gicas chamadas conservadoras, voltadas para o liberalismo econômico, 
em ressalva, tendência Tradicional; Escola Nova e Tecnicista. Do outro 
lado, as teorias pedagógicas denominadas progressistas, voltadas para 
o progresso social, político, econômico; em ressalva, tendência Liber-
tária, Libertadora e Crítico Social dos Conteúdos.

Trazendo para o currículo temos autores que foram precursores 
desta tendência destacando como principal Bobbitt, citado por Pache-
co (2005, p. 32); o primeiro a formular uma teoria clara de currículo. 
Com seu livro The Curriculum de 1918, defendia que o conteúdo a ser 
transmitido em sala de aula deveria atender a objetivos previamente 
estabelecidos, com procedimentos e métodos, visando sempre resul-
tados precisamente mensurados.

De acordo com o autor, o currículo pode ser entendido como 
um conglomerado de práticas que os educandos experimentam, per-
meando em uma concepção tradicionalista do ensino, visto que, as 
práticas pedagógicas eram voltadas para a adultização, com o objetivo 
de moldar comportamentos. Pode-se verificar que a padronização do 
currículo era realizada de acordo com os ditames da época, focando 
na eficácia da mão de obra; inexistindo a liberdade, emancipação e 
autonomia dos alunos. A tendência tradicional de currículo até os dias 
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de hoje continua disputando espaço no âmbito escolar, em especial, 
no imaginário dos professores e gestores pedagógicos.

A tendência conservadora também disputa espaço com a teoria 
crítica do currículo, a mesma emerge com a finalidade de emancipar 
o conhecimento, libertá-lo de toda memorização antes referenciada, 
assumindo uma proposta de intervenção refletida e fundamentada. A 
teoria conservadora é a primeira a organizar as práticas escolares, com 
intencionalidade política e formativa, que são expressas nas práticas 
socializantes de cada docente. Desta forma, o currículo é trabalhado 
analisando as desigualdades sociais, a realidade dos alunos, de fato, a 
resistência ao sistema opressor. Tendo como defensores Marx, Tadeu 
da Silva, Moreira e entre outros.

O CURRÍCULO E A CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DO 
PROFESSOR

O currículo é um espaço político onde inferem relações de 
poder e de identidade. Não existe neutralidade neste campo tão am-
plo e disputado, visto que a prática educativa é dotada de intenção e 
intencionalidades, tendo ligação com o ato de saber planejar, executar 
e avaliar as atividades desenvolvidas com os alunos em sala de aula 
(PAIXÃO, 2010), é importante acrescentar também, a existência de 
vários níveis de currículo, sendo ele: formal, oculto e real; tais níveis 
diferenciam o quanto o aluno aprendeu ou deixou de aprender. O 
currículo formal é o que está estabelecido pelos sistemas de ensino, 
sendo expresso nas diretrizes curriculares e que o corpo docente tem 
de seguir.

O currículo oculto destaca as inferências de professores no 
ensino e dos discentes na aprendizagem, valorizando os conhecimen-
tos prévios e as práticas vivenciadas pelos alunos no cotidiano, diz-se 
que o currículo é oculto porque ele não aparece no planejamento do 



654COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

professor (MOREIRA; SILVA, 1997). O currículo real é praticado em 
sala de aula com os alunos e professores, seguindo o projeto político 
pedagógico e planos de ensino (SACRISTÁN, 1999).

É válido ressaltar a presença destes tipos de currículos na sala 
de aula, sempre fazendo uso da intencionalidade dos sujeitos. A sala 
de aula é um espaço de disputa de novas identidades profissionais 
porque é dentro da mesma que o docente tem o seu controle efe-
tivado, é no currículo oculto, em especial, que o mesmo busca agir 
de forma autônoma, inferindo na aprendizagem do aluno e no que 
é entendido como o correto a aprender e avaliar. Embora a prática 
docente ainda esteja submerso em uma visão sacralizada e tradicional 
do currículo, é evidente que as lutas pela autonomia profissional tem 
tido um progresso nas últimas décadas, autonomia está que se choca 
não apenas com os controles gestores, mas também com a rigidez do 
ordenamento curricular.

No entanto, professores que fogem dos ditames curriculares em 
sala de aula geralmente enfrentam dificuldades. Não só pelo que ensinar, 
mas também por que lhe é cobrado pelo gestor; apresentar resultados 
visíveis e possíveis de serem mensurados a respeito da aprendizagem 
do aluno. Partindo disso, percebe-se que as diretrizes curriculares per-
deram sentido inovador, soterradas no caráter impositivo das políticas 
nacionais e estaduais de avaliação (Prova Brasil, Saeb, ENC, Ideb, Enem, 
Encceja). Neste sentido, Arroyo (2011, p. 30) afirma que:

As políticas curriculares do que ensinar e como ensinar, 
do que avaliar, exigir dos professores e dos alunos nas 
provas escolares e nacionais ou estaduais têm agido 
como um marco conformador e controlador do trabalho 
e das identidades profissionais. [Obrigando o professor 
a] olhar apenas para o que ensinar para obter bons 
resultados nas avaliações. Submetem a que seu trabalho 
docente seja avaliado em função apenas desses resulta-
dos, que sua carreira, até seus salários sejam condicio-
nados a resultados matemáticos, estatísticos.
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O autor destaca que as provas escolares, as avaliações exer-
cem opressão no professor e nos alunos, sendo que o docente está 
condicionado a valorizar apenas os alunos que obtém os resultados 
esperados nas avaliações. Nesta perspectiva, o professor está subme-
tido em seu fazer pedagógico apresentar os melhores resultados nas 
avaliação institucional e de larga escala. Ao indagar e determinar o que 
ensinar ou o que avaliar e ainda o que cobrar dos alunos e professores, 
o currículo demonstra o poder, tanto de alienar quanto de libertar, que 
exerce sobre a prática docente.

É importante afirmar que o currículo não é neutro, pelo con-
trário, está imerso em subjetividades haja vista que é formulado por 
pessoas políticas com interesses e objetivos específicos. As diretrizes 
da educação básica encaminham como o ensino deve ser aplicado e 
quais os conteúdos devem ser ministrados, no entanto, desconside-
ram e secundarizam conhecimentos vivos trazidos pelo aluno, pelas 
múltiplas culturas e vivências. “Hoje grupos técnicos desconhecidos 
impõem a todas as escolas e a seus profissionais o que decidem como 
prioritário ou descartável na garantia do direito ao conhecimento” 
(ARROYO, 2011, p. 39). Vale ressaltar que esses grupos estão ali em 
favorecimento da cultura dominante, reforçando portanto aos indi-
víduos integrantes dessa classe, conhecimentos, e excluindo aqueles 
que não compreendem o código cultural estabelecido.

Antes de iniciar o ano letivo, as propostas curriculares são 
elaboradas, compreendendo as competências e habilidades preesta-
belecidas no currículo, seguindo os conteúdos que já se encontram 
perpetuados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Os gestores 
como “guardiões” do currículo apresentam as normas, os objetivos e 
são responsáveis pela concretização do mesmo.

Além disso, o sistema vigia e cobra constantemente os profes-
sores, o que não é ruim, a crítica não se dá ao fato da normatização 
ou da organização, pelo contrário, é imprescindível que exista regras e 
objetivos. No entanto, torna-se é imprescindível lembrar que diferente 
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do corpo gestor, os professores estão na linha de frente deste processo 
que compreende desde o currículo nacional até o ambiente da sala 
de aula. Como convive frente a frente com as múltiplas vivências do 
aluno é importante que o mesmo não seja enclausurado em uma prá-
tica definitiva, mas que tenha autonomia para criar e recriar quando 
necessário a sua prática pedagógica.

O PROFESSOR É MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM

Durante muito tempo a prática pedagógica se centrava no 
professor, o mesmo era visto como sendo um mero transmissor de 
conhecimento, de forma que repassava conteúdos e os alunos me-
morizavam, sem qualquer reflexão. No fim do processo, os alunos 
reproduziam os conteúdos que lhes eram transmitidos por meio de 
uma avaliação; desta maneira, torna-se evidente que as informações 
memorizadas pelos discentes desviava da proposta de um ensino crí-
tico, reflexivo. Hoje, exige-se que o professor produza conhecimentos 
em sintonia com o aluno e que ambos possam trocar experiências de 
mundo, estabelecendo uma relação horizontal. A Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação nº 9.934/96, no artigo 26 estabelece que:

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamen-
tal e do ensino médio devem ter base nacional comum, 
a ser complementada, em cada sistema de ensino e em 
cada estabelecimento escolar, pra (sic) uma parte diver-
sificada, exigida pelas características regionais e locais 
da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.

Embora isso seja cobrado por um documento base da educação, 
sabe-se que estas considerações não são aplicadas à risca na realidade 
da educação brasileira. Devido as exigências de resultados, muitos 
professores se veem obrigados a abrir mão da sua subjetividade, hu-
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manidade para preparar alunos visando os testes de eficiência, então 
o que ocorre é que o currículo estabelece um ensino mais humano, no 
entanto não proporciona aos docentes os meios para serem realizados.

De acordo com Esteban (2008, p. 15) “a professora precisa tornar 
o outro sujeito da relação um objeto de conhecimento, interrompendo 
as relações intersubjetivas – tecidas pelo diálogo que conecta atividades 
escolares – e transformando-as”. Portanto, conhecer os alunos e fazer 
parte do papel desempenhado por cada um é um benefício na interação, 
um fazer pedagógico que vai além dos saberes conteudistas.

Como forma de reforça a ideia de Esteban (2008), Libâneo 
(1998) afirma que o professor media a relação ativa do aluno com 
os conteúdos próprios de sua disciplina, levando em consideração o 
conhecimento, a experiência e o significado que o educando traz à sala 
de aula; o seu potencial cognitivo; sua capacidade e interesse. Nesse 
sentindo, o conhecimento prévio do aluno tem de ser valorizado, usan-
do a aprendizagem significativa.

Neste sentido, o aluno é, antes de tudo, um ser humano que 
está em desenvolvimento constante; enfrentando dúvidas, angústias, 
dificuldades que, por vezes, busca na escola um refúgio dos seus 
problemas fora dela; entendendo que a escola é uma instituição que 
mudará sua vida, preferencialmente, para melhor. Assim, faz-se neces-
sário que o professor preste a sua solidariedade, principalmente neste 
momento, incentivandoo, harmonizando, valorizando, possibilitando 
assim a busca da construção do seu conhecimento a partir das neces-
sidades de cada um.

Faz-se necessário que o professor analise a nossa sociedade 
como ela transparece, sendo complexa, marcada por um distribuição 
desigual de renda, poder cultural; devendo reconhecer de maneira 
plausível as coerções estabelecidas pelos indivíduos que detém pode-
rio. Em destaque, Moreira e Silva (2013, p. 90) mencionam o posicio-
namento do professor diante do que foi dito anteriormente:
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[...] ou seja, deve “reconhecer as próprias raízes” na 
cultura, na história e nos interesses sociais que lhe 
deram origem. Consequentemente, ele não homogenei-
zará essa cultura, essa história e esses interesses sociais, 
tampouco homogeneizará os alunos. “Tratamento igual” 
de sexo, raça, etnia, ou classe, de igual nada tem um cur-
rículo e uma pedagogia democráticos devem começar 
pelo reconhecimento dos “diferentes posicionamentos 
sociais e repertórios culturais nas salas de aula, bem 
como das relações de poder entre eles”.

Os autores destacam que o professor tem que estabelecer a 
relação com o aluno de forma a tratá-lo como diferente, único. O tra-
tamento igual com alunos diferentes é balela, dessa forma, para que 
a pedagogia seja vista como democrática, é fundamental reconhecer 
as diferenças culturais, posicionamentos políticos, econômicos que 
cada discente traz consigo. Reconhecer diz respeito às características 
internas e externas dos alunos, condições de aprendizagem no seu seio 
familiar, de instrução; conquistas e realizações; todos são capazes de 
aprender, com talentos e desafios diversificados. Os educadores pre-
cisam ser flexíveis com aqueles alunos por exemplo, que não poderão 
levar a tarefa de casa concluída para a classe, se falta um lápis, procura 
saber, comunicar aos pais que o discente não está levando; entender 
o porquê.

Anteriormente, o professor era o principal no processo de ensi-
no, caracterizando os alunos como tábula rasa, seres passivos de alie-
nação e subordinação, dignos da educação bancária; programando-os 
para dedicarem-se à moral dos bons costumes, focando na intelectu-
alidade para que o liberalismo econômico acontecesse. O currículo da 
época era voltado para a memorização de conteúdos programados, 
sem fazer referência às vivencias dos alunos.

Na visão dos progressistas, no espaço escolar o professor tem o 
papel de mediar a relação dos educandos com o mundo, visando a li-
berdade, emancipação do aluno; o indivíduo deixa de ser heterônomo 
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e passa a ser autônomo, o que exige estabelecer uma relação de soli-
dariedade, harmonia, companheirismo; valorizando os conhecimentos 
prévios adquiridos em casa, na socialização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio das leituras feitas em fontes bibliográficas, podemos 
afirmar a necessidade do currículo escolar se adaptar as questões 
sociais, políticas, culturais e econômicas que se fazem presentes na so-
ciedade, vista como complexa. Partindo disto, foi discutido a respeito 
da interação professor-aluno e sobre a complexa ideia de autonomia 
docente defendida e até criticada por muitos da área da educação.

De acordo com a intencionalidade do professor, podendo ser a 
de despertar à criticidade do educando, a fim de que o mesmo tome 
decisões que destacam a sua cidadania, é necessário um conhecimento 
das expectativas desse sujeito. Portanto, conhecer o educando implica 
saber quem ele é, de onde vem, como chegou até o espaço escolar, 
o que espera do ano letivo, quais as expectativas que tem por parte 
do ensino e da sua aprendizagem; é importante manter um vínculo 
próximo com os discentes.

Embora seja correto que o professor leve em conta as vivências 
do aluno, muito pouco poderá fazer quando sua prática pedagógica 
é constantemente avaliada e monitorada, tendo como parâmetros 
uma transmissão de conteúdos e avaliação de progresso sistemático. 
Partimos então para o outro dilema: a autonomia do docente onde se 
entende que o profissional da educação que convive frente a frente com 
os alunos na sala de aula, deveria ter uma maior autonomia, ou pelo 
menos, uma participação considerável na formação do currículo escolar.

Por meio das múltiplas vivências dos alunos, o educador pode-
rá engajar os alunos intimamente nas metodologias de ensino, dando 
espaços para se manifestarem quanto às dificuldades de realizar uma 
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expressão numérica, por exemplo; escutá-los no que tange à não 
fixação do conteúdo programado; pedindo ajuda para elaborar uma 
aula, perguntando o que poderia ser feito para que compreendessem 
o tema da aula; sendo um trabalho de coautoria, corresponsabilidade, 
estabelecendo uma relação harmônica, humana e confiável entre do-
centes e discentes; sem deixar de seguir o plano de ensino que tanto 
enclausura o professor, de forma que valoriza os saberes discentes.

Conclui-se que a transformação da prática pedagógica docente 
no espaço escolar deve iniciar a partir da formulação do currículo, 
deixando o caráter impositivo e agir em conjunto com aqueles que 
realmente vivenciam a realidade da sala de aula; o professor e aluno 
sempre visando valorizar as experiências dos educandos, suas múlti-
plas vivências e necessidades formativas.
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A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:  
UMA PRÁTICA DE ESCUTA SENSÍVEL  

NO AMBIETE ESCOLAR1

Glassuede Venesa dos Santos Silva 
Claudia Paranhos de Jesus Portela 

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica. Prática Pedagógica. Escuta Sensível.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho decorre de uma experiência vivenciada em 
uma escola pública estadual da Bahia, alocada em Lauro de Freitas-BA, 
com estudantes do ensino médio, dos turnos matutino e vespertino, 
nos anos de 2018 e 2019. Este texto visa apresentar relato de uma 
ação do projeto Setembro Amarelo pela valorização da vida. Em uma 
relação aproximada de atenção e acompanhamento dos estudantes, a 
gestão pedagógica, exercida pela coordenadora da instituição, passou a 
perceber um problema eminente entre alguns adolescentes da escola: 
sentimentos de baixo autoestima, pensamentos suicidas e automuti-

1  O texto configura-se como um resumo expandido da pesquisa e/ou experiência 
pedagógica realizada (nota dos/as organizadores/as).
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lação. Pesquisando acerca destas questões, a coordenadora levantou 
o seguinte problema: de que forma a coordenação pedagógica pode 
contribuir com a promoção de bem estar e de redução de automutilação 
entre estudantes no ambiente escolar? Pensando nisso foi elaborado um 
projeto pedagógico, em que buscamos o apoio da Secretaria de Saúde 
do município, do Centro de Apoio Psicossocial – Caps e de parceiros de 
Faculdades particulares regionais. Uma das ações realizadas foi uma 
série de encontros de grupo, intitulada “saúde socioemocional: uma 
pausa para sentir” que propunha momentos de partilha, com dinâmicas 
direcionadas para terapia de grupo, a qual pretende mostrar o trabalho 
da coordenação pedagógica em uma prática de promoção de escuta 
sensível nas relações com os discentes. Abordaremos também, neste 
texto, o histórico da coordenação pedagógica e suas funções além dos 
princípios norteadores de uma gestão escolar democrática e participa-
tiva que possibilita a interação entre gestão pedagógica e escolar com a 
equipe docente e discente de uma instituição de educação formal.

A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA HISTÓRIA E SUA 
FUNÇÃO

A gestão pedagógica é, entre todas as dimensões da gestão 
escolar, a que mais se aproxima a atividade fim da escola. Na Cons-
tituição da República Federativa do Brasil, no artigo 208, inciso VII 
e na LDB nº 9.394/96, em seu artigo 15, assegura à gestão escolar 
a autonomia em dimensões, são elas, administrativa, pedagógica 
e financeira. Nesta autonomia, tanto a responsabilidade individual 
quanto a coletiva são elementares para alcance das metas pensadas 
e estabelecidas para a instituição. 

A ação do coordenador pedagógico ocupa um lugar de neces-
sária articulação entre os segmentos de uma escola, professores, ges-
tores, colaboradores, estudantes e suas famílias, além da comunidade. 
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Sua responsabilidade no acompanhamento e gerenciamento do fazer 
pedagógico é indispensável para o bom desenvolvimento docente e 
discente na educação escolar. 

Historicamente, o papel do coordenador pedagógico na escola 
foi exercido pelo supervisor educacional, que em decorrência do con-
texto político em que foi constituído, assumiu o caráter mais técnico 
do que pedagógico. A Ldben 5692/71 respaldou a função do super-
visor educacional, quando permitiu, a este, o controle das práticas 
pedagógicas no sentido do cumprimento do programa curricular, isto, 
em um contexto pedagógico em que a preocupação era o repasse de 
conteúdo e o resultado obtido pela aprovação do aluno. 

No período das décadas de 1970 a 1980, o coordenador peda-
gógico ocupou um lugar mais técnico e fiscalizador do que mediador 
e gerenciador de processos formativos. Só a partir da década de 1990, 
em função das diversas mudanças sociais, políticas, culturais e pedagó-
gicas, o coordenador passa a ser um dos profissionais articuladores dos 
processos de ensino e de aprendizagem, e é responsável por contribuir 
efetivamente com os bons resultados e com o processo de formação 
dos professores, além de coparticipante da equipe gestora escolar e 
organização da prática pedagógica na escola.

Neste sentido, no que diz respeito à prática pedagógica, Andra-
de (2015, p. 15) nos esclarece que:

Esta expressão parece ter uma redundância, ao tempo 
em que pretende uma adjetivação de um tipo específico 
de prática. A “prática” em si, remete a uma ação, a um 
fazer que, subjacentemente, traz a necessidade do 
saber-fazer, que se desdobra em vários conhecimentos 
do fazer, enquanto práticas exercidas em contextos hu-
manos e sociais diferenciados. O elemento pedagógico, 
por sua vez, também se refere àquilo que, no contexto 
escolar, tem relação direta com a prática do professor 
e, etimologicamente, à prática de condução da criança 
pelo professor em razão do seu processo de escolariza-
ção ou, de educação escolar.
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Dito isso e sabendo que o profissional de coordenação peda-
gógica é o principal responsável pelo gerenciamento de processos de 
ensino e aprendizagem é preciso reconhecer que o profissional de 
coordenação também quem assume um relevante papel em colaborar 
com a promoção e efetivação da gestão democrática e participativa 
da escola, proporcionando práticas para solucionar problemas que 
surgem e interferem no caminhar dos envolvidos, inclusive os estu-
dantes, colaborando com a solução de conflitos pedagógicos e sociais 
presentes na rotina da escola. 

Uma tarefa imprescindível deste profissional é colaborar 
com a formação de professores, dentro do espaço escolar. Para isso, 
o coordenador pedagógico deve assegurar as reuniões de Atividade 
Complementar (AC), ação prevista na Lei nº 8.261 de 29 de maio de 
2002, do Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e do 
Médio do Estado da Bahia, no artigo 8º, em que lista suas funções, 
otimizando este tempo com estudos e discussões pertinentes aos 
processos de ensino e de aprendizagem, bem como leituras e diálogos 
acerca das situações que interferem na aprendizagem dos discentes, 
as contribuições das famílias e estratégias de encaminhamentos. Além 
de outras temáticas fundamentais para a escola. 

METODOLOGIA

Este trabalho teve como princípio metodológico a pesquisa ação, 
por ser uma investigação sustentada na intervenção durante a prática 
gestora pedagógica, com o cuidado da observância das relações cons-
truídas no espaço escolar e poder articular medidas que colaborem com 
o bem estar dos discentes que demandam atenção especial. Atenção 
exigida por se destacarem em situações conflituosas ou de discursos 
de alerta, como baixo auto estima, sentimentos de incapacidade ou de 
fracasso, frases de cunho suicidas e situações de automutilação.
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Considerando a importância em intervir no problema detec-
tado, a pesquisa-ação é uma metodologia em que propõe dividir a 
responsabilidade reflexão e solução de forma coletiva, visto que:

é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma 
ação ou com uma resolução de um problema coletivo e no 
qual os pesquisadores e os participantes representativos 
da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2011, p. 20).

Ainda assim, a atividade aqui relatada demandou um cuidado, 
especial da coordenação pedagógica, que atenta às situações apre-
sentadas pelos alunos, propôs uma intervenção intencional, com uma 
prática psicopedagógica que promovesse a fala e o enfrentamento dos 
conflitos vivenciados. 

Esta atividade foi o projeto Setembro Amarelo pela valorização 
da vida, que tiveram suas ações realizadas, de setembro a dezembro, 
com promoção de palestras, momento de arte, como expressão cor-
poral, música e teatro, além das atividades de grupo sob a mediação 
de profissionais da educação, da psicopedagogia, da psicologia e da 
psicanálise. O projeto Setembro Amarelo pela valorização da vida 
apresenta como objetivos:

1. Promover palestras disseminando informações acerca da 
autodestruição, automutilação e suicídio.

2. Desmistificar que falar sobre suicídio e ações autodestruti-
vas podem incentivar o ato.

3. Oportunizar momentos de fala e enfrentamento dos confli-
tos e sofrimentos vividos.

4. Resgatar o bem estar dos estudantes envolvidos nas ações.
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Acreditando que “a desinformação sobre o fenômeno do suicí-
dio gera, muitas vezes, tabu e preconceito que se traduzem em julga-
mentos prévios, interpretações simplistas, reações de indignação, de 
punição e de condenação”2, a escola decidiu utilizar a escuta sensível 
para acolher os estudantes e poder exercitar a empatia dos participan-
tes e estabelecer uma relação de confiança no grupo e com a profis-
sional que acompanhava os trabalhos. Nesta proposta contamos com 
a participação direta de uma profissional psicopedagoga e da área da 
psicanálise, que junto a pedagoga, oferecia escuta individual e coletiva 
aos discentes que apresentavam alguma dificuldade de integração e de 
ordem emocional. Isso, acreditando que como afirma (BARBIER, 2002), 
“a escuta sensível reconhece a aceitação incondicional de outrem. O 
ouvinte sensível não julga, não mede, não compara. Entretanto, ele 
compreende sem aderir ou se identificar às opiniões dos outros, ou ao 
que é dito ou feito”.

Nos encontros coletivos eram abordadas questões dos confli-
tos comuns da adolescência, como, sexualidade, identidade, família, 
mas também sentimentos de baixo autoestima, autodestruição e até 
pensamento suicidas. O propósito foi, por meio da fala e escuta, fazer 
mediações com dinâmicas que promovessem a busca da superação 
com enfrentamento das situações relatadas ou não. 

Neste processo a intenção era que os estudantes participantes 
dos encontros pudessem se fortalecer emocional e mentalmente, a fim 
de efetivar a integração social com colegas e professores, o que era, 
muitas vezes comprometida pela situação e pudessem restabelecer 
condições de manter a prática de estudos, pois eram deixados neste 
os resultados de baixo desempenho pela dificuldade de concentração 
e de insuficiência motivação para a vida escolar.

O suporte oferecido pela coordenação, envolvendo os pro-
fessores e as famílias desses discentes, constituiu-se em uma prática 

2  Cartilha Suicídio enigma e estigma social: falando abertamente sobre o assunto (2018).
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de intervenção para a superação das dificuldades apresentadas pelos 
estudantes. Esta prática, possibilitou o reconhecimento pelas famílias 
e comunidade externa, do trabalho responsável e comprometido da 
gestão no processo educativo, traduzido em cuidado pedagógico, com 
atenção às demandas apresentadas dos processos do fazer educativo 
e realizar os devidos encaminhamentos para atendê-las.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pontuando esta experiência como instrumento de reflexão de 
uma prática gestora escolar, democrática e participativa, ressaltamos 
como o trabalho da coordenação pedagógica pode possibilitar e fa-
vorecer processos fluidos, dinâmicos e não linear, direcionado para 
o envolvimento social dos integrantes do processo. O diferencial 
desta experiência com foco no bem estar dos estudantes envolvidos 
e, portanto, da comunidade escolar, é que suas ações participativas 
são permeadas por valores como a ética, na expressão do cuidado e 
atenção aos interesses humanos e sociais. Este princípio vem sendo 
condutor das ações da coordenação no cuidado pedagógico com o 
coletivo escolar de forma especial, com os discentes e seus familiares, 
assegurando a participação ativa e comprometida dos docentes por 
todo o processo.

Compreendemos que a escuta sensível é uma estratégia que 
pode ser utilizada com o maior número possível de alunos, e mais 
especialmente, com aqueles que apresentam diferentes situações 
especiais. No entanto é preciso que haja cuidado com a proposta para 
garantir comprometimento pedagógico nas ações escolares. 
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BOAS PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES  
A PARTIR DA ESTRATÉGIA DE CLUBES

Thiago Jose Bezerra de Lima

RESUMO
Aqui serão realizadas algumas considerações sobre a importância da atuação 
de três clubes da Escola Técnica Estadual (ETE) Ministro Fernando Lyra, que 
participaram da estratégia de clubes, ofertado pelo EduLivre – um projeto que 
disponibiliza uma plataforma digital com trilhas de educação gratuita. Como 
foi a primeira escola técnica estadual implantada em Caruaru, Pernambuco, 
as dificuldades de adaptação dos docentes, discentes e da equipe de gestão 
eram nítidas, principalmente por ser uma modalidade de ensino diferente na 
região, nesse caso, o ensino médio integrado à cursos técnicos. Pressupondo 
que a escola tem a responsabilidade de oportunizar acontecimentos em 
que o educando possa envolver-se em atividades direcionadas à solução de 
problemas reais, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso, 
tornou-se significativa a inserção do EduLivre no ambiente escolar. Neste 
cenário, o objetivo geral é analisar a aquisição das competências determina-
das da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no processo dos Desafios de 
Clubes EduLivre pelas equipes da escola. Os objetivos específicos: analisar as 
competências da BNCC e a sua articulação com o Ensino Médio integrado à 
Educação Profissional; e se posicionar como educador crítico trazendo para 
o ambiente escolar uma maneira inovadora e interdisciplinar de vivenciar os 
conteúdos por meio de projetos de aprendizagem.
Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular. Desafio de Clubes EduLi-
vre. Projeto de Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A partir das necessidades da região do Agreste Pernambucano 
e do seu potencial de desenvolvimento econômico, teve início a oferta 
de cursos técnicos pela rede de ensino estadual de Pernambuco. Vale 
ressaltar da importância da implantação de uma escola técnica situada 
na região do Agreste do Estado, mais precisamente no município de 
Caruaru, pois a cidade acompanha o crescimento da economia per-
nambucana.

Por isso, essa escola pretende, a partir da sua identidade, 
“contribuir para a formação dos jovens e adultos que buscam a cida-
dania pela via da qualificação profissional, integrando as atividades do 
conhecimento escolar às atividades culturais e de entretenimento” 
(ESCOLA TÉCNICA..., 2019), ou seja, a escola traz uma concepção de 
aprendizagem geradora de reflexões, possibilitando ao educando, 
por meio da problematização de situações reais, construir o seu co-
nhecimento pautado na demanda de sua realidade. Dessa maneira, o 
currículo da escola técnica deve garantir:

[...] a formação do perfil profissional dotado de compe-
tências que possibilitem ao profissional a compreensão 
global dos elementos envolvidos, a autonomia, à ini-
ciativa, a capacidade de resolver problemas, trabalhar 
em equipe multiprofissional, aprender continuamente 
e pautar-se por princípios éticos (ESCOLA TÉCNICA..., 
2019, p. 12).

O surgimento de novas realidades e linguagens, digitais e virtu-
ais, “vem demandando aos educadores e da comunidade escolar a sua 
reinvenção, cujo modelo se consolidou no século XIX” (ARAÚJO, 2014, 
p. 8). De maneira ampla, atendendo as recomendações do Ministério 
da Educação por meio do documento base do Plano de Desenvolvi-
mento da Escola – PDE, a rede de ensino visa:
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[...] estimular o ensino médio integrado à educação pro-
fissional, enfatizando a educação científica e humanísti-
ca, por meio da articulação entre formação geral e edu-
cação profissional, considerando a realidade concreta no 
contexto dos arranjos produtivos e das vocações sociais, 
culturais e econômicas locais e regionais, por meio da 
prestação de assistência financeira para construção, 
ampliação, modernização e adequação de espaço físico; 
construção de laboratórios de física, química, biologia, 
matemática, informática e os recomendados no Catálo-
go Nacional de Cursos Técnicos da Setec (MOURA et al., 
2007, p. 4).

Para essa proposta, o docente trouxe para conhecimento da 
escola o projeto EduLivre, que é “um projeto de atuação nacional, sem 
fins lucrativos, em que oferece educação gratuita, divertida e aplicada 
ao mundo real, especialmente para jovens que procuram oportuni-
dades de trabalho e estudo” (CLUBES..., 2021), originado por meio 
de uma iniciativa do Sesi em parceria com a Unesco no Brasil e tem 
como visão ser um movimento para uma ampla rede de parceiros que 
procuram ampliar as oportunidades para os jovens do país.

Para trabalhar com os estudantes da educação básica, O 
EduLivre traz alguns desafios oriundos da estratégia de clubes, onde 
visa trabalhar práticas de inovações educacionais, por meio de uma 
metodologia ativa de aprendizado, fazendo com que jovens de todos 
os lugares do Brasil, pudessem ter oportunidade de aprender as com-
petências necessárias para o mercado de trabalho. Afinal, a missão do 
EduLivre é:

[...] inovar a forma de educar e inspirar o jovem na 
busca por um futuro melhor por meio da educação e 
do acesso ao mundo do trabalho Além disso, conta com 
uma plataforma digital que oferece dezenas de trilhas 
grátis, em diferentes áreas como comunicação, empre-
endedorismo, desenvolvimento pessoal, entre outros 
(CLUBES..., 2021).
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Neste cenário, o objetivo geral é analisar a aquisição das com-
petências determinadas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no 
processo dos Desafios de Clubes EduLivre pelas equipes da ETE Ministro 
Fernando Lyra. De maneira específica, será possível analisar as compe-
tências da BNCC e a sua articulação com o Ensino Médio integrado à 
Educação Profissional; bem como, posicionar-se como educador crítico 
trazendo para o ambiente escolar uma maneira inovadora e interdisci-
plinar de vivenciar os conteúdos por meio de projetos de aprendizagem.

Neste cenário, a finalidade será pautada na análise da percep-
ção dos docentes, discentes e gestão quanto à implantação desse tipo 
de projetos de aprendizagem como metodologia educativa na escola, 
a estratégia de clubes, bem como as mudanças necessárias dessa ini-
ciativa, trazendo para o ambiente escolar uma identidade por meio da 
abordagem dos conteúdos dos variados componentes curriculares, de 
maneira inovadora e interdisciplinar.

Os questionamentos que levaram a motivação para essa meto-
dologia da implantação de projetos de aprendizagem com a estratégia 
de clubes na escola foram demonstrados a partir do desinteresse dos 
estudantes de ensino médio integrado à cursos técnicos em pesquisas 
científicas, tampouco apresentarem perfis de pesquisadores das mais 
distintas áreas. É especialmente no caso desses projetos que os currí-
culos passam a ganhar vida, pois é então que um conjunto de conheci-
mentos gerais, de natureza comum, vai, em primeiro lugar, associar-se 
a conhecimentos e saberes de natureza específica.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A Escola Técnica Estadual Ministro Fernando Lyra, localizada no 
Bairro Cidade Alta, Caruaru, Pernambuco, foi fundada em 2017, ofertan-
do a Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrada ao Ensino 
Médio, por meio do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE que 
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propôs sua consolidação jurídica na Lei de Diretrizes e Bases – LDB, como 
afirma Moura et al. (2007) se dá, principalmente, pelo fato de ser uma 
modalidade de ensino que apresenta resultados pedagógicos positivos.

Com a novidade da primeira escola técnica estadual ser 
implantada na cidade de Caruaru, as dificuldades de adaptação dos 
docentes e da equipe de gestão eram nítidas, principalmente com uma 
modalidade de ensino diferente na região, nesse caso, o ensino médio 
integrado à cursos técnicos. Devido a demanda da região do Agreste 
Pernambucano, a escola iniciou oferecendo a modalidade de ensino 
médio em tempo integral integrado ao Curso Técnico em Marketing e 
ao Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Para essa realidade, fez-se necessário ações mais concentra-
das na escola, buscando na prática social e pedagógica do professor 
elementos e mecanismos de superação, bem como, uma abordagem 
diferenciada por parte do professor que se torna fundamental para o 
desenvolvimento dos conteúdos das diversas disciplinas, executando 
atividades de maneira interdisciplinar, como também atividades com 
uma metodologia baseada em projetos.

Por isso, foi apresentado a todos os estudantes o Desafio de Clu-
bes EduLivre, “uma competição com jovens de todo o Brasil que estão 
afim de fazer coisas além da sala de aula, botar em prática tudo aquilo 
que sabem” (CLUBES..., 2021). Esses clubes podiam ser formados por 5 a 
8 jovens de 14 a 29 anos que estão na escola ou em espaços de aprendi-
zagem com orientação de um profissional de educação denominado de 
“professor mentor” para auxiliar durante todo o desenvolvimento dos 
desafios, que estes eram divididos em dois eixos: Comunicação e Em-
preendedorismo. Os dez clubes, 5 de cada eixo, com maior pontuação 
ao final dos cada um dos nove desafios ganhavam a oportunidade de 
participar do Acampamento do EduLivre, em Brasília-DF.

Com uma quantidade significativa de estudantes interessados 
foi possível formar três clubes na escola, totalizando 21 estudantes, 
todos para o eixo de Comunicação. Essa formação de clubes já fazia 



676COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

parte do primeiro desafio, iniciado em agosto de 2019, em que os clu-
bes precisavam criar uma identidade do clube (captar integrantes para 
o clube, criar um nome, um mascote e uma logo). Os Clubes criados 
na Escola Técnica Estadual Ministro Fernando Lyra foram: Clube Equipe 
Patativa1; Clube Los Caquitos2; Clube Leoas do Cangaço3.

  

Figura 1 – Logos dos Clubes da Escola Técnica Estadual Ministro Fernando Lyra.
Fonte: Acervo da Escola Técnica Estadual Ministro Fernando Lyra (2019).

1  Clube com seis integrantes: Emilly Oliveira dos Santos, Enrique Luís Bezerra 
de Lima, Hábia Palloma Monteiro Vital, Helder Williams Nicolau da Silva, Iamilly 
Oliveira dos Santos, João Victor Bernardo Arruda Séte.
2  Clube com sete integrantes: Ana Clara Lima de Farias, João Victor Alves da Silva, 
João Vitor Rabêlo Ferreira, Samuel Francisco, Tamyres Campos Amorim Silva, Victor 
Gabriel Rodrigues Roque da Silva e Wadson Ferreira Spinola.
3  Clube com oito integrantes: Breenda Maria de Menezes Alves, Guilherme 
Rodrigues Oliveira, Héber Soares Tibúrcio, Julyana Sérodio de Queiroz, Layza Milena 
de Assis Santos, Maria Laura Batista da Silva Nascimento, Matheus Marcos Joel da 
Silva, Thayza Vitória Gomes Teixeira.
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Os clubes precisavam criar uma identidade para relacionar o 
nome com a logo, ao mesmo tempo que precisavam contar uma histó-
ria a partir da demonstração do orgulho de viver em uma das cidades 
emblemáticas do agreste pernambucano, Caruaru. O Clube da “Equipe 
Patativa” quis demonstrar essa paixão pela região a partir do time de 
futebol da cidade, o Central Clube de Futebol, que tem como mascote 
o pássaro alvirrubro denominado de patativa, que historicamente, era 
dito que existiam muitas patativas ao redor do campo de futebol onde 
os jogadores realizavam os treinos. Já o clube das “Leoas do Cangaço” 
teve prioridade a ênfase na formação inicial de ter integrantes do sexo 
feminino, todas da cidade de Caruaru, por isso o “cangaço” no nome 
do clube (só depois que os integrantes masculinos entraram no clube). 
No terceiro clube, os integrantes queriam também relacionar algo com 
a região, e tiveram o interesse de homenagear o cacto, planta símbolo 
característico da região, bem como também pode ser estabelecido 
uma relação com vários países latino americanos que tem como língua 
oficial o espanhol, dessa forma, fizeram essa relação para nomear o 
clube “Los Caquitos”. Nesse desafio, foi possível representar a cultura 
criando uma identidade a partir construção de uma logo, trabalhando 
aspectos atitudinais fundamentais para um trabalho em equipe, como 
a paciência, companheirismo, liderança e organização de ideias. No 
segundo desafio, os estudantes partiram para a produção de um vídeo 
para contar a vida de um professor mentor, como ele conheceu o Edu-
Livre e o motivo de trabalhar com esse projeto que oferece educação 
de maneira acessível a todos.

Os desafios três e quatro se complementavam, onde no ter-
ceiro desafio os estudantes precisavam produzir uma paródia com o 
tema de preconceito e no quarto desafio precisavam produzir o clipe 
dessa paródia, para isso, o trabalho coletivo era mais necessário do 
que a criatividade, onde todos precisavam estar em acordo com todas 
as etapas desse processo, desde a letra e as rimas até a coreografia e 
a gravação do vídeo. Então, com essa experiência de colocar as ideias 



678COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

para fora e saber mais sobre as habilidades que esse desafio exigia fez 
com que fossem descobertas que arriscar um pouco mais e olhar para 
as coisas de um outro ângulo se torna válido. Muito foi aprendido, visto 
que cada passo seguido, necessitava de novas pesquisas e de cada vez 
mais atenção.

Os quinto e sexto desafio serviu para divulgação e propaganda, 
no desafio cinco foi preciso divulgar uma instituição utilizando apenas 
imagens em um vídeo e no desafio seis teve como objetivo elaborar 
uma propaganda de um estabelecimento comercial com animação em 
stopmotion, em que as habilidades de edição, gravação e criatividade 
eram altamente exploradas.

O desafio sete veio com o intuito de testar as habilidades de 
divulgação do clube, e fazer os integrantes praticarem tudo que apren-
deram no seu curso e nas trilhas do EduLivre. Depois de tantos vídeos, 
o clube se depara com a necessidade de produzir duas imagens e dois 
textos de divulgação sobre a empresa do desafio anterior. No desafio 
oito, tinha a finalidade de criar um folder para divulgação dos desafios 
três e quatro, frente e verso e tendo as dimensões de 600 pixels por 
600 pixels, necessitando muita criatividade, cuidado aos detalhes do 
design, atenção ao texto e elaboração de pesquisas mais aprofundadas, 
pois esse tipo de trabalho possuiu diversas peculiaridades e muitos 
detalhes técnicos.

No último desafio, os estudantes tiveram que consolidar, de 
maneira peculiar, todos os desafios anteriores em uma revista virtual 
apresentando todos os aprendizados adquiridos, aproximando o 
público para a identidade do clube, revivendo toda a experiência no 
EduLivre, contemplando ainda uma série de conteúdos transversais 
que concordam com temas propostos no decorrer da estratégia de 
clubes e do tema central de cada clube, inserindo nela vários tópicos 
característicos de um editorial de verdade, como: entrevistas, curiosi-
dades, passatempos, dicas e colunas.
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Então, no dia 18 de junho de 2020, aconteceu a apresentação 
on-line do encerramento do Desafio de Clubes EduLivre depois de 11 
meses de intensa atividade com todos os clubes do Brasil para nomear 
dez vagas (cinco vagas para o eixo de Comunicação e cinco vagas para 
o eixo de Empreendedorismo) para a participação do Acampamento 
de Clubes EduLivre, previsto para acontecer em Brasília-DF, em 2021, 
prorrogado devido a pandemia do vírus da covid-19.

Figura 2 – Vídeos de Desafios dos Clubes da Escola Técnica Estadual Ministro 
Fernando Lyra.
Fonte: Acervo da Escola Técnica Estadual Ministro Fernando Lyra (2019).

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O professor trabalhando com os projetos de aprendizagem na 
sala aula, direciona os estudantes a alcançarem as competências para 
as duas possíveis realidades, pois para o estudante será possível cor-
responder adequadamente as pesquisas científicas, como investigar 
problemas e elaborar hipóteses, bem como, poderá ter habilidades 
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que correspondem a um perfil profissional, como trabalhar em equipe, 
ser assíduo e atender à prazos.

A primeira competência da BNCC (BRASIL, 2018) traz o quanto 
“é fundamental valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para enten-
der e explicar a realidade”. Os estudantes das escolas atuais precisam 
enxergar em suas próprias vivências alguns fatores que podem ser 
modificados por meio de pesquisas científicas encontradas no âmbito 
escolar, pelo menos como ponto de partida antes de ingressar no ensino 
superior. Estes precisam ser influenciados de uma maneira diferenciada 
no ensino médio para querer continuar aprendendo e, assim, colaborar 
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Pressupõe que a escola tem a responsabilidade de oportunizar 
acontecimentos em que o educando possa se envolver em atividades 
direcionadas à solução de problemas reais, atuando como fonte de 
iniciativa, liberdade e compromisso. Por isso, é sempre importante o 
educador trazer para a sala de aula uma abordagem que intenciona pro-
blematizar temas importantes que influenciam diretamente o cotidiano 
dos estudantes, dando condições deles exercitarem a curiosidade inte-
lectual e recorrer à questionamentos próprios das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e à criatividade.

Exatamente como na segunda competência da BNCC (BRASIL, 
2018) traz para o perfil de um estudante desta modalidade de ensino, 
que este seja apto para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 
formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive, tecnológicas) 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

Nada mais favorável para corresponder a este perfil, do que um 
estudante integrante de projetos de aprendizagem durante a educação 
básica, tornando a escola um ambiente onde se possa descobrir e de-
senvolver suas potencialidades, assumindo compromissos e trabalhar 
seu projeto de vida com responsabilidade.



681COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

A terceira competência afirma que estudante deva valorizar 
e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção 
artístico-cultural (BRASIL, 2018). Interessante lembrar as várias formas 
de abordar para que o estudante corresponda a esta competência, 
pois em qualquer disciplina poderá ser explanado um conteúdo por 
meio de manifestações artísticas, trabalhando assim a criatividade e 
trabalhos executados coletivamente dentro das salas de aulas.

O estudante também deve ser capaz, conforme a quarta com-
petência, de utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual, 
sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações 
(BNCC, 2018). Principalmente hoje em dia, com o avanço tecnológico, 
onde muitas informações tendem a praticidade no repasse das infor-
mações com ênfase nas identidades visuais e simbologias, convertendo 
as análises em gráficos e apresentações em vídeos, por exemplo.

A quinta competência objetiva com que o estudante possa 
compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e co-
municação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações 
(BRASIL, 2018), bem como, produzir conhecimentos, resolver proble-
mas e exercer protagonismo, onde esta ação fará com que o educando 
tenha a oportunidade de vivenciar acontecimentos e situações que 
são favoráveis à sua formação para o exercício solidário da cidadania, 
praticando a presença educativa, ou seja, a capacidade de exercer uma 
influência construtiva e duradoura sobre a vida dos outros.

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e se 
apropriar de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 
entender as relações próprias do mundo do trabalho (BRASIL, 2018) 
condiz com a sexta competência. A prática docente e diversidade são 
duas categorias que exigem um exercício de reflexão intensa pela 
complexidade que o universo docente se apresenta e uma reflexão 



682COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

desafiadora porque exige um ir além do que se sabe e do que se vive. 
Costa (2016, p. 9) diz:

O mais interessante disso é que ambas as categorias são 
infinitas, isto é, não se acabam; não conseguimos definir, 
estruturar e conhecê-las de forma terminal. Elas cres-
cem à medida que o nosso contexto social se modifica. 
Assim, elas também se modificam à medida que os seres 
vivem suas relações humanas. Elas não se esgotam em 
um único estudo e em uma única observação, pois são 
tão variáveis como nós (COSTA, 2016).

A sétima competência salienta que o estudante deva argumentar 
com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, nego-
ciar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem. 
Competência que se tornou essencial para que os estudantes promovam 
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo respon-
sável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

O discente com esse perfil profissional é facilmente adaptável 
as realidades no âmbito empreendedor, por ser o que mais as empre-
sas buscam. Como também, as universidades buscam um estudante 
capaz de impactar a realidade de maneira sustentável e responsável. 
Então, um egresso da educação básica com esta competência bem 
executada, pode se tornar tanto um possível pesquisador quanto um 
empreendedor capaz de transformar a realidade que vive.

A oitava competência destaca que todos precisam se conhe-
cer. Os educandos devem se apreciar e cuidar de sua saúde física 
e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhe-
cendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 
para lidar com elas. E é exatamente isso que os professores devem 
trazer para suas aulas, uma abordagem metodológica para aplicação 
da diversidade em sala para que se torne uma prática corriqueira. 
A escola deve valorizar a diversidade em sua prática pedagógica 
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levando em conta que nem todos aprendem da mesma forma e ao 
mesmo tempo e que metodologias devem ser pesquisadas e empre-
gadas a fim de alcançar a maioria dos alunos (COSTA, 2016). Afinal, o 
processo ensino-aprendizagem precisa ser para todos os estudantes, 
levando-se em consideração suas diferenças.

Tal constatação, já torna possível associar com o que está pro-
posto na nona e penúltima competência geral da BNCC (BRASIL, 2018), 
onde se faz necessário ser construído durante a educação básica, o exer-
cício da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 
humanos. Isso significa não negar as desigualdades, mas conhecê-las e 
lutar contra elas. Essa prática deve vir com acolhimento e valorização da 
diversidade e da diferença dos grupos sociais, dos seus saberes, identi-
dades, culturas e potencialidades, sem discriminação e preconceitos de 
qualquer natureza. Por isso, torna-se fundamental para a um profissional 
da educação praticar o que Costa (2016, p. 14) diz:

Ao lembrar que somos diferentes, a diversidade deve ser 
vista como natural. Mas não devemos não perceber que 
em nossa realidade ela esconde desigualdades, que são 
“toleradas” pelas elites sociais. Fechar os olhos e não 
levar situações de diversidades para discussões coletivas 
faz da diversidade um problema e não uma solução, e 
assim, ela pode ser vista como contradição das desigual-
dades sociais.

A interação do ser humano com outro ser humano tem como 
princípio o desenvolvimento da alteridade. Para Costa (2016, p. 14):

Somente com essa interação somos um ser, um “eu” que 
se relaciona com um “outro” que, por sua vez, também é 
um “eu”; e nessa relação se percebe no outro as mesmas 
necessidades que temos. Ao se colocar no lugar do outro, 
o “eu” respeita-o como igual, mesmo sendo diferente. Se 
a escola entender a alteridade inerente ao ser humano e 
trabalhar assertivamente com ela, o papel de educação 
irá além de um dever ou direito expresso em lei.
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A última, com igual importância das competências anteriores, 
trata que o educando saiba agir pessoal e coletivamente com auto-
nomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclu-
sivos, sustentáveis e solidários (BRASIL, 2018).

Dessa maneira, vale ressaltar que todas as competências des-
critas se tornaram imprescindíveis para fundamentar a notabilidade da 
implantação da estratégia de clubes proporcionada pelo EduLivre nas 
instituições de ensino, pois são nesse modelo de projetos de aprendi-
zagem que os docentes podem alcançar a concretização destas com-
petências. De maneira efetiva, a escola se inscreveu com 3 equipes, 
totalizando 21 estudantes e 2 professores orientadores, conseguindo 
os três primeiros lugares na competição do eixo de Comunicação den-
tre as cinco vagas existentes, dentre os mais de 50 clubes inscritos, 
como prêmios a participação no Acampamento de Clubes Edulivre que 
ocorrerá em Brasília-DF, previsto para acontecer em 2021 (prorrogado 
devido a pandemia do vírus da covid-19):

• 1º Lugar: Clube Los Caquitos
• 2º Lugar: Clube Leoas do Cangaço
• 3º Lugar: Clube Equipe Patativa
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Figura 3 – Fotos das equipes vencedoras no Desafio de Clubes Edulivre.
Fonte: Acervo da Escola Técnica Estadual Ministro Fernando Lyra (2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a variedade de desafios sendo executados dentro do am-
biente escolar da Escola Técnica Estadual Ministro Fernando Lyra pelos 
integrantes dos clubes da escola foi possível analisar todo o processo, 
em que os estudantes alinhavam a teoria aprendida nos diversos com-
ponentes curriculares para colocar em prática no momento das resolu-
ções dos desafios. Apontando, dessa maneira, para a necessidade das 
disciplinas, tanto da base comum quanto da base técnica, propiciarem 
ambientes reflexivos e que conduzam os estudantes para uma postura 
acadêmica ainda na educação básica, bem como, os docentes toma-
rem uma postura reflexiva crítica em suas práxis.

Uma vez que existem professores com conhecimento e práticas 
pedagógicas que buscam orientar trabalhos nessa perspectiva, as 
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práticas resultam em estudantes que se mostraram interessados em 
formar equipes para participar das feiras de ciências, das competições 
científicas, dos desafios, dos cursos e programas. Além de que os ou-
tros professores da instituição se entusiasmavam em participar como 
parceiros dos projetos por verificar o bom rendimento que os discen-
tes obtinham nas aulas, como integrantes de um trabalho coletivo, 
como estudantes críticos e transformadores de suas realidades, seja 
na escola ou na comunidade escolar ou na própria cidade.

O docente precisa ter uma constante formação pedagógica, pois 
essas atualizações moldam a identidade de um profissional da educa-
ção, principalmente no que diz respeito a ser um professor voltado a 
práticas reflexivas que instiguem os estudantes cada vez mais a alcançar 
as competências gerais que um egresso da educação básica necessita ter 
ao ingressar na universidade, e ou, possibilitando também de se formar 
em um curso técnico apto para o mundo do trabalho.
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A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO 
POR INTERMÉDIO DAS AULAS PASSEIO
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RESUMO
Este texto tem como objetivo apresentar um projeto que foi desenvolvido 
com estudantes do 6º Ano de uma escola pública sediada no município de 
Barra Bonita, localizado no interior do estado de São Paulo. A proposta foi 
interdisciplinar, envolvendo diversas áreas do núcleo comum, em especial 
Ciências, Geografia e Artes tendo como eixo norteador os biomas e a trans-
formação desses pelos seres humanos. O projeto teve como tema “Os biomas 
brasileiros, da semente as raízes”, no qual um dos objetivos foi demonstrar 
para os estudantes como os biomas sofreram alterações pelos seres huma-
nos e conhecer um bioma pouco alterado pelo homem. O trabalho envolveu 
atividades permanentes de observação do espaço, discussões, leitura e 
produção de diferentes textos, confecção de imagens, trabalhos de artes e, 
como forma de contextualização dos conteúdos trabalhados, foi realizada 
aula passeio proporcionando uma situação que resultou positivamente para 
uma aprendizagem significativa, atrativa e duradoura aos estudantes. Para 
o aprofundamento do tema realizamos a pesquisa bibliográfica tendo como 
principal referencial teórico Freinet, e documentos norteadores da educação 
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como o Parâmetro Curricular Nacional (PCN) e a Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC).
Palavras-chave: Aula Passeio. Biomas. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

O Projeto intitulado “Os biomas brasileiros, da semente as 
raízes”, foi um projeto que surgiu como forma de contextualizar os 
conteúdos do Currículo Paulista, e foi desenvolvido para oferecer 
técnicas de ensino diversificadas no processo de ensino-aprendizagem 
dos estudantes. A aula passeio foi a técnica de ensino escolhida, pois 
durante as aulas se detectou que os estudantes não tinham percepção 
de como os seres humanos já interferiram, e continuam interferindo, 
na paisagem natural das cidades.

O principal foco do projeto é facilitar a aprendizagem dos 
estudantes e conscientizar sobre as ações dos seres humanos sobre 
a natureza, por meio de comparação de um espaço preservado, no 
caso uma Reserva Natural, que se encontra em uma cidade próxima 
da escola.

A questão norteadora do projeto foi: “Como tornar o processo 
de ensino-aprendizagem mais atrativo e relevante para os estudantes”. 
O objetivo desse projeto foi promover e proporcionar aquisições de 
novos conhecimentos, desenvolvendo habilidades de maneira con-
textualizada, duradoura e prazerosa aos estudantes, utilizando como 
recurso a aula passeio.

Atualmente mesmo com diversos recursos didáticos que 
permitem sua utilização com diversas técnicas de ensino, muitos 
professores ainda primam o uso de métodos tradicionais de ensino 
e isso, muitas vezes, corroboram para a apatia e desinteresse dos 
estudantes na vida escolar.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O projeto foi desenvolvido em uma escola da Rede Pública 
Estadual de anos finais de Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 
localizada em uma cidade do interior do estado de São Paulo, sendo 
desenvolvido de maneira interdisciplinar com 28 estudantes do 6º ano 
do Ensino Fundamental.

O início do projeto foi desenvolvido com a proposta de cada 
professor envolvido fazer a sensibilização do tema que iria trabalhar por 
intermédio de leituras compartilhadas, aula expositiva, exibição de víde-
os curtos, para assim agregar conhecimento aos conhecimentos prévios 
dos estudantes sobre os conteúdos de preservação do meio ambiente, 
alteração da paisagem pelo homem e biomas brasileiros. Uma das ati-
vidades desenvolvidas utilizou um livro paradidático que foi encontrado 
na Sala de Leitura da escola, tendo como título: RPPNs Cultura e natu-
rezas: áreas protegidas do estado de São Paulo, este livro possui fotos 
e descrições de diversas reservas particulares de estado de São Paulo, 
entre elas a reserva Amadeu Botelho, que se localiza em uma cidade 
bem próxima a da escola, nesse momento já havíamos detectado a falta 
de percepção dos estudantes sobre a ação do homem na alteração da 
paisagem natural e assim se identificou a oportunidade de realizar a aula 
passeio nessa reserva como forma de contextualizar os conteúdos estu-
dados. A viagem até a reserva foi fornecida pela prefeitura, e o passeio 
foi guiado pelo responsável pela reserva.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Atualmente muito se tem debatido sobre a infinidade de recur-
sos didáticos e técnicas de ensino que estão disponíveis para auxiliar 
os professores no processo de ensino-aprendizagem, entretanto se 
nota a utilização dos mesmos recursos e técnicas pelos professores. 
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Porém a utilização de práticas de ensino diversificada facilita a apren-
dizagem dos estudantes, e isso é descrito até mesmo nos documentos 
norteadores da educação.

Assim, é essencial que o ensino seja realizado em ativida-
des variadas que promovam o aprendizado da maioria, 
evitando que as fragilidades e carências se tornem obs-
táculo intransponível para alguns. Para o terceiro ciclo, 
são especialmente interessantes atividades que envol-
vam participação oral, como debates, dramatizações, 
entrevistas e exposições espontâneas ou preparadas, 
atividades em grupo voltadas para a experimentação, 
observação e reflexão. Entre estas atividades, aquelas 
de natureza lúdica, gestual e coletiva, ao lado das de 
desenho, cumprem também a função de minimizar a 
ruptura até mesmo afetiva do regime de professor de 
turma (BRASIL, 1998, p. 58).

Outro documento que também explicita a importância da di-
versificação das aulas é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC,) que 
ao discorrer as ações esperadas na educação, cita entre outras:

[...] selecionar e aplicar metodologias e estratégias di-
dático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos 
diferenciados e a conteúdos complementares, se neces-
sário, para trabalhar com as necessidades de diferentes 
grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas 
comunidades, seus grupos de socialização etc. (BRASIL, 
2017, p. 17).

Assim sendo as aulas passeio são uma técnica de ensino bastan-
te relevante e eficiente, ou seja, é uma alternativa para a diversificação 
das práticas de ensino que podem favorecer para a construção de um 
processo de ensino-aprendizagem mais atrativo para os estudantes.

Discorrendo sobre aula passeio não poderíamos deixar de expor 
as ideias do pedagogo francês Célestin Freinet (1896-1966) sobre esse 
tema, pois este autor foi o “pai” da aula passeio, ele foi o pioneiro nesse 
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assunto, em que defendia a aprendizagem em lugares fora do ambiente 
escolar, no qual o aluno deveria aprender vivenciando a realidade.

A aula-passeio constituía para mim uma tábua de sal-
vação. Em vez de me postar, sonolento, diante de um 
quadro de leitura, no começo da aula da tarde partia, 
com as crianças, pelos campos que circundavam a 
aldeia. Ao atravessarmos as ruas, parávamos para 
admirar o ferreiro, o marceneiro ou o tecelão, cujos 
gestos metódicos e seguros nos inspiravam o desejo de 
os imitar. Observávamos os campos nas diversas esta-
ções: no inverno, víamos os grandes lençóis estendidos 
sob as oliveiras para receber as azeitonas varejadas; na 
Primavera, as flores de laranjeira em todo o seu encanto, 
as quais pareciam oferecer-se às nossas mãos; já não 
examinávamos, como professor e alunos, em torno de 
nós, a flor ou o inseto, a pedra ou o regato. Sentíamo-los 
com todo o nosso ser, não só objetivamente, mas com 
toda nossa sensibilidade natural. E trazíamos as nossas 
riquezas: fósseis, nozes, avelãs, argila ou uma ave morta 
(FREINET, 1975, p. 23).

Segundo Sampaio (1996) a prática educativa da aula passeio 
trabalha com seriedade em seus quatros momentos: preparação, ação, 
prolongamento e comunicação, assim deixando de ser apenas uma 
interrupção das atividades em sala de aula, é um recurso de aprofun-
damento dos conteúdos e construção de novos conhecimentos. A aula 
passeio de Freinet é conhecida, também, como aula das descobertas, 
pois os estudantes são incentivados a observar, a contemplar o que 
se vai investigar e, depois, da discutir os novos conhecimentos e o 
aprofundamento dos conhecimentos prévios.

Outro ponto que muitas vezes tem sido criticado no processo 
de ensino-aprendizagem é o desmembramento deste em disciplinas 
dissociadas, propondo que o conhecimento aconteça de forma des-
fragmentada, por isso o projeto foi realizado de forma interdisciplinar, 
potencializando assim seus resultados. Segundo Japiassu (1976) a 
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interdisciplinaridade se opõe ao estudo compartimentalizado e defende 
que o conhecimento não acontece de forma isolada na qual exista a ne-
cessidade de sintetizar em partes cada vez menores o objeto de estudo.

O objetivo do projeto foi alcançado e os resultados foram muito 
satisfatórios, pois se fez visível à satisfação e entusiasmo dos estudan-
tes, antes, durante e depois da aula passeio.

Após o passeio os estudantes relataram que visualizar a paisagem 
contribuiu muito para o aprendizado deles, pois quando se está em con-
tato visual e presencial com o conteúdo estudado, fica muito mais fácil o 
entendimento do mesmo e é mais difícil de esquecer o que foi estudado, 
obtendo assim uma aprendizagem significativa, duradoura e prazerosa. 
Nas aulas passeio o estudante vivencia o que está aprendendo e segun-
do Zompero e Laburú (2016, p. 14) “aprendizagem e experiências não 
podem ser separadas”, assim facilitando a aprendizagem.

Um fato interessante que ocorreu e que corrobora como a ideia 
de que a aula passeio é uma técnica que facilita a aprendizagem foi que 
após nossa visita à reserva, ela pegou fogo, e os estudantes relataram 
esse fato com muita tristeza pelo o ocorrido. Concluímos que o ob-
jetivo das atividades desenvolvidas foi alcançado, pois os estudantes 
compreenderam a importância de preservar o ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto desenvolvido é de grande relevância para a Educação, 
pois no atual momento muito se tem debatido sobre estratégias para 
a melhoria da educação e a utilização de recursos didáticos e técnicas 
de ensino diversificadas são ações que podem ser desenvolvidas pelos 
professores em suas aulas, dessa forma a aula passeio é uma opção 
bastante importante, pois permite a construção de conhecimento 
além dos muros da escola.
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Este relato de experiência de uma aula passeio nos possibilitou 
observar o quanto essa técnica de ensino contribui significativamente 
para o enriquecimento das práticas educacionais, proporcionando 
aos estudantes uma aprendizagem mais atrativa, fazendo com que os 
envolvidos gostem de participar do processo de ensino-aprendizagem 
e construam um conhecimento relevante e duradouro, oposto ao 
conhecimento construído a partir do uso exclusivo de métodos tradi-
cionais, que muitas vezes são desgastantes e temporários.

Vale ressaltar que as aulas passeio são só uma das diversas 
técnicas de ensino que os professores podem utilizar em suas aulas 
para diversificar suas práticas pedagógicas e favorecer o processo de 
ensino-aprendizagem. Utilizar práticas pedagógicas diversificadas vai 
além da construção de conhecimentos, são ações que proporcionam 
um ensino mais atrativo para aos estudantes, no qual eles se sentem 
mais participativos do processo de ensino-aprendizagem, assim favo-
recendo que um maior número de estudantes passe a gostar de estar 
no ambiente escolar.
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O ENSINO DE CIÊNCIAS NAS ETAPAS 
INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

EXPERIÊNCIAS COM AS AULAS DE 
CAMPO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ1

Luís Carlos Sovat Martins 

Palavras-chave: Educação na pandemia. Ensino Fundamental. Práticas peda-
gógicas.

O presente trabalho aborda as experiências com as aulas de 
campo, para um ensino de ciências na educação básica em busca de 
pedagogias outras, que oportunizem uma educação comprometida 
com a saúde das crianças e do ambiente. Para Tiriba (2018) existe uma 
correlação das degradações das condições ambientais do planeta e a 
desatenção às necessidades e aos desejos das crianças em espaços 
escolares. A partir das práticas desenvolvidas para elaboração e culmi-
nância das aulas para além dos muros da escola, busca-se refletir sobre 
o processo do ensino das ciências para a vida dos discentes, e para 
espaços de formação que possibilitem ampliar o olhar do professor 
para as experiências de aprendizagem no ambiente escolar. Segundo 

1  O texto configura-se como um resumo expandido da pesquisa e/ou experiência 
pedagógica realizada (nota dos/as organizadores/as).
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Freire (2011), os educandos vão se transformando em reais sujeitos da 
construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educa-
dor. Assim compreendo a construção de experiências humanizadoras 
para ressignificar a posição do professor mediador e do estudante, ao 
transformar tanto o seu movimento de ser, como o de habitar o meio 
ambiente no qual está inserido, como essencial no ensino de ciências 
nos anos iniciais da educação básica. 

O pano de fundo é uma escola municipal em horário integral 
no município de Macaé, na qual atuei entre os anos de 2012 e 2019 
como professor regente, coordenador do Programa Mais Educação e 
diretor adjunto, o que possibilitou a reinvenção dos espaços, tempos, 
rotinas e currículos, promovendo o acesso ao ambiente natural, e o 
entendimento do mesmo para ampliação das potências desenvolvidas 
nas infâncias. Na escola em questão, interagi com crianças que desco-
nheciam o seu território, a sua cidade, e estudavam ciências, e ainda 
estudam distantes dos ambientes naturais, os quais estavam apenas 
no imaginário, no que se ouvia falar ou o que era possível visualizar por 
meio das grades da escola, no alto do Morro de Santana. Pois, a relação 
que a comunidade, na qual viviam, apresentava para elas com o meio 
ambiente, é a relação de exploração, uso desproporcional e agressão 
aos rios e mangues da nossa cidade. Voltando para a escola, daquelas 
grades era possível ver tanta beleza do mar que banha Macaé, mas 
muitas não conheciam a sensação do pé na areia, da água salgada, tão 
perto e tão distantes. Consequências de um sistema de educação, que 
para Arroyo (2013) nasce como um sistema de instrução e somente 
depois de ensino, fato que ignora o direito das infâncias aos espaços 
e territórios, e as imputa a instrução por meio dos livros didáticos, 
distantes das suas realidades.
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Figura 1 – Aula de campo. Lagoa de Imboassica – Praia do Pecado. 
Fonte: Arquivo pessoal.

O objetivo geral dessa experiência é compreender o ensino de 
ciências como um processo que gera ação/reflexão nas comunidades 
escolares por meio de práticas de interação com as crianças, práticas 
essas que as desemparedam, entendendo que a vida ao ar livre possi-
bilita uma aproximação necessária à integralidade do ser, como afirma 
Tiriba (2018). Os Objetivos secundários são identificar as concepções do 
ensino de ciências nas ações dos professores na educação infantil e nos 
anos iniciais e a relação com o seu trabalho em sala de aula; apontar es-
tratégias para a melhoria da qualidade do ensino de ciências naturais na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, ampliando 
as potências das aulas de campo; mapear os lugares e territórios para 
ações de educação ambiental no município de Macaé e identificar e 
criar um mapa das trilhas interpretativas e os espaços de preservação os 
quais as escolas poderão explorar para um ensino de ciências.

Para alcançar os objetivos citados anteriormente, o registro do 
trabalho foi realizado utilizando a metodologia narrativa autobiográfica 
definida por Finger e Nóvoa (2010) como sendo um instrumento de 
investigação, e sobretudo de um instrumento de formação. As experi-
ências narradas por meio das aulas de campo as quais me refiro possi-
bilitará um outro caminho longínquo da investigação e dos processos 
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de formação para o ensino de ciências. Para análise e desenvolvimento 
das ações para um possível do projeto de formação, acompanharei duas 
escolas municipais de Macaé, levando a proposta das aulas de campo 
com crianças e professores da educação infantil e dos anos iniciais do 
ensino fundamental.

Em diálogo com Freinet (1969), entusiasta das práticas inovado-
ras na educação, como as aulas passeio, voltado para uma pedagogia do 
bom senso, introduzi a ideia de experimentação e registro das atividades, 
com a possibilidade de detalhar o percurso metodológico das aulas, que 
permita um olhar sobre o processo, mas também sobre os sujeitos do 
processo. A autora e professora Tiriba (2018) contribui com a possibili-
dade de implementação das práticas pedagógicas ecológicas, populares 
e libertárias, estudos que nos aproxima de um ensino de ciências nas 
escolas públicas. Desta forma, aspectos sobre revisão curricular, rotina, 
espaços/tempo e formação também serão abordados no presente pro-
jeto, com a finalidade de ampliar as discussões sobre o ensino multidis-
ciplinar com foco na diversidade. A questão da formação docente será 
abordada em consonância com a prática educativo-progressista emba-
sada pelas ideias de Freire (2011) para uma pedagogia autônoma, na 
qual o respeito à autonomia e à dignidade de cada educador e educando 
é um imperativo ético e não um favor. As discussões sobre o reinventar 
do currículo escolar avançarão sobre o conceito apresentado por Arroyo 
(2013) no qual as experiências sociais não podem ser descartadas, pois 
são saberes de tantas resistências, são vivências. 

Compreendo o momento atual como reflexivo e importante, 
diante da pandemia da covid-19, para o olhar sobre o ensino de ciências 
nas escolas de educação básica. Mesmo antes da quarentena no Brasil, 
muitas crianças e adolescentes não tinham o costume ou a oportuni-
dade de ocupar espaços abertos e naturais, sobretudo da nossa cidade 
e como instrumento de ensino pelas escolas. O contexto da pandemia 
tornou essa possibilidade ainda mais distante, considerando a neces-
sidade de isolamento domiciliar. Entretanto, é necessário pensar o pós 
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pandemia, estruturar e formar uma ideia curricular que estimule e ga-
ranta as condições para que as crianças/adolescentes passem tempo 
ao ar livre. Unir um ambiente com maior biossegurança ao bem-estar 
e ao direito dos educandos de ocupar diferentes territórios e estar em 
contato com a natureza. Sendo assim, as atividades têm como finalida-
de apontar caminhos para formas inovadoras do ensino de ciências na 
perspectiva de gerar pertencimento com o meio ambiente, a partir da 
cidade na qual estamos/somos acolhidos, e procurar estratégias para 
um currículo flexível que priorize as ciências.

Figura 2 – Mural: Fora dos Muros da Escola!
Fonte: Arquivo pessoal.
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A pesquisa a partir do cotidiano vivenciado com as aulas pas-
seio, proposta que iniciei em sala de aula, com uma turma do 5º Ano, 
assim que inaugurei como professor na rede municipal de Macaé, e 
posteriormente ampliei para a rotina na Escola Municipal Amil Tanos, 
justifica-se na busca por respostas que nos aproximam das perspec-
tivas de mudança curricular. Com a finalidade de compreender de 
que forma o meio ambiente, as propostas de preservação ambiental 
e a interação dos alunos com o meio estão embutidas nas práticas 
e propostas pedagógicas das escolas públicas, as chamadas aulas de 
campo oportunizaram um novo olhar e alguns questionamentos: As 
ciências são apenas um conteúdo replicado em livros didáticos? Esse 
ensino conteudista reforça uma concepção de natureza como simples 
domínio para exploração? 

vPara Freire (2011) a capacidade de aprender sugere não apenas 
nos adaptar, mas sobretudo transformar a realidade, para nela intervir, 
recriando-a. A hipótese traçada nesse projeto de pesquisa perpassa 
por acreditar que o contato com a natureza em sua grande diversi-
dade aguça a criatividade e pensamento investigativo sobre os ciclos, 
biodiversidade e o meio ambiente no qual estamos inseridos. Sair dos 
muros da escola para aulas de campo proporciona o contanto com a 
natureza que promove um bem-estar, e isso traz um estado favorável 
para a aprendizagem significativa. As aulas passeio realizadas entre 
os anos de 2013 até 2019, na escola na qual atuei são provocações 
para tais respostas e um caminho para outras práticas na formação 
de educadores e na atuação com as crianças, na possibilidade de um 
pertencimento com sua cidade, seu meio ambiente, o que gera a 
compreensão de como e porque preservar. Com a prática pedagógica, 
as crianças puderam visitar o Parque Atalaia em Macaé, os lugares 
de memória da cidade, as restingas do Barreto e Jurubatiba, praias e 
lagoa, além do Planetário na cidade do Rio de Janeiro e o Zoológico do 
Rio de Janeiro.
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Diante da possibilidade do desenvolvimento da pesquisa, es-
pero ampliar o olhar para a prática narrada neste projeto de pesquisa, 
apontar caminhos para uma educação comprometida com o meio 
ambiente, a forma que o habitamos e o somos.
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A PEDAGOGIA DE PROJETOS NOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

RELATO DO PROJETO “HISTÓRIAS  
QUE O POVO CONTA: A LEITURA, 
ESCRITA E ORALIDADE POR MEIO  

DAS LENDAS URBANAS”

Marcelo Rossi Campos dos Santos

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o relato de uma prática 
educativa desenvolvida com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamen-
tal, que teve como base a diversidade, inclusão e transdisciplinaridade, por 
meio da valorização dos conhecimentos culturais dos estudantes. O Projeto 
foi desenvolvido na turma 402, 4º Ano do Ensino Fundamental da Escola 
Municipal Professora Roseni dos Santos Silva, localizada no 6º Distrito do 
Município de Magé/RJ, durante o ano letivo de 2019. Em razão da dificuldade 
na escrita, o interesse e curiosidade da turma pelas Lendas Urbanas, foi de-
senvolvido o Projeto “Histórias que o povo conta: a leitura, escrita e oralidade 
por meio das lendas urbanas”, buscando desenvolver a prática discursiva, a 
potencialização da escrita, interesse pela leitura e o desenvolvimento da ora-
lidade, valorizando a subjetividade e o protagonismo dos alunos. Realizado 
de forma transdisciplinar, visou desenvolver atividades integradas e articu-
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ladas a temática do imaginário popular, valorizando as experiências trazidas 
pelos alunos, contribuindo para formação de leitores e escritores. Assim, 
essa experiência realizada teve como resultado, o maior interesse dos alunos 
nas atividades escolares, o fortalecimento dos laços com comunidade escolar 
e premiações. Proporcionando uma aprendizagem significativa, levando em 
conta as experiências, vivências e habilidades dos sujeitos envolvidos.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Imaginário Popular. Letramento. 
Prática Discursiva. Oralidade.

INTRODUÇÃO

“A leitura do mundo procede à leitura da palavra”

(Paulo Freire).

O desenvolvimento da leitura e da escrita se dá em um proces-
so contínuo, onde se faz necessário um olhar atento as especificidades 
da turma e as individualidades dos alunos. Nesse sentido é necessário 
que nós educadores estejamos prontos para intervir nas dificuldades 
apresentadas. Pensando nisso, o Projeto nasceu com o propósito de 
trabalhar a escrita dos alunos, pois os mesmos não tinham confiança 
em produzir textos. Percebendo o gosto da turma por Contação de 
Histórias, desenvolvi o projeto “Histórias que o povo conta” para des-
pertar o gosto pela leitura, oralidade e escrita.

Ao iniciar os trabalhos na turma, apresentei um livro, sobre as 
lendas urbanas e fiz uma Leitura Compartilhada logo no início da aula. 
Após a leitura de uma das lendas do livro, vi que meus alunos ficaram 
encantados pedindo para que eu lesse outras mais. Observando aque-
la vontade, alegria e entusiasmo percebi que essa era uma excelente 
oportunidade de trabalhar as dificuldades apresentadas por ser um 
assunto de grande interesse da turma.
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Quem não gosta de ouvir histórias? Quem nunca ouviu falar 
da loira do banheiro ou do velho do saco? A partir dessa temática o 
projeto foi pensado e idealizado. Pensado de modo em que pudesse 
trabalhar a leitura, escrita e oralidade de maneira dinâmica, valorizan-
do o gosto dos alunos e levando em conta os seus interesses como a 
Contação de Histórias por meio das Lendas Urbanas.

Sabemos que as lendas folclóricas como o Boto-cor-de-rosa, 
Saci-pererê e outros mais têm raízes do campo e do ambiente rural. 
De acordo com Mário Bag1 (2013), durante o êxodo do campo para a 
cidade, essas lendas foram trazidas, acrescidas e modificadas ao longo 
dos anos, formando assim as lendas urbanas.

Pensando nisso, o projeto visou desenvolver atividades inte-
gradas e articuladas com o objetivo de potencializar a leitura, escrita 
e oralidade por meio das lendas urbanas perpassando pelas áreas 
de Linguagens, Matemática, Ciências Naturais e Ciências Humanas, 
sendo assim, de caráter transdisciplinar. Proporcionando uma apren-
dizagem significante e encantadora com base nos princípios éticos, 
políticos e estéticos.

De acordo com Ausubel (1980), para que a aprendizagem 
ocorra de fato é necessário que ela seja significativa, pois o professor 
deve aproveitar e seguir como ponto de partida aquilo que o aprendiz 
já conhece, formando assim âncoras de aprendizagem. Dessa forma o 
projeto trouxe o ensino que foi além das estruturas físicas da escola, 
em que os alunos puderam participar e interagir como sujeitos ativos, 
sendo assim, protagonistas de sua própria aprendizagem.

1  Autor e Ilustrador do livro A loura do Banheiro e mais 10 lendas urbanas. Editora 
Escrita Fina.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

• Desenvolver a capacidade da escrita por meio da contação 
de histórias de forma lúdica e atrativa potencializando a 
leitura e a oralidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• desenvolver o hábito da escrita;
• conhecer e identificar o gênero textual lenda;
• conhecer a história das lendas urbanas;
• compreender diferentes tipos de texto;
• produzir textos de forma individual e coletiva;
• ver, ouvir e dramatizar histórias;
• valorizar a cultura local;
• desenvolver a oralidade;
• expor ideias e opiniões;
• trabalhar em equipe;
• realizar pesquisas
• perceber a importância da leitura;
• entender o movimento do Êxodo Rural
• diferenciar os tipos de vida do campo e da cidade;
• entender a importância da reciclagem;
• conhecer as medidas de comprimento;
• utilizar as medidas de comprimento para confeccionar 

diferentes materiais.

O projeto foi desenvolvido de caráter transdisciplinar, ou seja, 
integrando todas as áreas de conhecimento. Tendo como base o Art. 3º 
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da Carta do I Congresso Mundial de Transdisciplinaridade (1994): que 
diz: “[...] A Transdisciplinaridade não procura a dominação de várias 
disciplinas, mas a abertura de todas as disciplinas ao que as atravessa 
e as ultrapassa”.

Com o objetivo de contribuir para a formação integral dos 
estudantes, este projeto buscou desenvolver as competências e habili-
dades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Dentre as Competências Gerais da BNCC aplicadas ao projeto, 
procurou-se trabalhar o conhecimento e o pensamento científico, crí-
tico e criativo valorizando o repertório cultural como também a comu-
nicação, despertando o autoconhecimento e autocuidado, trazendo 
para o cotidiano dos alunos a empatia, cooperação, responsabilidade 
e cidadania.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Buscando objetivar uma prática consistente baseada na diversi-
dade, inclusão e transdisciplinaridade o projeto “Histórias que o povo 
conta: a leitura, escrita e oralidade por meio das lendas urbanas” foi 
desenvolvido em etapas ao longo do ano letivo de 2019, conforme 
especificado a seguir:

1ª ETAPA: de início foi realizada uma Leitura Compartilhada da 
Lenda Urbana: A loura do banheiro retirada do livro de Mário Bag, em 
que apresenta algumas lendas urbanas de forma divertida e engraçada. 
Em seguida fizemos uma Roda de Conversa sobre as lendas urbanas, 
a fim de levantar os conhecimentos prévios dos alunos e logo após 
propus a eles que contassem às lendas que conhecem para a turma.

2ª ETAPA: pesquisamos como surgiram as Lendas Urbanas: 
trabalhamos as lendas do Folclore Brasileiro, pesquisamos a vida das 
pessoas no campo e na cidade e o movimento do Êxodo Rural.
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3ª ETAPA: trabalhamos as características do Gênero Textual: 
Lenda

4ª ETAPA: tivemos um momento de Produção Textual onde 
trabalhamos as estruturas de um Texto como Início, Meio e Fim. Em 
seguida foi proposta uma atividade de Produção, onde cada aluno 
pôde criar a sua própria lenda e logo após fizemos a apresentação das 
lendas criadas à turma.

5ª ETAPA: foi proposto aos alunos uma pesquisa sobre as Lendas 
Urbanas, a fim de investigar as histórias que os familiares e pessoas de 
mais idade conhecem.

6ª ETAPA: apresentação das pesquisas realizadas, onde tivemos 
a oportunidade de conhecer as diferentes lendas, como as contadas na 
região e as que foram passadas de geração em geração. Daí surgiu, por 
parte dos alunos, a ideia de fazer uma encenação, uma peça teatral 
contando uma dessas lendas.

7ª ETAPA:

• momento da escolha da lenda para a encenação. Foi rea-
lizada uma votação na sala para escolher a melhor lenda. 
Dentre as lendas pesquisadas, criadas pelos alunos e as 
apresentadas pelo professor durante as aulas, foram es-
colhidas duas lendas: A garota do Táxi e o Velho do Saco. 
Um dos alunos sugeriu que juntássemos as duas lendas, 
formando assim, a lenda do “Velho do Táxi” no qual eles 
iriam adaptar. Os colegas da turma gostaram da ideia e 
aceitaram a proposta.

• construção coletiva da Lenda o “Velho do Táxi”, em que 
os alunos puderam criar todo o contexto da história e os 
personagens.

8ª ETAPA: planejamento das ações para a organização da Peça 
Teatral e divisão das tarefas junto com a turma, com formação dos 
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grupos de trabalho. Onde ficou dividido em grupos de Atores, Cenário, 
Roteiro, Apoio e Narração.

9ª ETAPA: execução das tarefas para produção da Peça Teatral 
como: Confecção do Cenário trabalhando a Reciclagem e as Medidas 
de Comprimento; Elaboração do Roteiro trabalhando a leitura, carac-
terísticas dos textos teatrais e os elementos da linguagem e ensaios.

10ª ETAPA/CULMINÂNCIA: apresentação da Peça Teatral para a 
Comunidade Escolar com exposição das lendas criadas e pesquisadas 
pelos alunos.

11ª ETAPA: reunião com a turma, onde cada aluno fez a sua 
autoavaliação sobre o desempenho no projeto. Dessa forma, eles 
puderam refletir sobre suas ações durante o percurso, de modo a se 
sentir inserido e responsável pela realização do projeto.

Acredito que a avaliação pessoal é uma estratégia para que o 
aluno possa tomar consciência de seu percurso durante a aprendiza-
gem e se responsabilizar pelo empenho, com o propósito de avançar 
cada vez mais.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O trabalho pedagógico contribuiu para o desenvolvimento 
da oralidade, proporcionando a prática do teatro, estimulando-os 
a conhecer e dramatizar histórias, a fim de cultivar o imaginário na 
produção de peças teatrais. Trazendo a cultura teatral para dentro da 
sala de aula, pois por meio da produção de roteiros, criação de per-
sonagens, confecção de cenários e figurinos nossos alunos tiveram a 
oportunidade de conhecer um pouco do universo teatral.

Para realização da culminância do Projeto os alunos foram 
divididos em grupos para produzirem a peça teatral de acordo com a 
afinidade de cada um, da seguinte forma:
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• Grupo 1 – Atores – Responsáveis por encenar os persona-
gens da história.

• Grupo 2 – Cenografia – Responsáveis pelo Cenário.
• Grupo 3 – Dramaturgia – Responsáveis pela elaboração do 

Roteiro.
• Grupo 4 – Produção/Apoio – Responsáveis pelo apoio du-

rante encenação dando suporte aos outros grupos.
• Grupo 5 – Narração – Responsáveis pela Narração junto ao 

Professor.

Após a produção, a peça foi apresentada para toda a comunida-
de escolar e as lendas produzidas foram expostas, desta forma os pais e 
responsáveis puderam ver a produção final do trabalho desenvolvido.

Ao fim, pude perceber que os alunos superaram as suas dificul-
dades. Em relação a escrita, tiveram mais autonomia e se destacaram 
na Leitura e nas formas de se expressar, por meio da oralidade. Sen-
tindo-se mais inseridos no contexto escolar, pois após a realização do 
projeto, os alunos alcançaram muito além dos objetivos propostos e o 
trabalho desempenhado com eles foi de grande importância, que fez a 
diferença na história de cada um, visto que os mesmos estavam mais 
motivados e interessados com as atividades da escola.

A participação da comunidade escolar foi grande, visto que 
os responsáveis acompanharam e deram todo o suporte durante as 
etapas do projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho pedagógico buscou trazer maior integração 
dos alunos, unidade escolar e comunidade local, pois a nossa escola 
atende uma população de dois municípios Duque de Caxias e Magé, 
desta forma se compreende que existe duas realidades diferentes.
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Segundo o Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal 
Professora Roseni dos Santos Silva:

O perfil dos atores sociais da escola é observado que 
compreende diferentes realidades municipais. É esse 
lugar que encontramos todos os hábitos, valores, rea-
lidades e concepções de educação. É esse espaço que 
percebemos a democracia em sua máxima representa-
ção. É também neste lugar escolar que se faz necessário 
continuamente a necessidade de respeito à diversidade 
(ESCOLA..., 2015, p. 7).

Desta forma, a experiência educativa realizada buscou enten-
der esses conflitos e estabelecer estratégias de inclusão, empatia e 
respeito à diversidade.

Além dos objetivos propostos a serem alcançados, foi percebi-
do que os alunos desenvolveram mais empatia pelos colegas. Assim, 
melhorando as relações em sala por meio da cooperação.

A avaliação deste projeto foi de caráter mediador, ou seja, por 
meio da observação e registro, por meio da criação de um portfólio da 
turma onde foi observado o desenvolvimento dos alunos no decorrer 
do projeto, contando ainda com um momento de reflexão em que os 
mesmos se autoavaliaram.

Para Jussara Hoffmann (2014) a avaliação se dá no processo de 
ensino-aprendizagem no qual se observa os caminhos utilizados pelo 
aluno para alcançar o objetivo proposto. Nessa lógica, buscou-se ava-
liar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos levando em conta 
os avanços e as dificuldades durante o percurso.

Durante a caminhada tivemos dificuldades, momentos em 
que os nervos estavam “a flor da pele”, momentos de preocupações, 
porém a empolgação dos alunos e a força de vontade deles superaram 
todas as dificuldades. Para construção deste trabalho pedagógico, re-
alizamos pesquisas, aprendemos muito e pudemos colocar em prática 
muitos conhecimentos e vivências.
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Cabe destacar que a comunidade escolar abraçou o projeto 
ficando encantada com as produções realizadas pelos alunos. Desta 
forma, acredito que esse projeto teve grande significado em minha 
trajetória e na vida dos meus pequenos, pois pude contribuir para uma 
educação pública de qualidade, de fato.

Após a realização do Projeto, recebemos alguns reconhecimen-
tos. Em 2019 ganhei o Prêmio Professor Escola Viva, pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura de Magé e em 2020 o Prêmio Metodo-
logias de Ensino Inovadoras (MEI de Docência) pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG – Campus Arcos) 
e a Semifinal do Prêmio Alpha Lumen de Criatividade na Educação, pelo 
Instituto Alpha Lumen. Tendo assim a oportunidade de incentivar outros 
professores a desenvolverem boas práticas em sala de aula.

Como dizia Nelson Mandela, “A educação é a arma mais pode-
rosa que podemos usar para mudar o mundo”. E é assim que podemos 
construir um futuro melhor, por meio da educação, formando cidadãos 
compromissados, responsáveis, altruístas, críticos e criativos.
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DO SOLITÁRIO AO SOLIDÁRIO:  
A PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO DA EQUIPE 
DE GEOGRAFIA DA ESCOLA MUNICIPAL 
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Luciane Guimarães de Souza Santos 
Debora Cristina Vieira de Simas 

Milena Paula de Melo

RESUMO
O presente relato pretende descrever o trabalho desenvolvido de forma 
colaborativa pela equipe de geografia da EM Olimpíadas Rio 2016, que 
visa romper com a organização clássica da escola e do professor, apoiada 
por Thurler e Perrenoud (2006). Para transpor tais barreiras e construir um 
trabalho autenticamente coletivo, muitos são os desafios: adequar a rotina 
de planejamento, proporcionando o encontro contínuo dos docentes; a divi-
são de tarefas entre as equipes; o compartilhamento das aulas, são apenas 
alguns dos desafios. Tendo como base o trabalho de Freire (1989, 2010) e 
Hooks (2017), o professor deixa de ser um profissional solitário, mas soli-
dário. Neste sentido, o papel da equipe é estabelecer relações dialógicas de 
ensino e aprendizagem; ao mesmo tempo que o professor ensina, também 
aprende e transforma a realidade da comunidade escolar.
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Trabalho Docente. Educação Libertá-
ria. Paulo Freire.
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INTRODUÇÃO

Um dos desafios da escola é estimular em crianças, jovens e adul-
tos o trabalho em equipe, de forma colaborativa, visando um objetivo 
em comum. Esta tarefa não é nada fácil. Partindo do pressuposto de que 
na escola todos aprendem uns com os outros, na prática, trabalhos em 
equipes podem gerar muitos problemas e enfrentar diversos obstáculos.

Em Freire (1989, p. 11), “a leitura do mundo precede a leitura 
da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 
continuidade da leitura daquele”. Portanto, seguindo os ensinamentos 
do Professor Paulo Freire é preciso que sejamos exemplos. Se nossos 
alunos leem um mundo cooperativo, colaborativo pela atuação de 
seus professores é mais fácil naturalizar este trabalho na escola e pos-
teriormente na sua vida.

De fato, o labor docente na escola impôs aos professores uma 
ação extremamente solitária: é apenas ele em sala com seus alunos. 
Antes disso, planeja suas aulas sozinho. Ao final, analisa os resultados 
do processo de aprendizagem, novamente solitário. Para modificar 
essa realidade é preciso romper com a organização clássica da escola 
e do professor. E é justamente para transpor este desafio que a Escola 
Municipal Olimpíadas Rio 2016 propôs a seus professores a organiza-
ção em equipes disciplinares.

Para construir um trabalho autenticamente coletivo muitos 
são os desafios: adequar a rotina de planejamento, proporcionando o 
encontro contínuo dos docentes; a divisão de tarefas entre as equipes; 
o compartilhamento das aulas, são apenas alguns dos desafios. Trans-
formar o professor em um profissional não solitário, mas solidário é 
tarefa que requer paciência, escuta e segurança. Ainda segundo Freire, 
a escola deve estar pautada em um modelo de “pedagogia fundada 
na ética, no respeito à dignidade, à própria autonomia do educando” 
(FREIRE, 2010, p. 16). Para ele, a prática docente deve possibilitar que 
os alunos tenham autonomia para aprender sem pressões.
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Assim, “os educandos vão se transformando em reais sujeitos 
da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do edu-
cador, igualmente sujeito do processo” (FREIRE, 2010, p. 26). Neste 
entendimento, o papel do professor é estabelecer relações dialógicas 
de ensino e aprendizagem; ao mesmo tempo que o professor ensi-
na, também aprende. Juntos, professor e estudante, aprendem em 
um encontro democrático e afetivo, em que todos podem e devem 
se expressar. É desta forma, vendo seus professores trabalharem de 
forma colaborativa, ativa e participativa que esperamos que os alunos 
também construam seus conhecimentos pautados nesse caminho.

OBJETIVOS

• Compreender o processo de construção do conhecimento, 
organizado e planejado em equipe, de Geografia na EM 
Olimpíadas Rio 2016 e descrever seu processo de constru-
ção da ação (ou fazer) pedagógica

• Relatar o planejamento e a realização das atividades bem 
como o processo avaliativo em equipe.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A reorganização do trabalho docente, que saiu de um planeja-
mento solitário para o solidário, exigiu aos professores oportunizarem 
momentos de estudo e tomada de decisões coletivas. Para alcançar 
satisfatoriamente o objetivo da equipe, faz-se necessário alguns proce-
dimentos metodológicos e neste tópico se procura elucidar alguns cami-
nhos. Como ponto de partida, pode-se afirmar que nenhum trabalho e 
estratégia funcionará se de fato não partir de um querer coletivo.
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Outro ponto fundamental é organizar os tempos de modo a 
privilegiar a interação entre os docentes, é preciso que haja tempo 
para planejar! Desenvolver um trabalho viável em equipe é fazer a 
realidade dialogar com aquilo que acreditamos ser ideal. Desta forma, 
destaca-se a busca pelo diálogo constante para que todos os atores da 
educação tenham autonomia em suas relações. Outra sugestão é que 
haja um eixo temático para articular o trabalho em equipe, pois cria 
uma confluência na qual os professores, com suas disciplinas ou áreas 
do conhecimento, podem se debruçar, tendo claro o objetivo final.

Vale ressaltar que após os debates, discussões e planejamen-
tos, as avaliações também são construídas coletivamente, desde a 
escolha das ferramentas avaliativas como as demandas a serem ava-
liadas. Assim, desde o planejamento dos guias de aprendizagem até as 
avaliações finais, todo este caminho é traçado coletivamente.

Se até aqui pautamos o trabalho coletivo nos processos de 
planejamento, organização, preparação e avaliação das ações didáti-
co-pedagógicas, outro ponto a destacar é a experiência da docência 
compartilhada. Isto significa literalmente dispor de momentos em que 
os professores tenham a oportunidade de trabalhar em conjunto, em 
uma mesma sala de aula com os seus alunos. Desta forma, percebe a 
ação pedagógica de seu colega e pode compreendê-lo melhor, forta-
lecendo os vínculos do trabalho em equipe, na tomada de decisões e 
negociação do que será realizado com os alunos.

Por fim, destaca-se que no trabalho coletivo não há um sujeito 
protagonista, o protagonismo é a relação estabelecida entre professores 
e alunos. É da construção desta relação que se constrói um conhecimen-
to partindo da prática social, possibilitando uma maior aproximação 
entre teoria e prática, o conhecimento e a realidade. Neste sentido, 
Freire (2010) escreve que a relação entre teoria e prática se torna uma 
exigência sem a qual a teoria não tem significado real e a prática vira 
mero discurso esvaziado. Portanto, importa a forma como se organiza 
uma equipe e o conteúdo escolhido por ela a serem ensinados.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

A experiência da construção coletiva e em equipe na EM 
Olimpíadas Rio 2016, iniciada em 2020, na qual o planejamento, as 
tomadas de decisões, as análises e avaliações feitas coletivamente, 
com a escuta de toda equipe e visando objetivos em comum, a partir 
de princípios compartilhados por todo o grupo, tem sido desafiadora 
e muito gratificante.

Para que tal proposta funcione é preciso que se questione 
de maneira crítica pontos essenciais para nos entendermos de fato 
como uma equipe e para que consigamos atuar conjuntamente. Desse 
modo, destacam-se algumas perguntas: Ouvimos uns aos outros? 
Negociamos intenções, interesses? Compartilhamos pontos de vista 
de forma livre e respeitosa? É necessário apontar que nem sempre 
concordamos, mas debatemos de forma dialógica e dialética para defi-
nirmos a nossa proposta levando em conta as características da equipe 
e o nosso contexto escolar. 

O CONTEXTO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
OLIMPÍADAS RIO 2016

No ano de 2009, Eduardo Paes assume a prefeitura da cidade 
do Rio de Janeiro e traz como sua secretária de educação Claudia Cos-
tin, Mestre em Economia pela Escola de Administração de Empresas 
de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e doutora em Administra-
ção. Claudia traz como projeto da Secretaria Municipal de Educação 
(SME-RJ) a sua reorganização e a implementação de uma reforma da 
educação pública.

Entre os principais pilares desse projeto lançado em 2009 es-
tão o estabelecimento de um currículo básico para todas as escolas 
do 1º ao 9º Ano, a defesa do ensino integral (turno único de 7 horas) 
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e a construção e reforma das unidades escolares. Neste contexto, é 
inaugurada em 25 de fevereiro de 2016, a Escola Municipal Olimpíadas 
Rio 20161.

Toda essa reestruturação das unidades escolares representa 
ainda o avanço das Políticas Públicas de caráter neoliberal que trazem 
a participação do empresariado – socialmente responsável – como 
organizador de muitos documentos. E é por meio da mediação de 
aparelhos privados de hegemonia (NEVES, 2005), acompanhado de 
intelectuais individuais e coletivos da burguesia, que a Política Pública 
Educacional brasileira vai se moldando nas diversas esferas, como 
acontece na SME-RJ. Para Martins e Neves (2010, p. 25-26):

Cumpre-se ressaltar que os intelectuais da nova 
pedagogia da hegemonia são pessoas e organizações 
cuja atribuição específica é a formulação, adaptação e 
disseminação, em diferentes linguagens, das ideias que 
fundamentam a nova concepção de mundo e práticas 
político-ideológicas da burguesia mundial. Eles são tam-
bém os responsáveis pela organização de atividades que 
visam a sedimentar em todo o tecido social um novo 
senso comum em torno de um novo padrão de sociabi-
lidade para o século XXI. São, portanto, os funcionários 
subalternos da classe mundialmente dominante e diri-
gente na formulação, adaptação e difusão das teorias e 
das práticas que fundamentam o neoliberalismo de Ter-
ceira Via (ou novo desenvolvimentismo ou social-demo-
cracia com aroma liberal), construindo simultaneamente 
uma ― direita para o social (MARTINS, 2009) e ― uma 
esquerda para o capital (COELHO, 2005).

A reformulação da estrutura da SME-RJ de Paes-Costin defende 
a aplicação de uma grade curricular específica para as faixas de idade 
e proporcionar mais tempo de estudo nas disciplinas básicas. A equipe 
que coordenou o projeto concluiu, em 2013, um estudo detalhado 

1  Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. Poder Executivo. Rio de Janeiro, ano 
29, n. 230, p. 76, 26 fev. 2016.



718COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

das regiões. Este estudo resultou na divisão da cidade em 232 micror-
regiões e foi nesta conjuntura que surgiu o Campus Maré I e a EM 
Olimpíadas Rio 2016.

Com 40 mil metros quadrados de terreno, o Campus Maré I 
abriga além da EM Olimpíadas Rio 2016 (7º ao 9º Ano), cinco unidades 
de Primário Carioca (1º ao 6º Ano) e dois Espaços de Desenvolvimento 
Infantil (EDI).

A Escola Municipal Olimpíadas Rio 2016, na qual as presentes 
pesquisadoras e professoras polivalentes2 e especialistas atuam, 
contou no ano letivo de 2020 com 648 alunos3 e 20 turmas regulares; 
sendo seis de 7º Ano, oito de 8º Ano e seis de 9º Ano do Ensino Fun-
damental (anos finais) (PORTAL SME, 2020). A referida escola funciona 
em turno único (sete horas diárias). Vale destacar que as escolas de 
turno único carioca trabalham no eixo o Protagonismo Juvenil, com o 
tripé da Excelência Acadêmica, Projeto de Vida e Educação para Valo-
res e, por isso, somos professores polivalentes de ciências humanas 
(Língua Portuguesa, Geografia e História).

Neste projeto, segundo a SME, a ideia fundamental é a pro-
moção de jovens autônomos, solidários e competentes, alicerçada nos 
quatros pilares da educação defendidos e apresentados por Jacques 
Delors: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos 
e aprender a ser, que são desenvolvidos, sobretudo, em sua organiza-
ção curricular4.

2  Os docentes são divididos da seguinte forma: Ciências exatas (Matemática e 
Ciências) e Ciências Humanas (Língua Portuguesa, Geografia e História). O regime 
de polivalência é exercido nos 7º e 8º Anos, enquanto no 9º Ano é atendido por 
professores especialistas, a sua disciplina de formação, como é regido pelo projeto 
de Ginásio.
3  Estudantes entre 12 até os 17 anos de idade de sete das comunidades que 
compõem o complexo da Maré, a saber: Nova Holanda, Rubens Vaz. Parque União, 
Parque Maré, Nova Maré, Baixa do Sapateiro e Vila dos Pinheiros.
4  DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: 
MEC: Unesco, 2003.
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Tal organização, segundo a proposta da SME-RJ, implica dire-
tamente na formação deste trinômio Aluno Competente-Autônomo-
-Solidário. A SME-RJ defende que com a maior permanência do aluno 
na unidade escolar, ele passa a usufruir de maiores oportunidades de 
aprendizagem, o que poderá influenciar no seu desempenho acadêmi-
co e na sua formação. Esta carga horária maior de professores e alunos 
na unidade escolar, segundo a SME-RJ, torna possível um maior vínculo 
entre os alunos, entre os alunos e os professores e toda a comunidade 
escolar, enfatizando um dos fatores destacados como diferenciais da 
proposta – a “pedagogia da presença”, conforme os Documentos que 
embasam o Ginásio Carioca:

Além da presença física de gestores, funcionários, profes-
sores e alunos em tempo integral na escola, a Pedagogia 
da Presença pressupõe que, entre eles, haja uma relação 
de reciprocidade, troca e construção contínua. A Peda-
gogia da Presença amplia e qualifica as relações entre 
os adultos e os alunos, pois aqueles que trabalham na 
escola são exemplo, fonte de inspiração e referência na 
passagem do mundo adolescente para o mundo adulto. É 
um princípio educativo que deve estar presente nas ações 
de toda a equipe escolar, através de atitudes participati-
vas, ultrapassando as fronteiras da sala de aula (Material 
sistematizado, caderno Diretrizes Gerais do Modelo Peda-
gógico do Ginásio Carioca, 2016, p. 10).

Esta presença física de alunos e dos profissionais da educação 
possibilitada pela maior permanência no espaço escolar, facilita a 
organização de uma matriz curricular integrada e com maior vínculo. 
As disciplinas são organizadas em núcleo comum e parte diversificada 
que se complementam e estão mescladas dentro do horário das uni-
dades escolares. Assim, todos os componentes curriculares são parte 
integrante da grade de horários e entendidas como relevantes para a 
formação do aluno, facilitando uma maior integração entre as áreas, 
disciplinas e conhecimentos.
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Dentro desta proposta, a Equipe diretiva da EM Olimpíadas Rio 
2016 durante o ano de 2020, optou por construir equipes disciplinares 
com professores regentes como coordenadores de disciplina e res-
ponsáveis pela organização dos planejamentos pedagógicos a serem 
trabalhados pelos integrantes desses componentes curriculares. Neste 
trabalho será abordado a composição e organização da Equipe discipli-
nar de Geografia.

A EQUIPE DE GEOGRAFIA: ATUAÇÃO, DILEMAS E FRENTES 
DE TRABALHO

Formada por seis professores, sendo uma professora a coor-
denadora da matéria, a equipe de Geografia é responsável pelo Guia 
de Aprendizagem da disciplina que será lecionada pelos professores 
de Ciências Humanas da Unidade Escolar, pelas estratégias definidas, 
as avaliações e as ferramentas escolhidas durante todo o processo de 
ensino e aprendizagem. Além dos processos de planejamento, organi-
zação, preparação e avaliação, a equipe trata diretamente dos diversos 
projetos e pautas praticados na escola:

a) Jornal – Ginásio Rio de Notícias: transformando conheci-
mento em notícias

A criação do jornal escolar foi pensada inicialmente no âmbito 
de uma disciplina eletiva, para posteriormente ficar na incumbência 
do Grêmio Estudantil. A disciplina eletiva do jornal foi oferecida no se-
gundo semestre de 2019. Com a pandemia e o ensino remoto no ano 
de 2020, o projeto continuou por meio da manutenção de sua página 
no Facebook, com a participação de dois estudantes. Em 2021, pre-
tendemos retomar conforme o ensino volte para o presencial. Nesse 
sentido, a elaboração de um Jornal Escolar visa despertar nos alunos 
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a consciência crítica perante a realidade educacional e social. Além de 
incentivar o letramento e a cidadania, a partir da melhoria na leitura, 
na escrita, bem como estimular a expressão oral e produção textual. 
Segundo Freinet (1974, p. 44), “um jornal escolar não está, não pode 
estar, não deve estar a serviço de uma pedagogia escolástica que lhe 
diminuiria o alcance. Deve estar sim à medida de uma educação que, 
pela vida, prepara para a vida”.

b) Pibid – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência

Compondo desde 2020 o Pibid de Geografia da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro – Uerj, Campus Maracanã, com o subprojeto 
denominado “Saber Escolar e Formação Docente na Educação Básica”, 
os professores de Geografia da escola, atuam como coformadores e 
buscam desenvolver ações direcionadas para a formação inicial e con-
tinuada de professores, por meio do diálogo e da integração entre a 
universidade e a escola.

O Pibid, envolvendo coordenadores, supervisores e alunos 
bolsistas, tem como objetivo a realização de atividades direcionadas 
para a vivência escolar, em uma troca dialógica e dialética; construir a 
formação escolar dos alunos, bem como habilitar licenciandos, basea-
da na práxis pedagógica, em constante diálogo e troca entre a escola, 
a comunidade e a universidade, expandindo a ação desta última, na 
formação continuada de docentes da Educação Básica.

c) Gênero – A coragem de ser mulher no Brasil

Trazer ao debate a problematização sobre a desigualdade de 
gênero que nosso país está assentado, buscando entender as lutas e 
conquistas históricas contra a opressão, os silenciamentos e os diversos 
tipos de violência aos quais as mulheres são submetidas. Também é res-
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saltada, a discussão sobre o feminicídio, identificando e desconstruindo 
os preconceitos e dialogando na perspectiva de um feminismo inclusivo.

d)    Respira e não pira: Meditação na Educação Básica

A proposição de uma disciplina eletiva que trate da medita-
ção em oposição ao pensamento disseminado no mindfulness de 
resiliência pessoal. Seguindo por um outro caminho, a disciplina tem 
como conceito fundante o corpo-território e se utiliza de exercícios de 
respiração e reflexão para o desenvolvimento da atenção plena como 
recurso; a meditação como ferramenta para lidar com as demandas 
sociais atuais, como na saúde mental para controle da ansiedade; a 
clareza no desenvolvimento de conceitos e categorias científicas e a 
viabilidade de sua cidadania plena e emancipada.

e)    Centro de Memória da EM Olimpíadas Rio 2016

O grupo de pesquisa surge para valorizar e preservar a memória 
da Unidade Escolar, investindo no reconhecimento de suas produções 
como um bem patrimonial, oportunizando reflexões e procedimentos 
para a criação do Espaço de Memória. Este pretende se alçar como um 
projeto cultural, que enaltece os contextos históricos e sociais locais, 
superando possíveis estigmas, que refletem uma sociedade pautada na 
hierarquização socioeconômica do espaço da favela e seus habitantes.

f)    Meu lugar: a cidade do Rio de Janeiro por nós mesmos. 

As relações do indivíduo com o espaço estão entre os nossos 
primeiros e mais importantes aprendizados culturais. Se o espaço é 
fundamental para a constituição do sujeito (COHN, 2009), esta disci-
plina eletiva almeja contribuir para a formação de cidadãos críticos 
da realidade em que vivem, por meio da associação entre o espaço 
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urbano e sua percepção pelos próprios alunos. Nesta disciplina, pre-
tendemos entender o significado do espaço das cidades para suas 
crianças, participando de uma pesquisa acadêmica para obtenção de 
Título de Mestrado em Educação pelo PPG/ECC – Uerj.

O engajamento pedagógico defendido no ensaio Ensinando a 
transgredir de Bell Hooks5, vai de encontro à perspectiva emancipa-
tória e transformadora intencionada pela referida equipe. Assim como 
Bell Hooks, acredita-se na atuação por uma educação que preconize a 
prática da liberdade, assumindo um caráter de abrir para o novo e que 
faça sentido para o estudante, atrelando-o à sua realidade objetiva.

No entanto, esse constante conceber e fazer deve envolver 
o “questionar-se” dos educadores por meio das suas práticas. Nesse 
caminho, Hooks (2017, p. 35) reforça que:

Quando a educação é a prática da liberdade, os alunos 
não são os únicos chamados a partilhar, a confessar. A 
pedagogia engajada não busca simplesmente fortalecer 
e capacitar os alunos. Toda sala de aula em que for apli-
cado um modelo holístico de aprendizado será também 
um local de crescimento para o professor, que será 
fortalecido e capacitado para esse processo (HOOKS, 
2017, p. 35).

Nesse sentido, quando pautamos nossa prática em refletir e 
agir nas ações anteriormente elencadas, temos o propósito de que não 
apenas as temáticas se tangenciam, mas também na perspectiva do 
desenvolvimento da habilidade colaborativa e integrativa da equipe. 
Como bem destacam Souza, Monteiro e Elgues:

Em diferentes categorias profissionais, independente-
mente da área, percebe-se, cada vez mais, a importância 
do trabalho em equipe, dado que esforços individuais 

5  É escolha da autora se apresentar com o nome em minúsculo. A mesma defende 
que as ideias e o conhecimento são mais importantes de quem realmente ela é.



724COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

não garantem, por si só, o êxito nem o alcance, com 
eficácia, de qualquer objetivo. Para muitos, alcance, 
com eficácia, de qualquer objetivo (SOUZA; MONTEIRO; 
ELGUES, 2007, p. 1).

Contudo, concordamos com Thurler e Perrenoud (2006, p. 
368) que “os limites da cooptação têm a ver com a fragilidade de todo 
sistema humano, com suas esperanças, suas tensões, seus conflitos de 
poder, de ideias e de interesses”.

Por isso, não se pode perder de vista que a construção coletiva 
e solidária não é fácil, mas é necessária. “[...] nas condições de verda-
deira aprendizagem”. Freire (2010) afirma que “os educandos vão se 
transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do 
saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” 
(FREIRE, 2010, p. 26) e como sujeito deste processo, o professor tam-
bém aprende a cada novo passo neste processo dialógico e dialético se 
constrói e reconstrói coletivamente em um fazer dinâmico, processual 
e constante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se na troca de saberes é importante que o professor atraia seus 
alunos para aula em uma escuta afetiva em momentos de descon-
tração, antes mesmo das aulas, tal iniciativa também é fundamental 
entre os colegas de equipe. Com a mudança da postura centrada no 
professor ou no aluno, direcionando-as para as relações de aprendiza-
gem, a equipe dialógica e colaborativa organiza conjuntamente toda 
a estratégia disciplinar, aproveitando a experiência de toda a equipe.

Assim, ao mesmo tempo que professores praticam trabalhar 
coletivamente, ensinam aos seus alunos, exemplificando no cotidiano. 
Desta forma, o aluno aprende, apropria-se do conhecimento e dos 
aspectos desta cultura. Assim, “ensinar exige o reconhecimento e a 
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assunção da identidade cultural” (FREIRE, 2010, p. 41). Freire (2010) 
destaca ainda que é preciso “estabelecer uma intimidade entre os 
saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social 
que eles têm como indivíduos” (FREIRE, 2010, p. 30). Assim sendo, não 
promovemos a equipe apenas no campo das ideias, mas na prática 
cotidiana escolar.

Na prática educacional, torna-se evidente a importância do 
exemplo partindo dos professores ao planejar, organizar e selecionar 
criteriosamente os meios para atingir não apenas conhecimento, mas 
também valores, sem os quais não seria possível atingir os tais objeti-
vos. Nesse sentido, Freire aponta que os seres humanos são “capazes 
de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, 
por tudo isso nos fazem seres éticos” (FREIRE, 2010, p. 33).

Deste modo, o professor não pode querer algo do aluno que 
ele mesmo não pratica, porque o aluno também não entenderá como 
praticar. Atrelar teoria e prática, respeitando o contexto cultural, social, 
afetivo desta comunidade escolar, bem como o nível de desenvolvi-
mento que apresenta seus conhecimentos, é fundamental para que os 
alunos não se detenham apenas à transmissão de aprendizados, mas 
de valores que possibilitem a transformação da realidade.

REFERÊNCIAS

COHN, C. Antropologia da criança. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009.

DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: 
MEC: Unesco, 2003.

 FREINET, C. O jornal Escolar. Lisboa: Editorial Estampa, 1974.

FREIRE, P. A importância do ato de ler. 23. ed. São Paulo: Autores Associados: 
Cortez, 1989. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010.



726COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

HOOKS, B. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. 2. ed. São 
Paulo: WMF Martins Fontes, 2017.

MARTINS, A. S.; NEVES, L. M. W. A nova pedagogia da hegemonia e a formação/
atuação de seus intelectuais orgânicos. In: NEVES, L. M. W. (org.). A direita para o 
social e a esquerda para o capital: intelectuais da nova pedagogia da hegemonia no 
Brasil. São Paulo: Xamã, 2010.

RIO DE JANEIRO. Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. Poder Executivo. ano 
29, n. 230, p. 76, 26 fev. 2016.

SOUZA, F. P.; MONTEIRO, J. K., ELGUES, G. B. Z. A avaliação do nível de habilidades 
para trabalhar em equipe entre professores universitários. Psico-USF, v. 12, n. 2, p. 
157-164, jul./dez. 2007.

THURLER, M. G.; PERRENOUD, P. Cooperação entre professores: a formação inicial 
deve preceder as práticas? Cadernos de Pesquisa, v. 36, n. 128, maio/ago. 2006.



INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA AULA 
DE GEOGRAFIA: O MAPA TEMÁTICO 
COMO RECURSO DIDÁTICO PARA A 
GEOGRAFIA FÍSICA DO CEARÁ NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA1

André Rodrigues da Silva

A ciência geográfica compartilha de diversos assuntos, dentre 
eles se contempla a formação do relevo terestre, modelagem, uso e 
ocupação de territórios. O ensino de geografia na educação básica está 
sempre em discussão sobre as formas de abordagens de conteúdos 
que possam facilitem o processo de ensino e da aprendizagem dos 
alunos nas séries finais do Ensino Fundamental II e no Ensino Médio.

No contexto escolar o ensino de geografia ainda é atrelado à 
dicotomia entre Geografia Física e Humana, separando-a em áreas 
distintas o conhecimento geográfico. A geomorfologia é uma impor-
tante temática trabalhada no ensino na geografia física, quando se 
discutem os processos de formação do relevo terrestre e todas as suas 

1  O texto configura-se como um resumo expandido da pesquisa e/ou experiência 
pedagógica realizada (nota dos/as organizadores/as).
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características, os processos endógenos e exógenos e a dinâmica que a 
superfície terrestre está submetida mediante estes processos.

Com o objetivo de melhorar o ensino e aprendizagem dos 
alunos da educação básicas temos como proposta metodológica para 
as aulas de Geografia, o uso de mapa temático como recurso didático, 
buscando por meio desse recurso fugir da abstração dos alunos no 
cotidiano da sala de aula.

Buscando facilitar o acesso dos alunos ao conhecimento dos 
conteúdos da Geogafia Física, a elaboração de recurso didático tornou 
o modo do ensino mais prático e compreensivo, quando abordado os 
aspectos geomorfologicos do Estado Ceará por meio de intervenção 
com o uso de materiais de cunho lúdico, como o mapa temático das 
Compartimentações Geoambientais do Estado do Ceará.

A atividade de exposição e diálogo foi realizada com as turmas 
de 1° Ano da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Prefeito 
José Euclides Ferreira Gomes Júnior no município de Sobral-Ceará. A 
intervenção foi desenvolvida por bolsistas do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), subprojeto Geografia da Uni-
versidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, com o objetivo de facilitar o 
ensino e a aprendizagem dos alunos envolvidos. 

Este trabalho tem por objetivo discutir a prática de intervenção 
pedagógica nas aulas de Geografia realizada em sala de aula por bolsis-
tas do Pibid, que desenvolveram atividade sobre a formação do revelo, 
associando ao contexto local dos alunos, discutindo e aplicando os 
conceitos da geomorfologia (forma da terra) do Estado do Ceará como 
proposta de ensino. 

DISCUTINDO O TEMA/BASES TEÓRICAS

A presença da Geografia no ambiente escolar é de fundamental 
importância para o bom desenvolvimento do ser humano. A Geografia 
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dentro das suas várias áreas de estudo está configurada no cotidiano das 
pessoas, desde o contexto que envolve diretamente a sociedade e o di-
namismo social como o conhecimento sobre os aspectos fisicos/naturais 
terrestre como também no que concerne a Educaçao Ambiental.

É válida e importante a discussão sobre a prática docente e o ensi-
no da ciência geográfica em sala de aula, sob uma perspectiva de ensino 
e aprendizagem construtiva dentro da realidade dos alunos, buscando 
abordar assuntos diversos de maneira clara para que o ensino possa ser 
compreendido. Assim o professor como eterno estudante deve buscar 
aprender a ensinar e ensinar aprendendo geografia, já que a geografia 
acadêmica e a escolar são tratadas em abordagens diferentes como 
aborda Callai (2011), a geografia escolar é um conhecimento diferente 
da geografia acadêmica, ela é, pois, uma criação particular e original da 
escola, que responde às finalidades sociais que lhe são próprias.

Diante da complexidade da geografia acadêmica de linguagem 
cientifica e epistemologica da geografia o professor da educação básica 
deve buscar novos mecanismos para trabalhar a geografia de maneira 
adequada e acessível para os alunos, fugindo da abordagem técnica da 
universidade, sobretudo quando se trata do ensino da Geografia Física.

É imprescindível a participação do professor de Geografia na 
formação do cidadão pensante, que consiga buscar entender a natureza 
e as suas transformações, sobretudo a sua realidade. Mas, o ensino de 
Geografia ainda passa por dificuldades em conseguir espaço para a con-
solidaçao do pensamento geografico. Por tais razões, que a Geografia 
Física permanece em muitas ocasiões fora de discussões pela maioria de 
alunos da educação básico (Ensino Fundamental I, II e Médio). 

No contexto geral do ensino a Geografia Física passa por um 
longo processo de construção, integração e compreensão dentro da 
educação. Para Louzada e Frota Filho (2017), os conteúdos da Geo-
grafia, em especial os aspectos voltados à natureza são descritos de 
maneira insatisfatória o que dificulta a assimilação dos conteúdos por 
parte dos alunos. 
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Mediante as dificuldades encontradas para a compreensão dos 
alunos sobre os contúdos é preciso pensar em como levar de forma 
acessível os assuntos da área física da geografia no contexto escolar, 
como nos estudos gerais da ciência de acordo com a abordagem de 
Armond e Afonso (2011):

Refletir sobre os pressupostos epistemológicos da 
Geografia Física na contemporaneidade faz incorrer na 
investigação sobre o que é a ciência, o que é a Geografia, 
especificamente a Geografia Física, quem contribuiu 
para que ambas sejam como são (ainda que em um 
constante refazer) e como podem ser.

Assim tratando da geografia no contexto local, na realidade 
daquilo que os alunos enxergam diarimente devemos buscar conhecer 
especificamente a essência de cada paisagem que presencia o cotidia-
no dos alunos. Relacionando ao contexto geoambiental do Ceará, há 
uma grande diversidade natural na paisagem geográfica natural, como 
aponta Souza (2007), no contexto Nordestino, o Ceará abriga uma 
certa diversidade de domínios naturais e paisagísticos. 

Diante da diversidade natural da paisagem-relevo que os alu-
nos estão inseridos, faz-se necessário a busca por meios que facilitem 
o acesso da geografia no contexto escolar para a compreensão dos 
aspectos físicos da natureza no ensino, para o entendimento do que 
está ao redor do indivíduo.

O Ceará é possuidor de uma mega diversidade física, e abordar 
seus aspectos naturais são de grande valia no contexto da educação 
básica, mas para isso se faz necessário à utilização de uma linguagem 
acessível, assim como a de materiais didáticos para o ensino. Para 
Leite et al., 2019, o ensino de geomorfologia deve ser desenvolvido 
nas escolas com uma linguagem de fácil interpretação que facilite o 
entendimento dos alunos a cerca dos diferentes processos e formas 
de esculturação do relevo. Mediante a isso é notório a necessedade 
pela obordagem dessa temática no ensino de um modo que facilite a 
compreensão dos alunos.
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METODOLOGIA

As ideias expressas neste trabalho se desenvolveram pelo viés 
qualitativo, tendo por base a análise da vivência em sala de aula, o 
planejamento de atividades e a elaboração de material didático para o 
uso em intervenção de atividade do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência – Pibid.

A metodologia desenvolvida partiu do planejamento da aula 
e de modo seguinte a elaboração de material didático. Em seguida a 
realização de atividade prática em sala de aula usando como suporte 
o material elaborado pelos bolsistas do Pibid e professor supervisor, 
(mapa temático das unidades geomofológicas do Ceará), assim, o 
desenvolvimento de uma intervenção nas turmas de 1° Ano do Ensino 
Médio, trabalhando com o material lúdico-representativo com os alu-
nos executada abordando à geomorfologia do Estado do Ceará.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Buscar ensinar por meio de práticas pedagógicas efetivas se da 
pela motivação em conhecer o novo e aprender. Assim, é possivel re-
alizar uma discussão sobre a forma de ensinar e aprender a geografia, 
em especial à geografia escolar na educação básica, posta sempre nos 
livros didáticos ultilizados para o ensino.

Como forma de abordar a geografia escolar, na prática para a 
discussão dos aspectos físicos, as compartimentações geoambientais 
do Estado do Ceará, realizou-se a elaboração de mapa temático para 
auxílio da atividade prática, buscando trabalhar as características do 
relevo cearense em sua diversidade. 
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Material elaborado pelos bolsistas Pibid para intervenção. Utilizando materiais de 
baixo custo, como: EVA colorido, tinta, cola e isopor.
Figura 1 – Elaboração de Material Didático e Realização de Atividade.
Fonte: Arquivo Pessoal.

Atividade de intervenção em sala de aula para a abordagem do assunto Geografia 
do Ceará. Trabalhando a geografia física, as compartimentações geoambientais do 
Ceará. Atividade realizada com as turmas de 1° Ano do Ensino Médio.
Figura 2 – Realização de Atividade.
Fonte: Arquivo Pessoal.
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As apresentações da atividade junto do material elaborado para 
trabalhar os aspectos da geografia física do Ceará buscaram aproximar 
a relação teórica do livro didático com os conhecimentos da realidade 
dos alunos, inseridos na depressão serteneja cearense e no sopé do 
maciço residual úmido da Meruoca.

Na atividade prática se discutiu a Depressão Sertaneja, Maciços 
Residuais, Tabuleiros Costeiros, Planíceis Litorânea e Costeira, Serra da 
Ibiapaba, Chapada do Apodi e Chapada do Araripe por meio da utiliza-
ção de mapa temático. Assim, o amadurecimento da ideia de trabalhar 
a geomorfologia do Ceará pôde ter êxito.

Portanto, a atividade desenvolvidade trabalhou do ponto de 
vista local a geografia física do Ceará, por meio de uma abordagem di-
dático-pedagógico, utilizando do lúdico para facilitar o ensino dos con-
teúdos expostos em sala de aula, acreditando mediar conhecimentos 
essencias para a vida dos alunos envolvidos nesse contexto, agregando 
sabres que facilitarão a compreensão da realidade que os envolvem 
entre planatos, planícies e depressão ao vireficarem o relevo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos analisar que as práticas de ensino devem envolver o 
conhecimento local do individuo, partindo da realidade presente para 
a compreensão do global, sabendo das características de cada espaço 
em meio às subjetividades sejam elas físicas, sociais ou econômicas.

Portanto, podemos afirmar que o ensino deve ser integrador e 
não deve estar atrelado somente ao livro didático sob uma abordagem 
global. O professor nesse deve buscar interagir e instigar o conheci-
mento da realidade do aluno seja ela física ou social. Realizando o en-
sino com ferramentas que auxiliem no processo de aprendizagem dos 
alunos, como na utilização do lúdico para diversas atividades, como o 
mapa temático. 
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Compreendemos que com o uso de recurso de didático o ensino 
de geografia e os alunos são grandes beneficiários, dispondo de aces-
sibilidade para a compreensão de assuntos diversos, principalmente 
quando se trata da geografia física, como a própria geomorfologia na 
educação básica.
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PARTE X

A ARTE E A SUAS 
IMPLICAÇÕES PARA O 

ENSINO E APRENDIZAGEM



A INFLUÊNCIA DO ENSINO DE 
ARTE NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DO EDUCANDO: 

PRÁTICA DOCENTE

Salete Souza dos Santos

RESUMO 
A arte, ou expressão artística, é um dos maiores instrumentos de avaliação 
que o educador pode contar, por meio dela, pode-se avaliar o grau de de-
senvolvimento dos estudantes, suas predisposições, seus sentimentos, além 
de estruturar a capacidade criadora, desenvolver o raciocínio, imaginação, 
percepção e domínio motor. Partido dessa perspectiva, este trabalho tem 
por objetivo estudar as influencia que o ensino de Arte traz para a vida do 
educando e como este ensino ajuda a desenvolver as habilidades motoras 
e competências no processo ensino e aprendizagem. Ao estudar história e 
Arte se percebe a importância e influência que as expressões artísticas exer-
cem na humanidade desde a antiguidade até os dias atuais, e por meio do 
contexto histórico podemos ver que todo tipo de arte é considerado obra 
prima. Aprender arte envolve a ação em distintos eixos de aprendizagem: 
fazer, apreciar e refletir sobre a produção social e histórica da arte. Trata-se 
de um estudo bibliográfico ancorado em; Buoro (2001), Sans (2001), Iavel-
berg (2003), Lowenfeld (1977), Ferraz (2009), e um pesquisa qualitativa por 
meio de periódicos eletrônicos. Contudo a arte tem a função de alfabetizar 
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pelo olhar, dar ao aluno a oportunidade de desenvolver sua percepção e 
sensibilidade materiais que estão a sua volta em seu cotidiano.
Palavras-chave: Arte. Educando. Habilidade Motora. Competência. Processo 
de Ensino-Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

O ser humano vive em um mundo cheio de diferenças e cons-
tantes mudanças, que envolve também o universo escolar. O papel da 
escola ao ensinar Arte, é um papel relevante para a socialização e para 
a aprendizagem do aluno, possibilitando a visualização dos inúmeros 
benefícios, como ampliação do vocabulário, auxílio no conhecimento 
das próprias emoções, melhoria na capacidade de expressão, aumento 
da criatividade, desenvolvimento do raciocínio, habilidade para traba-
lhar em grupo e desenvolvimento da inteligência racional.

A obra de arte é uma construção social, não pode ser trabalho 
isolado, pois a arte possibilita um dialogo com quem a observa, cria 
situações que podem ser tornar desafiante para o apreciador e, algu-
mas situações, os materiais utilizados na própria composição propõem 
uma reflexão sobre o significado da arte. A presença da arte na história 
pode ser identificada, nas manifestações de conhecimento, em que o 
homem utilizava o desenho como forma de linguagem. E nos tempos 
das cavernas os homens primitivos desenhavam como caçavam, e 
também quantas pessoas tinham na caverna, esses desenhos eram re-
tratados em rochas (arte rupestre), atualmente podemos encontrá-los 
nos livros de história e em museus em várias partes do mundo, estes 
desenhos rupestres nos lembram como aqueles povos eram criativos.

A criança, mesmo antes de aprender a ler e a escrever, reage 
positivamente aos estímulos artísticos, pois ela é criadora em potencial, 
nesta fase, as atividades de artes fornecerão ricas oportunidades para 
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o desenvolvimento das crianças, uma vez que põem ao seu alcance os 
mais diversos tipos de material para manipulação.

Ao ensinar arte, o docente e o educando entra em um processo 
de mutua descoberta, descobrindo novas habilidades e competências, 
nesse processo de aprender a aprender. A arte possibilita a criança a se 
desenvolver de forma mais significativa, pois ao liberar a imaginação 
provocamos aprendizagem diversificada. Para Sans (2001) e Bouro 
(2001), ao desenhar a criança descobre suas próprias normas, em 
uma íntima relação do ver, do saber e do fazer. Dessa forma a criança 
desenvolve sua obra de arte dependendo de sua cultura ou a época 
que está vivenciando, ela traz seu cotidiano para dentro da sala de 
aula, enriquecendo a sala de diversos pensamentos, dando ênfase ao 
momento atual.

A arte tem um papel muito importante na formação integral do 
aluno, já que ela e capaz de transformar o estudante por meio de ma-
gia, da fantasia, da aventura e da descoberta, possibilitando o desen-
volvimento da sensibilidade e da criatividade. Para tanto este trabalho 
tem como objetivo estudar as influencia que o ensino de Arte traz para 
a vida do educando e como este ensino ajuda a desenvolver as habili-
dades motoras e competências no processo ensino e aprendizagem. E 
procura responder a seguinte questão; de que forma o ensino de arte 
pode facilitar do processo ensino e aprendizagem do estudante?

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada no período de 
agosto 2017 a abril de 2020, por meio de periódicos eletrônicos – In-
ternete, Google Acadêmico, Sites, Livros on-line entre outros. Segundo 
Cervo e Bervian (2002) A pesquisa bibliográfica procura,
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Explicar um problema a partir de referências teóricas 
publicadas em documentos. Pode ser realizada inde-
pendentemente ou como parte da pesquisa descritiva 
ou experimental. Em ambos os casos, buscam conhecer 
e analisar as contribuições culturais ou cientificas do 
passado existente sobre determinado assunto, tema ou 
problema (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 65).

Contudo a finalidade desta pesquisa é fazer com que o pesqui-
sador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um 
determinado assunto, auxiliando o escritor na análise e na escolha dos 
melhores materiais para suas pesquisas ou na manipulação de suas 
informações.

Realizamos uma pesquisa qualitativa, cujas informações se 
deram por meio do livro “Para gostar de aprender arte: sala de aula 
e formação de professores” de Rosa Iavelberg (2003), do artigo de 
arte-educação no cotidiano escolar – PUCPR (2008) dos autores; Aline 
Fernanda Silva – Fameg, Charlene Schultz – Fameg, e Ivonete Helena 
Machado – Fameg, e fizemos base tambem na Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC, em arte.

Coforme Oliveira (1999) “a pesquisa qualitativa consiste em 
nos levar a uma série de leituras sobre o assunto da pesquisa, para 
posteriormente efetuar a análise dos resultados e obter um melhor 
entendimento sobre o tema a ser apresentado”. Tal como destacam 
Biklen e Bogdan (1994), o intuito da realização de uma pesquisa quali-
tativa não é saber a verdade, nem comparar realidades distintas, mas, 
sim, compreender os fenômenos de modo distinto e a partir dessas 
compreensões produzir novos saberes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A arte na educação passou por uma extensa jornada, afirma 
Iavelberg (2003), e os PCN – Parâmetro Curricular Nacional (1998),

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-7j2zI7WAhXJjFQKHVKKDVEQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pucpr.br%2Feventos%2Feducere%2Feducere2008%2Fanais%2Fpdf%2F548_640.pdf&usg=AFQjCNFByGUtg0WIa3cRIjy3zyOa7y6hRA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-7j2zI7WAhXJjFQKHVKKDVEQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pucpr.br%2Feventos%2Feducere%2Feducere2008%2Fanais%2Fpdf%2F548_640.pdf&usg=AFQjCNFByGUtg0WIa3cRIjy3zyOa7y6hRA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-7j2zI7WAhXJjFQKHVKKDVEQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pucpr.br%2Feventos%2Feducere%2Feducere2008%2Fanais%2Fpdf%2F548_640.pdf&usg=AFQjCNFByGUtg0WIa3cRIjy3zyOa7y6hRA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-7j2zI7WAhXJjFQKHVKKDVEQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pucpr.br%2Feventos%2Feducere%2Feducere2008%2Fanais%2Fpdf%2F548_640.pdf&usg=AFQjCNFByGUtg0WIa3cRIjy3zyOa7y6hRA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-7j2zI7WAhXJjFQKHVKKDVEQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pucpr.br%2Feventos%2Feducere%2Feducere2008%2Fanais%2Fpdf%2F548_640.pdf&usg=AFQjCNFByGUtg0WIa3cRIjy3zyOa7y6hRA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-7j2zI7WAhXJjFQKHVKKDVEQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pucpr.br%2Feventos%2Feducere%2Feducere2008%2Fanais%2Fpdf%2F548_640.pdf&usg=AFQjCNFByGUtg0WIa3cRIjy3zyOa7y6hRA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-7j2zI7WAhXJjFQKHVKKDVEQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pucpr.br%2Feventos%2Feducere%2Feducere2008%2Fanais%2Fpdf%2F548_640.pdf&usg=AFQjCNFByGUtg0WIa3cRIjy3zyOa7y6hRA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-7j2zI7WAhXJjFQKHVKKDVEQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pucpr.br%2Feventos%2Feducere%2Feducere2008%2Fanais%2Fpdf%2F548_640.pdf&usg=AFQjCNFByGUtg0WIa3cRIjy3zyOa7y6hRA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-7j2zI7WAhXJjFQKHVKKDVEQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pucpr.br%2Feventos%2Feducere%2Feducere2008%2Fanais%2Fpdf%2F548_640.pdf&usg=AFQjCNFByGUtg0WIa3cRIjy3zyOa7y6hRA
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Foi amparada em lei, somente na década de 70 atra-
vés da Lei 5692, de 11 de agosto de 1971 que tornou 
obrigatória a disciplina de Educação Artística nos esta-
belecimentos de 1º e 2º graus. Segundo o entendimento 
dessa lei, a arte era considerada apenas uma atividade 
educativa, não efetivamente uma disciplina. Já em 20 de 
dezembro de 1996, essa lei foi revogada pela Lei 9394 
que, em seu artigo 26 parágrafo 2º, menciona o ensino 
da arte como componente curricular obrigatório, nos 
diversos níveis da educação básica (IAVELBERG, 2003; 
BRASIL, 1998).

Parte deste princípio então a valorização do ensino de arte 
na vida escolar dos educando, pois este ensino também se torna 
fundamental como as outras matérias a ser ensinada. Em se tratar do 
ensino de Arte, a BNCC apresenta cinco unidades temáticas em que 
estão citadas as quatro linguagens artística: teatro, dança, artes visuais 
e música, ampliando também para as Artes Integradas. Os encaminha-
mentos sugeridos no documento propõem que as linguagens artísticas 
sejam trabalhadas em suas particularidades ou na relação umas com 
as outras, estabelecendo caminhos interdisciplinares entre as várias 
expressões artísticas. Dessa forma, apresenta uma diretriz organizada 
para nortear a composição curricular em diferentes realidades brasi-
leiras e pautar a prática docente dos professores. Estabelece objetos 
de conhecimento que pode ser comparado a campos conceituais no 
estudo da Arte, expressos como: contextos e práticas, elementos da 
linguagem, materialidades, processos de criação, sistemas da lingua-
gem (citados em todas as linguagens); notação e registro musical (cita-
do em especial em música); matrizes estéticas e culturais, patrimônio 
cultural, arte e tecnologia (citados em especial em artes integradas).

É possível que o educador já tenha se deparado com desafio de 
selecionar a disciplina de arte aos estudantes, mas agora eles podem 
ser organizados dentro de um campo de estudo, associado a um ob-
jeto de conhecimento e a uma linguagem da arte, por meio da BNCC. 
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Nesse sentido, a organização de um currículo se torna positiva, pois 
deixa mais transparente o que ensinar, para quem, porque e como. 
Para desenvolver as habilidades na música, no teatro, na dança a BNCC 
especifica algumas habilidades,

Explorar e identificar diferentes formas de registro 
musical (notação musical tradicional, partituras criativas 
e procedimentos da música contemporânea), bem 
como procedimentos e técnicas de registro em áudio e 
audiovisual. Explorar diferentes elementos envolvidos 
na composição dos acontecimentos cênicos (figurinos, 
adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhe-
cer seus vocabulários. Discutir as experiências pessoais 
e coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros 
contextos, problematizando estereótipos e preconceitos 
(BRASIL, 2017, p. 209).

A arte em si possibilita o educando novas maneiras de ver o 
mundo, como se tudo fosse à representação na arte comtemplada 
pela natureza, também desenvolve grandes habilidades, competências 
e conhecimentos necessários de diversas áreas de estudo, com o de-
senvolvimento deste ensino o educando pode desenvolver habilidades 
motoras, e ajudar no processo de ensino e aprendizagem, tudo isso 
acontece atrevés do fazer arte. Na Base Nacional Comum Curricular 
– BNCC cita nove competências e habilidades que o estudante pode 
desenvolver no ensino de arte, são eles;

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente prá-
ticas e produções artísticas e culturais do seu entorno 
social, dos povos indígenas [...]. 2. Compreender as 
relações entre as linguagens da Arte e suas práticas in-
tegradas [...]. 3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes 
estéticas e culturais [...]. 4. Experienciar a ludicidade, a 
percepção, a expressividade e a imaginação, ressigni-
ficando espaços da escola e de fora dela no âmbito da 
Arte. 5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas 
de registro, pesquisa e criação artística. 6. Estabelecer 
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relações entre arte, mídia, mercado e consumo, com-
preendendo, de forma crítica e problematizadora [...]. 
7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, 
científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercí-
cios, produções, intervenções e apresentações artísti-
cas. 8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o 
trabalho coletivo e colaborativo nas artes. 9. Analisar e 
valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, 
material e imaterial, com suas histórias e diferentes 
visões de mundo (BRASIL, 2016, p. 196).

E nesse processo não podemos deixar de fora o educador que e 
o mediador desse processo de ensino. De acordo com Iavelberg (2003) 
“O papel dos professores é importante para que os alunos aprendam 
a fazer arte e a gostar dela ao longo da vida. E tal gosto por aprender 
nasce também da qualidade da mediação que os educadores realizam 
entre os aprendizes e a arte” (IAVELBERG, 2003, p. 10). Arte vai muito 
além da sala de aula, faz parte da vida do indivíduo, pois desde cedo 
à criança começa a se comunicar e a representar seu mundo por meio 
de diversas linguagens, e nesse momento que ela aprende as primeiras 
formas de representação do desenho.

Para fazer relações sobre as fases do desenho infantil, Piaget 
(1976) afirma que “as crianças passam por cinco fases”, que correspon-
de a suas etapas de desenvolvimento, a primeira delas é a Garatuja, 
que se subdivide em: Garatuja Desordenada e Garatuja Ordenada. Se-
gunda fase Pré-Esquematismo, terceira Esquematismo, quarta Realis-
mo, quinta e ultima fase Pseudo Naturalismo. A Garatuja Desordenada 
remete às características de movimentos amplos e desordenados, não 
havendo nenhuma preocupação com o desenho em si, pois a criança 
desenha várias vezes no mesmo local, não se preocupando com o que 
já foi desenhado anteriormente. A Garatuja Ordenada se caracteriza 
por movimentos mais distantes e circulares, apesar de conseguir de-
senhar caracóis, seu limite não ultrapassa as margens da folha mesmo 
tentando utilizar todo espaço possível, neste estágio à criança não se 
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preocupa com a posição, tamanhos ou ordens em que cada desenho 
está localizado e sim pelas formas.

Da segunda fase adiante de Piaget (1976) Giseli Aparecida 
Bombonato (2016) explica que;

A fase Pré-Esquematismo, (pré-operatória) que por sua 
vez faz relações entre desenho, pensamento e realidade. 
A terceira fase conhecida como Esquematismo, carac-
teriza-se pelos esquemas representativos que se inicia 
na construção de novas formas que pela criança eram 
isentas. Na quarta fase o Realismo, final das operações 
concretas, que por sua vez aparecem à consciência do 
sexo e a autocrítica pronunciada, para isto as crianças 
fazem uma diferenciação no que se trata do primeiro 
conceito, elas colocam uma acentuação nas roupas dos 
seus personagens para diferenciarem os sexos. A quinta 
e última fase do desenho infantil é a fase do Pseudo 
Naturalismo, que põe fim da arte como atividade es-
pontânea e inicia-se uma investigação de sua própria 
personalidade, tem como características o realismo, 
a objetividade, a profundidade, o espaço subjetivo 
e também o uso consciente da cor em seus traçados 
(BOMBONATO, 2016, p. 190-191).

Assim, cada fase do desenlho infantil a criança passa a desen-
volver habilidades motoras e compentência para entender cada etapa 
do seu desenvolvemento, por isso é fundamental que os educadores 
conheçam melhor cada uma dessas fases classificada pelo autor, pois 
o indivíduo quando criança expressa seus sentimentos e emoções por 
meio do desenho e muitas vezes se comunica pela arte, em alguns 
casos as diversidades de cores chamam a atenção dos pequenos, 
portanto o cantado e a paixão pela arte começam desde cedo, e isso 
precisa ser cultivado dentro e fora da sala de aula. As etapas ou fase do 
desenvolvimento do indivíduo faz parte e pode ajudar do/no processo 
de ensino e aprendizagem, com isso as cinco fases auxilia o educador 
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a não apressar a criança a desenhar perfeitamente, pois para chegar à 
perfeição é um processo.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),

A educação em arte propicia o desenvolvimento do 
pensamento artístico e da percepção estética, que ca-
racterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido 
à experiência humana: através da educação em arte, o 
aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imagi-
nação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação 
de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e 
pelos colegas, pela natureza e pelas diferentes culturas 
(BRASIL, 1997).

Dessa forma, a arte é um fazer, é um conjunto de atos pelos 
quais se muda a forma, transforma-se. A matéria oferecida pela natu-
reza e pela cultura. Nesse sentido, qualquer atividade humana, desde 
que conduzida a um fim, pode se chamar artística. A arte é considera-
da uma linguagem entre os homens sendo essencial á vida humana, 
pois percorreram todos os períodos de sua existência demostrando 
como determinados grupos expressaram suas experiências e suas 
manifestações sempre recriando os estilos delimitando em diferentes 
épocas e tendências que variam em seus significados de acordo com 
cada cultura. Assim não podemos definir a arte em um único sentido e 
significado, mas sim como um processo de investigação, exploração e 
conhecimento das diferentes formas de representação da arte.

Segundo o PCN de Arte (BRASIL, 2000) o aluno ao conhecer 
e percorrer as artes desenvolve potencialidades como percepção, 
observação, imaginação e sensibilidade, o que influência em sua per-
cepção de mundo significativo. Com isso, busca concretizar o sentir 
humano, enfatizando o que não se consegue, geralmente, expressar 
em linguagem, contemplando a ideia de ressignificação das ideias 
óbvias, obrigando o indivíduo a ressignificar também sua percepção e 
interpretação do contexto em que se está inserido. Segundo Duarte Ju-

https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A2metros_curriculares_nacionais
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nior (2007), a arte é um veículo fundamental de educação e tem como 
finalidade algo além de uma simples apreciação, mas, sim, possui valor 
na relação entre a razão e a emoção.

Os estudos de Vygotsky (1999, p. 315) destacam que podemos 
ter na arte uma forma de humanizar e criar, “[...] De igual maneira, a 
arte é uma técnica social do sentimento, um instrumento da sociedade 
através do qual incorpora ao ciclo da vida social os aspectos mais íntimos 
e pessoais do nosso ser [...]”. Para o autor a arte-educação contribuir 
para a formação do ser humano como ser que expressa o sentimento 
por meio das artes, seja na pintura, na dança, no teatro entre outras, 
torna-se um ser crítico, que é capaz de opinar e de tomar suas pró-
prias decisões, dando oportunidade para interagir, e assim respeitar 
diferentes culturas e pontos de vista. O educando deve ser estimulado 
a pensar e criar, para que saiba agir em sociedade conhecendo seus 
direitos e deveres e sendo preparado para transformar a sociedade 
onde vive (SAVIANI, 2002). Contudo é necessário que os profissionais 
da área tenham esta visão de não só educação, mas também formação 
do ser como um todo.

De acordo com Silva (2015), a formação do professor é um 
aspecto,

De extrema importância no que se refere ao ensino 
de Arte, mas uma vez que o professor não tenha o 
domínio necessário das intervenções pedagógicas e 
dos conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula, 
todo o processo poderá ser comprometido. Assim, a 
falta de formação do professor conduz a aulas que não 
despertam o interesse do aluno, e este, por sua vez, não 
consegue construir o sentido do ensino de arte para sua 
vida. Com essa compreensão, a docência em arte torna-
-se um desafio do qual o professor deve ser o mediador 
entre o conhecimento e o estudante provocando a ação 
do discente no processo ensino aprendizagem (SILVA, 
2015, p. 10).
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Portanto, no processo de ensino e aprendizagem o docente é a 
peça funademental na mediação do conhecimento, por isso é de suma 
importância que o educador tenha uma formação continuada, pois de 
acordo com a autora, o professor de arte nescessita ter domínio da dis-
ciplina e um bom planejamento, não pode deixar que a aula se torne 
algo como passa tempo ou meramente uma forma de entreterimento, 
isso não trará interesse algum para os alunos, e muito menos entende-
rá a arte como parte importante da sua vida. Com bom planejamento o 
docente prepara uma aula interativa, com metodologia ativa, de modo 
que todos participem, levando para sala de aula ferramentas que 
pode contribuir para o ensino, (como folha A4, cartolina, tinta guache, 
pincéis, tesoura, tela para pintura entre outros), provocando a curiosi-
dade e despertando o interesse no educando. E isso que a arte faz no 
indivíduo, desperta a emoção, imaginação, interpretação, o docente 
precisa ter domínio e uma relação íntima com a arte, pois ela faz parte 
da vida do indivíduo. E o papel do educador é importante para que 
os estudantes aprendam a fazer arte e a gostar dela ao longo da vida, 
tal gosto por aprender nasce também da qualidade da mediação dos 
educadores e quando o aluno se sensibiliza pelo prazer de aprender 
Arte trabalha com motivação e altivez.

Faz-se necessário que o professor possibilite aos estudantes 
o desenvolvimento de sua percepção, imaginação, raciocínio, dentre 
outros aspectos que ajudarão no processo de ensino aprendizagem, 
tornado os seres capazes de analisar, refletir e emitir opiniões. Para 
tal o papel do docente é importante no ensino, pois é ele que oferece 
condições para os estudos e transmitir o conhecimento ao aluno. A 
criança está frequentemente assimilando aquilo que está em seu re-
dor, cabendo ao professor de arte saber lidar com os acontecimentos 
na sala de aula, introduzindo sua metodologia de trabalho. É impor-
tante observar o que ocorre nos passeios, nos trajetos de ida e volta à 
escola, nas brincadeiras, programas de rádios e televisão e analisar se 
essas vivências estão contribuindo com o desenvolvimento do aluno. A 
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tarefa do professor de arte é auxiliar o desenvolvimento a partir dessas 
percepções.

Ferraz e Fusari (1993) explicam sobre o processo de ensino da 
arte:

Percebem, no entanto, que o sucesso do processo trans-
formador no ensino da arte depende de um professor 
cuja prática teórica do saber e do fazer artístico deve 
estar conectada a uma concepção de arte e propostas 
metodológicas que sejam consistentes e coerentes 
com o que se pretende formar. Esse professor precisa 
saber arte ao mesmo tempo em que necessita saber 
ser professor. O professor de arte deve aprofundar seu 
conhecimento estético, que envolve a compreensão 
e conhecimento dos legados culturais e artísticos da 
humanidade, unindo o fazer e o refletir, o pensar o que 
faz e, conhecimentos artísticos, as vivências das lingua-
gens específicas das artes, desenvolvendo uma prática 
pedagógica que aproxime o estudante do conhecimento 
cultural e artístico da sua e das demais culturas existen-
tes (FERRAZ; FUSARI, 1993).

O ensino de Arte é importantissimo no processo de ensino 
e aprendizagem dos estudantes em todos os niveis de escolaridade 
inclusive na educação infantil e no ensino fundamental – anos inciais, 
pois quando as crianças entram em contado como novos conceitos 
de aprendizagem, elas levam um choque de imadiato, mas quando o 
educador insere a arte no processo de ensino-aprendizagem tudo fica 
mais claro e criativo para os alunos, sendo que a arte ja está inserida 
na vida da criança, cabe então o professor utilizar algumas estrategia 
e metodologia de ensino que envolve a arte, e ferramentas simbólicas 
para abrir a fantasia e a criatividade do aluno, abrem caminhos para 
a autonomia e construção de significados, sentidos, aprendizagem e 
regras sociais. Portanto a formação do docente é enssencial para o 
desenvolvimento do educando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os estudos realizados, percebemos que nos últimos anos, 
o Ensino de Arte obteve significativas mudanças do ponto de vista prá-
tico, teórico, pedagógico, curricular, conceitual e nominal, e algumas 
dificuldades encontradas pelos educadores em realizar a Transposição 
Didática de conteúdos ligada ao fazer artistico, relacionando uma 
disciplina a outra, ligando ao ensino de arte (interdisciplinaridade). O 
educador precisa entender que as mudanças e os desafios são nesces-
sários, mas não pode ser impedimento para realizar um bom trabalho, 
principalmente em relação ao processo de ensino e aprendizagem dos 
estudantes. Logo o ensino de arte e de extrema importância na vida 
escolar do educando, pois o ensino da arte proporciona a criticidade, 
estimula o desenvolvimento da criança e interage de forma lúdica e 
espontânea no cotidiano. A arte já está enserida na vida dos alunos, 
basta que o educador insira a arte na sua prática docente.

Ao estudar a influência da arte na vida escolar do educando, 
notamos que o ensino de arte vai muito além da sala de aula, que em 
contato com a arte, a criança adquire mais conhecimento e desenvolve 
um olhar mais crítico do mundo, seu conhecimento corresponde ao 
seu interesse interno de aprender, juntamente com o estímulo pro-
porcionado pelo professor. Portanto o processo de aprendizagem faz 
parte do ser humano e que a criatividade faz com que esse processo 
se desenvolva de forma lúdica na arte. A arte precisa ser cultivada e 
mantida no processo ativo e estimulador a criatividade, a observação 
e o senso crítico, para que as crianças possam ter um olhar mais amplo 
e uma visão complexa do mundo que a rodeia.

Respondendo a pergunta, o ensino de arte pode facilitar e muito 
no processo de ensino e aprendizagem do educando, pois o ensino de 
arte propicia ao estudante a descoberta do ato criativo, a oportunidade 
de entrar em contato com sua imaginação e a possibilidade de expres-
sar pensamentos e sentimentos por meio de manifestações artísticas. 



749COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

Desenvolve potencialidades, tais como a percepção, observação, 
imaginação, sensibilidade e afetividade, contribuindo também para a 
apreensão significativa dos outros conteúdos curriculares, possibilita 
ainda, a construção de estratégias pessoais e coletivas na convivência 
diária, e as condições básicas para a construção da autonomia.

Contudo, o trabalho teve como contribuição mostrar para o pú-
blico acadêmico, especificamente educadores, a importância do ensino 
de arte no processo de ensino e aprendizagem do educando. Conclui-
mos então, que as crianças precisam ter liberdade de criação, invenção 
e imaginação, direcionando-os para a formação cultural, aperfeiçoando 
seus gostos e as estéticas dos desenhos, que deveriam estar de acordo 
com o olhar infantil e atendendo às etapas do seu desenvolvimento 
simbólico, afetivo-emocional, social, físico, linguístico e motor.
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CARTOGRAFIAS AFETIVAS: 
ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA O 
ENSINO REMOTO EM ARTES VISUAIS

Mariete Taschetto Uberti

RESUMO 
Este texto trata das estratégias metodológicas desenvolvidas em artes, no 
contexto escola, junto a quatro turmas de primeiros anos do Ensino Médio da 
Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi em Santa Maria-RS, durante 
a pandemia da covid-19, que dialogassem entre o cotidiano dos adolescentes 
e a arte, tendo as tecnologias como nosso aporte de comunicação. O tema 
da Cartografia foi planejado como potência de diálogo entre arte e cotidiano, 
estabelecendo relações de ensino-aprendizagem por meio da cultura visual 
como metodologia ativa que dialoga com a vida, que objetivava envolver os 
estudantes com a realidade imposta, protagonizando seus aprendizados por 
meio/com a arte, por meio da cultua visual (HERNÁNDEZ, 1998, 2007). Nosso 
objetivo é contextualizar a potência de planejamentos em artes que gere 
significado e sentido na construção do conhecimento em educação por meio 
de práticas docentes que promovam a interação entre contexto individual dos 
estudantes com as artes/obras (VALLE, 2019). Experiência que se deu pela 
relação com o que foi proposto, com as vivências e relações individuais criadas 
pelos estudantes, que foram possíveis mediante uma interação sensível e 
afetiva, por meio das tecnologias, num processo de trocas.
Palavras-chave: Cartografia. Artes Visuais. Experiência. Cultura Visual.
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INTRODUÇÃO

O campo das artes visuais é aberto a uma infinidade de possibi-
lidades inventivas e experimentais, seja na educação, seja na produção 
artística. A arte contemporânea por estar imbricada pelas múltiplas 
possibilidades e contextos sociais e culturais diversos, tem fomentado 
inúmeras discussões acerca das problemáticas emergentes que nos 
atravessam e nos produzem enquanto sujeitos.

Neste contexto, as artes sempre estiveram em diálogo com o 
tempo vigente: se as primeiras manifestações artísticas surgiram para 
atestar nossa capacidade humana de representação, a arte segue 
acompanhando nossas incertezas e dúvidas diante da vida contem-
porânea ao evidenciar obras que exigem constante entrega. Assim, 
desponta como potência humana para dar conta das experiências 
vividas, daquilo que nos oferece por meio de sua peculiar forma de 
movimentar nosso pensamento. Isto é, lançando-nos no terreno das 
precariedades, e ao mesmo tempo, da possibilidade interpretativa 
(VALLE, 2020).

A arte “do nosso tempo” lida com as dúvidas do mundo que 
habitamos, onde nada é fixo. Vivemos a liquidez quase infinita dos 
conceitos, das relações humanas e dos afetos: vimos desmoronar 
constantemente noções de verdades que eram ditas imutáveis. Des-
moronaram os modelos canônicos dirigidos ao campo das artes, assim 
como se esvaeceram as estruturas formais de análise das obras a partir 
dos discursos prontos. Talvez, porque não mais seja possível falar em 
verdades. Ou ainda, pelo fato de que o que mais nos provoque seja 
justamente a perspectiva do espelho proposta por grande parte das 
obras atuais: apresentam-se como reflexo das nossas atitudes, ações 
no mundo e formas de articular o conhecimento acumulado.

Neste interim, a pandemia e seus reflexos, sobretudo as im-
posições do isolamento social e suspensão das atividades educativas 
presenciais, tem modificado nossas relações com o campo do ensino e 
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aprendizagem. A instabilidade atual nos impulsiona buscar estratégias, 
muitas vezes recorrendo a dinâmicas que não estávamos familiariza-
dos, estimulando-nos reinventar a docência. Aprendemos o quanto se 
faz necessário (re)significar nossas práticas pedagógicas, assim como 
as relações entre ensinar e aprender, sobretudo no que tange ao uso 
das novas tecnologias para darmos conta do que o contexto nos im-
põe. Em alguns momentos fomos forçados a estabelecer relações com 
os meios de comunicação digitais, que antes eram usados somente 
como comunicação e entretenimento (tanto por parte dos estudantes, 
como por nós, docentes), configurando o espaço educativo como a tela 
luminosa dos dispositivos móveis e computadores que protagonizam 
os tempos atuais.

Nesse processo, muitas questões nos atravessaram (e seguem 
reverberando) durante nossas práticas de ensino: em meio a tantas 
incertezas, como mobilizar os estudantes a perceber as potências 
que o momento atual produz para seguirmos aprendendo? Como 
estabelecer relações dialógicas em que possamos todos reaprender 
a aprender? Nesse movimento, em meio às dúvidas, como podemos 
revisitar práticas e reestruturar estratégias/temas que possam dar 
conta, por um lado, do momento presente, e, por outro, do campo do 
conhecimento das artes visuais?

Foi a partir destas problematizações iniciais que propusemos 
aos estudantes dos primeiros anos do Ensino Médio da Escola Estadual 
de Educação Básica Augusto Ruschi da cidade de Santa Maria-RS, o 
tema da “Cartografia na arte”, como potencia de diálogo entre arte 
contemporânea, cotidiano, espaço e contexto. Proposta que havia 
sido pensada em outra configuração, com as aulas presenciais. Ao 
ser reconfigurada, optamos por gravações de vídeo-aulas, conversas 
on-line sobre alguns artistas que trabalham com o tema. Além disso, 
pesquisas sobre o conceito de cartografia na arte, problematizações 
e contextualizações de imagens e obras sobre o tema. Igualmente, a 
observação do lugar e espaço geográfico e social em que os estudan-
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tes residem, bem como da escola, foram elementos propulsores que 
conduziram a experiência.

Como aportes teórico-metodológico, foram utilizados Fernan-
do Hernández (1998, 2007) no que diz respeito à perspectiva educativa 
da cultura visual e dos projetos de trabalho. Para abordar a potência 
edu(vo)cativa das imagens, recorremos a Lutiere Dalla Valle (2014, 
2019) para analisar os relatos visuais e literários estudados no que 
tange a produção de sentido.

CARTOGRAFIAS AFETIVAS: ENTRE ESPAÇOS E DERIVAS 
COM AS ARTES VISUAIS

O tema da cartografia é pesquisado por muitos artistas con-
temporâneos em diferentes linguagens que se hibridizam, em muitos 
desses trabalhos, dialogando com temas e conceitos vinculados a cada 
temática. Na educação ela pode ser proposta como abordagem meto-
dológica de pesquisa, podendo estabelecer conexões entre discursos 
e temas sociais contemporâneos no modo como são levados para as 
aulas, a partir de suas conexões e atravessamentos.

Assim sendo, a cartografia enquanto proposta foi pensada a 
partir de experiências vivenciadas em anos anteriores, como estra-
tégias potencializadoras de diálogo entre arte/sujeito/lugar/contexto 
ao estabelecer relações entre escola e comunidade. Ao planejarmos 
aulas que valorizam a comunidade que constitui o entorno escolar, nos 
possibilita não só conhecer os lugares por onde os estudantes tran-
sitam diariamente, mas podem se configurar potentes estratégias de 
intervenção educativa com e por meio da arte.

Entretanto, a suspensão das atividades presenciais e o ensino 
a distância imposto pela pandemia, provou-nos rever nosso lugar de 
atuação, nossos planos, bem como nossas dinâmicas no que tange a 
relação ensinar/aprender. Buscamos outros espaços de diálogo, alter-
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nativas que de algum modo nos possibilitaram revisitar nosso lugar 
comum. Isto é, depois de anos de docência presencial, foi necessário 
retomar desde outros lugares, mediados pelas tecnologias, mapear 
afetos, lugares, percepções e concepções de arte consistiu em nosso 
principal desafio.

Nesse contexto ímpar, nos propusemos a explorar os modos 
de “ser”, “ver” e “ser visto” a partir das relações cotidianas potencia-
lizadas pelo isolamento social, sobretudo para entender como se dão 
as relações entre os sujeitos/estudantes dentro de seus contextos, a 
partir das imagens e dos artefatos culturais que consomem (MARTINS; 
TOURINHO, 2015). Uma vez que as relações sócio-afetivas atribuídas 
aos objetivos que participam de nossos repertórios visuais cotidianos, 
o pensamento cartográfico nos pareceu uma alternativa profícua para 
despertar o interesse pela reflexão visual a partir das ideias que os 
objetivos suscitam ao colocar imagens, ideias e concepções em rela-
ção. Considerar e conhecer o contexto dos sujeitos envolvidos e como 
representam ou se veem representados, assim como seus entornos, 
questões sociais e culturais que lhes possibilitam transitar pelos dis-
tintos espaços e realidades sociais favorecem uma educação inventiva, 
crítica e emancipadora.

É recorrente em nosso contexto de atuação, a presença de 
imaginários coletivos formados a partir de versões estereotipadas e 
carregadas de preconcepções de arte normalmente atrelada ao desen-
volvimento de habilidades técnicas, aprendizagem manual, totalmente 
desvinculada de temas emergentes como problemas ambientais, crise 
política, violências de gênero, questões raciais, entre outros. Como se 
suas experiências enredadas por todas estas questões do nosso tempo 
não fizessem parte daquilo que se “deve aprender na escola”.

Durante esse processo de (des)aprender de forma comparti-
lhada pelos ambientes virtuais, transitamos por diferentes caminhos, 
imagens, artefatos culturais e percebemos o quanto a escuta e intera-
ção tem sido nosso aporte para mobilizar aprendizagens.
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Interpretar as ações e os objetos, em um elo que é possível por 
meio do entendimento do docente para os modos como os estudantes 
interpretam os conhecimentos/atividades que lhes são propostos, o 
que se dá pela metodologia escolhida, por interação, pela forma como 
nos aproximamos dos jovens e “ainda levar em consideração as carac-
terísticas particulares deste tempo [...] aprimorar estratégias para con-
seguir avançar para além do imediatismo” (VICCI, 2015, p. 53), criando 
espaços de (re)significação cultural por meio da arte e das imagens.

A educação da cultura visual nesse processo problematiza 
sobre os discursos e metodologias que desenvolvemos para propor 
relações de questionamentos aos modos de “ser” e “ser vistos” com 
e por meio das imagens, como processos de interpretação que ques-
tionam o que está posto, próximo, definido, e que sem percebermos 
“estão sendo culturalmente ‘naturalizadas’ ou ‘normatizadas’ como 
padrões de pensamentos a serem seguidos” (NASCIMENTO, 2011, 
p. 215). Que de algum modo ditam regras e normatizam os modos 
de ser dos jovens. As aulas de artes, vinculadas a cultura visual e 
a potencia e(du)vocativa problematizam essas questões, buscando 
resignificar o olhar para uma cultura reflexiva e critica sobre o “ser” 
na contemporaneidade (VALLE, 2019).

DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS: A POTÊNCIA EXPLORATÓRIA 
E INVESTIGATIVA DAS ARTES

A obra da artista Adriana Varejão foi nosso disparador inicial 
para fomentar o diálogo com o grupo estudantil. Por meio de suas 
obras, passado e presente revisitados resignificam a história da colo-
nização, visibilizando violências ocultadas historicamente, assim como 
as vozes negras e indígenas que igualmente foram silenciadas. Pela 
poética da artista, em diferentes narrativas e linguagens dão forma às 
suas reflexões, que se configuram potentes dispositivos pedagógicos, 



758COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

como a obra “Mapa de Lopo homem II” de 2004, em que as ações 
colonizadoras deixaram suas marcas/cicatrizes, representadas pelos 
cortes na tela ou vísceras que emergem.

Legenda: Óleo sobre madeira e linha de sutura.
Figura 1 – Mapa de Lopo Homem II.
Fonte: Adriana Varejão (2004). Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras.

A partir dessa obra, com base no conceito de cartografia, de 
conhecer a geografia em que cada estudante habita e a escola, observar 
o lugar/a trajetória e percurso diário percorrido antes do isolamento so-
cial, como é constituído, como se percebem dentro dele e se identificam. 
Um exercício de identificação, percepção, entre sujeito e lugar. Como a 
imagem da obra Mapa Lopo Homem II pode se relacionar com o lugar 
onde vivem. E assim, professores, como abordam Tourinho e Martins,

aprender/pesquisar/ensinar arte, as artes, melhor di-
zendo, sem reverenciá-las, sem descolá-las da vida, mas 
dialogando com elas, encontrando suas razões de ser 
na própria interação entre elas e as experiências a que 
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podem aludir, fazer emergir, criar vínculos e construir 
conexões (MARTINS; TOURINHO, 2015, p. 140).

Conexões que são particulares, por seus modos de “ser” e “ver” 
e ao mesmo tempo coletivos, influenciados pelas imagens e pelo re-
pertório midiático criado para determinados públicos1 (VALLE, 2014), 
que são levados em conta quando relatos semelhantes são apresen-
tados. Com foco nessa perspectiva do espaço e lugar propomos uma 
análise sobre a obra “Buenos Aires Tur” do artista Jorge Macchi, 2003, 
para pensar sobre esses espaços da cidade que não são os espaços 
legitimados como centrais/turísticos, de destaque, a partir das ques-
tões anteriormente levantadas e recolocadas para pensarmos, sobre 
nosso lugar, como nos vemos, nos sentimos, percebemos, olhamos e 
nos sentimos olhados nesses espaços.

Figura 2 – Buenos Aires Tour.
Fonte: Jorge Macchi (2004).2

1  Que a partir da cultura visual intentamos problematizar nas aulas de artes, mas 
que não será nosso foco neste artigo.
2  Disponível em: https://www.jorgemacchi.com/en/works/99/buenos-aires-tour. 
Acesso em: 20 abr. 2021.
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Uma proposta que buscava dar conta do objetivo inicial que 
era para a docente, conhecer os lugares onde os estudantes moram 
e ao mesmo tempo os envolver de modo crítico com a proposta, ob-
servar o lugar de forma crítica. Afetar-se, desse modo, pelo que lhe é 
proposto, dar sentido, não como uma atividade imposta, mas perceber 
que há algo em si e de si nela. Tendo como fio condutor a visualidade 
das obras de arte com relação ao espaço/entorno de moradia, para 
entender o quanto às imagens, a arte e vida se imbricam/dialogam, na 
potencia do sensível, ao se perceber parte da sua realidade quando a 
aprendizagem pode se vincular ao desenvolvimento da compreensão, 
“que se constrói como a extensão das possibilidades dos estudantes 
diante das questões que são relevantes para sua vida” (HERNÁNDEZ, 
1998, p. 106).

Em uma proposição de se envolver e envolver os estudantes 
por meio de atividades a distância com a arte, que dialogassem com 
seu contexto, em que as propostas e obras eram apresentadas a eles, 
mediante vídeo-aulas gravadas e postadas, em um primeiro momento 
somente, pelos grupos de WhatsApp e o contado realizado pelo what-
ssap pessoal ou por e-mail, e, após, mais pela Plataforma Classroom 
e com aulas on-line pelo Google Meet. Distanciamento que requereu 
didática, flexibilidade, atenção, conversa. O limite de horário da sala 
de aula deixou de existir, para dar espaço aos momentos de dúvidas 
durante as práticas, aos estudos. Em uma relação direta entre profes-
sor-estudante. Dúvidas múltiplas, que eram sanadas individualmente, 
conforme a necessidade de cada um.

Desse modo, as práticas com as imagens cativaram e propu-
seram um espaço educativo envolvente, que não ficou em uma aná-
lise da imagem, mas afetou a todos no momento que os estudantes 
compreenderam a seu modo e criaram seus próprios signos das obras, 
como nos traz Valle,
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Poderíamos arriscar que apenas compreendemos aquilo 
que conseguimos apreender a partir da síntese e do 
reconhecimento que se vincula à prática de estabelecer 
relações: uma coisa se conecta a outra tecendo algumas 
redes de significado (que dentro de um contexto cultural 
ganha forma e sentido) (VALLE, 2019, p. 88).

Sentido que foi contextualizado ao propor aos estudantes olha-
rem para seus espaços de moradia a partir de um olhar da realidade 
individual, sobre o contexto em que estão vivendo. Esta proposta foi 
uma interlocução de diálogo, de escuta, de interação, movimento, po-
tência do visível, com invisível. Que partiram do diálogo, da produção 
de projetos de mapas dos lugares onde residem, para dar lugar a uma 
representação imagética, em um processo de deslocamento, do todo 
para um eu. Nossa intensão era de desenvolver juntos com os estu-
dantes momentos para pensar/compartilhar sobre as diferentes reali-
dades em que vivemos, que pouco compartilhamos, que são potência 
para nossos encontros de aprendizados críticos, seja sobre o contexto 
social, seja individual de cada um, como nos propõe a “potência e(du)
vocativa das artes, nos impele a pensar o conhecimento e ativismo no 
espaço educativo, pois favorece processos criativos e investigativos” 
(VALLE, 2019, p. 91), que gerem afetos, movam a partir de uma produ-
ção critica e reflexiva (HERNÁNDEZ, 2007).

Olhar para o espaço de deslocamento, o que o compõe, os 
encontros que acontecem nesse se deslocar diário, as mudanças que 
ocorriam durante o tempo, que afetavam o percurso, foram questio-
nadas ao serem convidados a pensar e produzir seus mapas do espa-
ço-lugar de moradia. O que deles está presente nesse espaço, o que 
tinham a nos contar, que nas narrativas iniciais, de simples mapas, não 
nos contaram. Foram questões que nos propomos a problematizar nas 
aulas síncronas, pelo google meet, que para alguns foi perceptível, para 
outros ficou em aberto, pois não haviam pensado e nem observado, 
era visto/passado somente, como um lugar de passagem/trânsito. São 
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imagens do cotidiano, da vida, que passam despercebidas, não tocam, 
porque não foram movimentadas. Outras narrativas, artefatos, ques-
tões se sobrepuseram a esses espaços/trajetos, que fizeram com que 
eles não ocupassem um lugar significativo, de percepção/observação, 
por parte dos estudantes.

A arte, nesse processo intentou criar uma relação de afeto, de 
diálogo e interação entre esses lugares, em que os estudantes foram 
instigados a se colocarem como pertencentes, mesmo no distancia-
mento: o que fica na memória, o que mobiliza? Narrativas são criadas, 
são construídas, não se sabe se impostas pelo momento ou evocadas 
pela memória, ao serem instigadas: “Lembro, das brincadeiras, quando 
era menor pelas calçadas com as colegas quando íamos para a escola”3 
(Estudante A); “Lembro, dos cachorros latindo quando mexíamos com 
eles” (Estudante B). São imaginários do cotidiano que vemos de crianças 
que vão para a escola, nas periferias das cidades, em ruas pouco movi-
mentadas. Que outras lembranças, histórias esses espaços têm a contar; 
“Do mercado que tinha da quadra abaixo da minha casa, acho, que até 
uns dois anos atrás, que fechou, onde comprávamos bala, que hoje é só 
uma casa” (Estudante C). “Percebo que com o tempo as pessoas mudam, 
não são sempre as mesmas, têm umas casas que isso é mais frequente, 
outras, eu sei que foram vendidas, e outras, os donos morreram e os 
filhos ficaram de donos” (Estudante D). “Eu moro só há dois anos aqui, 
gosto de cuidar como são as frentes das casas, umas são bonitas, com 
jardins, mas no geral são descuidadas, só com calçadas e umas árvores, 
quando tem” (Estudante E). São outros olhares, dos espaços,

As ruas em torno da escola são calçadas, mas o calça-
mento está se soltando, já faz muito tempo que a pre-
feitura não faz a manutenção. Duas quadras mais para 
cima, onde começa o Bairro Nova Santa Marta, nem 
calçamento tem, é terra batida, já faz muito tempo que 
não passa a patrola (Estudante B).

3  Os relatos dos estudantes serão definidos por letras do alfabeto, por não temos 
autorização para citar o nome deles
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A proposta foi articulada de maneira flexível, com o intento 
de envolver os estudantes, dar sentido, propor significado ao apren-
dizado, sensibilizar o olhar para o entorno, para o contexto, seja no 
que diz respeito à paisagem, ou questões políticas/sociais, como da 
manutenção das ruas, do descaso da prefeitura. Olhares que se deram, 
tanto na individualidade, quanto no coletivo, por meio das conversas, 
trocas, escutas, em uma sensibilidade, para que todos, a seu modo e 
tempo, se sentissem envolvidos e acolhidos. Com o objetivo de evocar, 
criar relações, potencializar a educação por intermédio do contexto 
dos estudantes, oportunizando relações e sentidos, com diferentes 
modos, que cada um pudesse criar seus próprios significados e cami-
nhos (VALLE, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arte contemporânea nos propõe dialogar com questões con-
temporâneas, estimulando o pensamento crítico, o olhar sensível que 
produza narrativas e diálogos reflexivos. Nessa perspectiva, Adriana 
Varejão com suas carnes e vísceras a mostra nos tocaram, seu Mapa 
Lopo Homem II, nos propôs pensar na realidade da periferia das cida-
des brasileiras e de nossos estudantes, pois nossa escola é na periferia 
da cidade de Santa Maria-RS, juntamente com a realidade que está 
atrelada ao conjunto de fatores socioculturais que vivenciamos e es-
tão naturalizados, mas que puderam ser contextualizados a partir da 
obra de Adriana e que foram analisados individualmente com o olhar 
cuidadoso para o entorno de cada um com os estudos da obra de Jorge 
Macchi. Porque cada uma das obras aqui abordadas evocaram nos es-
tudantes realidades vivenciadas por eles, que passavam despercebidas 
como algo corriqueiro, ao se proporem refletir e problematizar seus 
contexto e questionar sobre eles, potencializando ideias e propostas 
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para pensar em alternativas e discussões que pudessem colaboram 
com suas realidades.

Propor uma compreensão crítica com e por meio da arte, por 
meio das imagens em diálogo com o cotidiano, com o espaço de vida 
dos estudantes requer um olhar para o que eles nos trazem, compreen-
der que cada um constrói seus repertórios a partir de suas vivencias e 
experiências. A educação, nesse contexto tem o papel de mediadora do 
olhar, do sensibilizar e não de impor outro olhar, mas de possibilitar que 
mediante o que eles nos trazem, possamos problematizar, criar vínculos, 
fendas que os façam perceber que outros possibilidades existam.

Segundo Valle (2020), atuamos em um mundo completo, que 
querer de nós atitudes/posições complexas, que ao mesmo tempo 
sejam sensíveis as realidades que nos rodeiam. Acreditamos que a 
cartografia nos aproximou dessas realidades, nos propôs diálogos por 
meio da arte e dos artistas abordados, pelas relações tramadas e cons-
truções do sensível que, mesmo na distância, aconteceram, quando os 
estudantes, permitiram-se observar e relatar sobre suas percepções.

Compartilhamentos que geraram questionamentos coletivos, 
que foram possibilitados por meio da cultura visual e a abordagem 
edu(vo)cativa, as quais nos instigam a problematizar nosso papel en-
quanto docentes, as metodologias desenvolvidas juntos aos estudan-
tes, mediações, que geraram significados pelas relações construídas 
com o tema da cartografia, atravessar os territórios e ser por eles 
atravessados, por meio das experiências vividas naqueles espaços.

A educação da cultura visual, também, nos propôs rever o 
dito, o feito, revisitar nossos caminhos, propostas, aulas, escritas, ex-
periências, com o intento de buscar outras possibilidades, caminhos, 
estudar e pesquisar outros modos de potencializar as arte educação 
e as obras/imagens/objetos, como também, a escutar mais, olhar e 
conhecer nossos estudantes e juntamente com eles desenvolver um 
olhar reflexivo sobre nós mesmos e os lugares em que vivemos.
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UM NOVO OLHAR PARA UM NOVO 
FAZER: A EDUCAÇÃO DO OLHAR NO 

CONTEXTO ESCOLAR QUILOMBOLA POR 
MEIO DA ARTE DA FOTOGRAFIA

Rubens dos Santos Celestino 

RESUMO
Essa experiência foi realizada nos anos de 2018 e 2019 em uma turma de 
3º Ano da Educação Básica da Escola Municipal Duque de Caxias, localizada 
na Comunidade Remanescente de Quilombo Monte Recôncavo, na cidade 
de São Francisco do Conde-BA. A proposta “Um novo olhar para um novo 
fazer”, surgiu a partir de uma atividade de mestrado do autor desse artigo 
(formação em exercício) e do desejo pedagógico em aproximar os educandos 
ao contexto sociocultural e ambiental da comunidade quilombola, primando 
pela educação do olhar sensível em contraposição a mecanização do olhar 
cotidiano. Assim, os educandos puderam conhecer a história da fotografia e 
da captura de imagens por meio de uma câmera. Para tanto, foi realizada au-
las expositivas com auxílio de imagens em PowerPoint, confecção artesanal 
da primeira câmera criada pelo homem, atividade extraclasse (aula passeio), 
rodas de conversa com os moradores mais antigos da comunidade dentro e 
fora da escola, exposição fotográfica itinerante produzida pelos educandos. 
Em outras palavras, os educandos foram desafiados a transpor os muros da 
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escola e a mergulhar na história da própria comunidade representadas nas 
belezas arquitetônicas e naturais do quilombo montense.
Palavras-chave: Olhar Sensível. Fotografia. Comunidade Tradicional. Apreciação.

PARA INÍCIO DE CONVERSA...

Refletir acerca da formação em exercício de profissionais da 
educação, independentemente da área do conhecimento, demanda 
um aprofundamento teórico-prático que norteie o processo de ensi-
no-aprendizagem na construção de experiências significativas para o 
educando e para o educador, afinal, essa troca orgânica se dá em via 
de mão dupla, ou seja, na proporção que formamos somos formados 
e, vice-versa.

Nesse sentido, o presente artigo – Um novo olhar para um novo 
fazer –, versa sobre a aplicação metodológica de técnicas utilizadas no 
fazer cinema em sala de aula com uma turma de 3º Ano do Ensino 
Fundamental I da Educação Básica, formada por 27 estudantes da 
Escola Municipal Duque de Caxias, na Comunidade Remanescente de 
Quilombo Monte Recôncavo, em São Francisco do Conde, Bahia.

Para tanto, o relato dessa experiência está alicerçado no tripé 
da ação-reflexão-ação, pois as vivências do artista-educador enquanto 
estudante de um Mestrado incidirá, positiva ou negativamente, na 
maneira como o mesmo atuou e atua como mediador de aprendi-
zagens em sua sala de aula, sendo agora o regente da turma. E vale 
lembrar que o professor da turma faz um mestrado profissional, no 
qual privilegia a sua prática pedagógica como objeto de estudo para a 
sua dissertação.

O relato aqui proposto segue o fio condutor narrativo apontando 
para os aspectos pedagógicos e artísticos de como os novos saberes ad-
quiridos nas aulas do mestrado junto a disciplina “Introdução ao cinema 
e ao vídeo: criação e análise”, reverberaram no contexto escolar quando 
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o estudante-professor está ministrando as suas aulas. E é nesse contexto 
que reside a relevância desse trabalho, uma vez que se trata de um pú-
blico alvo de escola pública em uma comunidade quilombola, marcada 
por escassez de materiais didáticos e paradidáticos sobre as artes.

Dessa maneira, surgiram ao longo dessa iniciativa questiona-
mentos que deram corpo ao artigo: Como desenvolver em sala de 
aula o fazer cinema para um público que nunca foi ao cinema? Como 
mediar o contato com aparatos tecnológicos que muitas vezes o edu-
cando não dispõe no seu dia-a-dia? Quais as contribuições do cinema 
e da fotografia para a minha prática artístico-pedagógica? Como fazer 
da apreciação artística uma prática sensível do e no cotidiano escolar?

Enfim, são questionamentos que elucidaram os diferentes 
olhares, tanto do educando quanto do educador, sobre as experiên-
cias em cinema que são novidades para os estudantes quilombolas 
do Monte Recôncavo, abrindo novas possibilidades de tornar as aulas 
mais prazerosas, instigantes e reflexivas.

CAMINHOS PERCORRIDOS...

Compreendendo a relevância da relação dialética entre teoria 
e prática na sala de aula no que diz respeito à troca de saberes entre 
sujeitos do conhecimento – educando e educador – tomei como re-
corte desse processo investigativo a dimensão da arte da fotografia 
como um olhar sensível das imagens/paisagens que foram banalizadas 
e/ou se tornaram comuns e invisíveis na própria comunidade em que a 
instituição escolar está inserida. Nesse sentido, é importante salientar 
que a Comunidade Remanescente de Quilombo Monte Recôncavo, 
bem como a cidade de São Francisco do Conde, não dispõe de salas de 
cinema ou qualquer outra iniciativa que valorize a arte do audiovisual.

Diante dessa realidade, propus para a turma do 3º Ano do Ensino 
Fundamental I, a produção de uma câmera escura – modelo de aparelho 
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que serviu como base da criação da fotografia no século XIX – visando 
despertar nos educandos o interesse pela captura de imagens, o que, 
indiscutivelmente, não foi difícil, já que a projeção da imagem invertida 
no interior do artefato causou espanto e encanto em todos e todas.

Além do aporte teórico-prático, adotei como base das minhas au-
las a proposta triangular de ensino, preconizada pela artista-educadora 
Ana Mae Barbosa. Essa metodologia propõe o ensino da Arte por meio 
do tripé do fruir – fazer – contextualizar; etapas que não ocorrem de 
forma mecânica, rígidas, mas sim, de forma orgânica, fluida na realidade 
heterogênea de cada sala de aula, das especificidades de cada realidade.

O domínio sobre a metodologia adotada sempre teve como foco 
a construção de uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem 
que levasse em conta o saber prévio do educando, saberes oriundos 
da sua leitura de mundo, do seu contato com o contexto sociocultural 
do quilombo. Para tanto, fez-se necessário, transformar a escola em 
um espaço democrático de escuta e de fala.

Para Kátia Cristina Smole (2019, p. 1):

De fato, para que uma aprendizagem ocorra ela deve ser 
significativa, o que exige que seja vista como a compre-
ensão de significados, relacionando-se às experiências 
anteriores e vivências pessoais dos alunos, permitindo 
a formulação de problemas de algum modo desafiantes 
que incentivem o aprender mais, o estabelecimento 
de diferentes tipos de relações entre fatos, objetos, 
acontecimentos, noções e conceitos, desencadeando 
modificações de comportamentos e contribuindo para 
a utilização do que é aprendido em diferentes situações.

Dessa forma, a experiência significativa denota relações de tro-
ca. Para Read (2001), uma aprendizagem significativa ocorre quando 
as situações estéticas e artísticas vivenciadas convergem para a sua 
consecução, ou seja, a experiência se dá dentro de um contexto evolu-
tivo direcionado a sua finalização, tornando-se algo singular, impar na 
vida dos sujeitos envolvidos nesse processo.
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A partir da experimentação da câmera escura, fiz um levanta-
mento do conhecimento prévio da turma sobre a produção cinema-
tográfica nacional e/ou internacional, sendo possível observar que os 
relatos dos educandos estavam atrelados aos filmes hollywoodianos 
disponíveis nos canais de televisão aberta ou na internet via YoutTube; 
outro dando importante era que ninguém da turma conhecia pessoal-
mente um cinema. Entretanto, todos os estudantes compreendiam a 
dinâmica de uma sala de cinema, por já terem “ouvido falar”, mostran-
do-me o caminho acerca dos próximos passos a serem seguidos para 
promover o fazer cinema na minha sala de aula.

Para uma melhor ilustração da abordagem sobre a produção do 
cinema nacional, uma vez que se trata de um produto ainda pouco co-
nhecido fora dos grandes centros urbanos, selecionei filmes das Coleções 
Istoé (O Melhor do Cinema Brasileiro – Festival do Cinema Brasileiro), 
com o intuito de aproximar a turma desse universo. Propus a leitura e a 
socialização das sinopses dos filmes em grupo sob a minha orientação; 
a opção de exibir apenas os filmes – Tainá: uma aventura na Amazônia, 
dos diretores Tânia Lamarca e Sérgio Bloch (2001); e Tainá 2 – A aventura 
continua, do diretor Mauro Lima (2005), refere-se ao conteúdo adulto 
dos demais filmes das Coleções, já que a turma é formada por crianças e 
adolescentes entre as faixas etárias dos 9 aos 13 anos. Vale salientar, que 
a aquisição dessas coleções foi impulsionada pelo meu interesse pessoal 
em produzir um projeto de democratização do acesso (formação de 
público) e exibição de filmes brasileiros em espaços não convencionais 
da cidade de São Francisco do Conde, iniciativa amparada pela Lei nº 
13.006 de 2014, que determina a obrigatoriedade da exibição de filmes 
nacionais nas escolas públicas.

Há muito tempo que os filmes são utilizados pelos professores 
como ferramenta didática a serviço de várias disciplinas do currículo 
escolar, o que muitas vezes empobrece a experiência fílmica na esco-
la. O fato de o filme ser “subutilizado” como meio para isso ou para 
aquilo, e não com a finalidade em si mesmo enquanto educação do 
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olhar, inviabiliza a compreensão do cinema como arte, assim como 
queria Bergala (2008). Diante disso, ressalto que durante a minha 
experiência com a turma do 3º Ano, a ideia era exatamente ir além do 
uso habitual do filme como ferramenta, mas sim como sensibilização 
para o entendimento do cinema como uma arte que está em constante 
diálogo com o mundo.

De acordo com Migliorin (2015, p. 146), “Ver filmes e imagens 
não é acumular, mas estar com o filme, vê-lo e revê-lo, mas, para isso 
é preciso tempo. É preciso dar tempo ao conhecimento. É preciso ter 
tempo para a experiência”. É dentro dessa compreensão que o trabalho 
com o cinema na Escola Municipal Duque de Caxias foi ampliado para 
o ano de 2019, afinal, as provocações que surgiram em 2018 descorti-
naram a importância do cinema como prática formativa do sujeito em 
diferentes contextos de educação formal e informal.

Durante a exibição dos filmes Tainá 1 e 2, foi notória a surpresa 
da turma em saber que se tratavam de produções brasileiras. Ao final 
das exibições, o espaço era cedido para que os estudantes relatassem 
suas impressões e apreensões acerca do filme, entretanto, como me-
diador sempre me atentei em provocar discussões que fossem além do 
“gostei” ou “não gostei”, uma vez que o que estava em questão nesse 
momento era ampliação do repertório cultural dos educandos por 
meio da análise de cenas no que diz respeito ao que cada educando 
faria se fosse o diretor do filme; durante a exibição dos filmes busquei 
congelar algumas imagens para que refletíssemos sobre o conceito 
de fotografia etc. De fato, na prática, a turma sempre criava relações 
dialógicas da abordagem dos filmes com sua realidade, essa contex-
tualização, comumente, vinha carregada de um apurado senso crítico 
de visões de mundo, evidenciando a preocupação dos envolvidos no 
debate pelo contexto local quilombola.

Partindo do pressuposto de que o cinema não é tão somente 
entretenimento, percebi que transpor as barreiras da sala de aula seria 
uma valiosa estratégia para tornar a experiência com a imagem ainda 
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mais significativa. Com isso, decidi ir a campo, explorando o território e 
a territoriedade da própria comunidade em que os educandos residem; 
sem perder de vista, é claro, a proposta triangular dialogando com os 
anseios da turma nesse universo imagético do Monte Recôncavo.

Diante da minha decisão de visitar vários pontos da comuni-
dade, construí com o auxílio da turma um roteiro de visitação com o 
nome dos educandos responsáveis em capturar as imagens dos lugares 
visitados, pois não abri mão do paradigma de que o cinema na educa-
ção é multifacetado, perpassado por dimensões estéticas, artísticas e 
políticas. A esse respeito Pinto (2014, p. 6), ressalta que:

[...] Pressupõe-se então o cinema como experiência 
estética e política que tem a potência estratégica de, 
a partir da sensibilização, construir olhares acerca da 
realidade pelo sujeito inserido em um contexto social 
em constante transformação, ainda que este sujeito seja 
perpassado pelas linhas de força das instituições sociais 
e relações de classe, mas também pelos imaginários, 
crenças e costumes.

Tal abordagem reforça a importância do cinema na compreen-
são do mundo, colocando-o como um viés de formação, informação e 
significação das experiências vivenciadas pelo indivíduo. Essa concep-
ção foi crucial para me impulsionar a ir a lócus, ir à área de atuação 
cotidiana dos educandos.

[...] O que de mais importante pode ser retirado do conta-
to com o ato de criação através do cinema é a experiência. 
Logo, o “cinema tem a vocação [...] de nos fazer compar-
tilhar experiências que, sem ele, nos permaneceriam 
estranhas, nos dando acesso à alteridade” (BERGALA, 
2008, p. 38). Nesse contexto, pensar a experiência com 
o cinema na sala de aula sugere pensar o ato de experi-
mentar o encontro do aluno com si mesmo, com o outro e 
com sua realidade, que ele enquadrará a partir do recorte 
(moldura) que escolher (PINTO, 2014, p. 9).
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Aproveitando as comemorações do Novembro Negro 2018, e 
de posse de um único aparelho celular, pois a turma não dispunha de 
outros celulares para a atividade extraclasse, uma vez que, diga-se de 
passagem, os pais não cederam os aparelhos aos seus filhos, realizei 
essa atividade como uma ação do calendário escolar para o referido 
mês. Com isso, foi feita a visita e os registros fotográficos em todas as 
ruas da comunidade, a ponto de alguns educandos nascidos na própria 
localidade relatarem que não conheciam todos os pontos visitados. E 
a respeito das imagens fotografadas, busquei respeitar as escolhas es-
téticas da turma por se tratar da primeira experiência com a fotografia 
por meio da instituição escolar.

Houve discordância entre os envolvidos na atividade sobre o 
que seria relevante fotografar. A maioria da turma se atentou para os 
aspectos naturais devido à abundância da flora na comunidade, a qual 
é abençoada por vegetações rasteiras, matas densas, manguezais, além 
de áreas voltadas para a agricultura familiar, pastagens, lagos e fontes.

Em meio ao alvoroço para manipular o aparelho celular no 
modo câmera, os educandos se revezavam envoltos as suas escolhas 
imagéticas, seus olhares. Tudo era suscetível a ser fotografado, até a 
captura das mesmas paisagens/imagens por sujeitos diferentes em 
ângulos diferentes. Nesse sentido, notei certo egoísmo na turma toda 
vez que uma paisagem era capturada mais de uma vez, mesmo que 
ficasse evidente que era outra perspectiva, outra concepção do olhar.

Durante essa pesquisa de campo, dialogamos sobre a singulari-
dade de cada olhar, os critérios que estão imbricados em cada escolha 
fotográfica, bem como o respeito às escolhas do outro. Isso fez com 
que os participantes apurassem os seus olhares na seleção de cada 
detalhe do “objeto” fotografado. Teve um educando que se deteve em 
um ninho quase imperceptível que estava em uma planta de jardim; 
outro/a se fixou em uma orquídea que estava nascendo em um tronco 
de uma árvore caída; e outro/a se prendeu as frutas de um cajueiro 
e de uma mangueira; enfim, o respeito à autonomia e o incentivo ao 
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olhar mais apurado foram cruciais para que cada estudante se sentisse 
realmente o autor/ator da sua imagem, da sua fotografia. Haja vista, 
que a todo o momento a turma pedia para ver as suas produções na 
galeria do celular, em que as dimensões do sensível e do subjetivo 
foram importantes nas escolhas de cada um/a.

O contato com os moradores mais antigos do quilombo mon-
tense contribuiu significativamente para a construção histórica de 
cada imagem captada pela lente do celular, nada era fruto do acaso, o 
bate-papo com os senhores e as senhoras da localidade reforçou a no-
ção de pertencimento e, quiçá, de empoderamento que estes sujeitos 
têm em relação a preservação do contexto sociocultural e ambiental 
em que vivem.

Uma etapa muito importante e recorrente nessa proposta foi 
o procedimento da avaliação da atividade vivenciada depois de cada 
produção em classe e extraclasse, bem como a auto-avaliação acerca 
da participação de cada educando no decorrer do processo. Essa etapa 
se configurava em um espaço propositivo, que de maneira gradativa, 
ofereceu maturidade ao grupo no que diz respeito ao refinamento do 
olhar sobre as imagens/paisagens que formam a sua realidade local.

De posse das fotografias em sala de aula, foi marcada uma aula 
na sala de vídeo, visando a projeção das imagens, o que mais uma vez 
revelou o quanto os educandos se envolveram nesse processo investi-
gativo. A atenção despendida durante essa atividade, a escuta ativa na 
fala do outro, o encantamento a cada imagem projetada, provocando 
reações inesperadas do tipo: “Que coisa linda! Eu nunca fui aí!”, exalta 
o estudante K. B. B.; “Essa é mais linda, essa é a minha!”, responde a 
estudante M. G. S.; “Ali é especial!”, reforça o estudante L. H. G. A. Foi 
gratificante perceber que a turma se apropriou das suas imagens, bem 
como dos saberes construídos desde a confecção da câmera escura.

Com a conclusão dessa etapa, partimos para a impressão das 
fotografias sem editá-las e a construção das legendas das imagens, 
sendo que optei também em construí-las com a própria letra dos edu-
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candos sem recorrer à digitação. A ideia de não editar as fotos e nem 
digitar as legendas consistia em preservar ao máximo a identidade dos 
“fotógrafos”, o olhar natural dos educandos sem recorte dos “exces-
sos” e nem alteração das cores.

Dessa maneira, organizou-se uma exposição na própria escola 
aberta a comunidade, sendo expressiva a participação dos familiares 
dos estudantes envolvidos nessa singular experiência, já que a mesma 
perpassou por dimensões estéticas, artísticas, políticas e pedagógicas. 
O acesso das famílias a essa exposição foi relevante para que a exposi-
ção se tornasse itinerante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS DE UMA IMPORTANTE 
CAMINHADA

Durante esse percurso formativo de transpor, reflexivamente, 
para a minha sala de aula os saberes adquiridos, evidenciei uma rele-
vante multiplicidade de metodologias do cinema aliada à educação, 
compreendendo-o como um viés de inclusão e transformação social e 
artística.

O meu recorte no universo imagético do cinema na sala de 
aula me possibilitou desenvolver uma significativa experiência em 
fotografia com os meus educandos quilombolas, despertando-me para 
o potencial reflexivo que a tela do celular proporcionou aos mesmos 
no diálogo do olhar com a sua própria comunidade; uma comunida-
de carente de inciativas que valorizem o audiovisual para além do 
entretenimento, mas uma localidade, diga-se de passagem, com uma 
expressiva beleza natural e cultural.

Assim, indiscutivelmente, os educandos foram sujeitos ativos 
da sua própria aprendizagem, já que o seu conhecimento de mundo 
foi basilar para que a prática aqui relatada fosse exitosa. Em outras 
palavras, as propostas possibilitaram a construção de um processo in-
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vestigativo de ensino-aprendizagem do cinema por meio da prática da 
fotografia, em que os participantes puderam estabelecer um diálogo 
entre a técnica do audiovisual com a sua realidade.
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ANEXO 

ANEXO A – Reeducando o nosso olhar...

Área externa da Escola

Praça Nossa Senhora do Monte
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Rua da Brasília

Varal residencial na Rua do Outeiro



MÚSICA E GEOGRAFIA: A ABORDAGEM 
DOS CONCEITOS DE REGIÃO E 

PAISAGEM NA OBRA DE LUIZ GONZAGA

Alana Cerqueira de Oliveira Barros 
Jussara Fraga Portugal

RESUMO
Este trabalho se encontra vinculado ao Programa de Pós-graduação em 
Estudos Territoriais (Proet), da Universidade do Estado da Bahia, Campus I, 
e é resultante da revisão de literatura preliminar, realizada no âmbito das 
atividades acadêmicas na fase de consolidação do projeto de pesquisa. O 
texto propõe algumas reflexões acerca das possibilidades de interface entre 
Geografia e música, tendo em vista a contribuição da musicalidade de Luiz 
Gonzaga para explorar a abordagem dos conceitos de região e paisagem. 
Trata-se de um texto de cunho bibliográfico, que objetiva conhecer a história 
de vida e a trajetória profissional de Luiz Gonzaga; compreender a importân-
cia das músicas na perspectiva da manutenção dos simbolismos e ideários 
nordestinos. Assim, reconhecemos as potencialidades didático-pedagógicas 
no ensino de Geografia por meio da inserção da música na práxis pedagó-
gica, podendo suscitar debates, análises e problematizações, pois as letras 
de grande parte das músicas são fontes riquíssimas de uma diversidade de 
contextos, ideias, paisagens, territorialidades e culturas.
Palavras-chave: Luiz Gonzaga. Música. Paisagem. Região. Ensino de Geografia.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A vida e obra do músico e intérprete Luiz Gonzaga do Nascimen-
to, popularmente conhecido como “Gonzagão” e o “Rei do Baião”, que 
atuou no cenário artístico nacional por décadas, e ainda hoje, mesmo 
após a sua morte, é rememorado por fãs, artistas e pesquisadores no 
âmbito da academia, onde sua vida e obra continuam sendo revisitadas.

As temáticas encontradas em sua musicalidade estão intima-
mente associadas ao sentimento de pertencimento e afetividade pes-
soal com que Luiz Gonzaga tinha com o lugar de sua vivência enquanto 
sertanejo e nordestino. Também, difundiu elementos da identidade 
nordestina, pelo fato de as músicas explorarem a memória coletiva de 
um povo e seus costumes, a religiosidade, a relação com a natureza, os 
constantes períodos de estiagem, os modos de habitar o Sertão, mitos, 
rituais, festas, devoções, memórias, entre outros.

A partir dessas observações ressaltamos a importância de Luiz 
Gonzaga no cenário da música popular brasileira ao difundir e popularizar 
o forró, o baião, o xote e o xaxado (DREYFUS, 1996). Nessa pesquisa, em 
andamento, intitulada – Entre letras, melodia e canções: a interface dos 
conceitos de região e paisagem nas músicas de Luiz Gonzaga. O mesmo 
foi escolhido por sua obra revelar possibilidades de leituras geográficas, 
assim, esse texto versa sobre as possibilidades didático-pedagógicas no 
campo da educação geográfica, a partir de uma interface entre música e 
Geografia, enfatizando uma análise conceitual de região e paisagem na 
discografia do compositor e intérprete Luiz Gonzaga.

Nesse contexto, o objeto da pesquisa emergiu da própria re-
alidade cotidiana de uma professora sertaneja, nordestina, com uma 
trajetória de formação em Geografia que vislumbrou possibilidades 
teórico-metodológicas com o uso de músicas para o ensino de con-
ceitos/temas da Geografia Escolar. Por meio dos percursos formativos 
enquanto estudante do curso de graduação na Universidade do Estado 
da Bahia – Uneb, Campus XI, em Serrinha-BA; bolsista de inciação à 
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docência no subprojeto intitulado “Formação Docente e Geografia 
Escolar: das práticas e saberes espaciais à construção do conhecimen-
to geográfico” (BATISTA; OLIVEIRA; PORTUGAL, 2013), vinculado ao 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid, tive 
a oportunidade de vivenciar inúmeras situações formativas com as 
diversas linguagens e, a música, foi uma delas.

Dessa forma, esta escrita se refere à etapa de revisão teórica do 
projeto de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Es-
tudos Territoriais – Proet, na Universidade do Estado da Bahia, Campus 
I. Essa etapa preliminar do trabalho contempla alguns apontamentos 
teóricos sobre o tema por meio de leituras de artigos científicos, livros, 
capítulos de livros, teses e dissertações. Portanto, este texto foi cons-
truído em três partes: a primeira parte apresenta uma breve discussão 
acerca dos conceitos de região e paisagem, nucleares para a pesquisa; 
na segunda parte, propomos tecer algumas reflexões sobre música e 
Geografia e como a interface entre ambas pode enriquecer novas for-
mas de interpretar o modo geográfico de ler as espacialidades; por fim, 
optamos por trazer alguns acontecimentos pontuais sobre a trajetória 
de vida e da musicalidade de Gonzaga, por compreendermos como 
elo essencial na constituição desse trabalho, bem como o elemento 
central do objeto de estudo.

OS CONCEITOS DE REGIÃO E PAISAGEM: UMA BREVE 
ANÁLISE À LUZ DO DISCURSO GEOGRÁFICO

A contribuição de (LENCIONI, 2008) merece destaque ao 
pontuar algumas observações sobre o uso de conceitos. As reflexões 
direcionam para a compreensão da essência, características e utiliza-
ção, além de se constituir como um instrumento de conhecimento e 
pesquisa, pois “Nenhum conceito é independente de outros conceitos. 
Seja ele oriundo de outro conceito ou um inteiramente novo, guarda 
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sempre estreita relação com outros conceitos” (LENCIONI, 2008, p. 
112); dessa forma os conceitos são aplicados sempre em relação com 
outros conceitos.

Iniciemos a discussão em torno dos conceitos nucleares deste 
trabalho. O conceito de Região, ao longo da tradição geográfica, foi re-
visitado por diversos autores, que por sua vez, trouxeram contribuições 
para a diversidade de concepções existentes no âmbito das abordagens 
geográficas. Nesse momento trouxemos as contribuições de Corrêa 
(2005), Gomes (1995) e Haesbaert (2010). O primeiro entende que,

O termo região deriva do latim regio, que se refere à 
unidade político-territorial em que se dividia o império 
Romano. Sua raiz está no verbo regere, governar, o que 
atribui à região, em sua concepção original, uma cono-
tação eminentemente politica (CORRÊA, 2005, p. 183, 
grifo do autor).

Assim, a etimologia da palavra remonta a uma dimensão polí-
tico-administrativa em relação a uma parcela da totalidade do espaço, 
em um dado momento histórico em que se designavam determinadas 
áreas subordinadas ao Império Romano.

Já Corrêa (2005) considera que desde a institucionalização 
da Geografia enquanto ciência em 1870, até meados da década de 
1970, três grandes abordagens de região foram estabelecidas entre 
os geógrafos: Região natural, Região-paisagem, Região como criação 
intelectual. A região natural vai ser concebida dentro de uma perspec-
tiva de análise que considera uma determinada porção da superfície 
terrestre que pode ser especificada pela combinação de elementos 
naturais que o compõem. Dessa forma, as combinações e característi-
cas físico-naturais são predominantes para a designação de uma dada 
região. Portanto,
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O conceito de região natural nasce, pois, desta ideia 
de que o ambiente tem um certo domínio sobre a 
orientação do desenvolvimento da sociedade. Surge 
daí o primeiro debate que tem a região como um dos 
epicentros, o conhecido debate entre as determinações 
e as influências do meio natural (GOMES, 1995, p. 55).

Nessa concepção vemos uma forte influência dos pressupostos 
darwinista e neolamarckiano, o que conferiu aos estudos regionais uma 
forte carga naturalista. Com divergências dos pressupostos determinis-
tas, temos o expoente de novas discussões quando “[...] L. Fébvre, em 
1922, forja a expressão ‘possibilismo’, que pretende ser uma resposta 
definitiva à ideia de estabelecer leis gerais e regras, tendo por base o 
ambiente natural” (GOMES, 1995, p. 55). Sobre as ideias do possibi-
lismo, “[...] a natureza pode influenciar e moldar certos gêneros de 
vida, mas é sempre a sociedade, seu nível de cultura, de educação, de 
civilização, que tem a responsabilidade da escolha”[...] (GOMES, 1995, 
p. 56). Nesse sentido, a região é compreendida pelas relações que os 
homens estabelecem com o seu espaço. Dentro desse debate, surgiu 
“[...] a noção de região geográfica ou região-paisagem na bibliografia 
alemã e anglo-saxônica, unidade superior que sintetiza a ação trans-
formadora do homem sobre um determinado ambiente [...]” (GOMES, 
1995, p. 56). Tal debate tem como inspiração o pensamento do francês 
Vidal de La Blache que, na passagem do século XIX para o século XX, 
discutiu o sentido dos gêneros de vida na conformação do que seria a 
região-paisagem.

A região-paisagem, do ponto de vista do método, tem a per-
tinência da matriz historicista dando embasamento para os estudos. 
Região-paisagem era referido com landscaft na Alemanha e landscape 
na Inglaterra. Tem-se que “[...] a região agora é entendida como o re-
sultado de um longo processo de transformação da paisagem natural 
em paisagem cultural” (CORRÊA, 2005, p. 185).
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A crise instaurada dentro da Geografia clássica, coincidiu com a 
rediscussão em torno do conceito de região e de um método próprio, 
pois a Geografia por meio da perspectiva regional-descritiva tinha um 
caráter estritamente descritivo, portanto, não havia correlações entre 
os fenômenos. Os princípios filosóficos do neopositivismo vão ser mar-
cantes e basilares na denominada revolução teorético-quantitativa, 
essa abordagem também influenciou a forma como a região passou 
a ser entendida naquele momento, mais precisamente na década de 
1950. A região passa a ser identificada como uma criação intelectual, 
ou seja, as inúmeras divisões regionais possíveis são resultado de 
critérios estabelecidos pelo pesquisador. Para Corrêa (2005, p. 186), 
conceitulamente “[...] a região é uma classe de área, isto é, um con-
junto de unidade de área, como os municípios, que apresenta grande 
uniformidade interna e grande diferença face a outros conjuntos”.

Nos pressupostos de uma Geografia construída na perspectiva 
do paradigma fenomenológico, enfatizou-se um olhar sobre outros 
aspectos, como a valorizaçao dos fenômenos, os sentidos e experi-
ências humanas; a exemplo da corrente da Geografia Humanista, que 
privilegiou como elementos fundamentais de suas abordagens a cons-
ciência regional, o sentimento de pertencimento e as significações das 
experiências, os quais foram priorizados a fim de valorizar a dimensão 
regional enquanto espaço vivido. Sob esse aspecto,

[...] a região passa a ser vista como um produto real, 
construído dentro de um quadro de solidariedade 
territorial. Refuta-se assim a regionalização e a análise 
regional, como classificação a partir de critérios externos 
à vida regional. Para compreender uma região é preciso 
viver a região (GOMES, 1995, p. 67).

Haesbaert (2010) contribui com as discussões em torno da con-
cepção de região e da regionalização em face aos tempos de globaliza-
ção e suas complexas dinâmicas e arranjos, inclusive, com o discurso 
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de “desregionalização”, ideia que corrobora com as tendências homo-
geneizantes de um mundo globalizado. Nesta perspectiva, a região e 
as propostas de regionalização não seriam tão necessárias. Contudo, 
o que vemos é a reafirmação da heterogeneidade e da fragmentação, 
assim, a região e as questões regionais são retomadas em sua análise.

Quanto à abordagem sobre o conceito de paisagem, autores 
como Schier (2003) e Salgueiro (2001) contemplam contribuições 
pertinentes sobre o conceito de paisagem à luz da história do pen-
samento geográfico, permeando desde as abordagens tradicionais de 
cunho positivista até as abordagens funcionalistas e culturais. Então, 
em uma mesma escola ou concepção se via autores com interpreta-
ções diferenciadas de paisagem atreladas às mais diversas abordagens 
filosóficas, como ressalta Schier (2003, p. 80):

Pode-se dizer que o conceito de paisagem foi original-
mente ligado ao positivismo, na escola alemã, numa 
forma mais estática, onde se focalizam os fatores 
geográficos agrupados em unidades espaciais e, numa 
forma mais dinâmica, na geografia francesa, onde o 
caráter processual é mais importante. Ambas tratam a 
paisagem como uma face material do mundo, onde se 
imprimam as atividades humanas. A abordagem neo-
positivista direcionou para o termo região tentando dar 
enfoque ao processo de abstração da realidade física, 
conforme a sua metodologia quantitativa. A abordagem 
marxista (materialista), pouco interessada na geografici-
dade da paisagem, identificou-se com o termo região, o 
qual define como um produto territorial da ação entre 
capital e trabalho. As abordagens da ecologia humana, 
entretanto, beneficiam-se da ideia da paisagem ao de-
monstrar suas características sistêmicas (SCHIER, 2003, 
p. 80, grifo do autor).

O entendimento desse conceito é permeado por uma certa 
pluralidade, pois este é certamente influenciado por um dado momen-
to histórico, cultural e pelas concepções metodológicas e filosóficas 
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que vão influenciar os elementos discursivos entre os geógrafos, isso 
resultou na gama de proposições encontradas quando nos remetemos 
a paisagem.

A paisagem enquanto elemento e conceito científico tem 
sua gênese nos estudos pioneiros da chamada Geografia Clássica ou 
Tradicional, como essa corrente estava fortemente influenciada pelo 
positivismo, “[...] na escola alemã, em uma forma mais estática, onde 
se focalizam os fatores geográficos agrupados em unidades espaciais e, 
em uma forma mais dinâmica, na geografia francesa, em que o caráter 
processual é mais importante” (SCHIER, 2003, p. 80). Nesse contexto,

As obras “Cosmos” de Alexander von Humboldt, a “Geo-
grafia comparada” de Carl Ritter, e a “Antropogeografia” 
de Friedrich Ratzel são alguns dos exemplos clássicos em 
que se utilizou o conceito da paisagem como método e 
transcrição de dados sobre áreas distintas do planeta 
(SCHIER, 2003, p. 82).

Segundo Schier (2003), com a Revolução Teorético-Quantita-
tiva o emprego do conceito de paisagem se tornou secundário nos 
estudos geográficos em virtude da substituição pela ideia de região. 
Já a partir da década de 1970 há um pluralismo nas abordagens sobre 
a paisagem, de acordo com o que nos aponta (CORRÊA, 1997, p. 51):

Na retomada do conceito de paisagem novas interpre-
tações, novos modos de abordá-la emergem enrique-
cendo a geografia em seu papel de tornar o mundo 
mais inteligível. Paisagem natural, paisagem cultural, 
paisagem como vitrine e como matriz cultural, paisagem 
da cultura dominante, paisagem residual, paisagem 
emergente, paisagem excluída, paisagem do medo e 
paisagem do desespero são algumas das acepções feitas 
pelo geógrafos [...].

Segundo Almeida, Vargas e Mendes (2011, p. 24), “[...] o es-
paço geográfico, para certos geógrafos, é concebido como um espaço 
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existencial e nele os territórios e lugares são entendidos como por-
ções imbuídas de significados, de emoções e de sentimentos”. Então, 
“Essa forma de conceber as cateorias analíticas para o entendimento 
da realidade, aflorou como um novo horizonte de abordagem para a 
Geografia”, nessa perscpetiva, propõe-se uma melhor “[...] apreensão 
das relações que os homens mantêm com seu entorno, de como eles 
criam lugares, de como atribuem um significado ao espaço e dão um 
sentido de lugar a ele” (ALMEIDA; VARGAS; MENDES, 2011, p. 24); 
a exemplo de Cosgrove (2012) que concebe a Geografia como uma 
humanidade e como ciência social.

Portanto, vê-se que paralelamente à Geografia Crítica, as 
décadas seguintes (1980-1990) foram marcadas pela emergência da 
Geografia de cunho humanista e cultural, assentadas na fenomenologia 
e no existencialismo, dando importância à subjetividade, à intuição, aos 
sentimentos e experiências para a compreensão do mundo; assim, o 
conceito de paisagem é revalorizado no âmbito dos estudos geográficos.

Enquanto em relação ao conceito de Região, para além dos 
estudos regionais tradicionais em suas dimensões física, social e eco-
nômica, temos a ênfase do conceito de região associado às questões 
culturais, identitárias e subjetivas, elementos essenciais para uma 
discussão geográfica que privilegie as influências culturais e as identi-
dades regionais, entrelaçando a Geografia à música.

INTERFACE GEOGRAFIA E MÚSICA COMO METODOLOGIAS 
PARA O ENSINO DA DISCIPLINA

O universo musical brasileiro é extremamente amplo em ritmos, 
sons e estilos, que fazem com que os amantes dessa arte encontrem nas 
canções, entretenimento, diversão e reflexão. Poderia a música ser con-
siderada como fonte de conhecimento? Ou como objeto de investigação 
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científica? Atualmente, há uma crescente atenção dos estudiosos para 
as possibilidades de interfaces entre a música e a Geografia.

Panitz (2012), considerando as abordagens dos trabalhos 
sobre a interface entre música e Geografia, consegue identificar 
algumas dimensões em que essa temática é discutida, a saber: “[...] 
caráter humanista e abordagens culturais renovadas, ou de enfoque 
econômico-social, ou como ferramenta para a sala de aula” (PANITZ, 
2012, p. 11). Em termos conceituais, essa heterogeneidade também 
é percebida, assim temos alguns conceitos geográficos privilegiados: 
paisagem, espaço geográfico, região e território.

A interface entre a música e a Geografia acompanha o processo 
de renovação teórico-conceitual no âmbito da ciência geográfica na 
década de 1990 e, segundo (PANITZ, 2012), caracteriza-se entre abor-
dagens da Geografia Humanista, Cultural renovada e Social. Ainda, de 
acordo com o autor, no Brasil, o trabalho com a temática tem ganhado 
relevância de maneira crescente. Em 1991, João Baptista Ferreira de 
Mello assumiu o pioneirismo com a temática, foi orientado por Ro-
berto Lobato Corrêa e retratou a cidade do Rio de Janeiro sob a ótica 
de seus compositores, no período de 1928 à 1991. Anos mais tarde, 
(CORRÊA, 1998) já identificava que a música era pouco explorada nos 
debates geográficos, aqui no Brasil, ao sinalizar que

[...] a literatura e a música popular não têm se consti-
tuído em temas preferenciais entre os geógrafos, espe-
cialmente no Brasil. Ao contrário dos outros cientistas 
sociais, para quem a literatura e a música popular são 
objetos de investigação, os geógrafos brasileiros, com 
poucas exceções e muito recentemente, não incorpo-
raram essas expressões culturais em suas investigações 
(CORRÊA, 1998, p. 59, grifo nosso).

Diversas temáticas são tomadas como objeto de estudo da ciên-
cia geográfica, entre as quais, a possibilidade de abordar a Geografia por 
meio da música, tratada nesse texto. De forma ampla, o que se observa 
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é que ainda há poucos trabalhos vinculados a essa temática, contudo, 
encontramos na literatura um avanço significativo. As interfaces entre 
a música e a Geografia expressam as possibilidades de uma possível 
aproximação entre o campo artístico e o curricular-científico, trazendo 
complementariedades e significados, pois a música é testemunha de 
lugares experienciados, paisagens e contextos histórico-geográficos.

A inserção das músicas, enquanto dispositivo/artefato, no 
contexto didático-pedagógico pode propiciar uma contextualização 
de conceitos e noções geográficas, uma vez que, podemos encontrar 
um rico conteúdo que pode estimular a problematização, a criticidade 
e o letramento/raciocínio geográfico e pensamento espacial, poten-
cializando o saber-fazer docente e instigando o aprendizado de temas 
diversos da Geografia na escola.

“EU VOU CONTAR PRA VOCÊS...” TRAJETÓRIA DE VIDA E 

MUSICALIDADE DE LUIZ GONZAGA

A região Nordeste do Brasil apresenta um vasto acervo musical, 
temos inúmeras referências dos mais diversos gêneros musicais; a 
diversidade e riqueza cultural ajudam a explicar tamanha propriedade. 
Nesse sentido, acreditamos que as canções trazem nos seus elemen-
tos constitutivos a capacidade de suscitar discussões interessantes 
atreladas aos conteúdos curriculares da Geografia em sala de aula. 
Luiz Gonzaga é um exemplo de artista que teve grande relevância no 
cenário musical nacional, ao cantar o cotidiano de vida de um povo, 
as belezas e tristezas da região Nordeste e assim, assumiu ao longo de 
sua carreira diversos elementos que simbolizam e remetem às caracte-
risticas do Sertão enquanto região.

Luiz Gonzaga do Nascimento, popularmente conhecido como o 
“Rei do Baião”, foi um sanfoneiro, cantor e compositor que, segundo 
(DREYFUS, 1996) popularizou o forró, o baião, o xote e o xaxado. Essa 
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autora elaborou uma brilhante obra de cunho biográfico intitulado Vida 
do viajante: a saga de Luiz Gonzaga, e contou com as contribuições do 
artista, cujas narrativas possibilitaram a recolha de detalhes em todo o 
enredo, ao colocar em cena, trechos narrativos do biografado.

Na fazenda Caiçara, na Serra do Araripe, situada a 12 quilô-
metros da cidade de Exu, no sertão de Pernambuco, foi nesse lugar 
onde nasceu Gonzagão, no dia 13 de dezembro de 1912; também dia 
de Santa Luzia, por isso seu nome foi sugerido como uma forma de 
homenagem e devoção religiosa. Ainda por ter nascido no mês de 
dezembro, foi inserido o sobrenome “Nascimento”, em homenagem 
ao mês de Jesus (DREYFUS, 1996).

O pai de Luiz Gonzaga foi tocador de acordeão, assim, o gosto e 
saberes musicais foram presentes na sua história, desde o seu começo, 
ainda na infância. Segundo (PORTUGAL; SOUZA, 2015), a infância de 
Gonzagão foi marcada pela admiração que nutria pelo seu pai, “[...] 
seu primeiro e grande mestre musical”. Sobre esta relação, os autores 
destacam:

Com ele, aprendeu os primeiros acordes e desenvolveu 
o gosto pela música e a paixão pela sanfona. Foi obser-
vando seu pai, mestre Januário, tocador de acordeão, 
animando bailes e consertando velhas sanfonas, que 
despertou a curiosidade de Luiz Gonzaga por este ins-
trumento, e ele aprendeu a tocá-lo. Isto o tornaria o “Rei 
do Baião” (PORTUGAL; SOUZA, 2015, p. 209).

A trajetória do “Rei do Baião” foi levada às telas do cinema por 
meio do filme Gonzaga – de pai para filho, dirigido por Breno Silveira 
(2012), que retrata uma cena em que Luiz Gonzaga, ainda jovem, faz 
a substituição de seu pai em um show, e neste, recebe o seu primeiro 
cachê. A obra de Gonzaga permeia por suas vivências, atravessa a sua 
trajetória de vida, a sua existência. Talvez essa característica tenha sido 
um diferencial para tanto sucesso ao longo de sua carreira, tendo em 
vista uma grande adesão da sua música pelo público. Nos trechos de 
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muitas de suas canções é possível perceber que ele narra fatos cotidia-
nos de sua própria vivência, eternizados em diversas canções. Nesse 
sentido, sua musicalidade indica como os elementos presentes em sua 
poética podem ser analisados à luz de uma abordagem geográfica, por 
isso consideramos as letras de suas músicas como uma relevante fonte 
que possibilita enriquecer o debate geográfico, ao potencializar outros 
modos de ler as espacialidades, as territorialidades, as paisagens, uma 
vez que:

O conhecimento geográfico no cancioneiro de Luiz 
Gonzaga dá subsídios para uma asserção de que a cul-
tura sertaneja, também nordestina, está amplamente 
particularizada em sua obra. As atividades do cotidiano 
do sertão, o lúdico, o modo de habitar, entre outras, 
compõem a paisagem do espaço sertanejo, portanto, 
bem representada e recriada na obra de Gonzaga (FER-
NANDES, 2008, p. 2).

O Sertão, a identidade do sertanejo, a afetividade e o apego 
ao seu lugar, as paisagens do semiárido, entre outras pecualiaridades 
e singularidades são questões que aparecem no canto e na musi-
calidade de Luiz Gonzaga; portanto, há possibilidades de explorar o 
conhecimento geográfico que emerge das letras e melodias de suas 
canções. As músicas têm o poder de mobilizar memórias, de nos levar 
a pensar em diferentes lugares, descrever paisagens, cheiros, costu-
mes, demarcar territorialidades e retratar culturas. Elas podem nos 
remeter a determinados lugares e experienciar múltiplas sensações. 
Ao ouvirmos certo ritmo ou gênero musical é comum associarmos a 
diferentes espaços, pois:

[...] muitas letras de canções possuem uma explícita refe-
rência espacial, constituindo-se em verdadeiras celebrações 
de lugares ou, ao contrário, em contestações referenciadas 
às condições de vida em determinados lugares. Do ponto 
de vista da melodia, há nítida correlação entre música e 
região (CORRÊA; ROSENDAHL, 2007, p. 13).
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Para além da dimensão espacial que podemos tomar como 
ponto de partida para iniciar uma discussão, ainda podemos enfatizar 
a leitura geográfica para se pensar nos contextos: ambiental, social, 
histórico, político, regional, territorial e paisagístico, dentre outras pos-
sibilidades a depender da música escolhida e da intenção investigativa. 
Assim, essas aproximações nos permitem entender a grande diversi-
dade presente nos espaços, processos e ações, por meio do encontro 
entre a música e a Geografia.

Vamos destacar agora a música Vozes da seca, gravada no ano 
de 1953, composição de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, um de seus parcei-
ros mais constantes ao longo de sua trajetória artística:

Vozes da Seca

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão

É por isso que pidimo proteção a vosmicê
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cume

Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage

Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação!
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos
(Luiz Gonzaga/ Zé Dantas). 1

1  Disponível em: https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47103/. Acesso em: 22 
abr. 2021. 

https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47103/
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Trata-se de uma das músicas mais conhecidas desta parceria. 
Observamos que, na lestra dessa canção, a região Nordeste é tratada 
enquanto uma unidade política, mas também natural, que se diferen-
cia por seus aspectos peculiares, dentre eles, a seca, enquanto um ele-
mento natural que castiga o povo que vive no sertão. Além disso, nos 
versos também são problematizados a questão política, enquanto uma 
crítica ao governo por não tomar medidas para auxiliar a população 
atingida pelas consequências desse fenômeno fisíco-político-social. 
Também ouvimos um verdadeiro pedido de socorro (súplica) diante 
da situação colocada no verso da canção “É por isso que pidimo pro-
teção a vosmicê”. Da mesma forma, as relações de poder podem ser 
identificadas nos versos, como possível alusão que podemos fazer à 
manifestação do regionalismo nordestino.

A realidade socioambiental é enfatizada e as estiagens perió-
dicas são colocadas enquanto uma condição de atraso da região Nor-
deste em relação ao Sul/Sudeste, concepção abordada no verso “Seu 
doutô os nordestino têm muita gratidão/Pelo auxílio dos sulista nessa 
seca do sertão”. Essa narrativa foi sendo construída e difundida social-
mente, e com a unificação dos discursos e sua propagação ao longo de 
diversos meios, como músicas, cinema, literatura, entre outros, foi se 
construindo um imaginário do que seria a região Nordeste.

A população sertaneja, seus aspectos culturais e suas identi-
dades são ressaltadas de forma poética por (ALMEIDA, 1998) que nos 
leva a pensar nos sentidos e nas práticas culturais que permeiam o 
Sertão, construindo narrativas sobre o Sertão a partir daqueles que es-
tão “de fora”, como aquelas revelados por escritores, cronistas, poetas 
e viajantes; e a visão constituída pelos “de dentro”, no qual o sertão é 
o lugar de vivências, de afetos e experiências, ou seja, “lugar do acon-
tecer da vida”. Para aqueles que estão “de fora” o Sertão se apresenta 
de forma distinta como visto/vivido por aqueles que estão “dentro” do 
sertão, enquanto lugar de significados. Desse modo, vemos, então, o 
evocar de distintas percepções.
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Tantas possibilidades de interpretação e análise as letras das 
músicas podem evocar, possibilitando que sejam exploradas em sala 
de aula a partir do delineamento de objetivos, da seleção de estraté-
gias metodológicas e conexões bem definidas pelos professores para 
orientar o estudo dos alunos sobre os conteúdos em que o uso das 
canções seja pertinente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exercício de compreensão da temática apresentada nesta 
escrita permitiu visualizar as possibilidades de interface entre a Geo-
grafia e a música no contexto da pesquisa, bem como, no âmbito da 
Geografia Escolar. Como vimos, essa inserção no debate acadêmico 
começa a ganhar notoriedade, resultado do movimento de abertura 
no horizonte das abordagens teórico-metodológicas, com a consolida-
ção da Geografia Cultural, a partir da década de 1990. Nesse sentido, 
abriu-se uma multiplicidade de temáticas nesse campo, dando visibili-
dade às diversas pesquisas.

Ao considerarmos as letras de músicas de Luiz Gonzaga como 
importantes fontes documentais, entendemos que os elementos pre-
sentes em seu repertório são passíveis de análise geográfica: o Sertão, 
as paisagens, os costumes, as relaçoes sociais, os modos de vida, a 
religiosidade são elementos particularizados na obra de Luiz Gonzaga. 
Esses temas que emergem das suas canções podem vir a ser objetos de 
conhecimento e de investigação, sendo passíveis de utilização em sala 
de aula, sempre articulados a conteúdos significativos relacionados à 
região Nordeste do Brasil. Dessa forma, ressaltamos as potencialidades 
do uso da música enquanto recurso didático-pedagógico para a abor-
dagem de conceitos e temas da Geografia escolar, a partir da análise 
de suas letras, do contexto histórico em que a canção foi concebida, 
dos elementos presentes nos versos e das paisagens e/ou regiões que 
se pretende estudar.
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PROJETO SARAU LITERÁRIO EM 
HOMENAGEM À POETISA GOIANA  

CORA CORALINA

Claudia Madeira Bernardes 
Aline Ditomaso 

RESUMO
Este texto tem o objetivo geral de apresentar a relevância de um Sarau Lite-
rário para uma prática pedagógica reflexiva. Trata-se de um projeto literário 
realizado por professores, pais e amigos de um Colégio Estadual do município 
de Santa Helena de Goiás – Goiás, em homenagem à poetisa goiana Cora 
Coralina no 2º bimestre do ano de 2019. A metodologia utilizada foi total-
mente qualitativa e a análise dos dados coletados por meio da leitura de 
obras literárias da autora Cora Coralina, biografia, produção e recitação de 
poesias, apresentação de danças, confecção e apresentações de murais com 
caricaturas e viagem à cidade de Goiás – Goiás, bem como um estudo de 
caso, pelo relato de experiência. O projeto Sarau Literário tem como objetivo 
contribuir para que os alunos conheçam e utilizem elementos constitutivos 
da linguagem de forma reflexiva e funcional sendo caracterizado como um 
evento onde as pessoas se encontram para se expressarem ou se manifes-
tarem artisticamente. Desde sempre, a imagem teve o poder de se impor a 
nós. Ela nos seduz por sua própria presença. Vivemos a chamada “civilização 
da imagem”, em que aprendemos ideias, valores e comportamentos. E para 
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tal leitura de imagens se precisa sair do mundo da leitura rumo a leitura 
do mundo. Com isso, o Sarau Literário vem homenagear Cora Coralina e a 
culminância foi a visita a cidade de Goiás.
Palavras-chave: Arte. Cora Coralina. Goiás. Literatura. Sarau.

INTRODUÇÃO

A exposição seguida de memorização tem pouco a ver com a 
aprendizagem duradoura e significativa, neste mundo rápido, as pes-
soas têm de aprender a aprender.

Eis o desafio atual: “ler” o mundo contemporâneo para perce-
ber que dentro dele ocorre uma veloz explosão de informações.

É preciso encontrar outra visão de leitura, selecionando o que é 
relevante e digno de ser utilizado em novas sínteses do conhecimento.

Ler é interpretar uma percepção sob as influências de um deter-
minado contexto. Esse processo leva o indivíduo a uma compreensão 
particular da realidade (SOUZA, 1992, p. 5).

Em comemoração aos 130 anos do nascimento de Cora Cora-
lina, uma mulher além de seu tempo, no 2º bimestre de 2019, fora 
realizado um Sarau Literário para homenagear esta poetisa, ressaltan-
do a importância da mulher na sociedade e que os idosos merecem 
respeito e atenção.

Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas “Cora Coralina” foi a 
primeira mulher, reconhecida como doutora pela Universidade Federal 
de Goiás – UFG.

Um sarau é um evento cultural em que as pessoas se encon-
tram para se expressar ou se manifestar artisticamente. Pode envolver 
dança, poesia, leitura de livros, música, pintura, teatro.

Realizar saraus na escola é uma maneira de atrair as famílias, 
valorizando os talentos culturais presentes na comunidade.
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No dizer de Walter Benjamim (1984, p. 45), “a experiência 
propicia ao narrador a matéria narrada, quer que esta experiência 
seja própria ou relatada. E por sua vez, transforma-se na experiência 
daqueles que ouvem a estória”.

O sarau literário propicia aos seus expectadores uma viagem a 
um mundo de magia e fantasia.

Para Bakhtin (1992, p. 152), “a percepção artística só se revela 
no que está além do campo de visão do outro. É a relação entre arte 
e vida”.

Lajolo (1994) comenta que do mundo da leitura a leitura do 
mundo, o trajeto se cumpre sempre, que transforma a leitura em 
prática circular e infinita. Com a leitura de obras literárias o aluno vê o 
mundo de outros ângulos.

O objetivo geral deste texto é a presentar a relevância de um 
sarau Literário para uma prática pedagógica reflexiva, mostrando a 
importância de conhecer poetisas goianas e seu legado cultural, por 
meio de saraus escolares.

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL

O presente projeto tem por objetivo desenvolver atividades 
diversificadas em sala de aula, nas áreas de Língua Portuguesa, Arte e 
História que estimule e aproxime os estudantes a literariedade contida 
em poemas, músicas e danças.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conhecer a biografia do artista escolhido;
• identificar as características das obras escolhidas;
• reconhecer e distinguir os gêneros literários;
• analisar os temas abordados pelos textos estudados;
• relacionar os temas abordados pelos textos com fatos que 

ocorrem ou ocorreram na cidade, estado, pais;
• interpretar poemas e músicas;
• declamar poemas;
• dramatizar poemas e músicas;
• expressar ideias, sentimentos e opiniões;
• estabelecer a comparação direta entre dois tipos de texto: 

o literário e o informativo, juntamente com a impressão 
causada por eles;

• refletir e entender que a leitura pode ser fonte de informa-
ções, de prazer e de conhecimento;

• identificar os pontos mais relevantes de um poema;
• perceber as propriedades da escrita: letras como repre-

sentação de fonemas, direção da escrita, combinação das 
letras, formas e tipos de letras;

• expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opções 
individuais por meio de poemas;

• desafiar os alunos a relacionarem os conhecimentos adquiridos 
pelos poemas com os temas das outras disciplinas propostas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa é do tipo descritiva, de abordagem qualitativa com 
estudo de caso. A pesquisa qualitativa valoriza o contato do pesquisa-
dor com o ambiente e a situação investigada, com interesse no proces-
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so e não somente nos resultados (GODOY, 1995). Foram convidados 
alunos do 6º ao 9º Anos, com idade de 10 a 14 anos para participarem 
das atividades propostas no Sarau. Os alunos dos 6º e 7º Anos leram 
as obras literárias de Cora Coralina, fazendo o reconto. Os 8º Anos pes-
quisaram a sua biografia, com confecção de murais. Os 9º Anos fizeram 
a caricatura do rosto de Cora Coralina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mostram que nos saraus ocorrem trocas de ideias 
entre os participantes, e, assim esses eventos podem exercer uma forte 
influência no pensamento político, inclusive por meio dos diálogos que 
podem ser estabelecidos entre a literatura e os problemas vivenciados 
pela sociedade.

Com a leitura das obras clássicas de Cora Coralina, os alunos 
conseguiram se identificar com suas personagens e com a particulari-
dade de cada obra literária.

Ao pesquisar sua biografia, perceberam a simplicidade em que 
viveu a autora homenageada na cidade de Goiás, vendendo doces 
feitos artesanalmente por ela e só reconhecida já com idade avançada 
como poetisa e doutora da Universidade Federal de Goiás – UFG.

Fora discutido em sala de aula a importância da mulher na 
sociedade atual, o respeito e atenção que devemos ter com os idosos.

Houve uma exposição de caricaturas do rosto de Cora Coralina.
No dia 22 de junho de 2019, o sarau foi realizado, mostrando 

tudo que fora trabalhado e produzido pelos alunos e professores em 
sala de aula.

Em 16 de Agosto de 2019, como última etapa do trabalho, foi 
realizada uma viagem à cidade de Goiás com visitas à casa de Cora 
Coralina e aos museus.
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Seguem-se as fotografias das atividades propostas no Sarau 
Literário:

Figura 1 – Sarau organizado.
Fonte: Arquivo Escolar.

Figura 2 – Poesia de Cora Coralina.
Fonte: Arquivo Escolar.



803COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

Figura 3 – Recitação de poesias.
Fonte: Arquivo Escolar.

Figura 4 – Aluna representando Cora Coralina.
Fonte: Arquivo Escolar.
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Figura 5 – Organização do Sarau.
Fonte: Arquivo Escolar.

Figura 6 – Mural com caricaturas de Cora Coralina.
Fonte: Arquivo Escolar.
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Figura 7 – Fotos da Viagem à cidade de Goiás.
Fonte: Arquivo Escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto teve a preocupação de objetivar a importância e re-
levância de um Sarau Literário para uma prática pedagógica reflexiva, 
mostrando a importância de conhecer e valorizar poetisas goianas e 
seu legado cultural.

Em homenagem aos 130 anos do nascimento de Cora Coralina, 
pudemos realizar várias atividades em sala de aula como: leitura de 
obras literárias, biografia, caricaturas, danças, estudo geográfico e cul-
tural da cidade de Goiás, a fim de que os alunos mergulhassem neste 
mundo fantástico de magia e emoção que é o sarau literário.

Houve vários momentos de reflexão sobre a importância da 
mulher na sociedade e a valorização do idoso, pois, Cora Coralina foi re-
conhecida como poetisa já com idade avançada e foi a primeira mulher 
reconhecida como doutora pela Universidade Federal de Goiás – UFG.

Os alunos que tiveram a oportunidade de irem à cidade de 
Goiás ficaram deslumbrados com os museus e a casa de Cora Coralina.

Por último, espera-se, por meio deste trabalho, um mínimo 
de reflexão e conscientização por parte de todos os envolvidos, da 
importância do Sarau Literário, para qualidade do ensino e para o 
desenvolvimento educacional do aluno.
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PROFESSORA, O BURLE MARX  
É NEGRO?

Margarida dos Santos 
Ingrid Vitória Luciano Gomes de Souza

RESUMO
O fragmento da experiência (LAROSSA, 2002) que compartilhamos nesse texto 
faz parte do relatório do projeto de Iniciação à docência “Constituir saberes 
didáticos para lidar com a diferença na escola”, realizado junto a crianças do 
Ciclo de Alfabetização no CAP – Uerj. O desejo de submetermos esse relato de 
experiência levou-nos a conversar com Miguel, autor da pergunta que dá título 
ao texto. Compartilhamos a intenção de escrever um texto a partir da pergunta 
feita por ele em 2019 e como as suas inquietações nos ajudaram a planejar e 
realizar o projeto “Personalidades negras do passado e da atualidade”. Durante 
a conversa, lemos parágrafos da primeira versão do texto e o menino ficou 
surpreso. Então perguntamos: por que você queria saber se Burle Marx era 
negro? Na fala do menino perguntador, a confirmação de seguir adiante com 
a escrita do relato. Ele nos ajudou a percebera importância de conversar e 
ampliar a compreensão da experiência o com outros/as docentes. No diálogo 
prático-teórico-prático, encontramos não obra de Freire e Faundez (1985) e 
Trindade (1999) contribuições importantes para a construção de um saber do-
cente comprometido com a escuta mais atenta ao que todas as crianças estão 
a dizer no cotidiano de nossas salas de aula e as suas necessidades.
Palavras-chave: Pedagogia da Pergunta. Escuta Sensível. Práticas Antirracis-
tas. Roda de Conversa. Saber Docente.
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INTRODUÇÃO

“[...] imagine suas salas de aula, seus alunos e  
alunas e traga-os à sua memória lembrando-lhes os 

jeitos, os cheiros, os sorrisos, as implicâncias,  
as angústias, os medos, as vestes e adereços,  

as peles, as palavras, as belezas...Tente lembrar  
deles com paixão [...]”

(Azoilda Trindade).

Um diálogo oportuno entre a pergunta do menino, título desse 
texto, e o convite da saudosa Azoilda Trindade (1999), apropriado a 
toda professora e todo professor interessado em compreender o 
que nos acontece no cotidiano escolar. O relato de experiência que 
estamos compartilhando tem como espaço-tempo investigativo o 
cotidiano de uma turma do segundo ano de escolaridade no Colégio 
de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A sala de 
aula ganha vida nos diferentes sentidos e nas interações estabelecidas 
entre as crianças, as professoras e a bolsista. A autoria do presente 
texto é assumida por uma professora alfabetizadora pesquisadora da 
própria prática, uma bolsista de Iniciação à Docência, que é estudante 
de licenciatura em Geografia, e um menino perguntador de sete anos, 
estudante do segundo ano do Ensino Fundamental. Uma experiência 
entre tantas decorrentes do projeto de iniciação à docência “Constituir 
saberes didáticos para lidar com a diferença na escola”, portanto, regis-
trada no relatório do referido projeto. Aconteceu durante o segundo 
semestre de 2019, durante uma de nossas Rodas de Notícias, atividade 
permanente realizada semanalmente.

Naquela manhã, a criançada estava reunida para mais uma 
Roda de Notícias na classe de alfabetização. A intenção da professora 
era apenas compartilhar a leitura de uma notícia que denunciava o 
abandono das obras do paisagista Burle Marx em várias regiões da 
cidade do Rio de Janeiro. Além de tornar conhecida a obra do paisagis-
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ta, a ideia era conversar com as crianças sobre o cuidado com o bem 
comum e aproximá-las da luta pela preservação das obras até então 
desprezadas pelo poder público e pela população. O que fazer com 
uma pergunta aparentemente distante dos assuntos pensados para 
aquela roda?

Embora não tenhamos realizado uma reflexão intensa, na 
época, sentíamos que algo precisava ser feito para responder à inquie-
tação ao incômodo do estudante. Afinal, “por que todas as pessoas 
importantes têm que ser brancas”? A escrita desse relato se apresenta 
como um espaço-tempo privilegiado para a reflexão da professora e 
da bolsista. Mas a submissão dessa narrativa ao IV Colóquio Docência 
Diversidade na Educação Básica se apresenta como uma possibilidade 
de conversarmos com outros/as docentes, no sentido de ampliarmos 
a compreensão em torno da experiência (LAROSSA, 2002) que aqui 
compartilhamos. Mobilizadas pela escrita da narrativa e pela conversa 
com o menino perguntador, foi possível realizar uma outra leitura do 
relatório de pesquisa. Nesse processo, nos perguntamos: a indignação 
do menino seria uma denúncia da pouca visibilidade e até mesmo a 
ausência de intencionalidade em vivenciar com os/as estudantes um 
currículo interessado e comprometido com a representatividade de 
adultos, jovens, crianças e idosos negros e negras em nossa turma?

QUANDO UMA PERGUNTA MUDA O RUMO DAS RODAS...

A experiência docente que compartilhamos nos remete aos 
estudos de Paulo Freire. Embora suas contribuições não tenham foco 
específico nas infâncias, a nossa compreensão da criança como sujeito 
de saber nos leva a articular o vivido como pensamento do autor sobre 
a prática docente que considere e valorize o ato de perguntar. Assim, 
entendemos como oportuno e profícuo estabelecermos um diálogo 
das contribuições de nosso autor centenário com as inquietações do 
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menino perguntador, autor da pergunta que intitula esse relato de 
experiência. Para tanto, compartilharemos um fragmento extraído da 
obra Por uma pedagogia da pergunta.

A curiosidade do estudante às vezes pode abalar a cer-
teza do professor. Por isso é que, ao limitar a curiosidade 
do aluno, a sua expressividade, o professor autoritário 
limita a sua também. Muitas vezes, por outro lado, a 
pergunta que o aluno, livre para fazê-la, faz sobre um 
tema, pode colocar ao professor um ângulo diferente, 
do qual lhe será possível aprofundar mais tarde uma 
reflexão mais crítica (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 44).

Assumir a curiosidade e a prática da pergunta no exercício da 
docência é um verdadeiro desafio. Encontramos no trabalho pedagó-
gico com as Rodas um espaço-tempo privilegiado fecundo de aprendi-
zagens para docentes e discentes para o exercício da pergunta. Roda 
(WARSCHAUER, 2001) era um ancoradouro onde a criançada seguia 
compreendendo e aprendendo que nela poderiam compartilhar sabe-
res, desconhecimentos, dúvidas, hipóteses e opiniões. A oralidade era 
a linguagem privilegiada. A escuta atenta à palavra do outro estava em 
construção permanente, assim como o respeito, mesmo nos momen-
tos que era necessário se contrapor à ideia dos colegas.

Assim, em meio ao turbilhão de falas dos/das estudantes, tão 
recorrentes em nossas Rodas de Notícias, a pergunta proferida pelo 
estudante Miguel, de apenas sete anos mudou o rumo daquela ativi-
dade. O menino perguntador e interessado nas questões raciais disse: 
“Professora, Burle Marx era negro”? Diante da resposta negativada 
professora, confirmada pela apreciação da foto do paisagista no jornal, 
o estudante se indignou e prosseguiu perguntando: “Por que todas as 
pessoas importantes têm que ser brancas”?

A inquietação do menino perguntador encontrou ancoradouro 
na escuta sensível da professora e da bolsista. Mas, principalmente, 
no compromisso de ambas em fazer circular a palavra no grupo e com 
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a formação de leitores e leitoras ouvintes, críticos e reflexivos, desde 
o início do processo de alfabetização. Duas educadoras interessadas 
em tecer com as crianças práticas alfabetizadoras em uma perspectiva 
antirracista, confrontadas por crianças como Miguel, desafiaram-se e 
investiram na criação de práticas alfabetizadoras focadas na represen-
tatividade negra junto às crianças.

A pergunta de Miguel nos possibilitou a interlocução com a 
turma sobre a temática da representatividade. O diálogo se estabe-
leceu e encontrou a acolhida junto às outras crianças. Algumas ações 
foram combinadas. Uma delas foi conhecermos homens e mulheres 
negras do Brasil e do mundo que no passado e no presente fizeram 
e fazem coisas importantes na sociedade. Pessoas que, ao longo de 
suas vidas, contribuíram e contribuem de algum modo para fazer o 
mundo justo e melhor para todos. Ao longo deste relato, dialogaremos 
com algumas sínteses ilustradas construídas por meninos e meninas 
da turma a partir das nossas conversas sobre a temática. Essas sínteses 
compartilhadas nos dão algumas pistas do modo como as crianças se 
aproximaram dos saberes que circulam nas Rodas de Conversa.

Figura 1 – “Os negros lutaram sempre por tudo”. 
Fonte: Arquivo pessoal, Júlia (8 anos).
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Revisitando as produções escritas e imagéticas das crianças da 
turma do Miguel ao longo do projeto, podemos perceber que cada 
criança pode tecer sínteses autorais reveladoras da aproximação com 
a temática da luta e da biografia de homens e mulheres negras. Em 
cada uma delas, há uma potência discursiva que ajudou a compor a 
presente narrativa.

Nas perguntas do menino, encontramos fio condutor que nos 
possibilitou imaginar, criar, planejar, e viver com crianças, não apenas 
uma escola que coloque crianças para dentro de suas salas. Porém, em 
uma escola que possibilite aos meninos e meninas afrodescendentes 
se reconhecerem nas suas peles, nas falas, nas lógicas, nas práticas, 
nos saberes, que faça valer o direito prescrito na constituição, nos di-
reitos humanos e infantis. Em que as crianças se vejam representadas 
não como descendentes de escravos, mas como sujeitos de direitos, 
descendentes de homens e mulheres marcados por uma história de 
resistência à escravidão, contra a qual lutaram bravamente.

Figura 2 – “Teve uma moça negra que foi ao espaço. Uma pessoa negra é uma 
pessoa que os ancestrais lutaram muito”. 
Fonte: Arquivo pessoal, Beatriz (7 anos).
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Quando entramos em contato com crianças como Miguel, temos 
diante de nós a possibilidade de realizar importantes aprendizagens 
docentes, um verdadeiro processo de aprender-ensinar (ALVES, 2001). 
Aprendizagem que só é possível realizar no exercício da docência com 
as crianças. Vale destacar que, assim como Miguel, existem muitas 
crianças sabidas, reflexivas, observadoras, questionadoras espalhadas 
nas salas de aula desse nosso país. Crianças, por vezes, invisibilizadas, 
negadas em sua capacidade de pensar e perguntar, amputadas em 
seu direito de conversar e ampliar seus conhecimentos em torno de 
temáticas que as afetam diretamente e lhes despertam o interesse. 
Crianças que buscam no chão da escola, junto a outros sujeitos que 
com elas compartilham o espaço-tempo escolar, ancoradouros, acolhi-
mento para suas experiências de infância construídas fora dos muros 
da escola. Revendo a narrativa, levantamos a hipótese de que na per-
gunta do menino existia a esperança de se ver representado naquele 
paisagista, cujo trabalho ele estava gostando de conhecer. Seria isso 
mesmo? Como saber?

Neste momento, não podemos esquecer de trazer a memória 
os aconselhamentos da saudosa Azoilda Trindade (1999) sobre “olhar 
para os nossos meninos e meninas com olhos e com o coração, de 
quem reconhece a potência na diferença”, um sentimento de quem 
deseja conhecê-los para além dos uniformes. Ao colocarmos a narra-
tiva de Miguel em diálogo com a contribuição teórica de Azoilda Trin-
dade, percebemos o quanto somos chamadas à responsabilidade para 
organizarmos intencionalmente práticas alfabetizadoras que ajudem a 
meninos e meninas, desde pequenos, a compreenderem que todos e 
todas possuem saberes.

Também entenderem que podem ir além em seus conheci-
mentos independentemente do tom de suas peles, da textura de seus 
cabelos, de sua ancestralidade, do seu endereço, de sua condição 
social, enfim, de tudo que os diferenciam para justificar toda sorte de 
exclusão. A autora nos convida a pensar.
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Uma prática docente que seja voltada para a diversidade 
étnica e cultural da nossa população, sobretudo dessa 
população que, ao longo da história do Brasil, vem 
sendo alijada dos direitos civis, sociais e humanos, dessa 
população que dorme nas filas por uma vaga na escola 
pública. Uma prática docente política, ideológica e hu-
mana comprometida com o nosso povo mestiço, belo, 
forte, que luta, que surpreende, que ri, que chora, que 
cria cotidianamente saberes e estratégias, práticas que 
possibilite viver/sobreviver, num tempo em que a exclu-
são social é vista como um valor positivo e como inevitá-
vel. Uma prática docente que tenha como palavra-chave 
o diálogo, o estudo, a criação, o desejo e o compromisso 
com a transformação social, com a construção mesmo 
de uma amorosa cidadania (TRINDADE, 1999, p. 15-16).

Provocadas pela contribuição teórica da autora aliada aos 
questionamentos de Miguel, nos desafiamos a realizar um projeto que 
pudesse aproximar o estudante e as outras crianças das turmas do 
segundo ano de escolaridade da biografia de homens e mulheres que 
lutaram e lutam para mudar a história de opressão e exclusão do povo 
negro em nossa sociedade. O projeto foi realizado ao longo de quatro 
Rodas de Conversa no segundo semestre de 2019.

Iniciamos perguntando às crianças o que era consciência negra, 
em que dia se comemorava e como formamos essa consciência. Muitas 
foram as hipóteses: “Eu acho que é o dia que se comemora todas as 
pessoas negras do Brasil” (Isabella); “Eu acho que é o dia que Zumbi 
nasceu” (Arthur), “É a gente pensar o que os negros fizeram para acabar 
com a escravidão” (José Alberto). Diferentes tentativas de responder 
as perguntas feitas. Optamos pela construção de uma linha do tempo 
contando fragmentos da história do negro no Brasil. Para alimentar a 
conversa, apresentamos a biografia e cartazes com as fotos de negros e 
negras importantes na luta por melhores condições de vida.

Conversamos e apresentamos as fotos de algumas personalida-
des negras. Falamos de Carolina de Jesus, uma das primeiras escritoras 
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negras do Brasil e uma das mais importantes. Conversamos sobre André 
Rebouças que criou Dorcas no Rio de Janeiro e projetou junto com os 
irmãos dele o túnel Rebouças, sobre Juliano Moreira, médico psiquiatra 
no século XIX, que trouxe várias inovações para psiquiatria da época. 
Também conhecemos mais sobre Lucas Lima, um jovem estudante da 
Unisuam (universidade privada na periferia do Rio de Janeiro), morador 
do Complexo do Alemão, que criou uma impressora 3D com materiais 
do ferro velho. Conversamos sobre Chimamanda Adiche, escritora afri-
cana que trata de temas importantes como o feminismo e o racismo 
e falamos sobre o William Kamkuamba, também africano, protagonista 
do filme “O menino que inventou o vento”. Estudamos sobre a Elizabeth 
Eckford, uma das primeiras meninas negras a entrar em uma escola só 
para brancos nos Estados Unidos. Contamos sobre ela ter sido vaiada, 
sobre os pais tirarem os filhos da escola por causa dela, que precisou ser 
acompanhada por seguranças para não ser agredida. Ao final, falamos 
que muitas pessoas sofreram e lutaram, mulheres e homens negros, até 
mesmo brancos lutaram, para que os direitos fossem conquistados. Di-
reitos que hoje são normais para nós, como negros e brancos estudarem 
na mesma escola. A cada descoberta, um assombro, uma indignação, o 
reconhecimento da luta de um povo.
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Figura 3 – Eu aprendi que existia antigamente escola própria para negros e própria 
para brancos e para acabar precisaram lutar muito. 
Fonte: Arquivo pessoal, José Alberto (8 anos).

Durante a conversa com Miguel sobre o envio do presente tex-
to, perguntamos se ele ainda achava que todas as pessoas importantes 
eram brancas. Miguel nos afirmou: “No segundo ano, eu descobri que 
os negros podem ser o que quiserem, bombeiro, astronauta, médico... 
Pode até ser vice-presidente”! O estudo é muito importante para sa-
berem que pessoas negras são importantes. Os negros precisam ser 
relembrados, homenageados em livros, estátuas nas rodas de histórias.



818COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

Figura 4 – “Na conversa com a Ingrid, eu aprendi que cada negro tem direito a ser 
igual a todo mundo. Negros se esforçam para fazer suas profissões, como Willian 
que é um médico. Ele é um negro e atendeu uma moça que nunca foi atendida por 
um médico negro. Assim como os outros negros, ele tenta ajudar as pessoas”. 
Fonte: Arquivo pessoal, Arthur (8 anos).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seria a pergunta o combustível da esperança? Vamos chegando 
ao final desse relato promovendo mais um diálogo entre o menino 
perguntador e o educador Paulo Freire. Agora com a esperança de que 
tenhamos a coragem de considerar e acolher o que nos diz o andarilho 
da esperança.

Uma educação de perguntas é a única educação criativa 
e apta a estimular a capacidade humana de assombrar-
-se, de responder ao seu assombro e resolver seus ver-
dadeiros problemas essenciais, existenciais. E o próprio 
conhecimento (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 52).
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Ao perguntar, a palavra do menino alcançou seus colegas de 
turma, ultrapassou as paredes de nossa sala chegando até as outras 
turmas do segundo ano. As práticas alfabetizadoras organizadas e 
realizadas a partir do questionamento do estudante são muito caras 
para nós, educadoras, mulheres negras da periferia do estado do 
Rio de Janeiro, oriundas de escolas públicas e que sonham com uma 
escola pública de qualidade para todas as crianças, em que a Lei nº 
10.639/2003 seja cumprida e os estudantes conheçam, discutam e 
se reconheçam desde pequenos na contribuição histórico-social dos 
negros e nativos brasileiros para o nosso país. E, consequentemente, 
uma sociedade mais justa e respeitosa com as diferenças. Trabalhar 
esse projeto com as crianças foi muito importante, porque, além de as 
crianças negras se sentirem representadas, todas as demais crianças 
também conheceram homens e mulheres negros admiráveis que, mui-
tas vezes, os livros de História insistem em omitir. Além disso, crianças 
que não se reconheciam como negras passarem a se verem como tal. 
Tudo isso por causa de uma pergunta. Para continuar a conversa, segui-
mos perguntando: quais as consequências de práticas alfabetizadoras 
que insistem em não ouvir o que as crianças estão a perguntar?
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ESCRITA TEXTUAL NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

PARA AS PRÁTICAS DOCENTES

Roseane Pereira Cordovil 

RESUMO
A produção textual na educação básica é alvo de investigação e preocupação 
por parte de pesquisadores e docentes, já que é neste momento que se inicia 
os primeiros passos de tão longa jornada da modalidade escrita. À luz do que 
diz Bakhtin (1981) e Koch (2018) sobre uso da linguagem e produção textual 
serem produto de subjetividade e interacionismo, o presente trabalho se 
iniciou na Escola Hilda Vieira, uma oficina de escrita com alunos do 6º e 7º 
Anos e se objetiva, pois, incentivar os professores da educação básica a in-
tensificarem a prática de produção textual no cotidiano dos discentes em sala 
de aula; constituir base de dados de observação e análise para elaboração de 
uma proposta pedagógica concisa e objetiva de acordo com as necessidades 
observadas na base de dados. Diante dos textos dos alunos se observou que 
grande parte deles apresentou alto índice de desvios da língua portuguesa e 
um determinado número de alunos não conseguiu desenvolver suas ideias. 
A partir dos resultados foi desenvolvido um plano pedagógico de acordo com 
o perfil analisado de cada turma, contendo indicação de leituras literárias 
e manuais didáticos, cópias manuscritas de textos, produção textual com 
temas livres e direcionados, leitura dos próprios textos etc.
Palavras-chave: Produção Textual. Oficina de Texto. Escrita.
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INTRODUÇÃO

No que tange ao processo de ensino-aprendizagem da língua 
portuguesa, não é possível eleger entre as modalidades escrita e oral 
aquela que seja a mais importante. Ambas possuem papel social, 
cognitivo, didático-pedagógico etc. importantes na vida do indivíduo. 
Entretanto, é por meio da modalidade escrita que, na maioria das 
vezes, realizam-se os testes avaliativos escolares, processos seletivos, 
concursos públicos, índices de rendimentos, documentos legais etc. 
Portanto, é necessário que tal modalidade seja trabalhada de forma 
eficaz e satisfatória, pois os reflexos positivos ou negativos de uma 
escrita eficiente ou deficitária quanto à compreensão e produção 
textual, desenvolvimento cognitivo, conhecimento dos gêneros textu-
ais circulantes na sociedade e senso crítico acompanharão os alunos 
desde a educação básica até o ensino superior, acarretando problemas 
ou acumulando bons resultados no processo de ensino-aprendizagem 
e de letramento de cidadãos funcionais capazes de ler, compreender, 
escrever e se posicionar criticamente.

A produção textual, por se tratar do uso da linguagem, não 
é um simples processo individual, pois quem escreve sempre está 
direcionando a um leitor, a um público alvo, ou seja, um texto escrito 
para o outro constituído de subjetividade, mas também de textos 
absorvidos dos outros ao longo do tempo, levando em consideração 
os indivíduos envolvidos, o objetivo comunicacional e contexto social, 
conforme Bakhtin (1981). A compreensão e produção textual segun-
do Koch (2018) é um processo sociointeracional de linguagem entre 
sujeitos ativos, vivos em uma atividade de “inter-ação” comunicativa. 
Tais conceitos estão em conformidade com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Língua Portuguesa, em Brasil (1998), que dizem que um 
escritor competente é capaz de escolher adequadamente um gêne-
ro textual a um determinado momento, é capaz de verificar se seu 
texto está satisfatório ou confuso, ambíguo, incompleto etc. e possui 
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competência para reescrevê-lo se julgar necessário, também consegue 
recorrer a textos de terceiros, com sucesso, para a sua própria produ-
ção textual.

Já, sob orientação mais recente, no diz respeito à regimentação 
curricular das escolas, das competências e habilidades sobre produção 
textual, diz a Base Nacional Comum Curricular – BNCC:

Desenvolver estratégias de planejamento, revisão, 
edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, consi-
derando-se sua adequação aos contextos em que foram 
produzidos, ao modo (escrito ou oral; imagem estática 
ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou 
semioses apropriadas a esse contexto, os enunciadores 
envolvidos, o gênero, o suporte, a esfera/campo de cir-
culação, adequação à norma-padrão etc. (BRASIL, 2018, 
p. 76, grifo nosso).

Nessa parte do texto da BNCC, são ressaltadas as dimensões e 
estratégias de produção textual, o que fica claro que a produção tex-
tual é constituída de várias etapas, inclusive, antes mesmo da escrita 
propriamente dita. Para tanto, as práticas de escrita devem fazer parte 
do cotidiano do aluno como uma constante, inseridas nas práticas 
pedagógicas docentes. Nenhuma das etapas deve ser descartada, ao 
contrário, é necessário que todas as etapas recebam atenção adequa-
damente, para que se garanta uma produção textual satisfatória.

O índice de rendimento em educação do Brasil não é um dos me-
lhores, ou melhor, de acordo com o Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes (Pisa) em 2018, o Brasil ocupa o 53º lugar dos 60 países 
avaliados, também diz que 50% dos estudantes do Ensino Médio não al-
cançaram o mínimo de proficiência em leitura e interpretação de texto, 
e até mesmo de acordo com o (Todos pela Educação) 20% dos jovens 
que saem do Ensino fundamental não dominam a leitura e a escrita.

Como se vê, os índices que giram em torno da educação básica 
e da produção textual no Brasil são preocupantes. Tendo como base a 
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importância da modalidade escrita para o indivíduo nos mais variados 
contextos sociais e os dados nada animadores da educação básica, 
trantando-se da produção textual em especial, motivaram a produção 
deste trabalho.

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo incentivar os profes-
sores da educação básica a adotarem ou intensificarem a prática de 
produção textual em sala de aula; constituir base de dados para obser-
vação de desvios em relação à gramática normativa e elaboração de 
proposta pedagógica de acordo com as necessidades didático-pedagó-
gicas observadas. Cada período escolar é direcionado e regimentado 
pelo que determina o Ministério da Educação e as secretarias munici-
pais e estaduais, o conteúdo programático é desenvolvido para cada 
série, é um conteúdo único para cada área do conhecimento para cada 
ano do Ensino Fundamental e Médio. Porém, o aprendizado entre os 
alunos não é único e uniforme e sim de forma variada, a aprendizagem 
ocorre de forma particular a cada indivíduo, cada aluno absorve o 
conteúdo de forma subjetiva de acordo com o seu desenvolvimento 
e capacidade intelectual e cognitiva, cabendo ao professor ter sensibi-
lidade e habilidade didático-pedagógica para lidar com a diversidade 
de aprendizagem em sala de aula. Quanto ao conteúdo programático 
é necessário seguir as normas e regimentos, como já foi dito anterior-
mente, mas no que diz respeito à consolidação, sondagem e reforço 
na aprendizagem do conteúdo por parte do aluno fica a critério de 
cada professor, grupo pedagógico ou escola decidir, a forma como será 
abordado e/ou revisado o conteúdo programático em sala de aula é de 
autonomia do professor.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho se originou a partir de uma breve oficina 
de produção textual na E. E. E. F. M. Professora Hilda Vieira, com alu-
nos do 6º e 7º Anos dos turnos da manhã e tarde, em que os alunos 
redigiram dois textos sob os temas: Como é a sua escola? e Como você 
gostaria que fosse a sua escola? Na ocasião, foram mostradas inúme-
ras imagens de escolas públicas e particulares por meio de projetor e 
notebook, em que refletiam excelentes práticas de conservação das 
unidades escolares, mas também lamentáveis marcas de abandono 
e vandalismo, reportando aos alunos momentos de autorreflexão e 
discussão sobre conservação do espaço escolar. A partir dos escritos 
dos alunos, de forma qualitativa e quantitativa, foram catalogadas as 
maiores incidências de desvios de ortografia, acentuação e pontuação 
gráfica, concordâncias nominais e verbais, coesão e coerência textual, 
desenvolvimento das ideias e etc. servindo de base de dados para a 
elaboração da proposta pedagógica. Foram analisadas 60 redações dos 
alunos de sétimo ano e 51 redações dos alunos do sexto ano, totalizan-
do 111 redações redigidas no período de 2 a 5 de novembro de 2019.

O método utilizado para análise dos dados foi de natureza qualita-
tiva, para a verificação se o aluno conseguiu coordenar e transmitir suas 
ideias por meio da escrita. Também o método de natureza quantitativa 
para quantificar as incidências de desvios relacionados à norma padrão 
de escrita – foram considerados desvios da Norma padrão as amostras 
que quantificaram inadequações igual ou superior a cinco ocorrências.

Para a elaboração da proposta pedagógica foi feita pesquisa do 
tipo bibliográfica em materiais previamente publicados.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

Levando em consideração os critérios avaliativos deste traba-
lho, dois alunos do 6º e três alunos do 7º apresentaram menos de 
cinco ocorrências em relação à Norma culta da Língua Portuguesa em 
seus escritos.

Os 111 alunos que participaram da oficina de produção textual 
do 7º e 6º Anos do projeto em questão escreveram, no máximo, uma 
lauda em suas redações, já incluindo os dois textos sob os temas pro-
postos mencionados anteriormente. 

Quinze alunos do 6º Ano escreveram menos de dez linhas para 
cada texto sob os temas propostos e dez alunos do 7º Ano escreveram 
menos de dez linhas para cada texto sob os temas propostos, fator que 
pode indicar pobreza lexical nas determinadas produções textuais.

Gráfico 1 – Desenvolvimento das ideias dos alunos por meio da escrita.
Fonte: Arquivo pessoal.
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Das 111 redações observadas, de acordo com o gráfico 1 é pos-
sível observar que 12,60% (14 alunos) dos discentes não conseguiram 
desenvolver suas ideias em suas produções textuais (9 alunos do 6º 
ano e 5 alunos do 7º ano). O percentual dos alunos para desenvolvi-
mento satisfatório das ideias por meio de seus escritos foi de 87,40% 
(97 alunos, 42 do 6º Ano e 55 do 7º Ano).

Apesar de os resultados mostrarem um grande número de 
alunos que conseguiram desenvolver suas ideias nas redações, ainda 
assim, é preocupante o resultado negativo. Pois, 14 alunos, no total, 
não conseguirem desenvolver suas ideias em seus textos é um número 
deficitário muito alto, e também indicativo que entra em consonância 
com alguns índices mostrados anteriormente no que diz respeito à 
Educação Básica no Brasil. Ao contrário disso, de acordo com suas faixas 
etárias e conforme o que diz a BNCC (BRASIL, 2018, p. 76) alunos do 6º 
e 7º Anos devem estar aptos a desenvolver textos coesos e coerentes 
em diversos gêneros textuais e em contextos sociais variados.

Gráfico 2 – Desvios de acordo com a norma-padrão na língua portuguesa.
Fonte: Arquivo pessoal.
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De acordo com o gráfico dois é possível observar que, dos 60 
discentes no total do 7º Ano, 24 cometeram desvios de acentuação 
gráfica, 34 cometeram desvios de pontuação gráfica, 15 cometeram 
desvios de ortografia e 12 cometeram desvios de concordâncias do 
tipo verbo-nominais. Os alunos do 6º Ano, dos 51 no total, dez alunos 
cometeram desvios de acentuação gráfica, 20 cometeram desvios 
de pontuação gráfica, 17 cometeram desvios de ortografia e quatro 
cometeram desvios de concordâncias do tipo verbo-nominais.

A partir dos resultados, pode-se observar que, grande parte dos 
alunos apresentou alto índice de desvios da norma padrão em suas 
escritas, menor parte apresentou baixo índice de desvios da norma pa-
drão e um número considerável de alunos não conseguiu desenvolver 
suas ideias.

Tanto o 6º quanto o 7º Ano apresentaram mais desvios no quesi-
to pontuação gráfica. Seguidos de ortografia, acentuação gráfica e con-
cordância verbo-nominal para o 6º ano, e acentuação gráfica, ortografia 
e concordância verbo-nominal para o 7º Ano. Diferindo na ordem dos 
quesitos e no número de alunos no que diz respeito aos desvios.

Ano 6º 7º

Não desenvolvimento das ideias no texto 9 5

Inadequações em acentuação gráfica 10 24

Inadequações em pontuação gráfica 20 34

Inadequações em ortografia 17 15

Inadequações em concordância verbo-nominal 04 12

Quadro 1 – Resumo informativo dos resultados.

Como dito anteriormente, o número de alunos que cometeram 
desvios gramaticais foi diferente a cada quesito de escrita textual 
analisado entre os alunos do 6º e 7º Anos. Conforme os gráficos 1 
e 2 e o quadro de resumo informativo dos resultados, o sétimo ano 
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apresentou, quantitativamente, um número superior de desvios gra-
maticais em relação ao sexto ano, com exceção das inadequações em 
ortografia, que numericamente o sexto ano ultrapassou o sétimo. Em 
contrapartida, na avaliação qualitativa, o sexto ano superou o sétimo 
no quesito em que os alunos não conseguiram desenvolver suas ideias 
satisfatoriamente em suas redações. Mesmo tendo resultados diferen-
tes, ambos os anos apresentaram deficiências importantes em seus 
escritos que precisam de maior atenção por parte grupo pedagógico 
da escola em questão, da direção, coordenação, professores e também 
dos pais ou responsáveis.

As práticas de escrita textual não podem ocorrer esporadica-
mente no contexto educacional do aluno, principalmente na Educação 
Básica, já que é neste período que o aluno deve conhecer, desenvolver 
e consolidar as estratégias de produção textual, bem como, as técnicas 
de redação. Pois, os resultados positivos ou negativos irão refletir na 
trajetória escolar do aluno e na vida social em geral desse cidadão. 
Se o resultado for positivo a sociedade terá um aluno proficiente na 
Língua Portuguesa e um cidadão funcional, Mas, se o resultado oriun-
do da Educação básica for negativo, além de fomentar cidadãos não 
funcionais na língua materna, acarretará em um ciclo deficitário que 
se inicia no Ensino Fundamental, passa pelo Ensino Médio agravan-
do os problemas com a escrita por conta do grau de complexidade 
e criticidade que se espera dos textos dos alunos nesse período, o 
que se agrava ainda mais na vida acadêmica pelos mesmos motivos 
mencionados. Vale ressaltar que, cada período se torna mais difícil 
de ser galgado pelo aluno, caso os problemas com a língua materna 
não sejam sanados já na base educacional do aluno. Portanto, a língua 
escrita deve ser estimulada e exercitada cotidianamente pelos alunos, 
deve ser imprescindivelmente uma constante nas práticas docentes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do presente trabalho foi possível verificar o grau de 
eficiência e deficiência de produção textual dos alunos do 6º e 7º Anos 
do Ensino Fundamental dos turnos da manhã e tarde, a partir dos 
textos escritos dos alunos. Diante disso, também foi possível elaborar 
um plano pedagógico de acordo com a necessidade de cada turma, 
com conteúdo para base teórica, diversas atividades englobando 
diferentes gêneros textuais, sugestões de leituras de textos variados, 
destinando atenção especial aos assuntos de maiores incidências de 
desvios gramaticais, intensificando conhecimento teórico e práticas 
didático-pedagógicas voltados para as habilidades textuais de acordo 
com a Norma-padrão da Língua Portuguesa, no intuito de aprimorar 
o processo de letramento e desenvolvimento da escrita. Não somen-
te por meio de oficinas de textos, mas no dia a dia do aluno, como 
atividades cotidianas se deve exercitar as práticas textuais. Pois, só 
se alcança proficiência em escrita praticando exaustivamente com 
orientação adequada e incentivo.

As 111 redações, que serviu de objeto de análise deste traba-
lho, foram escritas no mês de novembro de 2019, ou seja, ao final do 
ano letivo. Por conta do período em que ocorreu a oficina de texto na 
escola Hilda Vieira, pouco poderia se fazer pedagogicamente naquele 
ano letivo por parte da monitoria que executou a oficina textual, a qual 
inspirou e originou o presente trabalho. Porém, aguarda-se o momen-
to oportuno para dar continuidade ao projeto de oficina de escrita.

A realidade escolar vai além de resultados numéricos, os núme-
ros são apenas os reflexos dessa realidade. Produções textuais devem 
ter objetivos e funções sociais, uma carta para a diretoria de uma 
escola, por exemplo, deve chegar até a diretoria como desejado. Assim 
como os alunos devem estar aptos a redigirem textos de variados, as 
escolas dever favorecer o aprendizado desses alunos, bem como, via-
bilizar o direcionamento ao seu destino, seja pelas vias tradicionais ou 
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mesmo por meio de recursos tecnológicos aos meios de comunicação 
físicos e/ou digitais.

Um grande aliado na empreitada de letramento é valorização 
profissional, é pouco provável que um professor permaneça potencial-
mente estimulado sem que haja reconhecimento profissão, recursos fi-
nanceiros, materiais pedagógicos atualizados, livros didáticos etc. Para 
isso, é imprescindível o papel do Estado nesse contexto, os recursos 
cabíveis à Educação devem ser exigidos, fiscalizados e, por fim, devem 
ser devidamente aplicados aos fins para os quais foram destinados.

A estrutura escolar é de grande importância no processo de 
ensino-aprendizagem dos alunos. O devido seria que todas as escolas 
tivessem salas de aula dentro dos padrões estruturais necessários, 
um espaço específico para leitura, assim como, biblioteca equipada e 
sempre atualizada, pois a leitura regular é o primeiro passo para uma 
escrita satisfatória e bem sucedida, em que o indivíduo enriquece seu 
arcabouço lexical, acumula conhecimento, desenvolve sua criativida-
de, criticidade e etc.

Mesmo em tempos de pandemia não se pode parar, é neces-
sário que escolas e professores se adaptem e façam uso dos recursos 
e ferramentas digitais que se dispõem no momento, a fim de dar 
continuidade às práticas pedagógicas até que se volte à normalidade.

Os desafios são inúmeros e sempre permearão concomitante-
mente ao processo de ensino-aprendizagem, porém, é necessário que 
o comprometimento por parte das esferas governamentais, escolas, 
professores e sociedade seja maior que os desafios. Mudanças nas 
práticas pedagógicas precisam acontecer cotidianamente para que 
o cenário da Educação brasileira mude e que a realidade possa ser 
constatada pela sociedade como um todo e refletida positivamente 
nos índices numéricos de avaliação escolar em geral.

Trabalhar a escrita, a expressividade e subjetidade dos alunos 
é mais que um dever das escolas e das práticas docentes, é fomentar 
o exercício de cidadania dos alunos, auxiliando na formação de indiví-
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duos funcionais na sociedade, que sejam capazes de compreender e 
produzir textos dos mais variados gêneros com autonomia e criticidade 
em diversos contextos sociais.
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A PRODUÇÃO TEXTUAL A PARTIR DO 
GÊNERO DIÁRIO: UM RELATO DE CASO

Cleize Araújo Sandes 
Thaís Oliveira Andrade 

Roseneide Passos Vitório De Oliveira

RESUMO
O presente trabalho traz o relato de atividades que se mostraram na prática, 
passíveis de despertar o interesse e o hábito da leitura e escrita. A partir da 
oficina: Meu Querido Diário, projetada com base em uma sequência didática 
com o gênero textual diário, intencionou-se abordar as principais caracte-
rísticas e estruturas desse gênero levando os educandos a produzirem seus 
próprios manuscritos de relatos pessoais. As atividades foram desenvolvidas 
com uma turma de sexto ano e os resultados obtidos ratificaram a importân-
cia de metodologias e práticas variadas para o ensino da Língua Portuguesa, 
bem como a busca constante pela interdisciplinaridade na Educação Básica. 
Utilizando como estudos basilares Bakhtin (2003) e Paro (2014), o relato aqui 
descrito fundamenta a dinâmica e interação em sala, além da importância 
dos conteúdos trazidos de forma exultante e desafiadora, instigando os 
discentes a criarem suas próprias produções fomentando assim, o espaço 
escolar como local destinado a promover habilidades básicas como a leitura, 
escrita, interpretação e comunicação. Desta forma, o desenvolvimento da 
oficina trouxe a consciência de que atividades propositivas, bem planejadas 
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e executadas são capazes de criar condições para o discente ser protagonista 
em seu aprendizado a partir de uma prática mais democrática.
Palavras-chave: Gênero Textual. Diário. Produção.

INTRODUÇÃO

A importância da leitura, bem como sua funcionalidade é uma 
realidade social inquestionável. A habilidade em ler bem, interpretar e 
poder resumir o que foi lido são competências que precisam fazer par-
te da formação discente. A dificuldade muitas vezes encontrada nos 
primeiros anos do Ensino Fundamental II evidencia uma possível falha 
na base leitora dos jovens que acabam de concluir os anos iniciais, no 
entanto, este trabalho não busca aqui apontar quais situações acabam 
por prejudicar o discente nesse processo, mas trazer à luz o auxílio que 
o gênero textual diário pode trazer nas aulas de Língua Portuguesa de 
modo a servir como mais uma ferramenta na fruição leitora de modo 
leve e prazeroso.

É sabido que a educação é um ato político, pois sua própria ação 
pedagógica traz um forte caráter de transformação social e convivência 
entre as pessoas, como afirma Paro (2014) “a educação é necessaria-
mente política. E mais: necessariamente democrática. [...] e é aqui que 
surge o conceito de política em seu sentido amplo e rigoroso, como a 
produção de convivência entre sujeitos sociais”. Desta forma, a prática 
que acontece no seio escolar deve possibilitar ao educando uma ação 
democrática como sujeito histórico a partir do seu desejo em querer 
aprender. Por isso, foi pensado todo o esboço dessa atividade na busca 
pela curiosidade dos participantes.

A oficina estruturada em uma sequência didática provoca o in-
teresse dos jovens em participar ativamente do seu processo educativo, 
contudo um dos principais desafios da escola nos tempos atuais é o de 
despertar a atração pela leitura e pela produção textual, fazendo dessas 
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atividades um hábito que ultrapasse os muros escolares coadunando 
com a interdisciplinaridade que se busca no ensino de qualidade.

A leitura e produção textual precisam perpassar as aulas de 
Língua Portuguesa e se apresentar em todas as disciplinas e contexto 
escolar. O hábito leva a perfeição, e a produção despretensiosa do 
diário possibilita a escrita espontânea tendo como fim o registro das 
ideias e emoções pessoais juntamente com a leitura diária possibilitan-
do ao discente pensar sobre sua escrita.

Toda experiência de leitura, por mais informal que possa 
parecer, contribui para a formação de um importante 
repertório pessoal de referências históricas, culturais, 
políticas, etc. Ainda que nem sempre façamos isso de 
modo consciente, recorremos a esse repertório no 
momento de produzir textos dos mais variados gêneros. 
Esse é um dos motivos pelos quais se costuma afirmar 
que há uma relação necessária entre leitura e escrita 
(ABAURRE; ABAURRE, 2012, p. 11).

O Colégio X está localizado no município de Ilhéus, na Bahia, 
atende apenas ao Ensino Fundamental II e se trata de uma escola pú-
blica. O perfil da sala observada se estabelece nas múltiplas demandas 
oriundas das especificidades do alunado que ali se encontra. A reali-
dade dos alunos se constitui em jovens que moram em áreas de risco, 
onde existem confrontos de gangues rivais o que se faz necessário 
liberar os alunos um pouco mais cedo das aulas para que possam che-
gar em suas casas antes do anoitecer, as vivências ocorridas em seus 
grupos comunitários refletem no comportamento dos discente desta 
turma, todavia, a turma é questionadora, exigindo do professor uma 
dinâmica diversificada e instigante, para assim, manter a concentração 
e estimular a participação nas atividades.

Com base no período de diagnósticas e primeiras vivências, 
foi pensado um projeto que pudesse primeiramente despertar o in-
teresse dos jovens para que eles se sentissem motivados a participar 
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das atividades e não menos importante, permitisse o aprimoramento 
da escrita sem deixar de considerar a importância da leitura diária. As 
discussões a respeito da temática promoveram a escolha do gênero 
que seria trabalhado de modo a englobar todos os objetivos e metas 
para a melhoria no processo de leitura e escrita daquela turma.

A escola é a instituição responsável pela educação formal, que 
consiste na apropriação da cultura em conformidade com Paro (2014), 
permitindo à escola cumprir seu papel a partir do momento que apre-
senta ao educando produções sociais importantes, nesse caso específi-
co, os gêneros textuais se colocam como substanciais nesse processo. 
Na Educação Básica, tão importante como a escolha dos conteúdos está 
à forma como devem ser apresentado, pois assim, é possível trabalhar 
de forma propositiva a partir do envolvimento dos discentes.

Considerando essa realidade, tivemos como objetivo geral para 
essa atividade identificar o diário como um documento de experiên-
cias vividas capaz de proporcionar o hábito da escrita diária e leitura 
reflexiva. Ainda na busca por fomentar a fruição leitora e o hábito 
da produção textual, os objetivos específicos buscaram identificar as 
características estruturais e funcionais do gênero diário; proporcionar 
momentos de escrita espontânea diária; refletir sobre a escrita consi-
derando o tom intimista e confidencial do enunciador e produzir um 
diário levando em consideração as características do gênero.

Considerando a importância dada aos objetivos que devem 
nortear toda a ação educativa, Libâneo faz a seguinte afirmação:

Os objetivos educacionais expressam, portanto, propósi-
tos definidos explícitos quanto ao desenvolvimento das 
qualidades humanas que todos os indivíduos precisam 
adquirir para se capacitarem para as lutas sociais de trans-
formação de sociedade. O caráter pedagógico da prática 
educativa está, precisamente, em explicitar fins e meios 
que orientem tarefas da escola e do professor para aquela 
direção. Em resumo, podemos dizer que não há prática 
educativa sem objetivos (LIBÂNEO, 1990, p. 120).
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A escola, então assume seu papel na formação social do sujeito 
pautada em objetivos e metas claras que devem direcionar toda e 
qualquer ação educativa. Desta forma, considerando sua importância, 
foi pensado em uma oficina que como dito anteriormente, trouxesse o 
prazer para a realização das propostas, mas que não menos importante, 
fomentasse o prazer pela escrita e leitura, problematizasse situações, 
trouxesse possibilidades de reflexões de modo a perpassar o espaço 
escolar se constituindo em uma ação para a vida.

Ao falar em gênero textual se faz pressuroso citar os estudos 
basilares de Bakhtin (2003), que proporcionam a compreensão da 
funcionalidade e substancialidade da teoria do gênero do discurso 
entendendo que a língua é uma ferramenta que se realiza a partir da 
interação entre os sujeitos. Por isso, as aulas de Língua Portuguesa 
baseadas em gêneros, precisam proporcionar em sala momentos 
significativos de leitura e escrita, ampliando a tradicional análise dos 
três tipos textuais mais conhecidos que são a narração, dissertação e 
descrição. As propostas para além desses três tipos textuais trazem a 
intencionalidade do trabalho docente a partir de ações propositivas 
que apresentem as características e estrutura do gênero apresentado, 
a intencionalidade do enunciador e a clareza no seu desejo discursivo.

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são 
infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da 
multiforme atividade humana por que em cada campo 
dessa atividade é integral o repertório de gêneros do 
discurso, que cresce e se diferencia à medida que se 
desenvolve e se complexifica em determinado campo 
(BAKHTIN, 2003, p. 262).

Os diferentes tipos de gêneros textuais só colaboram para a 
diversidade de atividades e caminhos que podem ser trilhados em 
sala a partir do direcionamento do professor. As características de 
cada gênero, assim como sua funcionalidade trazem a compreensão 
e estipulam o contexto em que cada um pode ser utilizado na esfera 
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social atual, visto que a forma de interação tem mudado rapidamente 
e novos gêneros têm surgido utilizando para isso novas linguagens.

As ações pautadas no objetivo pela fruição leitora e escrita es-
pontânea remetem a uma insistência nas práticas escolares. O hábito 
leitor e talvez o mais desafiador, o hábito da escrita, necessitam de 
estímulos diários, assim como a percepção sobre a importância social 
dessa prática que alcançará sua solidez após anos de dedicação e 
continuidade. A seguir, será possível acompanhar como aconteceu a 
oficina por meio da descrição de suas atividades, práticas e desafios 
bem como o resultado final de tal trabalho a partir dos tópicos seguin-
tes deste relato de experiência.

METODOLOGIA

A oficina estruturada a partir de uma sequência didática acon-
teceu na sala de aula com momentos nos quais foi utilizado também 
o pátio da escola. O contato inicial com a turma se deu a partir de ob-
servações e coparticipação nas aulas de Língua Portuguesa com alunos 
que apresentavam dificuldade com a leitura, escrita e interpretação.

Todas as atividades foram voltadas para a interação entre os 
educandos e professoras, o diálogo e relatos de experiência domina-
ram todo o contexto da prática e o conteúdo programático: concordân-
cia verbal, já estava sendo abordada durante o processo, foi inserido 
nas produções de textos realizadas pelos alunos e proporcionando a 
reflexão sobre seus escritos.

Durante os momentos de planejamento foram se desenhando 
as próximas ações, visto que, o plano de aula não precisa ser estático. 
Assim, à medida que os educandos respondiam as atividades propos-
tas, analisavam-se todas as questões e se adequava a metodologia. 
Esse trabalho foi constante e resultou em aulas dinâmicas e proveito-
sas. A culminância da oficina aconteceu no dia 25 de novembro com 
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a produção da Carta ao Futuro onde foi possível colocar em prática 
todo o conteúdo trabalhado. Buscou-se observar o desenvolvimento 
e interação dos sujeitos envolvidos, bem como seu desenvolvimento 
na produção textual individual e experiências coletivas proporcionadas 
pela prática.

O DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA

O período de diagnóstico inicial possibilitou perceber a ne-
cessidade de uma atividade que prezasse pela leitura e prática da 
escrita. Levando em consideração o perfil da turma do sexto ano, 
muito jovens e que acabavam de adentrar na fase da adolescência, a 
agitação e postura ainda pueril dominavam as aulas. Desta forma, foi 
pensado em um gênero que possibilitasse a produção diária, aguçando 
a imaginação e memória, além da leitura como prática com atividades 
que despertassem o interesse desses jovens e os considerassem como 
sujeito, pois como afirma Paro:

Ser sujeito significa ser senhor de vontade. A educação, 
que visa a produção de um ser humano histórico, só se 
dá se o educando for um senhor de vontade. Significa 
que o educando só aprende se quiser. Isso é obvio, 
mas é algo negado na nossa prática diária. Ser sujeito 
não significa uma mera atividade como pregam alguns 
métodos e algumas escolas. Não é disso que estamos 
falando. Estamos falando de ser sujeito, senhor de ação. 
Ninguém é sujeito se não se faz autônomo, cidadão 
(PARO, 2014, p. 92).

Considerando a concepção de sujeito na participação ativa 
do seu aprendizado, foram selecionadas as ideias e propostas para a 
oficina, objetivando garantir a continuidade no conteúdo que estava 
sendo trabalhado. Esses momentos de planejamento conjunto foram 
fundamentais para o desenvolvimento das aulas seguintes.
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Com a sequência didática em mãos e disponibilizada para toda 
a equipe pedagógica, iniciou-se a primeira etapa da oficina que consis-
tia na leitura de uma imagem de um idoso, um cachorro e uma criança 
a partir de questionamentos já organizados com antecedência em pla-
nejamentos anteriores, e dessa forma, os discentes estavam livres para 
relatar suas primeiras impressões. O debate foi proveitoso e contou 
com a participação da maioria dos educandos sendo possível perceber 
que a turma possuía uma boa oralidade e que conseguiam discordar 
das opiniões dos colegas ou concordar a partir da intervenção e dire-
cionamento docente. Após essa atividade, seguiu-se nos decorrer dos 
dias outras situações que necessitavam tanto de levantamento prévio 
como de aulas expositivas sobre gênero textual e as características do 
gênero diário.

Como exemplos na literatura sobre escrita de diários, utilizou-
-se o caso do diário de Anne Frank, e a turma pôde compreender e se 
identificar com esse gênero, pois possibilitou o entendimento do seu 
eu e possível desabafo por meio da escrita. Contamos com o relato de 
uma aluna que levou seu diário para a classe e apresentou aos colegas 
que em sua maioria nunca tinha visto um diário físico. Nesse contexto, 
foram realizadas concomitantemente atividades com concordância 
verbal a partir da temática trabalhada. O objetivo dessa etapa era 
identificar o diário como um documento de experiências vividas, con-
siderando as características estruturais e funcionais do gênero diário.

A segunda etapa dessa oficina se deu com a criação de uma página 
de um diário, relatando algo que foi muito marcante na vida deles. Esse 
momento de produção foi muito rico, era possível perceber a emoção 
no rosto de cada discente, as reações de alegria, risos ou tristeza traziam 
vida para atividade. As lembranças do fato ocorrido vieram à mente deles 
e assim, puderam por um breve momento reviver a situação relatada. Ao 
final, a produção foi entregue com um pedido maciço de sigilo absoluto 
sobre o que havia sido escrito, o que obrigou a mudança da etapa três 
da sequência. O principal objetivo dessa etapa está na produção textual, 
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usando o gênero diário para incentivar a escrita fazendo o uso correto da 
concordância verbal trabalhada anteriormente.

A terceira etapa consistiu na apresentação e exposição do 
diário, onde eles poderiam mostrar sua experiência para o grupo, no 
entanto, diante do pedido de sigilo e da preservação da característica 
intimista do diário, foi realizada outra tarefa chamada “Carta ao Futu-
ro” que consiste na escrita de uma carta onde o aluno escreve para si 
o que ele espera que aconteça consigo mesmo no período de um ano, 
desta forma, ele faz o caminho contrário do diário e experimenta outra 
sensação, travando um diálogo com seu eu futuro e se comprometen-
do em realizar ações para que o que foi escrito se concretize. Então 
a carta é colocada no envelope, endereçada e será enviada para ele 
daqui a um ano. Para essa ação, foi necessária uma aula expositiva so-
bre as características de uma carta, visto que se trata de outro gênero, 
para assim, seguir com a atividade da Carta ao Futuro. O objetivo dessa 
terceira etapa é a reflexão, a escrita e a busca por um objetivo.

Em todas as etapas foram utilizados atividades impressas, 
folhas de monobloco, lápis e quadro. Também foi usada uma caixinha 
com som instrumental para acalmar e tranquilizar a turma no momen-
to das produções. Vale ressaltar que não foi utilizado o livro didático, 
pois ao planejar com a equipe pedagógica, ficou acordado que utiliza-
ríamos outra estratégia que não fosse o uso do livro e a turma já estava 
seguindo seu conteúdo desde o início do ano letivo. A cada atividade 
realizada a avaliação acontecia de modo processual, considerando a 
participação, interesse e aprendizado do que foi trabalhado.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

As práticas pedagógicas que norteiam a Educação Básica preci-
sam considerar primordialmente o desenvolvimento e aprimoramento 
da leitura e escrita. Não se trata apenas de silabar palavras ou ler 
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pequenas frases e textos, a fruição necessita de estímulo diário desde 
a mais tenra idade. A leitura deve ser iniciada na educação infantil e a 
escrita como imitação é primordial para o desenvolvimento do discen-
te, pois a dificuldade de interpretação é motivo de preocupação nos 
anos finais.

Nesse sentido, os gêneros textuais se apresentam como opção 
de trabalho desde os primeiros anos escolares assim como a escrita 
deve se apresentar para além da cópia. Freire (2000) chama a atenção 
dos educadores “para a necessidade de os alfabetizandos se exporem 
à substantividade misteriosa da linguagem, à boniteza da sua própria 
fala, rica de metáforas”, considerando a alfabetização um processo, a 
utilização da sua própria semântica se faz importante para esse fim, 
portanto, justifica-se o incentivo à produção própria.

Nesse ínterim, a oficina conseguiu atingir seu objetivo de 
garantir a aprendizagem do gênero textual diário, bem como suas 
características e funcionalidade. As aulas de Língua Portuguesa se tor-
naram momentos de diálogo, interação, criatividade e escrita a partir 
de sentimentos, lembranças e emoções. As produções deixaram de ser 
algo penoso para se tornarem atividades leves e esperadas por todos, 
assim como a reflexão sobre o que se escrevia, acontecia de modo na-
tural. É importante salientar que a proposta da escrita do aluno trouxe o 
sentimento de valorização auxiliando sua percepção como sujeito social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oficina Meu Querido Diário buscou estabelecer a vivência, 
descoberta e emoções que a ação de produzir um diário provoca. 
Baseada na importância social da leitura e escrita e na certeza de que 
a escola é o local responsável pela educação formal, as atividades que 
se seguiram com essa proposta foram essenciais para impactar os dis-
centes de forma propositiva sobre as características do gênero diário 
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e o prazer que a escrita provoca, além de proporcionar a leitura dos 
próprios escritos e a reflexão sobre essa prática.

As experiências vivenciadas pelos educandos se transformaram 
em um ambiente democrático onde as falas eram ouvidas e considera-
das em sua unicidade. A mediação do professor foi fundamental para 
elevar os questionamentos a momentos de reflexão e aprendizado. A 
escrita é uma invenção humana que tem por objetivo comunicar algo 
a alguém, assim como deixar registros para gerações futuras, assim, é 
possível se apropriar de conhecimentos passados por meio de escritos 
feitos pelo homem ao longo dos tempos. Desta forma, a prática dessa 
habilidade é de fundamental importância no mundo contemporâneo e 
o gênero textual diário vem ratificar com suas características e especifi-
cidades as possibilidades de se trabalhar com esse gênero em salas de 
Ensino Fundamental II, além de demonstrar como os gêneros textuais 
são ferramentas pedagógicas propositivas para as aulas e ensino da 
Língua Portuguesa.

A prática da escrita e leitura apesar de ser indispensável na 
sociedade atual ainda não desperta prazer na maioria das pessoas. 
Paro (2014) questiona o grande número de pessoas que frequentaram 
a escola e, até mesmo, aquelas que têm nível superior e tendo “apren-
dido a ler e a escrever, não lêem (sic) nem escrevem”. Esse tipo de 
afirmação mostra a necessidade da escola em propor ações efetivas de 
estímulo desde muito cedo para os educandos a partir da persuasão 
em suas atividades. Foi exatamente isso que a oficina Meu Querido 
Diário propôs, obtendo êxito a partir das suas ações propositivas para 
os jovens que participaram ativamente desse processo pelo prazer 
pela escrita de modo a se apresentar um pouco mais preparado para 
os desafios que encontrarão na sociedade contemporânea.
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CONTAR HISTÓRIA E SE ENCANTAR COM 
A MATEMÁTICA: POSSIBILIDADES DE 

AÇÕES PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA

Joelma Fátima Castro

RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade apresentar um recorte de estudos 
sobre a literatura infantil e a matemática, tendo como objetivo principal apre-
sentar possibilidades de ações de ensino, de como trabalhar a matemática de 
forma lúdica por meio da literatura infantil, na Educação Infantil, permitindo 
desta forma que a matemática não seja apenas vista de forma superficial, 
mecânica e como soma de números, mas como uma ciência antiga, que está 
presente no nosso cotidiano e que pode contribuir muito para a sociedade, 
essa pesquisa tem como embasamento teórico os pressupostos da Teoria 
Histórico-Cultural, como também autores que abordam sobre o ensino de 
matemática e literatura infantil. Esperamos que esse trabalho possa contri-
buir com professores e alunos da área de educação, de forma a repensar 
como ensinar matemática e principalmente como trabalhar a matemática 
por meio da literatura infantil, buscando garantir possibilidades de apren-
dizagem, de desenvolvimento da percepção matemática como também o 
desenvolvimento integral da criança.
Palavras-chaves: Matemática. Literatura Infantil. Educação Infantil. Ludicidade.
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INTRODUÇÃO

Ao falarmos sobre matemática nos deparamos, muitas vezes, 
com algumas frases, por exemplo: “Eu não gosto de matemática”, “Eu 
gostava, hoje não gosto mais”. Refletindo sobre essas afirmações, te-
mos que uma das causas que leva a matemática a ser considerada uma 
ciência tão temida por muitos é a maneira de como ela é trabalhada 
em sala de aula, sendo o ensino de matemática, muitas vezes, reali-
zado de forma mecânica e superficial, sem mostrar as contribuições 
que essa ciência tem a oferecer para a sociedade. Pensando de que 
forma mudar essa visão sobre a matemática, professores vem bus-
cando trabalhar os conceitos matemáticos de forma lúdica, por meio 
de jogos, brincadeiras e contação de história, assim impulsionando o 
raciocínio lógico, a compreensão de conceitos e o desenvolvimento da 
criança, desmistificando que a matemática é somente números, contas 
e memorização de regras e equações. Alguns autores corroboram ao 
falarem sobre a matemática lúdica:

Os objetivos da implantação da matemática lúdica no 
ensino é trazer o aluno para a sala de aula disposto a 
aprender se divertindo. O incentivo para participação 
das aulas lúdicas, não quer dizer que o aluno tem que ir 
a (sic) escola somente brincar, o aluno tem que ver a aula 
de Matemática como uma prazerosa atividade de apren-
dizagem e não como ainda é vista em alguns ambientes 
educacionais, como aula de repetição e memorização, e 
logo após a prova o assunto que foi transmitido durante 
as aulas seja esquecido (SILVA et al., 2013, p. 5).

O lúdico, os jogos e as brincadeiras devem ser considerados 
métodos e recursos viáveis que possibilitem motivar a criança, condu-
zindo-o a refletir, questionar e associar o conhecimento científico com 
outras áreas, desta forma fazendo a relação de conceitos matemáticos 
com o cotidiano e outras ciências.
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Se de um lado temos uma ciência tão temida, sendo considera-
da pela maioria como difícil, com infinitas regras, por outro lado temos 
a literatura infantil, que é vivenciada desde o nascimento por muitos, 
sendo vista de uma forma oposta da matemática.

Cada indivíduo traz na memória rastros de sua infância, ao 
ouvir uma música, ao escutar uma história, ao ver uma imagem que 
nos remete lembranças da escola, da família, dos amigos, do brincar, 
de tradições que são passadas de geração em geração. Ao contarmos 
um fato de nossa infância, estamos realizando literatura, estamos 
narrando a nossa história, momentos que marcaram a nossa infância, 
momentos que trazem um pouco de nós.

Ao contar uma história, ela nos possibilita ir além do real, nos 
permite invadirmos o mundo da imaginação onde habitam dragões, 
princesas, heróis e heroínas, além de proporcionar o aprendizado. 
Bernardinelli e Carvalho (2011, p. 455) corroboram ao descrever que 
“ouvir e ler histórias é entrar em um mundo encantador, cheio ou não 
de mistérios e surpresas, mas sempre muito interessante, curioso que 
diverte e ensina”.

Autores dedicados a literatura infantil, apontam que a literatura 
além de encantar as pessoas ao ouvirem contos, lendas, ficções, ela se 
utilizada adequadamente se torna um recurso no qual contribui para o 
desenvolvimento da criança.

A literatura desperta o interesse e a atenção da criança, 
desenvolvendo nela, dentre outros fatores, a criativida-
de, a percepção de diferentes resoluções de problemas, 
autonomia e criatividade, que serão elementos impor-
tantes para a formação pessoal e social do ser humano 
(BERNARDINELLI; CARVALHO, 2011, p. 5).

Se a literatura provoca no indivíduo a curiosidade, a vontade de 
querer aprender, um encantamento, porque então não iniciar a aula 
de matemática com: “Há muitos e muitos anos atrás”. Pensando nessa 
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possibilidade que no próximo tópico descreveremos qual a metodolo-
gia utilizada para se chegar ao nosso objetivo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia deste trabalho é a pesquisa bibliográfica, tendo 
como base para seu desenvolvimento os materiais já elaborados, 
constituídos principalmente de livros e artigos científicos, Gil traz a im-
portância de buscarmos cada informação para se realizar a pesquisa:

Convém aos pesquisadores assegurarem-se das con-
dições em que os dados foram obtidos, analisar em 
profundidade cada informação para descobrir possíveis 
incoerências ou contradições e utilizar fontes diversas, 
cotejando-as cuidadosamente (GIL, 2002, p. 45).

Além de obras primárias de autores clássicos da teoria Históri-
co-Cultural, apoiamo-nos também em interpretes nacionais e estudio-
sos sobre matemática na Educação Infantil e literatura infantil.

A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma abordagem quali-
tativa na busca de se investigar como trabalhar a matemática por meio 
da literatura infantil, o termo qualitativo se entende por uma pesquisa 
que têm “uma sequência de atividades, que envolve a redução dos 
dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a redação do 
relatório” (GIL, 2002, p. 133).

Diante dos apontamentos no próximo tópico discorreremos de 
como trabalhar a matemática por meio da literatura infantil, possibilitan-
do a criança da Educação Infantil desenvolver a percepção matemática.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

Por que, para que e como ensinar matemática? Essas são ques-
tões que nos levam a refletir sobre o seu ensino, de que forma ela 
é vista e como vem sendo trabalhada, sabemos que a matemática é 
uma ciência essencial em nossas vidas, pois ela se encontra presente 
desde os pequenos detalhes de uma teia de aranha, até problemas 
mais complexos que até o momento não foram solucionados. Porém 
estudos apontam que a matemática é vista de forma superficial e sem 
a magnitude que merece.

Partindo do exposto, acreditamos que é preciso pensar e desen-
volver estudos que alterem essa forma de trabalhar a matemática, no 
qual o ensino precisa adotar métodos e recursos eficazes de mobilizar 
o aluno, orientando-o a refletir, questionar e relacionar os conceitos 
matemáticos com outras áreas e com ações do seu cotidiano.

É preciso enfatizar que essa organização exige do professor, 
o domínio do conteúdo a ser exposto, desta forma o professor deve 
permanecer em atividade intelectual, impulsionando a criança ao mo-
vimento de compreender os conceitos. Temos que um dos objetivos 
da Educação Infantil é desenvolver a percepção matemática, por ser 
um modo de potencializar no indivíduo sua capacidade de analisar e 
solucionar problemas e concomitantemente desenvolver as funções 
psicológicas superiores.

Temos que as funções psicológicas superiores são especifica-
mente humanas, desta forma apenas o homem pode desenvolvê-las, 
segundo Vigotski (1995) essas funções se constituem em atenção vo-
luntária, percepção, memória, abstração, pensamento dentre outras.

A criança ao ingressar na Educação infantil traz consigo conhe-
cimentos que foram sendo adquiridos ao longo da vida, não devendo 
ser desconsiderados pelo professor no ensino formal, segundo Caraça 
(1951, p. 5) “não são apenas as condições da vida social que influem 
no conhecimento dos números naturais: atuam neles também con-
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dições humanas individuais”. Assim é papel do professor possibilitar 
à criança oportunidades para que ela possa conhecer e ampliar seus 
conceitos matemáticos.

O que percebemos no ensino de matemática é que este acaba 
por ficar limitado apenas a uma única ação, como o contar, porém 
sabemos que essa ciência vai muito além, nas palavras de Lorenzato 
(2008, p. 24) temos que existem três campos que podem ser explora-
dos na matemática “o espacial, das formas, que apoiará o estudo da 
geometria; das quantidades, que apoiará, o estudo da aritmética; e 
o das medidas, que desempenhará a função de integrar a geometria 
com a aritmética”.

Seguindo essa ideia, o professor ao organizar ações de ensino, 
precisa provocar na criança o verdadeiro motivo, a necessidade de 
aprender matemática, desta forma Lorenzato (2008) traz que é preciso 
apresentar para as crianças objetos situações e elementos desconhe-
cidos, para que assim seja possível ela compreender o novo, sendo 
apresentado um conceito de cada vez, de maneiras variadas. O autor 
destaca a importância de estratégias que permite a apropriação da 
linguagem matemática com materiais manipuláveis, possibilitando 
que a criança os manuseie.

De forma a potencializar os conceitos matemáticos, o pro-
fessor pode utilizar a literatura como recurso, sendo as histórias um 
meio de contribuir no processo do ensino de matemática, conforme 
Arnold descreve:

Articular literatura e matemática no trabalho com a 
Educação Infantil abriu espaço para que as crianças 
vivenciassem – num contexto de significado, com maior 
envolvimento, com objetivos – o fazer matemática. Tam-
bém abriu espaço para o desenvolvimento da linguagem 
das crianças, linguagem esta articulada com os saberes e 
símbolos matemáticos (ARNOLD, 2016, p. 182).
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É evidente que o professor ao organiza situações de ensino, 
que articulem a literatura e a matemática, ele tem a possibilidade 
de trabalhar concomitantemente com materiais diversificados como: 
tampinhas, palitos, bolas, dentre outros materiais no qual a criança 
possa manuseá-los.

Além dos materiais manipuláveis, o professor ao contar a 
história, pode explorar a brincadeira, propor sugestões de atividades 
que possibilitem o desenvolvimento da percepção matemática, por 
exemplo ao pedir que a criança imagine, crie ou mesmo reproduza 
situações da sua vida diária ou pedir que ela troque os personagens, 
mude o caminho, que ela solucione os problemas, são possibilidades 
de ações de trabalho para o professor.

Diante do que foi exposto, hoje já é possível encontrar livros de 
literatura infantil que articulam com a matemática, de forma que pos-
sibilite à criança o desenvolvimento da percepção matemática, dentre 
eles podemos citar: O valente de calça molhada de Pedro Bandeira 
(2011), Um amor de confusão, da autora Dulce Rangel (2004), Fofinho 
de Teresa Noronha (2009) e As Centopeias e seus sapatinhos escrito 
por Milton Camargo (2009).

Aprofundando essa temática, o livro Um amor de confusão 
conta a história de uma galinha que durante um passeio encontra pelo 
caminho vários ovos com tamanhos diferentes, ao contar essa história 
o professor poderá ir para além do que os olhos veem nas imagens, 
inicialmente poderá problematizar algumas questões: Qual ovo é 
maior? Qual ovo é mais pesado? E o maior será que é o mais pesado? 
Será que o ovo menor não é mais pesado? Estas questões permitem 
movimentar o pensamento da criança.

Posteriormente o professor poderá levar uma caixa com 
bolinhas que representem os ovos da história, sendo as bolinhas de 
diferentes tamanhos, cores e pesos, instigando às crianças a pensarem 
sobre algumas noções matemática como: leve/pesado, maior/menor, 
mais/menos. Nesse momento, o professor deve permitir que a criança 
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manuseie as bolinhas, de forma que a atividade não permaneça apenas 
no visual, mas que ela possa comparar uma com a outra e classificá-las 
(organizá-las) em grupos criados pelas próprias crianças com base nas 
suas especificidades, como também colocar em ordem do menor para 
o maior ou vice-versa.

A composição é uma estratégia frequente nas atividades 
infantis; ela se manifesta pelas ações de montar e des-
montar, de separar e juntar, de pôr e tirar, entre outras 
semelhantes. A composição/decomposição reveste-se 
de grande importância didática, não só porque é facilita-
dora da aprendizagem, mas também porque aparecerá 
frequentemente, ao longo do processo de aprendizagem 
matemática (LORENZATO, 2008, p. 15).

Partindo da história, passando por atividades em que a criança 
poderá formar e comparar conjuntos, não são apenas brincadeiras 
sem intencionalidade, ao contrário essa sequência didática permite à 
criança reconhecer a regularidade dos conjuntos, contribuindo deste 
modo para a compreensão do conceito de número.

O livro O valente de calça molhada descreve a história de um 
menino que queria ser bombeiro, no livro podemos perceber em vá-
rios trechos a criança reproduzindo as ações do bombeiro, sendo essa 
reprodução muito comum no período em que os jogos de papéis é a 
atividade principal da criança.

Mas o que seria a atividade principal também denominada 
como atividade dominante, nas palavras de Leontiev (2004, p. 293) 
temos que “A atividade dominante é, portanto, aquela cujo desenvol-
vimento condiciona as principais mudanças nos processos psíquicos da 
criança e as particularidades psicológicas da sua personalidade em um 
dado estágio do seu desenvolvimento”.

No jogo de papéis a criança interpreta as ações dos seus pares 
mais próximos, ela cria e recria momentos vivenciados por ela e passa 
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para o imaginário, Lacanallo traz a importância de compreendermos o 
jogo de papéis, assim:

Quando pensamos no jogo de papéis, o mais importan-
te é o papel que as crianças assumem na brincadeira. 
Ao interpretarem seus papéis, elas transformam suas 
ações, mediante as experiências, criando uma unidade 
entre o papel e as ações relacionadas a esse (LACA-
NALLO, 2011, p. 70).

Durante a história o professor pode fazer questionamentos como: 
o balde está cheio ou vazio? Quem está mais próximo de determinado 
personagem? Quem é maior? E durante as perguntas, ele poderá altera 
a forma de perguntar e ou mesmo acrescentando outros conceitos.

Em um outro momento, ressaltando que os jogos de papéis é 
uma das atividades principais da criança e sua importância conforme 
Lacanallo nos apresentou, o professor com base na história pode suge-
rir às crianças brincarem de bombeiro, deixar que elas nesse primeiro 
momento decidam quais papéis que caberá a cada um, em seguida 
podemos propor a troca de papéis.

Ao brincarem de serem bombeiros, o professor poderá levar 
para sala recipientes de tamanhos diversificados como, garrafas, 
tampinhas, copos, bacias e baldes e desafiar as crianças a utilizarem 
esses objetos representando os materiais de trabalho de um bombei-
ro. Durante a brincadeira, poderá ser realizada perguntas que versem 
os conceitos matemáticos, por exemplo: qual garrafa é maior? Para 
encher o balde com água, devo usar o copo ou a garrafa? Em que copo 
cabe mais água? É preciso permitir que as crianças possam verificar se 
as respostas dadas estão corretas e assim o professor irá conduzindo a 
brincadeira de forma intencionada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos realizados neste trabalho, nos possibilitaram 
refletir sobre a matemática, como sendo uma ciência de suma im-
portância, em que não se pode ser reduzida a números e contagem. 
Constatamos que a matemática, muitas vezes, acaba sendo vista de 
forma mecânica e superficial na Educação Infantil, não permitindo 
que a criança possa compreender o sentido e a relevância em apren-
der os conceitos dessa ciência.

Concomitantemente observamos que a literatura pode con-
tribuir para o desenvolvimento da criança, desde a Educação Infantil, 
permitindo à criança imaginar, sonhar e fantasiar, além de possibi-
litar a apropriação de conceitos matemáticos se utilizada de forma 
adequada pelo professor.

Posteriormente vimos que é preciso buscar princípios teóricos 
e práticos que possam auxiliar na organização do ensino, de forma 
que considerem os conhecimentos já adquiridos pela criança, mas 
que possibilitem também novas experiências, conhecendo o novo e 
ampliando o conhecimento dos conceitos matemáticos.

Sendo uma possibilidade, para esse ensino sistematizado 
e intencional, ensinar a matemática por meio da literatura infantil, 
desta forma criando na criança por meio da contação de história, da 
literatura motivos para se apropriar dos conceitos matemáticos, e 
assim não permanecendo o ensino de maneira superficial, mas com 
o objetivo de desenvolver a percepção matemática na criança desde 
a Educação infantil.

Enfatizamos que por meio da literatura o professor tem a pos-
sibilidade de explorar os campos da matemática, tanto o espacial, nu-
mérico quanto o das medidas, simultaneamente a contação de história 
o professor pode empregar nas práticas de ensino de brincadeira e 
também materiais manipuláveis, como recursos, permitindo a criança 
reconhecer que as relações sociais são determinadas por números, 
medidas, formas e espaços.
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RECEITAS DE FAMÍLIA:  
MEMÓRIAS SABOROSAS NO  

ENSINO DA MATEMÁTICA

Ana Paula Gonçalves Portela

RESUMO
Considerando a escola é um ambiente privilegiado que favorece a interação 
e momentos lúdicos que e favorece o processo de ensino e aprendizagem a 
proposta “Receitas de Família” é uma atividade prática que favorece a co-
construção do conhecimento. O presente relato de experiência foi realizado 
na turma do 4º ano do Ensino Fundamental na Escola Eliza Dias de Azevedo, 
sediada na Rua Alice Uzeda S/N Camaçari – Bahia. A proposta pedagógica 
apresentada foi desenvolvida com objetivo de desenvolver habilidades e 
competências dos educandos na disciplina de matemática, grandezas e 
medidas, por meio da prática de Receitas de Família. O Projeto Matemática 
Mais e Melhor promovido pela Secretaria de Educação na Rede Municipal 
de Ensino de Camaçari, na figura da Secretária de Educação, Dra. Neurilene 
Martins, selecionou essa atividade exitosas do período para culminância na 
Mostra Pedagógica.
Palavras-chave: Metodologia. Prática. Matemática. Família.
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INTRODUÇÃO

A escola é um ambiente privilegiado que deve promover a inte-
ração das crianças com o outro e com meio nas mais diversas situações, 
envolvendo diferentes linguagens e momentos lúdicos. Pensar educação 
nesse universo diverso fluido exige reflexão da prática docente, sobretu-
do no que concerte ao tipo de cidadão que pretende formar. 

Dentro de um contexto de mudança de concepção, de um ensino 
tradicional que valoriza a transmissão do conhecimento para um cenário 
de estímulo da autonomia dos educandos e coconstrução do conheci-
mento, torna-se fundamental, além de repensar a prática, proporcionar 
atividades práticas e lúdicas que desperte o desejo de aprender.

Em consonância as Diretrizes Nacionais da Educação o pro-
fessor/a da Educação Básica deve estar apto para gerir as atividades 
didático-pedagógicas de sua competência, pois a prática docente per-
passa a técnicas, mas também políticas, éticas e estéticas, pois terão 
de desenvolver habilidades com ética e inovação (BRASIL, 2013).

Dessa forma, o presente relato de experiencia apresenta a prá-
tica pedagógica para o ensino das Grandezas e Medidas, na disciplina 
de matemática, por meio das receitas de família dos educandos que 
trouxeram para escola memórias saborodas para compor o livro de re-
ceita fruto de um projeto macro proposto pela Secretaria de Educação 
do Municipio de Camaçari para os docentes, na figura da nossa atual 
secretária Dra. Neurilene Martins, mediante o Projeto Matemática 
Mais e Melhor. A atividade trabalhada na turma do 4º Ano na Escola 
Eliza Dias de Azevedo, localizada na Rua Uzeda s/n, Vilas de Abrantes, 
Camaçari – Bahia, passou a ser parte do Projeto Matemática Mais e 
Melhor, pois foi considerada uma atividade exitosa.

O Projeto levou para o município o material da Editora Mo-
derna, livro Aprova Brasil, material de apoio para as disciplinas de 
Matemática, com objetivo de estimular o raciocínio lógico, leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas e proposta de atividades exitosas.
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Nesse sentido, ao trabalhar os conteúdos didáticos na escola 
é imprescindível conectar os conteúdos didáticos às práticas sociais e 
principalmente desmistificar a ideia de que o ensino da matemática 
está relacionado ao conceito de exatidão (SILVA; D’ÁVILA, 2020).

Relacionar propostas pedagógica aos conhecimentos prévios 
dos educandos promove a reflexão crítica que estimula o interesse e 
participação da turma tornando a intervenção mais assertivas, mais 
significativas. Amplia o olhar para possibilidades mais criativas (SILVA; 
D’ÁVILA, 2020).

A educação é dinâmica e envolver o educando no processo de 
ensino e aprendizagem é um desafio que exige intervenções cada vez 
mais criativas para que o educando se sinta ator do processo de ensino 
e aprendizagem. Refletir sobre a teoria por meio dos livros, artigos, 
principalmente com a troca de experiências como essa proposta pela 
Secretaria de Educação por meio do projeto ponta para a inovações 
pedagógicas que contemplem o desafio de mediar o conhecimento 
com objetivo de ensinar para a vida cotidiana.

OBJETIVO

Com os estudos da disciplina de matemática foi possível perce-
ber certa dificuldade da turma com o conteúdo Grandezas e Medidas 
no que tange o nível de abstração. Sob esse prisma, nasceu a proposta 
pedagógica “Receitas de Família” com objetivo de aprimorar conhe-
cimento sobre medida de capacidade, medidas de massa; identificar 
instrumentos de medida padronizada; por meio de práticas cotidianas, 
como por exemplo, a execução de receitas.
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

A proposta pedagógica foi desenvolvida com a turma com ativi-
dades na classe e encaminhadas para casa. Durante as aulas expositivas 
avançávamos com os estudos sobre as grandezas e medidas envolvidas 
na maioria das receitas. Estudamos sobre medida de capacidade e um 
dos pontos de maior dúvida era sobre quantos mililitros cabem no litro. 
O nível de abstração para compreensão desses conteúdos era grande 
desafio para parte da equipe.

As rodas de conversas eram feitas para discutir quantas receitas 
teriam o livro após a conclusão e como ele seria produzido. A turma 
chegou a conclusão que cada estudante levaria para casa a tarefa de 
conversar com a familía e trazer a sua tradicional receita para compor 
o livro. No segundo momento partimos para produção do livro de re-
ceitas, intitulado “Receitas de Família” que estimulou a escrita, aflorou 
a criatividade e o lado artistico de muitos com as ilustrações coloridas.

O uso da balança na sala de aula foi super interessante, pois as 
crianças tivrram oportunidade de na prática perceber que o quilograma 
era parte do quilo, assim como perceber as diferentes representações 
de meio quilo, ou seja, metade. As atividades estimulavam cada vez 
mais o raciocinio lógico. Trabalhamos a estimativa de peso de vários 
produtos, itens de receitas trazidas de casa.

O desafio de contemplar as habilidades necessárias para o 
desenvolvimento da criança no seu planejamento diário, consideran-
do as orientações e diretrizes da educação torna o presente trabalho 
relevante (BRASIL, 2013).

Após a seleção das receitas de família juntos elegemos qual 
seria executada na Mostra do Pedagógica, comunância, quando rece-
beriamos as famílias para apresentação da reiceita que seria exibida 
na prática juntamente com outras que seriam trazidas para apreciação 
e apresentação. Exelente oportunidade de compartilhar experiências 
do trabalho.
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O coquetel foi a receita escolhida para execução na Mostra 
Pedagógica, considerando a praticidade. Juntos elaboramos o convite 
para as demais turmas da escola a comunidade, familiares, que se fez 
presente. A Mostra marcou o encerramento das atividades, fizemos 
a apresentação da turma que divida em pequenos grupos tiveram a 
oportunidade de preparar a receita.

Na sala após apresentação, felizes as crianças se posicionaram 
nas mesas arrumadas para apresentar os demais pratos das suas famílias 
produzidos em casa, alguns levaram livros de receitas da vovó que orgu-
lhosa marcaram presença no evento juntamente com outros familiares.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A intervenção pedagógica intitulada “Receitas de Família” foi 
positiva e contribuiu significativamente para ampliar os conhecimen-
tos sobre o conteúdo grandezas e medidas. Foi possível perceber o 
nível de aceitação da atividade pelo comprometimento com as tarefas.

Nesse sentido, é indubitável afirmar que ao se sentir parte do 
processo de construção os educandos se mostraram mais envolvidos o 
que favoreceu o processo de aprendizagem. A experiencia prática escla-
receu dúvidas, como por exemplo, quantas gramas tem o quilo, quantos 
mililitros cabm no litro e a turma conseguiu fazer estimativa de peso de 
alguns produtos manuseados durante a receita na sala de aula.

Dessa forma, a integração dos conteúdos escolares às práticas 
sociais exige do professor auxiliar o educando a avançar no processo de 
construção do conhecimento sem se distanciar do papel de mediador 
da aprendizagem, ou seja, ficar preso as práticas tradicionais de ensi-
no, planejamento e “provas” as avaliações. Por isso as diversas áreas 
do conhecimento precisam de contextuialização com a finalidade de 
proporcionar aprendizado significativo para vida (CORTIZO, FERREIRA; 
FARIAS, 2017).
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O docente como mediador do conhecimento precisa criar estra-
tégias pedagógicas que estimulem o gosto e favoreçam o processo de 
ensino-aprendizagem e, sempre que possível, aproxime a comunidade 
escolar para dar cada vez mais significado. As memorias saborosas das 
receitas de família alegraram o coração dos educandos e trouxeram as 
famílias para escola. Segue imagem de uma das nossas mesas e mural 
para recepção dos convidados.

Figura 1 – Mesa e mural para recepção dos convidados.
Fonte: Arquivo pessoal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a proposta pedagógica, percebeu-se a relevância de tra-
balhar o conteúdo da disciplina de matemática por meio do gênero 
textual receita. O momento de interação nos grupos para definir como 
seria produzido o livro, quantas páginas teriam, qual receita seria 
executada na Mostra Pedagógica favoreceu o trabalho em equipe, o 



863COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

respeito mútuo e contribuiu significativamente para maturidade da 
turma que conseguiu chegar no consenso de forma equilibrada e pací-
fica. Momento significativo considerando o aprendiz ser social.

Permitir a criança externar o seu ponto de vista e relacionar 
estes as situações de aprendizagem favorecem a proposta pedagógica 
e contribui para o desenvolvimento da autonomia. Observou-se que 
por ser uma atividade ativa, prática, esse momento proporcionou 
muita interação.

A produção do livro de receitas representou também muitos 
familiares queridos, como as avós, tias, mães entre outros entes que-
ridos que por meio da culinária trouxe muitas lembranças saborosas 
e alegraram muito as crianças e a presente atividade trabalharam 
conteúdos didáticos e também o socioemocional dos educandos.
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DIÁLOGOS ENTRE FILOSOFIA 
E LITERATURA: A PRÁTICA 

INTERDISCIPLINAR NO  
COTIDIANO ESCOLAR

Fernanda Favaro Bortoletto 
Giovani Giroto

RESUMO
A abordagem interdisciplinar no ensino tem sido cada vez mais estudada 
por educadores e teóricos da educação. Como forma de apresentar práticas 
educativas que podem ser aplicadas nas escolas, este trabalho objetiva criar 
uma proposta interdisciplinar que integre as áreas da Filosofia e da Litera-
tura, em um estudo sobre o autoconhecimento para um projeto voltado 
para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. Caracterizando-se como 
uma pesquisa bibliográfica e exploratória, foram utilizados como objeto de 
estudo o poema Não sei quem sou, que alma tenho, de Fernanda Pessoa, e a 
canção Preciso me encontrar, de Candeia, de modo a abranger os conceitos 
e análises que concernem à literatura, além de trabalhar com as reflexões e 
estudos filosóficos, aplicados nesses gêneros textuais. O referencial teórico 
conta com autores que discutem o ensino de filosofia, o ensino de literatura 
e a interdisciplinaridade. Como resultados, constataram-se a importância 
desta abordagem na assimilação de conteúdos pelos alunos, por possibilitar 
a criação de relações com diferentes disciplinas e com situações próprias do 
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meio em que vivem. Além disso, o texto propõe uma reflexão acerca dos 
saberes e fazeres docentes de forma não tradicional, sugerindo o trabalho 
interdisciplinar como importante metodologia para docentes na atualidade.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Docência. Filosofia. Literatura.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, vários teóricos que estudam a educação têm 
se debruçado na investigação de uma proposta de ensino que seja mais 
contextualizada e interessante para o aluno. Trata-se da interdiscipli-
naridade, que segundo Fazenda (2011, p. 73), “é um termo utilizado 
para caracterizar a colaboração existente entre disciplinas diversas ou 
entre setores heterogêneos de uma mesma ciência [...]. Caracteriza-se 
por uma intensa reciprocidade nas trocas, visando a um enriqueci-
mento mútuo”. Esse tipo de abordagem na educação é favorável por 
diversas razões, sobretudo no que Fazenda (2011, p. 82) apresenta 
como “recuperação da unidade humana”. Assim, a autora acredita 
que a abordagem interdisciplinar trabalha de modo a transformar a 
subjetividade em intersubjetividade, trabalhando com questões como 
a construção do sujeito e seu papel como modificador do mundo e o 
papel da escola enquanto formador desse sujeito.

Pensando nesses conceitos e na importância do ensino inter-
disciplinar, objetiva-se neste estudo criar uma proposta interdisciplinar 
de projeto para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental com 
a temática do autoconhecimento, integrando a área da Filosofia e da 
Literatura. Com o uso de artefatos literários como o poema Não sei 
quem sou, que alma tenho, de Fernanda Pessoa (1990), e a canção 
Preciso me encontrar (PRECISO..., 1976), interpretada por Cartola, 
o projeto utilizaria os estudos e discussões próprios desses gêneros 
textuais incorporados aos conceitos e reflexões provindos da disciplina 
da Filosofia.
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Dessa forma, este estudo se caracteriza como uma pesquisa 
bibliográfica e exploratória. Bibliográfica por se embasar a partir de 
amplo acervo de “material já elaborado, constituído principalmente 
de livros e artigos científicos” (GIL, 2008, p. 50) e exploratória por ser 
desenvolvida “com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 
aproximativo, acerca de determinado fato” (GIL, 2008, p. 27). Então, a 
partir do referencial teórico existente na promoção da interdisciplina-
ridade, assim como as teorias do ensino de filosofia e literatura, pro-
põe-se explorar uma metodologia que pode ser aplicada em diversas 
escolas com a finalidade de contribuir para uma educação mais crítica 
e dinâmica por aproximar os alunos de duas áreas e produzir reflexões 
a partir de suas vivências.

A pesquisa se justifica pela necessidade de se refletir e proble-
matizar acerca das práticas docentes no cotidiano escolar, uma vez que 
o trabalho isolado das disciplinas pode acarretar um distanciamento 
da realidade dos alunos, assim como centrar-se apenas no campo 
teórico. Nesse sentido, defende-se a interdisciplinaridade como forma 
de possibilitar uma educação contextualizada, crítica e dinâmica, tanto 
para o fazer docente quanto para o conhecimento do discente.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Por meio deste referencial teórico, busca-se compreender 
a importância do ensino de filosofia e literatura nas escolas. Em um 
primeiro momento, as duas áreas de conhecimento serão apresenta-
das de forma isolada, porém, trata-se de um caminho percorrido para 
chegar ao conceito de interdisciplinaridade e apresentar uma propos-
ta de ensino para alunos do Ensino Fundamental pautada na união 
dessas áreas, visando contribuir para o pensamento crítico, criativo e 
epistêmico de alunos e professores. Cabe ressaltar que, no Brasil, não 
há obrigatoriedade do ensino de filosofia para o Ensino Fundamental. 
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Todavia, defende-se que a filosofia é um campo do saber que deve 
estar presente nas instituições escolares, desde a educação infantil até 
a conclusão do ensino médio, seja oficialmente como uma disciplina 
estruturada ou a partir de práticas interdisciplinares como esta que 
será proposta.

De acordo com Campaner (2012), ensinar filosofia é colocar o 
aluno frente a problemas filosóficos para que este compreenda que se 
trata de um “universo das possibilidades” (CAMPANER, 2012, p. 27). 
Nesse sentido, defende-se que “a discussão filosófica permite que o 
caminho de um programa e/ou de temas a serem perpassados [...] 
possa ser modificado de acordo com o desenrolar de questões que por 
ventura mobilizem os alunos e o professor” (CAMPANER, 2012, p. 27).

Nota-se que a filosofia apresenta uma amplitude conceitual 
que permite diferentes versões para uma mesma problemática. É 
neste argumento que o docente de filosofia deve amparar-se: não há 
apenas uma verdade, mas verdades; não há apenas um conhecimento, 
mas conhecimentos. A filosofia como prática de ensino deve ser plural 
e precisa adotar o aluno como ser pensante autônomo que, a partir 
das teorias filosóficas como guia e o mundo exterior como objeto de 
estudo, tem a possibilidade de refletir e registrar suas próprias ideias.

Em suma, 

[...] ensinar filosofia é um exercício de apelo à diversi-
dade, ao perspectivismo; é um exercício de acesso a 
questões fundamentais para a existência humana; [...] é 
um exercício da pergunta e da desconfiança da resposta 
fácil. Quem não estiver disposto a tais exercícios, dificil-
mente encontrará prazer e êxito nesta aventura que é 
ensinar filosofia, aprender filosofia (GALLO, 2006, p. 20).

Pode-se observar que o ato de ensinar filosofia exige uma dispo-
sição tanto do aluno quanto do professor. Educador e educando preci-
sam se abrir para o universo filosófico para que se tenha um resultado 
satisfatório, que não esteja limitado exclusivamente a história da filoso-
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fia, por uma perspectiva teórica e só relacionada ao passado, mas que 
possa buscar compreensões do tempo presente por meio do ensinar a 
filosofar (GALLO, 2006, p. 18). Para que isso ocorra, faz-se necessário se 
atentar aos processos criativos, uma vez que fazer filosofia não se reduz 
à reprodução dos escritos dos filósofos, mas da compreensão destes e 
criação de ideias próximas à realidade de cada um.

No entanto, o ensino de filosofia encontra alguns percalços e 
desafios que precisam ser superados. Um desses desafios é a “ame-
aça” que a área apresenta. Entende-se que a filosofia busca refletir 
sobre problemas que, de modo geral, incomodam ao conservadorismo 
vigente no Brasil. Dessa forma, não é conveniente para aqueles que 
ocupam o poder e movimentam o capital que a disciplina de filosofia 
seja veiculada nas instituições escolares, uma vez que esta ciência 
questiona os padrões impostos e busca estratégias para fugir da alie-
nação imposta e conveniente aos governos neoliberais.

Além disso, mais especificamente na prática docente, um outro 
desafio é o “de como conciliar um conhecimento universal como a 
filosofia, geralmente produzido em terras e relações sociais distantes, 
com as mais distintas situações encontradas nos profundos ‘sertões’ 
ou grandes centros deste país” (RONDON, 2013, p. 62).

Compreende-se que, os escritos filosóficos, fidelizados em 
grandes enciclopédias e utilizados como fonte do pensamento desses 
autores ao longo da história, possuem um tempo e espaço delimita-
dos em suas obras. Mesmo que, em muitos casos, a filosofia possa 
apresentar-se de forma universal e atemporal, o contexto no qual os 
filósofos vivem, colaboram para suas formas de pensar o mundo.

Assim, o desafio apresentado por Rondon (2013), reflete sobre 
a importância de contextualizar o ensino de filosofia à cada realidade 
existente no Brasil. Por abordar muitos conceitos abstratos, a compre-
ensão da filosofia fica condicionada às vivências e referências que do-
centes e alunos possuem. Como possível solução ao problema, Gontijo 
(2013) defende que “efetuar uma adequada transposição didática é 
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buscar diagnosticar esse contexto na realidade vivida pelos estudantes 
para verificar como dialogar com o que seja a filosofia e sua tradição” 
(GONTIJO, 2013, p. 52).

Aproximar da realidade atrai o olhar dos alunos para o conte-
údo a ser trabalhado. No caso da filosofia, pode haver um despertar 
do pensamento filosófico a partir de práticas de problematização e 
reflexão da realidade vigente. Um ensino de filosofia pautado apenas 
na história da filosofia não incentiva o pensar autônomo, o filosofar. 
É preciso algo parecido com o que Freire (2019) sugere para a prática 
do docente e da escola como um todo: “o dever de não só respeitar os 
saberes com que os educandos [...] chegam a ela – saberes socialmen-
te construídos na prática comunitária –, mas também [...] discutir com 
os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 
ensino dos conteúdos” (FREIRE, 2019, p. 31).

Defende-se, assim, a importância do ensino de filosofia, inclu-
sive nos anos do Ensino Fundamental, de forma criativa e contextuali-
zada, visando o pensamento autônomo e crítico de alunos a partir de 
uma docência criativa e interessada em propor aos alunos um convite 
a filosofar e não somente uma visita aos escritos filosóficos.

A seguir, faz-se uma abordagem do ensino de literatura para, pos-
teriormente, discutir as duas áreas por uma perspectiva interdisciplinar.

Não é por acaso que Antônio Cândido considerava a literatura 
como um direito de todos. Seu caráter humanizador, formativo e trans-
formador é capaz de desencadear nos sujeitos reflexões profundas 
sobre a natureza humana e os fenômenos sociais, históricos e cultu-
rais, possibilitando, assim, uma compreensão mais sensível e crítica de 
si mesmo e do mundo que está em sua volta. Por isso a importância 
de se ensinar a literatura nas escolas. Porém, estudos recentes têm 
investigado os desafios que o ensino de literatura tem enfrentado na 
sociedade contemporânea. Gomes (2010) argumenta que:
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O ensino de literatura, que já ocupou um lugar central 
na educação linguística e leitora, vem sofrendo, ao 
longo do tempo, um deslocamento cujas causas, de 
uma parte, estão ligadas às mutações no sistema de 
ensino, à trajetória histórica da escola e à formação dos 
professores de língua; e de outra parte, são exteriores 
ao contexto escolar, estando ligados a fatores sociais e 
culturais (GOMES, 2010, p. 1).

Dessa forma, a autora aponta diversas causas para essa crise no 
ensino de literatura, incluindo o papel do educador nesse fenômeno. 
Jesus (2015, p. 11-12) enfatiza que o educador deve levar em conta 
em sua prática profissional as novas formas de leitura, como aquelas 
provindas das mídias digitais. Os documentos curriculares nacionais 
também discorrem sobre a importância desses novos suportes digitais 
para o ensino de leitura.

Segundo o documento Base Nacional Curricular Comum – BNCC 
(BRASIL, 2018), os jovens estudantes estão imersos na cultura da inte-
ração digital multimidiática, que os influenciam a uma preferência por 
respostas imediatas e informações efêmeras. Assim, a BNCC propõe à 
escola e aos professores de Língua Portuguesa um meio de lidar com o 
ensino, incorporando esses elementos tão presentes na realidade dos 
jovens, de modo a promover a aprendizagem:

É importante que a instituição escolar preserve seu com-
promisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada 
e contribua para o desenvolvimento, no estudante, de 
uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multipli-
cidade de ofertas midiáticas e digitais. Contudo, também 
é imprescindível que a escola compreenda e incorpore 
mais as novas linguagens e seus modos de funciona-
mento, desvendando possibilidades de comunicação (e 
também de manipulação), e que eduque para usos mais 
democráticos das tecnologias e para uma participação 
mais consciente na cultura digital (BRASIL, 2018, p. 61).
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Pensando na crise do ensino de literatura e nessas importan-
tes considerações da BNCC, acredita-se que não faz sentido pensar 
em um modelo de ensino do texto literário que se apoie somente 
em perspectivas tradicionais de abordagem. Cereja (2004, p. 74-75) 
aponta que a tradicional abordagem historicista da literatura foca na 
apresentação dos movimentos literários e seus respectivos autores e 
obras marcantes, ressaltando datas e acontecimentos. O autor ainda 
discorre que com esse modelo, as aulas são ministradas de maneira 
expositiva e “o aluno quase sempre participa desse processo de forma 
passiva, recebendo as informações do professor, o único então prepa-
rado para discorrer sobre o objeto, já que tem uma visão do ‘conjunto’ 
da literatura” (CEREJA, 2004, p. 75).

Certamente é interessante o ensino da história dos movimentos 
literários, contudo, essa abordagem dificulta a introdução de suportes 
digitais para a sala de aula, além de impedir o aluno de ser agente 
de sua educação, permanecendo apenas em uma posição passiva de 
receptor de informações, como discutido por Cereja (2004).

A BNCC enfatiza que o jovem em sua fase adolescente necessita 
de um modelo de educação que leve em conta as transformações que 
estão ocorrendo dentro de si e na realidade em que ele está inserido:

As mudanças próprias dessa fase da vida implicam a 
compreensão do adolescente como sujeito em de-
senvolvimento, com singularidades e formações iden-
titárias e culturais próprias, que demandam práticas 
escolares diferenciadas, capazes de contemplar suas 
necessidades e diferentes modos de inserção social 
(BRASIL, 2018, p. 60).

Um método de ensino que possibilita uma visão mais inova-
dora acerca do aprendizado é a interdisciplinaridade. Pagliarini (2004) 
afirma que essa abordagem envolve o compartilhamento de saberes 
entre professores e destaca que essa troca cooperativa é fundamental 
para o desenvolvimento da prática docente “que conduz a um conhe-
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cimento mais abrangente da realidade, que contribui para dar um 
novo sentido à educação” (PAGLIARINI, 2004, p. 41). Desse modo, a 
prática interdisciplinar ajuda o aluno a entender o objeto estudado de 
maneira mais ampla, facilitando a sua compreensão fora do contexto 
escolar, ou seja, como aquele conhecimento está ligado à realidade à 
sua volta, não sendo restringida como pertencente somente ao âmbito 
da sala de aula.

A partir dessa contextualização, que buscou destacar a impor-
tância do ensino das disciplinas de Filosofia e da área da literatura nas 
aulas de Língua Portuguesa, compreender os desafios enfrentados em 
sala de aula e a relevância de utilizar uma abordagem interdisciplinar 
na educação, descreve-se, a seguir, uma proposta de ensino interdisci-
plinar entre esses campos de estudo debatidos.

Em primeiro lugar, pensa-se na ideia de aplicar um conceito es-
tudado na Filosofia dentro de uma obra literária. O conteúdo escolhido 
para o estudo e a realização do projeto seria o autoconhecimento. 
Como visto anteriormente, o documento BNCC (BRASIL, 2018, p. 60) 
apresenta que na fase adolescente é necessário que os sujeitos em 
transformação tomem consciência de que estão em desenvolvimento, 
sobretudo em relação às suas identidades. Por isso a importância de se 
trabalhar o autoconhecimento com esses alunos que estão passando 
pelos anos finais do Ensino Fundamental.

Um dos grandes filósofos da história eternizou um pensamento 
que reflete a busca por autoconhecimento e sua importância. Sócra-
tes, ao registrar “Conhece-te a ti mesmo”, defendia que a busca da 
verdade se inicia com a busca de si mesmo. O conceito de maiêutica 
também reflete esta questão, a qual defende que o conhecimento e a 
verdade estão dentro de cada ser. Dessa forma, para conhecer sobre o 
outro e sobre o mundo, as pessoas precisam refletir sobre si mesmas 
e buscar autoconhecimento para, posteriormente, serem capazes de 
conhecerem a verdade das coisas exteriores.
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Um pouco mais adiante na história, Skinner, psicólogo behavio-
rista, critica o conceito de autoconhecimento como somente a busca 
de si mesmo. Para o pensador, o conhecimento de si advém do convívio 
com o outro, ou seja, o indivíduo só se conhece ao estar em contato 
social com outros indivíduos (SKINNER, 1993).

A partir dessas duas noções de autoconhecimento já é possível 
realizar algumas problematizações sobre o conceito. Tais problemati-
zações podem ser interessantes para os alunos que, de modo geral, 
admitem que para se autoconhecer é necessário um isolamento, uma 
imersão dentro de si. Todavia, como defende Skinner (1993), o auto-
conhecimento é produzido a partir do contato com o outro e isto gera 
uma nova forma de entender os comportamentos humanos tanto em 
isolamento quanto em relações sociais.

Considerando que a área da literatura é capaz de abranger os 
mais diversos temas e discussões, a ideia do projeto seria incorporar os 
conceitos debatidos da Filosofia acerca do autoconhecimento a obras 
literárias que abordem esse tema em questão. Os materiais escolhidos 
para a realização do estudo são o poema Não sei quem sou, que alma 
tenho, de Fernanda Pessoa (1990), e a canção interpretada por Cartola, 
intitulada Preciso me encontrar (PRECISO..., 1976).

Para a realização do projeto se propõe a reprodução da canção 
Preciso me encontrar (PRECISO..., 1976), com a disponibilização de sua 
letra, seguida de discussões guiadas pelos professores para a compre-
ensão da letra da canção e a introdução do tema autoconhecimento. 
A partir das discussões que teriam o papel de ativar os conhecimentos 
prévios dos alunos e contextualizar os professores acerca do entendi-
mento dos alunos sobre a temática, o professor de Filosofia conduziria 
a conceituação e o aprofundamento das teorias de filósofos que tratam 
do autoconhecimento.

Após a abordagem teórica, os alunos estarão preparados para 
analisar novamente a canção introduzida com novos olhares, contando 
não apenas com os conhecimentos prévios que possuíam anterior-
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mente, mas também com os novos conceitos aprendidos na explicação 
do professor. Espera-se que esse movimento de retorno ao texto gere 
novas reflexões, que acrescentem ainda mais em seu entendimento 
sobre o autoconhecimento.

Em seguida, por meio de uma leitura compartilhada, será apre-
sentado para os alunos o poema Não sei quem sou, que alma tenho, 
que traz uma perspectiva diferente acerca da temática estudada. A 
introdução deste novo objeto de estudo suscitará discussões que, pos-
sivelmente, se distanciarão das reflexões anteriormente construídas. 
Este momento também propicia a introdução de questões considera-
das mais teóricas no ensino de literatura, como a forma e estrutura 
tanto do poema quanto da canção estudada, fazendo emergir ques-
tionamentos sobre se as letras de canções podem ser consideradas 
poesia ou não.

A partir dos textos literários, pode-se perceber uma possível 
aproximação com ambas as teorias do autoconhecimento aqui abor-
dadas pela filosofia. A poesia Não sei quem sou, que alma tenho, de 
Fernanda Pessoa (1990), o Eu Lírico busca sua identidade em tudo em 
sua volta, sua incompletude se dá por sentir partes de outras pessoas, 
outros seres e objetos em si, formando, assim, sua identidade compos-
ta de fragmentos dos outros. Esse entendimento se aproxima com a 
ideia de Skinner (1993), que defende que é justamente com o contato 
com o outro que o eu pode conhecer sua essência. Por outro lado, 
Cartola, em Preciso me encontrar (PRECISO..., 1976), faz uma espécie 
de movimento oposto: o Eu Lírico deseja ir embora, isolar-se para 
poder refletir sobre quem é. O verso “Se alguém por mim perguntar” 
(PRECISO..., 1976) sugere que nessa busca por si mesmo, ele se isola 
das pessoas, possibilitando uma ligação com a teoria de Sócrates, que, 
como visto, acreditava que é preciso primeiro se conhecer, para então 
entender o mundo ao seu redor.

Esta abordagem interdisciplinar possibilita ao professor uma 
metodologia mais crítica e dinâmica do que tratar isoladamente o 



875COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 5

mesmo conteúdo em disciplinas isoladas, promovendo uma nova 
forma de pensar e praticar a docência no contexto atual. Ao aluno, 
possibilita o entendimento acerca das duas teorias filosóficas sobre 
autoconhecimento de uma maneira mais concreta. Ao visualizar um 
exemplo de cada linha de pensamento em obras literárias, que ainda 
se aproximem da realidade e dos interesses dos alunos, como é o caso 
da canção, os alunos são capazes de observar como essas teorias po-
dem ser aplicadas na prática.

Nesse sentido, de acordo com Gontijo (2013),

[...] ao buscar a interdisciplinaridade da filosofia com 
outras áreas e conhecimentos e contextualizar esses 
conhecimentos a partir das questões próprias dos 
tempos vividos pelos estudantes, a filosofia pode deixar 
de parecer algo distante do cotidiano e uma atividade 
somente para especialistas (GONTIJO, 2013, p. 50).

Além disso, o caráter interdisciplinar da filosofia possibilita até 
mesmo que crianças e adolescentes possam experimentar a atitude 
filosófica a partir da reflexão de outros textos e artes – como é o caso 
das literaturas utilizadas neste estudo. A escolha de uma abordagem 
interdisciplinar com a literatura é interessante por ela ser capaz de 
representar a realidade de modo a fazer o leitor refletir sobre sua 
condição e sobre o mundo à sua volta, como visto anteriormente. 
Portanto, nota-se que uma educação que contextualiza os conteúdos 
e promove diálogos com outras áreas possibilita uma atenção maior 
dos alunos, uma vez que uma disciplina pode ajudar a outra na com-
preensão dos conceitos, permitindo também que professores e alunos 
possam pensar e criar a partir de elementos que fazem sentido para si 
mesmos e seus meios.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Refletir sobre o ensino de diferentes áreas requer bastante cui-
dado. Cada disciplina apresenta desafios e possibilidades, assim como 
são necessários instrumentos e metodologias específicas para desen-
volver nos alunos as competências e habilidades necessárias. Todavia, 
mesmo que cada área do conhecimento possui seu próprio currículo 
e aspectos que se referem exclusivamente à disciplina em questão, o 
trabalho isolado de outras áreas não é recomendado. Nesse sentido, 
a preocupação teórica e prática com a docência foi pensada ao longo 
desse texto, seja refletindo de forma mais ampla ou aprofundando nas 
áreas específicas em questão.

Inspirada nas discussões acerca da interdisciplinaridade, esta 
pesquisa objetivou criar uma proposta interdisciplinar de projeto para 
alunos dos anos finais do Ensino Fundamental com a temática do auto-
conhecimento, integrando a área da Filosofia e da Literatura. Para isto, 
a partir da pesquisa bibliográfica desenvolvida, foram considerados 
teóricos que abordam aspectos da filosofia e da literatura enquanto 
disciplinas presentes no ambiente escolar e, posteriormente, o debate 
teórico teve sequência com autores que defendem a interdisciplinari-
dade como forma de trabalho docente.

Como resultados desta investigação, notou-se que tanto na 
abordagem da filosofia quanto da literatura, os autores defendem a 
contextualização e aproximação da realidade como fatores necessários 
para uma melhor compreensão dos conteúdos. Como resultados desta 
investigação, notou-se que tanto na abordagem da filosofia quanto da 
literatura, os autores defendem a contextualização e aproximação da 
realidade como fatores necessários para uma melhor compreensão 
dos conteúdos. Pensando nisso, de forma exploratória, foi sugerido um 
projeto de caráter interdisciplinar que pode ser aplicado por docentes 
da rede básica em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental. Com o 
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suporte de teorias filosóficas e textos literários e artísticos, os professo-
res e os alunos são convidados a refletirem sobre o autoconhecimento.

No caso específico deste estudo, foram pensadas duas áreas, a 
da Filosofia e a da Literatura, que quando trabalhadas separadamen-
te, trazem discussões isoladas a respeito de suas teorias e conceitos 
específicos, mas quando trabalhadas pelo viés interdisciplinar, esses 
debates são ampliados, suscitando reflexões acerca das relações do 
adolescente com ele mesmo, com o outro e com seu meio.
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NOTAS SOBRE OS DESAFIOS  
DE EDUCAR: RESSIGNIFICANDO  

TEMPOS E LUGARES NO COTIDIANO  
DA UNIVERSIDADE

Lilian da Silva Ney

RESUMO 
Essas notas sobre outros lugares do educar começam muito antes da letra 
inicial e não tem intenção de fim. É um relato das minhas experiências nesses 
quase oito anos trabalhando como Técnica Administrativa em Educação, 
com as monitorias como modalidade de ensino, que potencializam o ensi-
no-aprendizagem e como forma de aproximar as/os estudantes da prática 
docência. Traz os percursos, às vezes dolorosos que antecederam esse aqui e 
agora e se misturam as aventuras que resultaram em sucesso ou que só de-
ram certo, mesmo. Tem as marcas das lutas e do por que continuar lutando 
por uma educação pública, gratuita, de qualidade, que tem em seu bojo, os 
princípios éticos, estéticos e políticos. Assim, essa narrativa convida a pensar 
sobre educação em diferentes contextos como possibilidade de potencializar 
as práticas educativas, estudos e experiências no/do/com/sobre os cotidia-
nos e os saberes e fazeres que acontecem na universidade. Para tal, costuro 
essas notas-experiências-vivências com leituras que provocam o pensar edu-
cação como ato político e como prática de liberdade, em constante diálogo a 
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partir das reflexões socio políticas e culturais que lutam contra a hegemonia 
dominante e colonialista que impõe os lugares de subalternidade.
Palavras-chave: Educação. Monitoria. Técnicas/os Administrativas/os em Edu-
cação.

“Sentei-me em frente à janela
 Era meu primeiro dia de trabalho

As mãos suavam frio
 O coração disparado

 As pernas bambas 
Não sabia o que fazer 
Que lugar era aquele

Estava de novo na Universidade
Os dias de estudante
 De idas à biblioteca

Do cafezinho no intervalo
 Entrelaçando-se com outros fazeres

 Fiquei imaginando futuros
Um lugar para sonhar 

Para escutar as diversas vozes
 Espaços de movimentos

De provocações e transformações
Estar ali, mais uma vez

 Na Universidade
Mulher

 Técnica Administrativa em Educação
Pedagoga

 Educadora
Sentada em frente à janela

 A página de Word aberta
 O cursor clicando na tela

Uma letra
 Depois outra 

Enfim a palavra
 Esperançar!”

(Autoria própria).

Não se nasce educador/a, torna-se educador/a. Ressignifican-
do as palavras de Simone de Beauvoir, lembro de Paulo Freire e seus 
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estudos sobre educação ao afirmar “ninguém começa a ser educador 
em uma certa terça-feira às quatro da tarde. Ninguém nasce educador 
ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se 
forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão 
sobre a prática” (FREIRE, 1991, p. 58).

Penso educação para além da sala de aula. Educar como prática 
de liberdade. Educar como ato político. Educação como compromisso 
ético no sentido de nos tornarmos sujeitos que pensam desde uma 
perspectiva contra hegemônica, de resistir às estratégias colonizado-
ras, de romper com a dominação do UM.

Sou Técnica Administrativa em Educação – TAE, da Universida-
de Federal do Rio Grande – Furg. Não faço docência. Não estou na 
sala de aula. Contudo, sou educadora. Penso com a gestão práticas de 
formação inicial e continuada para a docência. Estou Coordenadora 
Pedagógica da Diretoria Pedagógica – Diped na Pró-Reitoria de Gradu-
ação – Prograd da Universidade.

Nosso fazer administrativo e pedagógico está sempre voltado 
para ações que contribuam com a prática de liberdade que acredito/
acreditamos como constitutivas dos sujeitos praticantes dessas ações. 
Ações que tentam, não impor, mas pensar juntos e juntas, nessas for-
mações, formas outras de educar e de romper com a verticalidade e os 
processos de dominação e o exercício de poder.

Assim como Bell Hooks1 (2017, p. 13), também acredito “que 
a educação é capacitante, que ela aumenta nossa capacidade de ser 
livres”. A educação colabora para que nos tornemos pensadores críti-
cos. Mas, assim como a universidade pode ser um lugar de exercício 
do pensamento crítico e de alteridade, pode também, ser esse lugar 

1  A grafia em letras minúscula é uma opção da autora, para que a atenção esteja 
voltada para a substância da mensagem de seus textos e não para quem ela é. Gloria 
Jean Watkins, escritora, professora universitária e feminista negra norte-americana 
escolheu assinar suas obras com este nome em homenagem aos sobrenomes de sua 
avó e de sua mãe. Bell Hooks é a sua voz de escritora.
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de dominação e exercício de poder do qual me fala Bell Hooks em seu 
livro Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade.

Nessas formações fui me compreendendo, as conversas resul-
tantes desses encontros proporcionaram outros modos de fazer, pen-
sar e viver educação. (Com)partilhar experiências pedagógicas dentro 
e fora da sala de aula, desafiava-me a romper com algumas posturas 
impostas, romper com o “assim” das coisas, provocar rupturas, criar 
rizomas, colocar em questão aquilo que está naturalizado como ver-
dade absoluta.

Resistir à tirania do UM, como me falou Camila Machado, em 
sua tese de doutorado, ao me chamar para uma conversa com Derri-
da, em que o filósofo, chama de “desconstrução” esse movimento de 
rupturas com já posto, com aquilo que foi negado, contra a hegemonia 
científica e acadêmica, percebendo as lacunas, os silêncios, os deslo-
camentos. Uma herança viva, que deve ser como nos diz Skliar, que se 
somou a nós nessa conversa, reativada. Ou dito de outra forma, lançar 
um novo olhar sobre as coisas, modificando-as, transformando-as, em 
constante caminhar.

Gosto de chamar esse novo olhar sobre as pessoas, os escritos, 
os animais, a natureza de “estranhamento”. No dicionário, alguns signi-
ficados são dados a essa palavra, alguns até mesmo do senso comum, 
porém, quero trazer aqui outros conceitos. Conceitos que vão desde o 
afastamento do senso comum aos fazeres cotidianos na Universidade, 
como processo de singularização, como ato de percepção sobre as 
coisas, que fuja do puro reconhecimento das ideias, mas que, as inter-
pele, as questione, as tirem da ordem natural das coisas, provocando 
em nós, um aprofundamento, um olhar outro sobre as invisibilidades.

Esse estranhamento aguçou meu olhar, meu sentir, minha per-
cepção sobre “educação como prática de liberdade”, compreendendo 
educação como um processo no qual qualquer um, qualquer uma 
pode aprender (HOOKS, 2017). Mas, para que isso aconteça, é preciso 
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pensarmos de que educadores/as estamos falando. De que educação 
estamos falando.

Por isso, é tão importante ouvirmos o que professoras e pro-
fessores tem a dizer sobre suas práticas na docência, na sala de aula, 
as suas pesquisas, seus medos e angustias, suas caminhadas, o que 
deu certo e o que precisa ser revisitado, como constroem singular e 
coletivamente seus saberes-fazeres, qual a importância do currículo 
na formação acadêmica, compreendendo o educar como “conversa-
ção”, contam-me Rafael, Allan e Tiago (2019), ao citar Skliar, no artigo 
Por que pensar e pesquisar com narrativas docentes? – em forma de 
convite à leitura.

Skliar nos convida a olhar com outros olhos o já sabido, a 
transgredir, nas palavras de Bell Hooks, permitirmo-nos a dúvida, a 
pergunta, olhar, escutar, sentir com mais atenção, ou como diz Hilda 
Hilst (2017, p. 231), em Dez chamamentos para o amigo, série de po-
emas do livro Júbilo, memória, noviciado da paixão, “[...] Olha-me de 
novo. Com menos altivez. E mais atento”.

Esse olhar mais atento, a escuta atenta, os processos vividos por 
mim nessas relações dialógicas foram possibilitando pensar educação 
não como um processo de decodificação do que é dado, mas pensar 
educação como um princípio ético, estético e político, de participação 
ativa que respeite as diferenças, as subjetividades dos sujeitos.

Encontros, no sentido de que fala Maturana (2001), nos quais 
os sujeitos se reúnem nesses lugares de partilhas de experiências de 
suas práticas pedagógicas, lugares carregados de sentidos, de poten-
cialidades, “tecendo alternativas educativas com os fios que nossas 
próprias práticas nos fornecem” (MATTOS, 2019, p. 72, grifo nosso), 
produzindo assim, novos sentidos, compreendendo a formação como 
constante caminhada, sempre percurso, que atuam como formas de 
transformação social.

Leituras, leituras de mundo, experiências e vivências apon-
taram alguns caminhos metodológicos construídos ao longo desses 
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oito anos. Nessa caminhada, perguntas, ressonâncias, palavras, prin-
cípios, conversas, formações potencializaram pensar e ressignificar a 
monitoria na Universidade. Encontros com professoras e professores, 
mas também as formações no sindicato, as conversas com outras e 
outros TAE sobre os nossos fazeres, a formação acadêmica, as reuniões 
pedagógicas para pensarmos ações que corroborem para um fazer 
educativo de qualidade.

Nesse sentido, nós da Diped, compromissados com a Delibe-
ração2 nº 157/2010, que dispõe sobre o Programa Institucional de 
Desenvolvimento do Estudante – PDE, tendo como pressuposto a 
promoção do desenvolvimento pleno do estudante universitário, con-
templando o apoio pedagógico, a formação ampliada e a assistência 
básica, (re)pensamos constantemente os editais de monitoria.

A monitoria se apoia no Subprograma de Apoio Pedagógico, den-
tre os três subprogramas nos quais se estrutura o PDE. Este subprograma 
“visa promover a melhoria do desempenho acadêmico do estudante 
por meio de ações específicas para melhorar o processo educativo do 
estudante”. Além do PDE, também alicerçamos nossas ações ao Plano 
de Desenvolvimento Institucional da Furg, reunindo todos os esforços 
em busca de políticas de valorização e de qualificação dos cursos de 
graduação da Universidade, dando especial atenção ao combate aos 
índices de retenção e de evasão dos acadêmicos da graduação.

Ainda prevalece em nossas universidades práticas pedagógicas 
que privilegiam a mera transmissão do conhecimento, “meras rotinas 
reprodutivas [...] sem grande significado para o desenvolvimento das 
competências básicas e específicas que se pretende” (TAVARES, 2003, 
p. 46). A sala de aula tem que ser um lugar em que se queira estar. É 
um lugar de prazer. Um lugar no qual possamos ouvir nossas vozes, nos 
reconhecermos nas nossas singularidades, nas nossas diferenças, nas 

2  Disponível em: https://prae.furg.br/images/Documentos/Documentos/Delibera-
cao.pdf.
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nossas igualdades, que não cabem nas práticas tradicionais e conser-
vadoras de ensinar.

A sala de aula ainda é conservadora, “se constitui num espaço 
de ordem, desde a organização das classes e dos estudantes até o 
reconhecimento de que algumas disciplinas são mais importantes do 
que outras” (CUNHA, 2016). Ainda que os discursos pedagógicos ques-
tionem a racionalidade técnica, estamos muito distantes de rupturas 
consistentes nas práticas educativas. Nesse sentido, as monitoria vem 
corroborar para que essa ruptura aconteça gradualmente, pois ajuda 
a delinear outras possibilidades de ensinar/aprender, principalmente 
pela proximidade entre os acadêmicos e o mais importante são os 
diálogos nos quais estão presentes o amor, a paixão, a afetividade, a 
emoção de que nos falam Freire, Shor e Hooks.

Assim “os impasses da prática pedagógica como possibilidade 
reflexiva e de problematização da ação docente já é, em si, uma inova-
ção” (CUNHA, 2016). Mas, essa inovação precisa ser constantemente 
revisitada e pensada a partir do que Hooks chama de “força motiva-
dora em nossas aulas” (HOOKS, 2017, p. 257) ao chamar Eros para o 
fazer pedagógico. Não no sentido sexual, mas como a força que nos faz 
avançar, que nos abre horizontes, que nos proporciona outros modos 
de saber e viver no mundo.

A monitoria potencializa a fazer junto, a pensar junto. Monitoria 
é uma atividade de ensino desempenhada por estudante de Gradua-
ção, sob a orientação do professor, com o objetivo de contribuir para 
o desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. Com a 
monitoria os índices de retenção e evasão diminui, pois os estudantes 
tem em seus colegas alguém mais próximo de si, alguém que se utiliza 
da mesma linguagem deles e que, a partir das explicações dos con-
teúdos por outras perspectivas conseguem compreender o que antes 
parecia inalcançável. 

Em 2018, nós da Diped, empreendemos uma pesquisa procu-
rando compreender e problematizar as monitorias como possibilidade 
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de qualificar o processo de distribuição de bolsas, para que mais 
estudantes pudessem ser beneficiados com essa prática. A partir de 
reuniões e entrevistas com os avaliadores de propostas de monitoria, 
com estudantes monitores e com professores orientadores fomos per-
cebendo como os sujeitos participantes do processo ao partilharem 
suas experiências contribuem para que a monitoria não perca essa 
característica reflexiva do ensino-aprendizagem.

A participação das professoras e dos professores, assim como 
das e dos TAE, não só na avaliação das propostas de monitoria mas 
também na elaboração do edital, constitui-se uma das principais cha-
ves para a ruptura paradigmática, romper com a dominação do UM, 
fortalecendo os laços de amizade, do se sentir inteiro, da capacidade 
crítica e do olhar, “mais atento” para sua própria prática educativa.

A monitoria é um desafio quando pensamos educação por esse 
olhar ético, estético e político. Compartilhar essa experiência, esse 
desafio de se fazer educação para além da sala da aula, é uma tenta-
tiva de contribuir para ampliarmos o nosso olhar, os nossos sentidos, 
a nossa escuta, os nossos princípios, as nossas (res)significações sobre 
educação. Pensar em educação como prática de liberdade é pensar em 
uma educação que se retroalimenta, das/nas conversas que produzi-
mos e intentamos nas formações, na hora do almoço, no cafezinho no 
Centro de Convivências3, na festa de fim de ano, na comemoração dos 
aniversários, enfim, das possibilidades de nos reinventarmos todos 
os dias, de nos permitirmos o encantamento do mundo, de olharmos 
com outros olhos a boniteza de sermos educadores.

Para mim pensar e viver uma educação engajada, uma educa-
ção que potencializa estudantes, professoras e professores, técnicas 
e técnicos administrativas/os em educação como sujeitos da prática 
pedagógica, atuando como sujeitos ativos de suas aprendizagens, 

3  Centro de Convivências é um espaço utilizado por estudantes, servidores e comunidade 
acadêmica, durante os intervalos ou em eventos que acontecem na Universidade.
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respeitando as singularidades, crescendo com o coletivo, respeitando 
as estruturas culturais, sociais, afetivas, pessoais, religiosas, políticas, 
é além de um princípio ético e estético, também um compromisso de 
ativismo político.

Aquela “esperança” dos primeiros dias de trabalhos se tornaram 
verbo. Polinizaram meus pensamentos. Desconstruíram paradigmas. 
(Re)inventaram saberes. (Re)significaram experiências. Aprendi a olhar 
mais atenta!

É com Paulo Freire que nesse relato, celebro, não um fim, mas 
um recomeço.

“É preciso ter esperança, mas te
r esperança do verbo esperançar;

 porque tem gente que tem
esperança do verbo esperar. E esperança

do verbo esperar não é
 esperança, é esperar.

 Esperançar é se levantar,
Esperançar é ir atrás, esperançar é

construir, esperançar é não desistir! 
Esperançar é levar adiante,

 esperançar é juntar-se com outros
 para fazer de outro modo...”

(Paulo Freire).
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BORBOLETEANDO PELAS  
AVENTURAS DE POLIANNE

Monica Lucena 
Vera Lucia Ribeiro

Thais Antonoff de Melo

RESUMO
Como inspirar crianças a se apaixonarem pela literatura nas condições de 
ensino remoto, diante do cenário de pandemia? Foi em busca de responder 
a essa pergunta que o projeto Polianne surgiu. Criou-se uma adaptação livre 
do clássico Pollyanna com ilustrações desconhecidas de Anne with an E, série 
da Netflix, uma mistura das duas personagens que têm muitas semelhanças, 
das quais a principal é a positividade diante das adversidades. A partir do 
projeto “Borboleteando” da EC 413 Sul, as professoras usaram a protagonista 
Polianne como fio condutor na realização de atividades interdisciplinares na 
plataforma e em aulas síncronas, com o objetivo de incentivar a leitura e pro-
mover a prática de produção textual. Os resultados foram surpreendentes, 
com ampliação do repertório léxico na oralidade e na escrita das crianças no 
último ano do Bloco Inicial de Alfabetização. Pode-se afirmar que a arte como 
elemento articulador da aprendizagem trouxe significativos resultados.
Palavras-chave: Literatura. Ensino Remoto. Polianne. Projeto de Leitura.
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INTRODUÇÃO

O ano de 2020 começou na Escola Classe 413 Sul com o projeto 
“Borboleteando pelas Grandes Descobertas do Mundo da Literatura”, 
no qual apresentamos o mundo da literatura aos estudantes no pri-
meiro semestre. Dias após o início do ano letivo e do projeto, fomos 
impedidos de continuar o trabalho presencial devido à pandemia de 
covid-19. O ensino remoto começou somente em julho, quando nos 
questionamos: como seria possível inspirar crianças a se apaixonarem 
pela leitura nessas condições?

Foi quando o clássico Pollyanna, de Elianor Porter, surgiu na 
discussão. A história daquela menina, que encontrava diversas formas 
de estar contente mesmo em situações muito adversas, haveria de ser 
uma ótima personagem para o nosso projeto de literatura. A ideia de 
transformar esse clássico de 199 páginas (sem imagens!) num livro 
infantil voltado para crianças de 8 a 9 anos, que estavam terminando 
o Bloco Inicial de Alfabetização, parecia irrealizável, mas adentramos 
nessa proposta e começamos nossa jornada de escrita, revisão, corre-
ção, ilustração e muita parceria.

– Bem, tudo começou com algumas muletas que 
vieram num barril dos missionários.

– Muletas?!
– Isso mesmo. Eu tinha pedido uma boneca, e foi isso 

que papai escreveu. Mas quando o barril chegou, 
tinha um bilhete dizendo que não conseguiram ne-
nhuma boneca, só muletas infantis. [...] E foi assim 
então que jogamos pela primeira vez. [...] O jogo é 
exatamente encontrar alguma razão em tudo pra 
ficar contente… não importa o que é - respondeu 
Poliana, séria. [...] (PORTER, 2019, p. 33)

Pollyanna virou Polianne quando, em uma pesquisa de imagens 
para o livro, encontramos a protagonista da série Anne with an E, da 
Netflix e percebemos diversas semelhanças entre as duas persona-
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gens: ambas órfãs, adotadas sem serem desejadas e insatisfeitas com 
suas sardas. Depois de algumas pesquisas, descobrimos que a série foi 
baseada no livro Anne de Green Gables escrito por Lucy M. Montgo-
mery em 1908, enquanto Pollyanna foi escrito poucos anos depois por 
Eleanor H. Porter, em 1913. Uma conexão que não poderia ser deixada 
de lado.

As duas personagens vão viver em casas no campo e 
ficam felizes por isso: Pollyanna fica muito feliz quando 
descobre que sua Tia Polly vive em uma bela casa no 
campo. Anne também deixa claro que está admirada e 
feliz por saber que vai viver em uma grande e bela casa 
no campo com os irmãos que a adotaram. Nesse aspec-
to, eu não pude deixar de notar um viés do romantismo, 
tendo em vista que a natureza e o belo trazem felicidade 
por conta do escapismo. Por isso, ambas as personagens 
ficam radiantes ao entrarem em contato com esses 
ambientes que proporcionam, sobretudo, espaço para a 
imaginação e a brincadeira (MUNIZ, 2020).

Eis que surgiu nossa protagonista, uma mistura de livros, 
série e imaginação. Polianne nos acompanhou por 13 semanas, 13 
capítulos e inspirou nossas atividades virtuais e encontros síncronos 
com nossas turmas.1

OBJETIVOS

O objetivo geral dessa proposta pedagógica foi o de incentivar 
os estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental da EC413Sul a lerem, 
praticarem a oralidade e produzirem textos no contexto do ensino re-
moto disposto pela pandemia de covid-19, a partir da leitura semanal 
do capítulo do livro Polianne.

1  Você pode conferir o nosso livro clicando no link: gg.gg/Polianne. Acesso em: 3 
fev. 2021.
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Como objetivos específicos, definiu-se a produção de atividades 
interdisciplinares e lúdicas, tendo como elemento norteador a história 
do livro Polianne, para que os estudantes pudessem ser incentivados e 
motivados a realizarem as atividades.

Além disso, buscou-se demonstrar que, por meio da leitura dos 
capítulos semanais e da realização das atividades, os estudantes pode-
riam desenvolver a capacidade de interpretação textual, bem como a 
leitura e a escrita.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a realização da proposta pedagógica, as professoras Mô-
nica Lucena e Thais Antonoff se revezaram na leitura do livro original, 
escrita do resumo livre, revisão e edição dos capítulos e layout com 
as ilustrações, enquanto as atividades interdisciplinares eram pro-
duzidas paralelamente, com a colaboração de outras professoras do 
grupo. Após a finalização de cada capítulo, as professoras produziram 
um vídeo com a leitura interpretativa, assim as atividades da semana 
eram iniciadas com a leitura do capítulo da semana, seguidas pelas 
atividades de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza, 
Ciências Humanas e Arte, sempre tendo a protagonista Polianne como 
fio condutor.

Nas atividades de Matemática, Polianne tinha que resolver si-
tuações-problema, nas de Ciências da Natureza, ela fazia passeios pelo 
mundo animal ou experiências sobre o som, assim como na atividade 
de Ciências Humanas, a personagem realizava experiências na escola, 
na nossa cidade, conheceu locais junto aos estudantes e nas atividades 
de Arte, ela levou o grupo a tour por museus e cada um produziu uma 
releitura da personagem.

Já as atividades de Língua Portuguesa, eram mais específicas e 
continham perguntas sobre o capítulo da semana, além da introdução 
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de gêneros textuais e ortografias. A oralidade era incentivada nos 
encontros síncronos com os estudantes, quando eles eram solicitados 
a lerem e comentarem sobre trechos do capítulo para os colegas. 
Também foi realizada uma atividade final em que os estudantes produ-
ziram um possível capítulo final do livro e fizeram a gravação da leitura 
do seu texto.

Na prática da escrita, foram realizados textos coletivos e indivi-
duais nos encontros síncronos, criando situações com a personagem. 
Nessas ocasiões os alunos tinham que se ater também às normas da 
gramática, como o uso do parágrafo, da letra maiúscula, do plural e 
da pontuação, além de estarem atentos aos formatos dos gêneros 
textuais como carta, cartaz, poema, recontos de narrativas; e ao de-
senvolvimento da criatividade.

DISCUSSÃO

PEDAGOGIA DE PROJETOS

A pedagogia de projetos busca oportunizar diferentes formas 
de aprendizagem, auxiliando na formação integral dos indivíduos.

Trabalhar com projetos representa uma nova maneira 
de organizar o trabalho da escola e permite que o estu-
dante desenvolva uma atitude ativa e reflexiva diante de 
suas aprendizagens e do conhecimento, na medida em 
que percebe o sentido e o significado do conhecimento 
para a sua vida, para a sua compreensão de mundo 
(MOURA, 2010).

Nesse sentido, a EC 413 sul apoia seu trabalho pedagógico 
na perspectiva da Pedagogia de Projetos que busca superar algumas 
limitações já identificadas na pedagogia da escola tradicional. O tra-
balho com Pedagogia de Projetos possibilita maior integração entre 
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os profissionais e uma aprendizagem mais significativa para os alunos. 
Um projeto articula-se em torno de um determinado eixo temático 
(pergunta/perguntas significativas, definição de um conceito ou 
problema) e exige um novo modelo de intervenção pedagógica, que 
valorize o desenvolvimento de habilidades e competências individuais 
na construção do conhecimento coletivo.

Desde 2016, a escola desenvolve o projeto Borboleteando pelo 
Mundo com objetivo de ampliar o repertório cultural dos estudantes 
e potencializar a colaboração, autonomia, criatividade, criticidade e 
participação ativa na construção significativa do conhecimento. Em 
2020, o projeto teve como tema o Borboleteando pelo Mundo das 
Grandes Descobertas, subdividido em dois subtemas semestrais, 
que abordou as descobertas no mundo da literatura e da tecnologia. 
No entanto, o advento da pandemia e a chegada súbita do ensino 
remoto propiciaram descobertas inimagináveis, que possibilitaram o 
fortalecimento do projeto, mesmo em uma situação que inicialmente 
parecia desfavorável.

Muitos especialistas e diferentes setores da sociedade falam 
sobre a necessidade de mudança na escola. A pedagogia de projetos 
se apresenta como uma prática metodológica sustentável para essa 
mudança, já que a apartir dela, a escola pode adequar seu trabalho às 
necessidades reais de sua comunidade propiciando uma nova concep-
ção de ensino, que requer uma mudança na prática pedagógica com 
foco no desenvolvimento integral de cada estudante,

E o projeto Polianne traz essa perspectiva de integração escola 
comunidade, desenvolvendo uma proposta curricular que, conforme 
previsto no Currículo em Movimento da Educação Básica da Secreta-
ria de Educação do Distrito Federal, contempla não só a relação de 
conteúdos mas também os resultados pretendidos e a relação entre 
a escola e a sociedade, promovendo de forma inter e transdisciplinar 
a aproximação entre o conhecimento universal e o local, fornecendo 
subsídios que atribuem sentido às experiências individuais e coletivas.
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Assim, a elaboração de um projeto cuja proposta literária, 
inspirada em duas obras, e com adaptação livre sobre a jornada da 
personagem Pollyanna, propicia aos estudantes uma perspectiva de 
interação ativa e reflexiva, na qual a integração entre arte e educação 
traz um universo de descobertas que instiga a curiosidade e provoca 
a busca pelo conhecimento. Dessa forma, possibilita a criação de 
uma identidade pedagógica para a escola e a participação de todos 
os membros da comunidade escolar, abrindo novos caminhos para o 
trabalho pedagógico consistente e capaz de transformar o cotidiano.

RESULTADOS

O resultado não poderia ter sido melhor: mesmo em um ano 
atípico, conseguimos o engajamento e participação massiva das crian-
ças, que aguardavam ansiosamente cada capítulo do nosso livro que 
eram ofertados por semana.

Foi notável a evolução dos estudantes na oralidade e produção 
de texto. Observamos um repertório de palavras ampliado, assim 
como elementos de coesão nos textos bem como o uso de adjuntos 
adnominais e adverbiais na escrita, aprendidos com o hábito da leitura.

Dentro desse contexto de ensino remoto, a presença, a parti-
cipação e o acompanhamento dos pais ou responsáveis na realização 
das atividades foi, sem dúvida, de grande importância para o sucesso 
do projeto. Assim os alunos, com o incentivo da família, desenvolveram 
a leitura e a escrita. Isso demonstra o quanto os pais foram grandes 
parceiros nessa jornada, sem os quais não teríamos obtido os mesmos 
resultados tão positivos.

Na prática, avaliamos a criatividade e o envolvimento das crian-
ças pela literatura quando antes de receberem o último capítulo, foi 
proposto que as crianças criassem um final para história e gravassem 
o vídeo com a leitura de sua produção de texto, além de criarem ce-
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nários e figurinos inspirados em personagens do livro. O resultado foi 
surpreendente, um trabalho encantador.2

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse ano trouxe muitos aprendizados para professoras e pro-
fessores, estudantes e famílias. Todos tivemos que nos reinventar, mas 
é nas piores crises que surgem as melhores oportunidades. Considero 
que realizamos o que Duarte Jr. (1994) chama de “Educação pela Arte”, 
pois conseguimos contextualizar todo um trabalho pedagógico, envol-
vente e inspirador, a partir de uma obra de arte, produzida por nós, a 
partir de nossas referências, sentimentos e vivências.

Ana Mae Barbosa (2008) explica que a Arte é uma das prin-
cipais aliadas do processo educativo, pois promove a articulação 
entre teoria e prática, o diálogo com outras áreas do conhecimento e, 
portanto, o desenvolvimento integral do estudante e, por isso, a Arte 
deve ser o elemento articulador da aprendizagem e não uma disciplina 
complementar. Foi isso que realizamos esse ano ao borboletear pelas 
aventuras de Poliane: deixamos que sentimentos e emoções pudessem 
ser vividos, sentidos, pensados e simbolizados, tanto por nós, quanto 
pelos estudantes.
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