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O que constitui o interesse principal da vida e do trabalho é que eles lhe 

permitem tornar-se diferente do que você era no início. Se, ao começar a 

escrever um livro, você soubesse o que irá dizer no final, acredita que teria 

coragem de escrevê-lo? O que vale para a escrita e a relação amorosa 

vale também para a vida. Só vale a pena na medida em que se ignora 

como terminará. 

 

 

Michel Foucault 
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APRESENTAÇÃO 
_____________________________________________________ 
 

O Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu em Educação – PPGEDU da 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG foi criado em 2012. Desde o início de 

suas atividades vem atendendo a uma demanda por qualificação da formação docente 

em nível de mestrado na região sul do Rio Grande do Sul. Tendo sua área de 

concentração alicerçada na formação do professor pesquisador, procura qualificar a 

formação docente através de ações de ensino, pesquisa e extensão vinculadas as 

suas duas linhas de investigação: Espaços e Tempos Educativos e Linguagens, 

Culturas e Utopias. 

Ao longo da sua existência, a equipe de professores do PPGEDU vem 

investindo em processos formativos com o intuito de: i) promover o aperfeiçoamento 

contínuo de profissionais qualificados para o exercício das atividades de ensino, 

pesquisa e desenvolvimento da produção de conhecimento no campo da educação; 

ii) produzir conhecimentos teórico-metodológicos para a compreensão dos processos 

educativos e das relações educação-sociedade; iii) divulgar a produção do 

conhecimento gerado, de modo a que resultem no aumento das publicações 

qualificadas de docentes e discentes; iv) impulsionar o avanço do conhecimento, 

através da inserção acadêmico-social, considerando a atuação de seus docentes, 

discentes e egressos em sistemas de ensino de todos os níveis; v) estabelecer os 

intercâmbios de cooperação acadêmica com instituições nacionais e internacionais, 

visando a qualificação da formação, da produção e da socialização do conhecimento. 

No ano de 2015, o Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG promoveu o I Encontro de Pós-graduação em 

Educação, com o tema “A formação docente e a pesquisa”, destinado a 

pesquisadores, profissionais da educação, pós-graduandos e acadêmicos da área da 

educação.  

A realização deste evento foi um grande desafio que os docentes e discentes 

do programa assumiram coletivamente, a partir do desejo de divulgar e socializar o 

conhecimento produzido.  

Considerando os impactos positivos que a primeira edição do Evento promoveu 

na região, se pensou na possibilidade de oferecer uma segunda edição, a fim de 
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consolidá-lo como um evento bianual. É com o intuito de começar a construir uma 

história do Evento na Região, oferecendo um espaço de diálogo entre a graduação, a 

pós-graduação e os profissionais da Educação que o PPGEdu propôs a segunda 

edição do Evento realizado nos dias 01 e 02 de agosto 2017.  

O II Encontro de Pós-Graduação em Educação com o tema “pesquisa e 

avaliação: desafios e perspectivas atuais” busca promover o aperfeiçoamento 

contínuo de profissionais qualificados para o exercício das atividades de ensino, 

pesquisa e da produção de conhecimento no campo da educação, oportunizando um 

espaço de compartilhamento de saberes que possam potencializar parcerias e 

intercâmbios de cooperação com instituições nacionais e internacionais. 

É importante destacar que nesta edição o Evento avança no sentido de 

estabelecer parcerias nacionais, mas também internacionais. As conferências de 

abertura e encerramento contaram com a presença professores reconhecidos no 

campo da formação de professores: Dr. Alvaro Moreira Hypólito - PPGE/FaE/UFPEL 

e da professora Dra. Shirley Beatriz Ferreira Guillama - Instituto de Formación Docente 

Rosa Silvestri do Uruguai, respectivamente. 

Cabe destacar que o Evento além das palestras e das apresentações de 

trabalho, o Evento promoveu, também, uma seção para apresentação e interlocução 

entre Grupos de Pesquisa, com o intuito de dar visibilidade às diferentes ações que 

são realizadas nesses espaços. Além disso, proporcionou um momento para reflexão 

e troca de experiência entre Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em 

Educação da região Sul do país. A interlocução ocorreu entre os Programas das 

seguintes Universidades: Universidade Estadual de Londrina – Paraná, com a 

participação da professora Dra. Silvia Melett, da Universidade de Passo Fundo – RS, 

com o professor Dr. Cláudio Dalbosco, da Universidade Estadual de Santa Catarina, 

com a professora Dra. Geovana Lunardi e da Universidade Federal de Pelotas, com 

a professora Dra. Madalena Klein. 

Esperamos que este encontro tenha sido significativo e produtivo para a 

formação de professores e fortalecimento de redes de investigação entre os 

pesquisadores, alavancando outras formas e outros espaços formativos a fim de 

estreitar laços e fortificar parcerias de trabalho nacionais e internacionais. 

Com o intuito de compartilhar o que foi produzido no Evento, organizamos este 

e-book que está dividido em duas seções. Na primeira seção encontram-se 72 
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trabalhos completos organizados por eixos temáticos e na segunda seção 13 

trabalhos completos sobre os Grupos de Pesquisas. 

Kamila Lockmann – Coordenadora 

Gabriela Medeiros Nogueira - Coordenadora Adjunta 
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COMITÊ CIENTÍFICO  
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Drª Carine Loureiro - IF Sul - Bento Gonçalves 
MSc.Caroline Braga Michel – UFPEL 
Drª Cassiana Magalhães - UEL 
Drª Célia Renata Rosemberg - UBA- Argentina 
Drª Clarice Salete Traversini - UFRGS 
Drª Deise Azevedo Longaray 
Drª Dinah Quesada Beck 
Drª Dora Marín-Diaz - Universidad de los Andes 
MSc. Eduardo Antonio Quiñones Quiñones 
Drª Eliane Rose Maio - UEM 
Drª Elisabeth Brandão Schmidt 
MSc. Filipi Vieira Amorim - FURG 
Drª Gabriela Medeiros Nogueira 
Drª Gionara Tauchen 
Dr. Gustavo da Silva Freitas – FURG 
Drª Joanalira Corpes Magalhães 
Drª Joice Araújo Esperança   
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Drª Kamila Lockmann 
Drª Leila Cristiane Finoquetto - FURG 
Drª Lisiane Sias Manke - UFPEL 
Dr. Luiz Felipe Alcantara Hecktheuer 
MSc. Lurima Estevez Alvarez - FURG 
Drª Madalena Klein - UFPEL 
Drª Maria do Carmo Galiazzi 
Drª Maria Renata Alonso Mota 
MSc. Marcia Von Fruhauf Firme - UNIPAMPA 
Dr. Marcio Rodrigo Vale Caetano  
MSc. Monica Maciel Vahl - University of Canterbury - UC/NZ 
Drª Morgana Domênica Hattge   - UNIVATES 
MSc.Patrícia Anselmo Zanotta - FURG 
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Drª Paula Castro - UEPB 
Drª Paula Regina Costa Ribeiro - FURG 
MSc.Queila Almeida Vasconcelos- UFRGS 
Drª Rachel Freitas Pereira - UFRGS 
Drª Raquel Pereira Quadrado – FURG 
Drª Rejane Ramos Klein 
Drª Rochele Santaiana - UERGS - Alegrete   
Drª Roséli Belmonte - FURG 
Drª Suzana da Conceição de Barros - FURG 
MSc. Tamires Lopes Podewils - FURG 
Drª Teresa Vilaça - Universidade do Minho/Portugal 
Dr. Vagner Matias do Prado - UNOESTE 
 
 

APOIO TÉCNICO 
Gilmar Ferreira Conceição 
Marcelo Lopes de Barros 
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PROGRAMAÇÃO 
01/08/2017 
 
Manhã: 
8h-10h – Credenciamento 
 
10h – Conferência de Abertura: Currículo, governança e base comum nacional 
Prof. Dr. Álvaro Moreira Hypolito 
 
Tarde: 
14h- 17h30– Mesa com Coordenadores dos PPGs em Educação da Região Sul: 
A Pós-Graduação em Educação no Brasil: desafios atuais. 
Dra. Silvia Melett – UEL – Londrina – Paraná   
Dra. Geovana Lunardi – UDESC – Santa Catarina  
Dra. Madalena Klein – UFPEL – Pelotas  
  
14h-17h30 Apresentação de trabalhos 
  
17h30 - Momento cultural – Giovani Bertolino Corrêa 
 
18h-20h– Mesa: Ética na Pesquisa 
Dra. Gionara Tauchen – FURG – Rio Grande  
Dr. Luis Henrique Sacchi dos Santos – UFRGS – Porto Alegre 
  
  
02/08/2017: 
  
Manhã: 
9h-11h30: Apresentação de trabalhos 
  
Tarde: 
14h – 17h: Apresentação dos Grupos de Pesquisa 
  
17h30 - Momento cultural - Mauro Sá e Daniel Prado 
 
18h: Conferência de Encerramento: Ensino Superior no Uruguai e a pesquisa: 
desafios contemporâneos 
Dra. Shirley Beatriz Ferreira Guillama - Instituto de Formación Docente Rosa Silvestri 
 

 

CERTIFICADOS 
__________________________________________________________ 

Os Cerificados de participação com 40 horas, serão emitidos exclusivamente por meio 

digital obtidos no sistema FURG e encaminhado para o correio eletrônico indicado na 

inscrição. 
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EIXOS TEMÁTICOS 
 
Eixo 1: Mobilizações e movimentos sociais, educação popular e utopias 
Grupos: Nós do Sul: Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Identidades, Currículos e 
Culturas, GEFEAP - Grupo de Estudos Sobre os Fundamentos da Educação Ambiental e 
Popular e Educamemória. 
Coordenadores: Prof. Dr. Marcio Rodrigo Vale Caetano, Profª. Drª. Vânia Chaigar, Prof. Dr. 
Vilmar Pereira 
Ementa: Este eixo debate as utopias na perspectiva freireana como modos de estar-sendo-
no-mundo que exige a produção estética e ética do conhecer-existir. A construção do 
conhecimento é a possibilidade de "pro-jetar" e buscar no imaginado as redes de significados 
da existência. São nas utopias que demarcarmos a educação popular e as mobilizações e 
movimentos sociais como lócus privilegiados de pesquisa, reafirmando nosso compromisso 
com os que vivem em condição de subalternidade, a exemplo de mulheres, LGBT, pessoas 
com deficiência, indígenas e negr@s. Nesta direção, problematiza o projeto de escola pública 
e formação docente para as camadas populares; as astucias e táticas dos/as 
subalternizados/as; as produções estéticas e éticas de ordinários/marginalizados/periféricos; 
as memórias, narrativas e histórias dos movimentos populares e sociais; os processos de 
mobilizações populares e de suas gestões cotidianas; as experiências interativas entre 
cidades, crianças e animais se configuram como interesses deste eixos temáticos. 
 
 
Eixo 2: Docência e políticas de Educação Superior 
Grupo: Repes- Rede de estudos e pesquisas em Educação Superior 
Coordenadora: Prof.ª Drª Gionara Tauchen 
Ementa: O eixo temático vincula-se aos estudos e pesquisas sobre as políticas e docência 
na Educação Superior, epistemologia e processos pedagógicos, inovação e produção do 
conhecimento, gestão educacional e políticas de avaliação, organização e produção do 
conhecimento na pós-graduação. 
 
 
Eixo 3: Práticas educativas: políticas do corpo e modos de fazer viver  
Grupo: Observatório de Práticas Corporais e Políticas da vida 
Coordenador: Prof. Dr. Luiz Felipe Alcântara Hecktheuer 
Ementa: O presente eixo temático tem como objetivo a problematização dos modos como, 
em nossa sociedade, temos nos dedicado a projetar, programar, planejar a vida. Fazer viver 
é a tônica da contemporaneidade. Os modos pelos quais produzimos nossas vidas e visamos 
produzir a vida dos outros compõe este cenário constituindo políticas da vida. Noções como 
relações de poder, tomadas em sua positividade; problematização, como atitude de método 
em relação às práticas; programas, projetos e planos, que visam responder à dificuldades; 
têm possibilitado pensar sobre as práticas educativas em termos de sua constituição e 
implicações para os modos de viver. O corpo é central nestes processos. A estas questões 
se dedica este eixo.  
 
 
Eixo 4: Corpos, gêneros e sexualidades nos espaços educativos 

Grupo: Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola - GESE 
Coordenadora: Profª Drª Joanalira Magalhães 
Ementa: O presente eixo temático tem como objetivo oportunizar espaços de discussões e 
reflexões relativas às temáticas de corpos, gêneros e sexualidades nos diversos espaços 
educativos. A partir do entendimento de que questões centrais no estudo dessas temáticas 
referem-se ao papel das culturas, dos sistemas de significação e suas relações de poder, uma 



12 

 

vez que esses elementos sociais encontram-se implicados na constituição dos sujeitos, 
pretendemos discutir nesse eixo como são representadas, produzidas e (re)significadas as 
questões de corpos, gêneros e sexualidades, a partir dos discursos produzidos pelos 
diferentes campos do saber, em diversos espaços – mídia, religião, família, sistema de saúde, 
entre outros –, além da escola, os quais nos ensinam e nos educam como sujeitos. 
 
 
 
Eixo 5: Pesquisa como princípio cognitivo e formativo   
Grupo: CEAMECIM – Comunidades Aprendentes em Educação Ambiental, Ciências e 
Matemática 
Coordenadoras: Prof.ª Drª Elisabeth Brandão Schmidt e Profª Drª Carla Crivellaro 
Ementa:  Este eixo temático pretende discutir as relações existentes entre a pesquisa e os 
processos cognitivos e formativos na profissão docente. Abordará questões relacionadas: à 
pesquisa como parte inerente à docência; à relação professor-pesquisador; às múltiplas 
linguagens e expressões (literária; audiovisual; imagética; artística; entre outras) 
que contribuem com os processos de pesquisa na formação docente e para um aporte de 
qualidade ao processo de aprendizagem.  
 
 
Eixo 6: Infância e processos educativos 
Grupo: Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação da Infância - NEPE 
Coordenadoras: Prof.ª Drª Suzane Gonçalves e Prof.ª Drª Maria Renata Alonso Mota 
Ementa: Este eixo temático tem como propósito fomentar a interlocução entre pesquisas que 
tenham como temática a infância e os processos educativos na Educação Infantil, nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, ou em espaços não formais de educação, tais como família, 
igreja, abrigos e outras instituições. Considerando a abrangência do tema, o eixo acolhe 
trabalhos no âmbito das políticas públicas, da formação de professores, das práticas 
pedagógicas, bem como da história da educação, sociologia, filosofia e antropologia da 
infância. 
 
 
Eixo 7: Inclusão e diferenças 
Grupo: Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Processos de In/Exclusão 
Coordenadora: Prof.ª Drª Kamila Lockmann 
Ementa: O eixo temático vincula-se aos estudos e pesquisas acerca da inclusão escolar e 
social desenvolvendo discussões sobre os processos de in/exclusão na Contemporaneidade 
que envolvem as pessoas com deficiência, os sujeitos em vulnerabilidade social, as diferenças 
raciais, étnicas e culturais, entre outros. Discute-se ainda as políticas públicas para a inclusão 
no Brasil e as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas para o atendimento desses 
sujeitos. 
 
 
Eixo 8: Leitura, escrita e outras linguagens 
Grupo: Grupo de Estudos de Estudos em Alfabetização e letramento na infância -  GEALI 
Coordenadora: Prof.ª Drª Gabriela Medeiros Nogueira 
Ementa: Esse eixo temático recebe trabalhos, que apresentem resultados de pesquisa 
parciais ou concluídas sobre a leitura, a escrita ou outras formas de linguagens. Investigações 
advindas de diferentes campos do saber, desenvolvidas tanto em escolas, como em outros 
espaços com as mais diversas perspectivas metodológicas. 
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SUMÁRIO 
 

TRABALHOS APRESENTADOS POR 
EIXOS TEMÁTICOS 

 
Eixo 1: Mobilizações e Movimentos Sociais, Educação Popular e Utopias 
Coordenadores: Prof. Dr. Marcio Rodrigo Vale Caetano, Profª. Drª. Vânia Chaigar, 
Prof. Dr. Vilmar Pereira  
 

Título dos trabalhos Autores 

A resolução de conflitos escolares: uma 
proposta de intervenção no IFSUL 

Alexandre Oliveira Silva – IFSUL 
Lúcio Jorge Hammes – UNIPAMPA 

A educação ambiental não formal como 
produto da luta ecológica 

Antonio Carlos Porciúncula Soler- 
FURG 

A arte e educação como suporte para 
discussão do lugar social das mulheres 
negras no espaço urbano no brasil do 
século XIX 

Andressa Farias Barrios – FURG 
 

Reflexões sobre o direito educacional no 
novo constitucionalismo latino-americano 

Deise Brião Ferraz- FURG 
Carlos André Sousa Birnfeld- FURG 

Combater é preciso: a tradição e figura de 
Paulo Freire no discurso do movimento 
escola sem partido 

Elvis Patrik Katz - FURG 
Andresa Silva da Costa Mutz - FURG 

O currículo plural proporcionado pela EMEI 
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de um projeto social 

Marcel Jardim Amaral - Faculdade de 
Educação São Luís 
Laís Braga Costa - Universidade de 
Cruz Alta. 

 

 

Eixo 2: Docência e políticas de Educação Superior 
Coordenadora: Prof.ª Drª Gionara Tauchen  
 

Título dos trabalhos Autores 

Professor Comunitário e Programa Mais 
Educação: caracterizações e concepções 

Agnaldo Mesquita de Lima Junior - 
FURG 
Gionara Tauchen - FURG  

A Educação Ambiental no Curso de 
Pedagogia da FURG: Um estudo de caso 
na Turma 2013-2016. 

Andressa Queiroz Souza - FURG 
Tamires Lopes Podewils - FURG 
Alana das Neves Pedruzzi - FURG 

Um olhar metodológico sobre os planos de 
estudos 
 

Giselda Mesch Ferreira da Silva 
Simone Kath Tomaschewski – 
UFPEL/UFRGS 
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Imbricações: políticas públicas de 
educação ambiental e a formação de 
professores 

Darlene Silveira Cabrera - FURG  
Alex Nunes Molina - FURG  
Joelma Madruga Furtado - FURG 

 
 

 

Eixo 3: Práticas educativas: políticas do corpo e modos de fazer viver  
Coordenador: Prof. Dr. Luiz Felipe Alcântara Hecktheuer 
 

Título dos trabalhos Autores 

Sobre construir um método próprio em 
pesquisa relato das decisões de método 
tomadas em uma pesquisa de mestrado 

Luciana Vitoria da Silva - FURG 

Luiz Felipe Alcantara Hecktheuer - 
FURG 

Tecendo discussões sobre o discurso 
midiático contemporâneo e a fabricação de 
um estilo de vida jovem 

Bárbara Hees Garré  - Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia 
Sul-rio-grandense 
Guilherme Rego Rockembach - 
Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Sul-rio-grandense 
Suélem do Sacramento Costa de 
Moraes - - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Sul-
rio-grandense 

Quais são as regras do jogo? A 
governamentalidade neoliberal em pauta 
na condução das condutas juvenis 

Ana Carolina Sampaio Zdradek - 
FURG 
Dinah Quesada Beck - FURG 

Estética arte-experiência e cultura visual Jésica Hencke - UFPEL 
Úrsula Rosa da Silva - UFPEL 

Projetos esportivos e programa BGV na 
paz: constituindo biopolíticas na cidade do 
Rio Grande – RS 

Evandro dos Santos Nunes - FURG 
Luiz Felipe Alcantara Hecktheuer - 
FURG 

O laboratório de problematização: noções 
acerca da formação inicial em educação 
física e seus possíveis campos de atuação 

Lucas Costa Linck - FURG 
Luiz Felipe Alcantara Hecktheuer - 
FURG 

Conhecimentos neurocientíficos e 
construção da autonomia na escola 

Marcelo Cadaval da Fonseca – FURG 
Fernanda Antoniolo Hammes de 
Carvalho - FURG 

A construção de um roteiro interpretativo 
na mata da biologia, viçosa-mg, em 
parceria com estudantes do ensino 
fundamental 

Gisleine Cruz Portugal - FURG 
Gínia Cezar Bontempo - Universidade 
Federal de Viçosa 
Cristiane Gularte Quintana - FURG 
Aline Duarte Batista - Universidade 
Federal de Viçosa 
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Eixo 4: Corpos, gêneros e sexualidades nos espaços educativos 
Coordenadora: Profª Drª Joanalira Magalhães 
 

Título dos trabalhos Autores 

Os temas gênero e sexualidades no 
processo de formação e prática docente 

Luciano Pereira dos Santos – UFPel  
Vanessa Silva da Silva - UFPel  
Leila Duarte Reis - UFPel 

 
 

 

Eixo 5: Pesquisa como princípio cognitivo e formativo 
Coordenadoras: Profª Drª Elisabeth Schimidt e Prof.ª Drª Carla Crivellaro 
 

Título dos trabalhos Autores 

Educação Ambiental e Escola: criação de 
saberes e verdades no mundo 

Melina Terra dos Santos - FURG 

Microintervenções ecosóficas na formação 
em Educação Ambiental 

Augusto Luis Medeiros Amaral- 
FURG 
Raquel Avila Amaral - PPGEA/FURG 

Projeto Político-Pedagógico: 
problematizando reflexões e revisões a 
partir de dois Projetos de Intervenção 

Maria Alice de Freitas Sias - 
UNIPAMPA 
Debora Tatiani Portilho Sanes - 
UNIPAMPA 
Paula Trindade da Silva Selbach - 
UNIPAMPA 

Música, ação e reflexão: educação musical 
na EMEF Cinco de Maio 

Bruno Felix da Costa Almeida - 
UERGS 
Cristina Rolim Wolffenbüttel - UERGS 

O perfil do professor de inglês e as 
implicações na formação desses docentes 

Eveline Caren Genesini Pereira – 
FURG 
Vanise dos Santos Gomes – FURG 

O papel da coordenação pedagógica na 
implementação das Situações de Estudo: o 
caso da/na escola Loréa Pinto – Rio 
Grande/RS 

Felipe Nobrega Ferreira - FURG 
Tatiane Beatris Gonçalves de Souza - 
E.E.M Prof. Carlos Loréa Pinto 

O uso das histórias em quadrinhos na 
educação básica para estimular a 
discussão e a prática de valores éticos 

Luciano Soares Lima - FURG 
Elisabeth Brandão Schmidt - FURG 
Cláudio Tarouco de Azevedo - 
UFPEL 

Direcionamentos das políticas públicas 
educacionais para formação de 
professores de língua portuguesa 

Joelma Madruga Furtado - FURG 
Darlene Silveira Cabrera - FURG 
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Eixo 6: Infância e processos educativos 
Coordenadoras: Prof.ª Drª Maria Renata Alonso Mota e Prof.ª Drª Suzane Gonçalves. 
 

Título dos trabalhos Autores 

A convivialidade nos espaços da Educação 
Infantil: a escola como um lugar de 
encontro 

Eleonora das Neves Simões - UFPEL 
Maria Carmen Silveira Barbosa - 
UFRGS 

A emergência do atendimento à infância e 
o governamento dos sujeitos infantis 

Carolina D. Capilheira - FURG 
Maria Renata A. Mota- FURG 

Arte e cultura regional no cotidiano da 
Educação Infantil 

Lígia Maria Oliveira de Quadros - 
FURG 
Gabriela Medeiros Nogueira - FURG 
Eliane Costa Brião - FURG 

Caminhos para pensar as práticas 
educativas: participação na escola de 
meninos e meninas 
 

Jeruza da Rosa da Rocha – UFPEL 
Marta Nörnberg - UFPEL 

Narrativas do cotidiano escolar: o fazer 
docente e a indisciplina 

Tais Barbosa Rodrigues – FURG 
Patrícia Ignácio - FURG 

Cuidado/educação de bebês e crianças 
bem pequenas: as contribuições do curso 
de Pedagogia na formação de 
estudantes/professoras da Educação 
Infantil 

Alana Dafne Tavella - FURG. 
Maria Renata Alonso Mota - FURG 

O pré-livro Viva o Circo: uma produção 
gaúcha embasada no método global de 
contos (RS, décadas de 1960-1970) 

Indiara Gaia da Silva - UFPEL  
Eliane Teresinha Peres - UFPEL 
 

A mediação de conflitos através dos alunos 
numa concepção ativa: a sala de aula como 
espaço de atuação 

Quelen Pereira Pinheiro – 
UNIPAMPA  
Patrícia dos Santos Moura– 
UNIPAMPA 
 

Avaliação das crianças pequenas: um 
olhar sobre os documentos de 
compartilhamento da avaliação na pré-
escola  

Daiane Monique Pagani Lopes 
 
 

A avaliação na Educação Infantil: uma 
análise a partir de relatórios de uma 
professora 

Gabriela Ortiz Prado – Prefeitura 
Municipal do Rio Grande  
Gabriela Medeiros Nogueira – FURG 

A emergência do discurso do consumo na 
Base Nacional Comum Curricular – os 
saberes do consumo no processo de 
escolarização 

Patrícia Ignácio - FURG 

Educação Infantil: As Políticas Públicas e a 
Base Nacional Comum Curricular para a 
Educação Infantil 
 

Vanessa Silva da Silva - UFPEL 
Leila Duarte Reis– UFPEL 
Luciano Pereira dos Santos - UFPEL 

Experiências e aprendizagens em uma 
turma de pré-escola 

Eneusa Mariza Pinto Xavier- FURG 
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Processo de formação permanente na 
escola: uma proposta pioneira no município 
do Rio Grande/RS 

Bruna Pires dos Santos – FURG 
Suzane da Rocha Vieira Gonçalves – 
FURG 

A prática do supermercado no ambiente 
escolar: A capacitação dos sujeitos 
escolares para a sociedade de consumo  

Nicoli Peroza Ramos -  
  
 

 

Eixo 7: Inclusão e diferenças 
Coordenadora: Prof.ª Drª Kamila Lockmann 
 

Políticas de inclusão e formação de 
professores de educação física: um olhar 
para o perfil do egresso 

Roseli Belmonte Machado – FURG 

 

Os discursos da inclusão escolar: 
estratégias de governamento que 
mobilizam o discente normal ao projeto 
inclusivo 

Camila Bottero Corrêa – FURG 

 

A modulação das condutas das pessoas 
com deficiência e a política de inclusão 
escolar 

Graciele Marjana Kraemer - UFRGS 
 

Geração eleita: constituindo sujeitos-jovens 
e suas marcas em processos de 
in/exclusão 

Daniela Medeiros de Azevedo Prates 
-IFSUL 

Jovens em situação de vulnerabilidade 
social e a sociedade de consumo: 
consumir para pertencer 
 

Paula dos Santos Alves Marques – 
FURG 
 

Ciclo de alfabetização – PNAIC- ANA: 
desdobramentos das práticas de 
in/exclusão  
Na escola contemporânea 

Rosimar Isidoro Machado - FURG 
Kamila Lockmann - FURG 
 

Avaliação nacional da alfabetização 
(ANA):reconfigurações contemporâneas na 
arte de governar. 

Pâmela Bittencourt - FURG 
Priscila Oleto de Oliveira –FURG 
Kamila Lockmann-FURG 

O ensino-aprendizagem de matemática e 
a deficiência intelectual 

Lidiane Maciel Pereira - UFPel  
Daniela Stevanin Hoffmann - UFPel 

Adaptação Curricular Individualizada: Uma 
caminhada em busca das legislações. 

Debora Tatiani Portilho Sanes -
UNIPAMPA 
Paula Trindade da Silva Selbach - 
UNIPAMPA 

Práticas Pedagógicas e as novas 
tecnologias: O ensino de História e a Lei 
11645/2008. 

Cristiane Bartz de Ávila - UFPEL 
 

Educação Inclusiva: Algumas reflexões Thaiany D´Avila Rosa. - UFPEL 
Maria das Graças Carvalho da Silva 
Medeiros Gonçalves Pinto - UFPEL 

A pedagogia hospitalar como uma 
estratégia de investimento nos sujeitos 
doentes 

Emiliane Rodrigues Dominguez - 
FURG 
Kamila Lockmann - FURG 
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A cultura da inclusão escolar: produção do 
discurso normalizador 
 

Suzana Mattos da Rosa - Instituto 
Federal Sul-rio-grandense/ Campus 
Pelotas 
Simone da Cunha Farias - Instituto 
Federal Sul-rio-grandense/ Campus 
Pelotas 
Bárbara Hees Garré - Instituto Federal 
Sul-rio-grandense/ Campus Pelotas 

 
 
Eixo 8: Leitura, escrita e outras linguagens 
Coordenadora: Prof.ª Drª Gabriela Medeiros Nogueira 
 

Título dos trabalhos Autores 

Língua materna e língua oficial: um estudo 
sobre os usos e a coexistência entre a 
Língua Crioula Cabo-Verdiana e a Língua 
Portuguesa nos anos iniciais de uma 
escola em Cabo Verde. 

Kelly de Aguiar Arruda– FURG 

 

Práticas de leitura literária como 
experiência de agregadora da família 

Lucas Gonçalves Soares – UFPel 

 

Cadernos de alunos em fase de 
alfabetização (1949 - 1979): a 
concomitâncias dos tipos de letra cursiva e 
script 

Alessandra Amaral da Silveira– 
UFPel 

Avaliação diagnóstica nas etapas finais da 
EJA: uma perspectiva de letramento nas 
diferentes áreas do conhecimento 

Verônica Rodrigues de Lima - 
UNIPAMPA 
Patrícia dos Santos Moura - 
UNIPAMPA 

Um estudo sobre o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa 
 

Sheila Pedroso da Conceição - 
FURG 
Suzane da Rocha Vieira Gonçalves - 
FURG 

(Re) construindo a identidade docente 
alfabetizadora a partir dos espaços 
formativos propostos dentro da escola. 

Paula Pires Da Silva – FURG 
Suzane Da Rocha Vieira Gonçalves – 
FURG 

Representação e governo: constituindo 
sujeitos a partir das lições evidenciadas 
nas histórias em quadrinhos 

Keli Avila dos Santos- FURG 
Andresa Silva da Costa Mutz - FURG 
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TRABALHOS APRESENTADOS PELOS 
 GRUPOS DE PESQUISA 

___________________________________________ 
 
 

Título Dos Trabalhos Autores 

Grupo de Pesquisa “Gestão, Currículo e 
Políticas Educativas”  

Álvaro Moreira Hypolito - UFPEL 
Cristiane Bartz de Ávila - UFPEL 
Deise Ramos da Rocha - UFPEL 
Simone Gonçalves da Silva - UFPEL 

A Filosofia como potência do 
pensamento: Pesquisas, ações 
extensionistas e desafios do Grupo de 
Estudos Educação, Cultura, Ambiente e 
Filosofia 

Gisele Ruiz Silva –FURG 
Lorena Santos da Silva –FURG 
 

História da Alfabetização, Leitura, 
Escrita dos Livros Escolares - HISALES 

Vania Grim Thies - UFPEL 
Eliane Peres - UFPEL 
Chris de Azevedo Ramil- UFPEL 

Grupo de Estudos em Alfabetização e 
Letramento na Infância – GEALI 

 

Gabriela Medeiros Nogueira - FURG 
Silvana Maria Bellé Zasso - FURG 
Kelly de Aguiar Arruda - FURG 
Mariana Herrera Ojeda - FURG 
Eliane Costa Brião - FURG 
 Thaís Fernandes Ribeiro Nóbrega - 
FURG 

Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Educação e In/Exclusão - GEIX 

Kamila Lockmann - FURG 
Roseli Belmonte Machado - FURG 
Rosimar Isidoro Machado - FURG 
Emiliane Rodrigues Dominguez - 
FURG 
Pâmela Bittencourt - FURG 
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TRABALHOS COMPLETOS POR 
EIXOS TEMÁTICOS 
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Eixo 1: Mobilizações e Movimentos Sociais, Educação 
Popular e Utopias 
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A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ESCOLARES: UMA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO NO IFSUL 

 

Alexandre Oliveira Silva – IFSUL 

alexandresilva@ifsul.edu.br  

 

Lúcio Jorge Hammes – UNIPAMPA 

luciojh@gmail.com  

 

RESUMO 

O presente trabalho emerge da pesquisa de mestrado realizada através do Programa de Pós-graduação 

em Educação da Fundação Universidade Federal do Pampa – Campus Jaguarão, implementada no IFSul 

– Campus Bagé, onde o pesquisador atua como orientador educacional. Ela tem por objetivo geral 

compreender os processos de mediação de conflitos a partir de uma ótica freireana e de uma abordagem 

construtiva, visando a formação colaborativa dos educadores do IFSul – Campus Bagé. A intervenção 

está sendo aplicada, neste momento, metodologicamente embasada numa abordagem qualitativa, a partir 

de uma pesquisa participante - estruturada em círculos de aprendizagem, realizados com os educadores 

da Educação Técnica de Nível Médio. A pesquisa encontra sua justificativa no amplo diagnóstico 

realizado pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE), referente ao ano de 2016, que aponta para a 

necessidade de qualificação dos educadores do IFSul para a mediação de conflitos escolares e para a 

promoção de um bom clima e cultura organizacional, que por fim redundem na melhoria das condições 

de ensino e de aprendizagem institucionais. 
 

Palavras-chave: mediação de conflitos, educadores, IFSul. 

 

 

Introdução 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio-grandense (IFSul) tem 

uma história que começa a cerca de cem anos na cidade de Pelotas (Rio Grande do Sul - RS) e 

que é marcada pela tradição e excelência na formação técnica e tecnológica da Região Sul do 

estado. Hoje, depois de dois períodos de expansão e após assumir nova natureza jurídica 

enquanto Instituto Federal (desde 2008) o IFSul está presente em quatorze cidades do RS, com 

cerca de mil e seiscentos servidores e dezessete mil alunos, distribuídos entre o Ensino Técnico 

Integrado ao Médio, Ensino Técnico Subsequente, Graduações (licenciaturas, bacharelados, 

tecnológicas), pós-graduações em nível de especializações e mestrados. O Campus Bagé, no 

entanto, foi inaugurado em quatro de outubro de dois mil e dez e conta atualmente com um 

quadro de quarenta servidores docentes e trinta servidores técnicos administrativos em 

educação - a maioria com um ótimo nível de qualificação, bem como uma demanda de 700 

alunos, distribuídos nos Cursos Técnicos Integrados ao Médio em Agropecuária e Informática, 

Curso Técnico Subsequente em Agroindústria e Curso Superior em Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. O Câpus Bagé, no entanto, possui uma boa infraestrutura, já que 

conta com um amplo bloco administrativo, dois blocos de salas de aula e elaboratórios de 

mailto:alexandresilva@ifsul.edu.br
mailto:luciojh@gmail.com
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informática e dois blocos de laboratórios dos cursos técnicos, amplo terreno, não havendo 

apenas um ginásio esportivo – o que está sendo pleiteado pela atual gestão. 

Já tendo sido realizado um breve histórico e explicitada a demanda educativa e as 

condições de infraestrutura e de recursos humanos do IFSul é que será dado início à 

apresentação dos dados coletados, para a análise específica das situações de mediação de 

conflito e de relações humanas das quais o Serviço de Orientação Educacional (SOE) participa 

com: a direção do Campus, Chefia de Ensino, Pesquisa e Extensão, Coordenação de Ensino, 

Supervisão Pedagógica, Coordenadores de Cursos e/ou professores, Psicóloga e Assistente 

Social ou realiza individualmente, que perfazem o diagnóstico da realidade socioeducativa do 

Instituto, em nível de estudo preliminar. 

Ao revisar todos os registros do Serviço de Orientação Educacional (SOE) do IFSul - 

Campus Bagé, realizados ao longo do ano letivo de 2016, referentes aos alunos do Ensino 

Técnico Integrado ao Médio, é possível constatar uma incidência significativa de situações de 

conflito com causas e motivações das mais variadas, cujos desdobramentos refletem de forma 

negativa sobre as relações humanas ali estabelecidas e sobre os resultados acadêmicos dos 

discentes, redundando em ocorrências de casos de cyberbully, violência verbal, física e mental 

entre alunos, conflitos estes, que envolvem de forma mais evidente as famílias dos educandos. 

Bem como, em termos pedagógicos, mais diretamente vinculados aos educadores, 

conflitos em torno da temática da inclusão de alunos PCD, rendimento/ frequência/ 

comportamento dos alunos (onde há a maior concentração de ocorrências), avaliação da 

aprendizagem, metodologia de ensino docente, postura profissional docente, 

reprovação/retenção dos educandos. 

 Já no que pese aos alunos, a maioria das ocorrências registradas no SOE, em 2016, dão 

conta, novamente, da tríade rendimento/ frequência /comportamento que em parte significativa 

envolvem participação familiar. Mas também existem registros de dano ao patrimônio, 

bullying, cyberbully, homofobia, sexualidade, reprovação/ retenção, atrasos, drogadição e de 

escrituração escolar. 

Estas situações, conforme registros do SOE, são atendidas e mediadas, na maioria das 

vezes, em condições ideais, primeiro pelos assistentes de alunos que registram em livro ata até 

a terceira ocorrência leve, onde só então, é feito o encaminhamento do aluno(a) ao Orientador 

Educacional ou mesmo aquelas (mais graves) que já são encaminhadas diretamente ao SOE, 

sem muitas vezes passar pela Assistência de Alunos, o que tem sido bastante frequente. 

Enquanto outras vezes a mediação destas situações é realizada pela Supervisora Pedagógica 

e/ou pela Equipe Gestora do Campus, ou, em situações mais graves, pela Comissão de 
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Mediação de Conflitos (que reúne todos estes profissionais) para deliberações quanto à sanções 

disciplinares previstas na Organização Didática Institucional. Não havendo, no entanto, uma 

participação mais efetiva dos educadores nesse processo de mediação de conflitos. 

Diante desta conjuntura, faz-se necessária a construção de conhecimentos e saberes 

profissionais nestes educadores para a mediação das relações humanas e dos conflitos não 

apenas de forma preventiva, principalmente no que se refere à situações de violência, mas 

sobretudo de forma construtiva, através de sua formação permanente destes profissionais. Para 

Freire (1996, p. 56): “O professor que não leva a sério sua formação, que não estuda, que não 

se esforça para estar à altura de sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades de 

sua classe”. 

Ainda sobre a formação docente Barboza e Müller (2017, p. 588) afirmam que: 

 

Falar sobre formação docente e suas implicações para a atuação na escola como se 

configura hoje, apesar de parecer um assunto bastante explorado, ainda causa 

desconforto e bastante polêmica, principalmente dentro das escolas, já que o 

entendimento sobre educação, mesmo entre os que já estudaram a respeito da sua 

função no que diz respeito a seu papel na sociedade contemporânea, causa confusões 

no aspecto semântico do termo. 
 

 Ao buscar conhecimentos, de forma colaborativa, sobre a mediação de conflitos, os 

educadores estarão preparados para tratar as situações conflitivas, que não envolvem violência 

de qualquer tipo, como naturais às relações humanas, que são estabelecidas num ambiente 

escolar onde a liberdade, a autonomia e a criticidade são o pano de fundo de um trabalho 

pedagógico que se imagina emancipatório. Nesta perspectiva, Estêvão (2008, p. 210), afirma 

que: 

Assim sendo, o conflito na escola ganha um novo sentido: ele é encarado de modo 

positivo e até como necessário ao crescimento dinâmico do ser humano, dependendo 

sobretudo do modo como forem tratados e solucionados, dentro de um ambiente 

afectivamente quente e construtivo. 
 

 

 Para tanto, espera-se desenvolver saberes nos educadores que os habilitem para 

o exercício democrático da docência. Preparando-os para o estabelecimento de um diálogo e de 

uma escuta especializada que possibilitem um espaço pedagógico pacífico e prazeroso para os 

alunos e para os próprios profissionais da educação. 
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Metodologia 

A pesquisa adota uma abordagem científica qualitativa. 

 
A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo as 

ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de análise, 

derivados do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, da teoria 

crítica e do construtivismo, e adotando multimétodos de investigação para o estudo do 

fenômeno situado no local em que ocorre, e enfim, procurando tanto encontrar o 

sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas dão a eles. 

(CHIZZOTTI, 2003, p.2). 
 

 Esta pesquisa, entretanto, adota também a metodologia intervencionista já que o 

pesquisador se propõe a intervir na realidade sociedutiva do IFSul, através de uma formação 

colaborativa que ocorrerá em meio aos círculos de aprendizagem, que redundarão, por fim, na 

qualificação das práticas pedagógicas dos educadores para a mediação construtiva dos conflitos 

escolares. 

 Parafraseando Triviños (1987), os pesquisadores Selau et al (2017, p. 148) 

afirmam que: 

o pesquisador que se constitui a partir de inserção de seu contexto tem possibilidades 

de produzir compreensões efetivas, ou seja, potencialmente, é portador de um menor 

risco de produzir interpretações equivocadas desta realidade que o envolve. Pode-se 

dizer ainda que a pesquisa que se realiza tendo como condição a inserção profissional 

do pesquisador contribui para que os valores do grupo não sejam tão diversos dos do 

pesquisador. 
  

Considerando que a intervenção nesta pesquisa só é possível se houver a participação 

efetiva e colaborativa dos educadores no processo de construção de conhecimentos e saberes 

acerca da mediação de conflitos, embora o pesquisador possa fazer suas proposições no sentido 

de manter o foco no tema da pesquisa, ainda assim, este estará aberto às inferências destes 

profissionais, na tomada de decisões sobre a dinâmica e sobre os conceitos a serem 

problematizados nos circulos de aprendizagem, atuando como um animador do círculo. 

 Os circulos de aprendizagem foram escolhidos, para fins de intervenção, por que 

possibilitam um ambiente de diálogo aberto e responsável, que coaduna com a proposta de 

educação freireana, de formação colaborativa e de construção coletiva de novos conhecimentos, 

com base nas teorias e experiências profissionais dos professores. 

Para explicar os Círculos de Aprendizagem, relacionando com Círculos de Cultura 

propostos por Freire em “Pedagogia do Oprimido”, Hammes et al (2017, p. 104) começam com 

a definição do que é um círculo, neste contexto: “Estes círculos encontram sua referência básica 

no diálogo, entendido como um elemento essencial no processo educativo, e respondem à 

exigência radical das pessoas que não podem se construir fora da comunicação”. 
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 Complementando o conceito de Círculo de Aprendizagem os autores explicam 

aprendizagem a partir das ideias de Freire: 

O processo de aprendizagem proposto por Freire é aquele em que todos aprendem na 

comunhão de saberes, na dinâmica dos círculos, onde o educador é um animador, 

aquele que ajuda a descobrir e fixar conhecimentos, assumindo a postura de aprender 

e ensinar, numa relação dialógica. (HAMMES et al, 2017, p. 105). 
 

 

 No contexto desta pesquisa, para tanto, os círculos de aprendizagem envolverão 

os educadores do IFSul – Campus Bagé, enquanto o animador será o Orientador Educacional, 

proponente da pesquisa. 

Ao considerar a proximidade entre pesquisador e educadores, almejada nos círculos de 

aprendizagem, é que se chega à conclusão de que a metodologia de pesquisa mais adequada é 

a Pesquisa Participante. Nela o pesquisador ajudará os educadores a tomarem consciência de 

sua capacidade de transformação da realidade onde estão inseridos. Freire, nesta perspectiva, 

afirma que: 

O homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na transformação 

da realidade se não for ajudado a tomar consciência da realidade e da sua própria 

capacidade para transformar [...]. Ninguém luta contra forças que não entende, cuja 

importância não meça, cujas formas e contornos não discirna; [...] Isto é verdade se se 

refere às forças da natureza [...] isto também é assim nas forças sociais [...]. A realidade 

não pode ser modificada senão quando o homem descobre que é modificável e que 

ele o pode fazer. (1977, p. 48). 
   

 Ressaltando, para mais, a importância do protagonismo dos sujeitos epistêmicos 

na pesquisa é Streck e Adams afirmam que: “O processo participativo na dinâmica da pesquisa 

estimula a postura de sujeitos ativos, reconhecendo e reforçando seu papel de protagonista na 

produção do espaço sociocultural, onde o conhecimento já não busca mais a certeza, mas a 

criatividade.” (2017, p. 254). 

 Conclui-se, assim, a discussão sobre a abordagem metodológica, desta pesquisa, 

com as palavras de Brandão e Borges, quando explicam que: 

 

Na pesquisa participante, sempre importa conhecer para formar pessoas motivadas a 

transformarem os cenários sociais de suas próprias vidas e destinos. As abordagens de 

pesquisa participativa aspiram a participar de processos mais amplos e contínuos de 

construção progressiva de um saber mais partilhado, mais abrangente e mais sensível 

às origens do conhecimento popular. (2017, p. 51). 

 

Histórico da Mediação de Conflitos no Mundo 

 

 Para iniciar esta discussão teórica, primeiro faz-se necessário conceituar conflito. 

Sendo utilizada para tal a definição dada por Chrispino (2017, p. 15 e 16): 
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Conflito é toda opinião divergente ou maneira diferente de ver ou interpretar algum 

acontecimento. A partir disso, todos os que vivemos em sociedade temos a experiência 

do conflito. Desde os conflitos próprios da infância, passamos pelos conflitos pessoais 

da adolescência e, hoje, visitados pela maturidade, continuamos a conviver com o 

conflito intrapessoal (ir/não ir, fazer/não fazer, falar/não falar, comprar/não comprar, 

vender/não vender, casar/não casar etc.) ou interpessoal, sobre o qual nos deteremos. 

São exemplos de conflito interpessoal a briga de vizinhos, a separação familiar, a 

guerra e o desentendimento entre alunos. […] O conflito, pois, é parte integrante da 

vida e da atividade social, quer contemporânea, quer antiga. Ainda no esforço de 

entendimento do conceito, podemos dizer que o conflito se origina da diferença de 

interesses, de desejos e de aspirações. Percebe-se que não existe aqui a noção estrita 

de erro e de acerto, mas de posições que são defendidas frente a outras, diferentes. 

(apud CHRISPINO; CHRISPINO, 2002). 
 

 Por fim, já adotando uma abordagem construtiva do conflito, Possato utiliza a 

definição de Madalena Freire: 

 

Parafraseando Madalena Freire (1992), o conflito é uma oportunidade de ruptura do 

estabelecido para que se construa algo novo. Assim, somente pelo conflito 

(compreendido em sentido amplo) há o desenvolvimento dos indivíduos, dos grupos, 

das instituições. Embora os conflitos façam parte de nossa vida e inclusive 

representem uma parte construtiva das relações humanas, continuam sendo 

considerados pelas pessoas e instituições como algo negativo, anormal, que deve ser 

expurgado da sociedade. Do mesmo modo, na escola, como instituição educativa, não 

poderia ser diferente. (POSSATO et al, 2016, p. 358). 
 

 

 Dentre as estratégias de resolução de conflitos a mediação é uma das mais 

eficientes, onde através da negociação e do estabelecimento de acordos e de parcerias de 

corresponsabilidade a harmonia e a paz são perseguidas. Ela envolve a comunidade escolar 

como um todo. Para tal, nem todas as realidades estão preparadas para a mediação de conflitos 

ou esta estratégia é a mais indicada. Pois para que haja mediação é necessário o estabelecimento 

de uma relação, de um vínculo de confiança, respeito, diálogo, autonomia, responsabilidade, 

liberdade e solidariedade entre os sujeitos/ autores sociais. 

A mediação de conflitos (Possato, 2016), entretanto, surge há cerca de cinquenta anos 

atrás, no âmbito jurídico dos Estados Unidos e logo em seguida na França, quando se buscavam 

meios baratos e menos formais para resolver situações de conflito que envolvessem 

comunidade, família e mediação penal. Com o tempo a mediação de conflitos começa a se 

distanciar da resolução de litígios, embora continue utilizando técnicas de conciliação e 

arbitragem, assumindo posturas mais técnicas e instrumentais. 

No que diz respeito especificamente aos conflitos escolares (Possato, 2016), os 

primeiros registros de mediação escolar datam da década de 1980, nos Estados Unidos, nos 

Centros de Mediação Comunitária, para os quais crianças e jovens em situação de conflito eram 
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encaminhados. A maioria destes conflitos tinham sua origem ou poderiam redundar na 

discriminação étnico-racial, comum na escolas entre professores e alunos, bem como entre os 

alunos e seus pares, e pior que isso, em situações de violência. A dificuldade de conviver com 

a diversidade, principalmente nos países onde a miscigenação é a única realidade, produziu uma 

série de tensões sociais que ocasionaram conflitos, que muitas vezes terminaram em violência. 

Neste período, a concepção de mediação de conflito passa a considerar a importância 

da negociação psicossocial - ponderando aquilo que se ganha e se perde com o conflito. Há 

assim um incentivo à voluntariedade na resolução de conflitos, onde os envolvidos assumem 

seu papel de protagonistas (sujeitos) na busca dos significados imbricados no conflito, para sua 

resolução pacífica. 

Nos anos 1990 (Possato, 2016), por conseguinte, começam a ser implementadas novas 

estratégias de mediação de conflitos em diversos países, tendo como figura central a pessoa do 

mediador. 

O mediador, nesta perspectiva, buscando a neutralidade e a imparcialidade e 

preservando a confidencialidade, seria responsável por oferecer uma escuta especializada aos 

protagonistas para que possam entrar em acordo, traçando estratégias consensuais para que o 

conflito seja amenizado. “O mediador não é aquele que dá as respostas a um conflito, ele não 

deve fornecer "soluções"; é o responsável por oportunizar um espaço onde o conflito seja 

reelaborado, reformulado e repensado de maneira construtiva”. (ZAMPA, 2009 apud 

POSSATO et al, 2016, p. 359). Para tal, o mediador precisa construir conhecimentos e saberes 

que qualifiquem a comunicação, o diálogo e a compreensão profunda dos conflitos, no ambiente 

institucional, para que possa mediar suas soluções. Daí a importância da formação continuada 

dos mediadores de conflitos escolares. 

O Brasil, no entanto, segundo (Possato, 2016) tem sua história recente marcada pelo 

combate aos diferentes tipos de violência. Na década de 1990, através da Secretaria de Direitos 

Humanos do Ministério da Justiça, implementou-se o “Programa Paz nas Escolas”. Nele eram 

ofertadas formações a professores e a policiais para o combate à violência nas escolas. A partir 

desta época, todos os entes federativos e muitas organizações não-governamentais passaram a 

desenvolver ações no sentido da resolução e mediação pacífica de conflitos. 

Inserindo-se no âmbito escolar, as ONGs (Organizações Não Governamentais) 

brasileiras, tais como: Sou da Paz e Viva Rio, representam a atuação do Terceiro Setor, desde 

a década de 1990, no combate aos conflitos e à violência surgidos em meio à comunidades 

carentes não apenas das grandes regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo, mas 

também ampliando sua atuação através de ações que mobilizaram a sociedade e comunidades 
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de todo o país. Participando de ações, inclusive, de âmbito internacional. Ações estas que 

redundaram na diminuição de situações de conflito e dos registros de violência em escolas 

destas comunidades atendidas pelas ONGs. 

 No Rio de Janeiro, em 2000, foi criado o “Projeto Escola de Mediadores”, 

aplicado em duas escolas da periferia, onde os alunos eram capacitados para mediar os conflitos 

entre seus colegas. Experiências similares foram aplicadas em algumas escolas de cidades como 

São Paulo e Porto Alegre e no Estado do Ceará. 

Em 2010, o Estado de São Paulo, criou a função do Professor Mediador Escolar e 

Comunitário, em resposta ao grande número de situações de violência ocorridas nas escolas 

paulistanas, amplamente divulgadas pelas mídias. 

 
Esse profissional deveria, entre outras funções, “adotar práticas de mediação de 

conflitos no ambiente escolar e apoiar o desenvolvimento de ações e programas de 

Justiça Restaurativa” (Resolução SE n. 19, 2010, art. 7º). Os PMECs seriam os 

professores responsáveis pelo desenvolvimento do Sistema de Proteção Escolar, um 

programa da SEESP. Quase mil professores de diferentes áreas de ensino poderiam 

atuar como PMECs nas escolas estaduais paulistas em 2010. Hoje há mais de três mil 

PMECs atuando no Estado de São Paulo. (POSSATO et al, 2016, p. 363). 
 

 

Porém, a pesquisadora Possato, em sua pesquisa de doutoramento (2014), através do 

estudo etnográfico, pode constatar que os PMECs em sua maioria não desempenhavam as 

funções para as quais eram admitidos, atuando em desvio de função, como: diretor, 

coordenador, inspetor, professor, secretário; em péssimas condições de trabalho. 

Contudo, no que pese ao caso brasileiro, pode-se inferir que as experiências acerca da 

mediação de conflitos escolares, em nível de políticas públicas e ações implementadas no 

âmbito escolar, são bastantes incipientes, necessitando de maiores investimentos e de um 

tratamento sério por parte dos governantes. Para que as experiências exitosas não fiquem apenas 

por conta de inciativas do Terceiro Setor (sociedade organizada). 

 

Contribuições de Paulo Freire para a formação continuada de educadores mediadores de 

conflitos escolares. 

O educador Paulo Freire (1921 a 1997) é um dos maiores ícones da educação brasileira. 

Reconhecido mundialmente por sua proposta de uma educação progressista, crítica, libertadora, 

emancipatória, dialógica, dialética, democrática, cidadã e popular. Marca um importante 

momento histórico-epistemológico, situando-se na linha epistemológica crítico-emancipatória. 

Freire chama a atenção para a humanização das práticas pedagógicas, para que se 

perceba o educando em sua integralidade, desprendidas da mera burocracia pedagógica e 
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vinculadas à assunção da identidade cultural deste sujeito histórico. 

Ao falar de relações humanas é impossível desconsiderar a existência dos conflitos nelas 

imbricados, já que a convivência humana, nem sempre, é harmônica, bem como, nem sempre, 

os pensamentos dos sujeitos que se relacionam, nos diferentes âmbitos, são convergentes e 

vinculados aos mesmos interesses e ideologias. Isso vale perfeitamente para o espaço escolar. 

Desta forma, é que surge a necessidade de um aprofundamento, por parte dos 

educadores democráticos, dos conceitos da teoria freireana que subjazem a mediação destas 

relações que podem ser saudáveis e prazerosas ou mesmo conflituosas, mas que ao fim, 

promovem aprendizagens substantivas e passam a ser construtivas - por ocorrerem num 

ambiente escolar onde a autonomia e a criticidade são fundamentais. 

Um conceito bastante importante, principalmente no que se refere à mediação de 

conflitos, diz respeito ao fato de que ensinar depende também de saber escutar, já que não é só 

o professor que é o detentor do conhecimento ou da verdade, mesmo porque o aluno traz 

consigo conhecimentos prévios oriundos de sua prática social e de sua trajetória histórica, não 

devendo ser a relação entre ambos pautada pela arrogância, soberba, superioridade, 

verticalidade, autoritarismo, visão elitista e distanciamento docente. Assim aprendendo a 

escutar, o educador aprende também a falar com seus educandos. 

Momento em que o autor traz uma reflexão muito pertinente com o ato de dar liberdade 

e voz aos educandos, dentro de um pressuposto de corresponsabilidade sobre os processos 

pedagógicos. 

Há um sinal dos tempos, entre outros, que me assusta: a insistência com que, em nome 

da democracia, da liberdade e da eficácia, se vem asfixiando a própria liberdade e, por 

extensão a criatividade e o gosto da aventura do espírito. A liberdade de mover-nos, 

de arriscar-nos vem sendo submetida a uma certa padronização de formas de maneiras 

de ser, em relação às quais somos avaliados. É claro que não se trata de asfixia 

truculentamente realizada pelo rei despótico sobre seus súditos [...] mas pelo poder 

invisível da domesticação alienante que alcança a eficiência extraordinária no que 

venho chamando em “burocratização da mente”. (FREIRE, 1996, p. 71). 
 

  

Para mais, ao desconsiderar a formação integral do educando, o educador reduz seu 

papel ao de mero treinador desse sujeito, numa fala de cima para baixo que não ousa em se 

tornar um fala com, que empodera e chama à participação ativa nas atividades pedagógicas. 

Mais uma vez a importância do escutar o educando e mais que isso, de conhecê-lo. 

Outro conceito central da teoria freireana que corrobora a mediação de conflitos 

escolares é a dialogicidade. Para desenvolver um ambiente pedagógico aberto ao diálogo o 

educador precisa primeiramente estar disponível a entender e a aprender com a diferença, a 

diversidade e a complexidade da realidade socioeducativa. Precisa também compreender os 
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significados implícitos e explícitos que emergem das relações humanas dos diferentes sujeitos 

envolvidos, considerando, para tal, as relações de poder e as estratégias de comunicação 

presentes, e os pontos de tensão oriundos de interesses nem sempre claros, mas que precisam 

ser desvendados. Para Freire: “O indivíduo que se abre ao mundo e aos outros inaugura com 

seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 

inconclusão em permanente movimento na História”. (1996, p. 86). 

Dar a palavra, segundo Freire é possibilitar a práxis verdadeira, a constante ação-

reflexão-ação. Para tanto afirma que: “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 

palavra, no trabalho, na ação-reflexão”. (1987, p. 44). 

O diálogo depende de uma postura de amor, humildade, fé, esperança, confiança, 

solidariedade e respeito entre os sujeitos que se propõem a ser dialógicos. Por conseguinte, 

Freire sugere que: “Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos 

homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há 

amor, que a infunda”. (1987, p. 45). 

O educador precisa desenvolver estratégias dialógicas horizontais que coloquem os 

educandos como sujeitos de sua aprendizagem, que será mediada pelo mundo e pelo professor. 

Propondo um espaço pedagógico harmônico de significação e ressignificação da realidade 

percebida e experienciada. 

Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma relação 

horizontal, em que a confiança de um pólo no outro é consequência óbvia. Seria uma 

contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo não provocasse esta 

confiança entre os sujeitos. Por isso inexiste esta confiança na antidialogicidade da 

concepção “bancária” da educação. (FREIRE, 1987, p. 46). 
 

Ao lançar mão de um projeto de educação crítica, emancipatória e democrática, que 

pretende libertar-se das amarras opressoras neoliberais e do capital, Paulo Freire (1996) propõe 

não apenas um espaço pedagógico, mas sobretudo práticas pedagógicas que evidenciam a 

autoria dos educandos, que estando conscientes de sua inconclusão, possam reconhecer seu 

papel dialético. 

Freire (1996), ainda, aconselha os educadores a buscarem a qualificação profissional 

permanente e a não deixarem de lutar por sua classe e por seus direitos, sem com isso, prescindir 

de seu principal papel social que é o de promover a transformação nos educandos - através das 

relações de ensino e de aprendizagem e por intermédio destes, das realidades onde estão 

inseridos. 

Para realizar tal intento, sugere que os educadores democráticos e progressistas devem 

implementar ações pedagógicas que despertem nos educandos a curiosidade de saber, de pensar 
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certo, pensar criticamente, o espírito científico, a aceitação do novo, das tecnologias, do outro, 

das diferenças, da diversidade. Incita os educadores para uma prática pedagógica afetuosa e 

alegre, que aposte no potencial dos discentes. Uma educação que também acredite na 

generosidade e na solidariedade humana. 

Esta educação que se abre à escuta qualificada do sujeito historicizado, culturalmente 

consciente e socialmente ativo e evidencia os processos comunicacionais através do diálogo 

sincero, que deposita confiança no outro. Supõe uma postura humilde perante a aprendizagem 

e de respeito às diferenças e às diversas identidades. Propondo a humanização do homem. 

Tal pedagogia resulta numa cultura, num clima e numa atmosfera pedagógica não 

corrompida com o embrutecimento que permeia as relações humanas capitalistas, 

individualistas, desumanas, conflitivas e cada vez mais frívolas. Ela fornece subsídios para que 

educador possa não apenas mediar as relações humanas e sociais, que ali ocorrem, como 

também os conflitos oriundos dessa convivência, que ao fim redundam em situações 

construtivas. Por fim a escola se torna num lugar pacífico, de reencontros, de ressignificação, 

de reconstrução e de libertação. Um lugar onde o sonho de um mundo melhor ainda não se 

perdeu. 

 

Considerações  Finais 

 Partindo da análise dos dados coletados em nível de estudo preliminar 

(diagnóstico), composto pelos registros do SOE e dos dados gerados pela intervenção em 

andamento, junto aos educadores do IFSul é possível projetar os resultados esperados desta 

pesquisa. 

O primeiro resultado esperado diz respeito ao aprofundamento do diagnóstico, 

inicialmente realizado no estudo preliminar, do contexto em que ocorrem e dos 

encaminhamentos dados aos conflitos em nível institucional no IFSul, ou seja, das estratégias 

de mediação e/ ou resolução de conflitos utilizadas. 

Num segundo momento, espera-se poder articular juntamente aos educadores, de forma 

colaborativa, um plano de intervenção que atenda melhor aos interesses destes sujeitos, sem 

deixar de lado o foco principal deste estudo que é a construção de conhecimentos e saberes nos 

educação do Ensino Técnico Integrado ao Médio para a mediação das relações humanas e 

conflitos escolares, sob uma abordagem de natureza construtiva, tratando os conflitos como 

ponto de partida para o desenvolvimento social dos discentes. 

Já em terceiro plano, pretende-se com esta pesquisa promover o aprofundamento 

teórico-reflexivo dos educadores à respeito dos conceitos da teoria freireana que melhor 
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instrumentalizem o espaço educacional do IFSul, para práticas efetivamente democráticas, na 

busca por uma escola pacífica e que desenvolva nos alunos habilidades sociais para melhor 

relacionarem-se em sociedade e exercerem a cidadania. 

E por fim, pretende-se com este estudo poder avaliar as mudanças ocorridas nas práticas 

pedagógicas dos sujeitos participantes da pesquisa, a partir de uma autoavaliação por eles 

realizada. 
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RESUMO 

A visão antropocêntrica de natureza, construída historicamente, ao lado da economia capitalista, 

constituem as bases para a crise ecológica Na década de 60 o mundo viveu um processo de 

industrialização. Contestando esse modelo societário a luta ecológica teve seu nascedouro naquele 

momento, se valendo, dentre outros meios, da Educação Ambiental Não Formal, a qual tem por 

característica promover ações voltadas à sensibilização da coletividade e à sua organização e 

participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Contudo, mais que a aparência da EA importa 

seu conteúdo, ou seja, se a EA se propõe a transformar ou manter a realidade opressora, geradora da 

crise. No caso do munícipio de Rio Grande, com o projeto de crescimento econômico não só levou a 

ampliação do número de indústrias, como contribui, aliado a outros fatores, para o surgimento do 

movimento ecológico, destacadamente através do CEA, o qual foi pioneiro na Educação Ambienta, a 

qual, para ser considerada transformadora, deve ter, no mínimo, um duplo papel: superar a crise social 

e a ecológica, combatendo o paradigma capitalista/antropocêntrico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental Não Formal. Movimento Ecológico. Crise 

Ecológica. Antropocentrismo. Capitalismo. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo pretende realizar uma reflexão acerca da crise ecológica e as 

possibilidades da Educação Ambiental Não Formal (EANF) para sua superação, dando ênfase 

aos impactos paradigmáticos do antropocentrismo vigente e a própria desigualdade de classes 

que ocasiona a proliferação de situações de injustiça ambiental1, notadamente no modelo 

societário atual hegemônico. 

Partindo do pressuposto de que não existe somente uma Educação Ambiental (EA), a 

pesquisa considera que aquela capaz de propor e levar a superação de tal crise, parte das lutas 

                                                 
1 Cabe destacar que a Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) entende por Injustiça Ambiental o “mecanismo 

pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais, 

do desenvolvimento, às populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos 

tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis” (ACSELRAD, MELLO e 

BEZERRA, 2009, p. 41). Em contraponto, a RBJA persegue a Justiça Ambiental, “compreendida como o 

tratamento justo e o envolvimento pleno dos grupos sociais, independentemente de sua origem ou renda, nas 

decisões sobre o acesso, a ocupação e o uso dos recursos ambientais em seus territórios” (ACSELRAD, MELLO 

e BEZERRA, 2009, p. 41). 

mailto:acpsoler@gmail.com
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contra a opressão humana e não humana. 

Por fim, procura retratar a reconstituição de aspectos da luta ecológica política do Centro 

de Estudos Ambientais (CEA), visando a transformação societária através da ação direta 

empreendida pela EANF, especialmente no seu agir ao longo de mais de três décadas, 

destacadamente na metade sul do Rio Grande do Sul, contrariando a logica destrutiva dos 

ecossistemas (dunas, banhados....), bem como impactos em ambiente urbanos, como a poluição 

atmosférica industrial, em relação ao ambiente natural, aos trabalhadores e a população em 

geral. 

 

DA CRISE A LUTA ECOLOGICA 

Nos anos 60/70, do século passado, as consequências da crise ecológica global não eram 

tão materialmente explicitas como são na atualidade e ainda careciam de estudos e 

comprovação cientifica. Contudo, ao mesmo tempo que se apresentavam indicadores 

importantes para a leitura e compreensão de sua origem, surgiam a primeiras praticas de EA. 

Atualmente, essa ameaça, mais estudada, mais documentada, mais informada e, por 

consequência, mais discutida se apresenta de forma também mais clara, cuja fundamentação, 

apontada por diversos autores, decorre do modelo capitalista de sociedade. 

 

Todos os faróis estão no vermelho: é evidente que a corrida louca atrás do lucro, a 

lógica produtivista e mercantil da civilização capitalista/industrial nos leva a um 

desastre ecológico de proposições incalculáveis. Não se trata de ceder ao 

‘catastrofismo’ constatar que a dinâmica do ‘crescimento’ infinito induzido pela 

expansão capitalista ameaça a destruir os fundamentos naturais da vida humana no 

planeta (LOWY, 2005, p.42) 

 

 O capitalismo carrega um antagonismo insuperável entre crescimento econômico e os 

limites físicos da Terra, que leva a esse cenário descrito de crise, mas que, contraditoriamente, 

por determinados grupos sociais é objeto de uma reação contestatória ao sistema, denunciando 

os malefícios do mesmo para a vida, produzindo, ainda na década de 60, do século passado, 

movimentos sociais denominados de ecológico. 

Outro fator, ao lado do modelo econômico, problematizado como responsável da crise 

em questão é a visão2 antropocêntrica de natureza, culturalmente construída (GONÇALVES, 

2004, p. 22) nas relações sociais, fazendo com que, associada a supervalorização do aspecto 

econômico, notadamente o capitalista, 

                                                 
2 Incluindo ai também a pratica relacionada. 
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do ponto de vista ambiental, a natureza seja vista na condição de simples recurso para 

a produção de bens. Sua utilização, em forma e intensidade, fica subordinada aos 

interesses econômicos (...) O Antropocentrismo e o cálculo econômico levam ao 

resultado social da fetichização da taxa de crescimento econômico: elevação dessa 

taxa sendo tomada pelo que efetivamente não é, ou seja, como equivalente à melhoria 

das condições de vida da sociedade (MONTIBELLER-FILHO, 2008, p.50) 

 

Para alguns autores, a questão antropocêntrica é tão relevante quanto o aspecto 

econômico da crise, pois “se hay uma palabra que sostiene la gama entera de objeciones verdes 

radicales a las atuales formas de conducta humana em el mundo, ésa es probablemente 

‘antropocentrismo” (DOBSON, 1997, p.84). 

Assim, nos deparamos diante da ameaça de um colapso global, com impactos, social e 

ambientalmente, negativos, desafiando o movimento ecológico a pensar e praticar (práxis), 

entre outras estratégias, uma EA capaz de compreender e superar a crise atual, que  

 

a crise do nosso tempo. O risco ecológico questiona o conhecimento do mundo. Esta 

crise se apresenta a nós como um limite no real que re-significa e re-orienta o curso 

da história: limite do crescimento econômico e populacional; limite dos desequilíbrios 

ecológicos e das capacidades de sustentação da vida; limite da pobreza e da 

desigualdade social. Mas também crise do pensamento ocidental: da “determinação 

metafísica” que, ao pensar o ser como ente, abriu a via da racionalidade científica e 

instrumental que produziu a modernidade como uma ordem coisificada e 

fragmentada, como formas de domínio e controle sobre o mundo. (LEFF, 

2003, p.15-16) 

 

Ao passo que percebia sinais dessa crise, marcada pela degradação da vida pelo planeta 

acompanhada, notadamente nos países pobres, de uma imensa desigualdade social, o 

movimento ecológico3 contemporâneo emergiu e organizou-se em torno da bandeira da 

contestação do modelo econômico hegemônico, gerador desse caos. “El ecologismo nos 

proporciona una crítica de los modelos actuales de produccion y consumo (DOBSON, 1999, 

p.155).  

Na perspectiva do ecologismo, o qual problematiza, critica e, de forma majoritária, 

busca transformar a base material da sociedade, a crise ecológica 

 

é apenas a face visível, ‘a ponta do iceberg’ de uma crise maior: a de uma concepção 

de civilização. Uma concepção que ao separar o ser humano da natureza faz dela um 

outro ser a ser dominado (Porto-Gonçalves, 2002), para usá-la como fonte inesgotável 

de matéria prima e deposito de resíduos (QUINTAS, 2009, p.42) 

                                                 
3 O ecologismo é “conjunto de ideias referidas al médio ambiente que se pueden considerar propiamente como 

uma ideologia” (DOBSON, 1997, p.21). 
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Tal assertiva reconhece um cenário decorrente da visão antropocêntrica de natureza, 

formadora da base teórica para o ideal hegemônico de civilização. Dai que os ecologistas 

 

não compreendem ser possível a vida numa Terra com seus metabolismo em 

equilíbrio, sem uma radical mudança na organização social e na matriz econômica, 

com o consequente afastamento do antropocentrismo. Já os segundos [ambientalistas] 

não entendem ser necessária uma transformação profunda na relação sociedade 

Natureza para que se alcance a sustentabilidade , ou melhor, o Desenvolvimento 

Sustentável (DS) e, por isso mesmo, não lutam por ela e, portanto, convivem, não 

raras vezes, confortavelmente e até de forma vantajosa com o antropocentrismo. 

(SOLER, 2011, p.34) 

 

O ecologismo carrega uma proposta emancipatória e revolucionária, colocado “em 

questão o conceito de Natureza que tem vigorado e, como ele perpassa o sentir, o pensar e o 

agir de nossa sociedade, no fundo coloca em questão o modo de ser, de produzir e de viver 

dessa sociedade” (GONÇALVES, 2004, p.28). 

A proposta ecológica chamou a atenção para a ameaça à vida (humana e não humana) 

que tal paradigma representava e ainda representa, defendendo ideias anticapitalistas, porém, 

em alguns casos, não necessariamente a esquerda da política (PEPPER, 1996, p.289). 

Nessa esteira, a luta ecológica teve por motivação primeira, ainda na década de 60, a 

contestação do modelo societário produtivista, consumista e socialmente injusto4 

(desumanizante) (FREIRE, 2011, p. 41), combatendo o dano ambiental e as desigualdades 

sociais decorrentes desse paradigma, desde o inicio perseguindo provocar um processo de 

conscientização coletivo dessa relação opressora, já se valendo, para tanto, de alguma forma do 

que hoje denominamos de EA, como será destacado adiante. 

 

EA E A LEI 

A EA, para a lei ambiental brasileira5, é entendida como sendo “os processos por meio 

dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

                                                 
4 Chega a 91,6% a população mundial não tem acesso ao mínimo de conforto material, detendo “apenas 16,7% da 

riqueza global” (MARQUES, 2015, p.16). 

5 Outros diplomas legais tratam da EA, como a Lei 8.171/91 que dispõe da Política Agrícola Nacional a qual 

reservou um destaque para a EA, no inciso V, do art. 19, estabelecendo que o Poder Público, ou seja, todos os 

entes federados (município, estado, União e Distrito Federal), em todas esferas (Executivo, Legislativo e 

Judiciário), devem “desenvolver programas de educação ambiental, a nível formal e informal, dirigidos à 

população” (SOLER, 2011, p.146) 
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povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (Art. 1º, da Lei 9597/99). 

Segundo a Politica Nacional de Educação Ambiental (PNEA), a EANF compreende “as 

ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 

ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente” (Art. 

13, da Lei 9597/99). Assim, todo e qualquer ação, projeto, programa que extrapole o âmbito 

escolar, pode ser considerado como não formal. É o caso de um de material impresso, adesivos, 

artigos publicados em jornais, manifestos, materiais gráficos diversos (como adesivos), 

palestras públicas ou intervenções em reuniões (como audiências públicas), fotos, vídeos, blogs 

ou mesmo o uso das redes sociais, além de manifestações coletivas públicas, é claro. 

Assim, podemos afirmar que as ações do movimento ecológico, como os protestos, entre 

outras realizadas décadas anteriores a vigência da Lei da PNEA, já eram formas matérias de 

EANF, uma vez que visavam, entre outros fins, chamar a atenção para os problemas ambientais, 

na expectativa do envolvimento do cidadão, como forma de fortalecer a luta ecológica e 

pressionar capitalistas e os governos emparceirados. 

Por outro lado, é importante frisar que a EANF não é uma exclusividade concebida e/ou 

executada pelas organizações não governamentais (ONGs), pois, adequadamente, a lei convoca 

a escola, a universidade e os meios de comunicação de massa para promoverem a promoverem, 

além de empresas públicas e privadas.  

Mais que identificarmos se tais atores realizam uma EA, importa compreender qual EA 

é realizada; a quem ela beneficia e qual fim se propõe, ou seja, se efetivamente visa transformar 

a realidade ou se, em sentido contrario, se acomoda a ela. 

 

A LUTA ECOLÓGICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NÃO FORMAL 

A Educação, a partir de saberes diversos, assim como o movimento ecológico, é forjada 

na sociedade, portanto fruto de um processo histórico, não isento das disputas de poder. 

E, se a EA pretende ser voltada para emancipação, somente logrará êxito pela 

conscientização (FREIRE, 2011). Dai a imperiosidade de conhecer a realidade para transformá-

la (FREIRE, 2011, p. 37). 

Assim, para conhecer (e transformar), entre outras exigências, é necessário ter acesso a 

informação sobre a realidade, esforço que o ecologismo transformou em estratégia via 

publicização de estudos científicos, de suas ideias, de suas ações, sobretudo denuncias sobre 

relações opressoras à vida humana e não humana 
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Daí a necessidade que se impõe de superar a situação opressora. Isto implica o 

reconhecimento crítico, a “razão” desta situação, para que, através de uma ação 

transformadora que incida sobre ela, se instaure uma outra, que possibilite aquela 

busca do ser mais. (FREIRE, 2011, p.46) 

 

Bem mais relevante que se debruçar sobre a aparência da EA, se Formal ou Não-Formal, 

é tratar da analise da EA quanto ao seu conteúdo, ou seja, se a EA pensada e praticada se propõe 

a transformar a realidade opressora ou se pretende mantê-la, nas bases paradigmáticas vigentes, 

com alguns ajustes. 

Assim, quanto à substância, a EANF pode vir a ser transformadora ou não. Somente 

será, se a mesma partir do entendimento de que realidade atual (capitalista e antropocêntrica) é 

opressora da vida humana e não humana, impedindo-as de virem a ser mais (FREIRE, 2011, 

p.58), associado ao entendimento de que a Educação tem papel de destaque na busca pela 

libertação, pelo termino dessa opressão. 

Por isso cabe o destaque sobre a lei da PNEA ao fazer um diagnostico equivocado, ou 

no mínimo incompleto, no que tange àqueles que devem receber a EANF, uma vez que a 

direciona explicitamente, às populações tradicionais e aos agricultores, como se somente esses 

tivessem responsabilidade pela crise ecológica ou mesmo de zelar pelo ambiente, contrariando 

assim, o que estabelece a Constituição Federal de 1988, pois suprime menção os proprietários 

de grandes indústrias e de extensas áreas rurais destinadas ao agronegócio, ou seja, os 

capitalistas da cidade e do campo. 

Importa uma EA que tenha por fim o enfrentamento da crise ecológica e, dessa forma, 

do capitalismo e do antropocentrismo. 

 

A expectativa é empreender uma nova leitura para esse fazer educativo [da EA], 

reavaliando seus fundamentos e suas posturas, para no limite reconhecer que, na 

diversidade interna de opções politico-pedagógicas da educação ambiental, 

invariavelmente despontam duas situações diversas como resultado da 

intencionalidade pedagógica: a reprodução da sociedade atual tal qual esta, ou sua 

transformação. (LAYRARGUES, 2009, p.11) 

 

De qualquer forma, há que se ter em conta que a transformação social não é uma tarefa 

capaz de ser realizada somente pela EA ou mesmo pela Educação, mas, certamente, deve contar 

com elas, assim como com o Direito Ambiental, sem deixar de se preocupar e mudar as relações 

sociais e econômicas opressoras. 

 

La gente no cambiará sus valores simplesmente porque se les ‘enseñen’ otros 

diferentes (...) cuál es, entonces, el verdadeiro camino hacia delante, si no há de ser 

unicamente, o en gran medida al menos, el de la educación? Debe ser el de la búsqueda 
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de una reforma de la base material de la sociedade, concurrente com el cambio 

educacional (PEPPER Apud DOBSON, 1997, p.181) 

 

Portanto, a EA (formal ou não formal) deve ter, no mínimo, um duplo papel, para ser 

considerada transformadora: superar a crise social e superar a crise ecológica, ambas 

decorrentes do paradigma capitalista/antropocêntrico, refletidos na base material da sociedade. 

A superação de apenas uma dessas facetas da crise civilizatória é enfrentar parte do problema 

e, portanto, não é uma superação propriamente dita, pois tal crise deve ser pensada, entendida 

e, sobretudo, sobre ela agir considerando sua totalidade. 

 

MODELO DE DESENVOLVIMENTO HEGEMÔNICO E A RESISTÊNCIA 

ECOLOGICA LOCAL 

 

No munícipio de Rio Grande, junto ao estuário da Laguna dos Patos, no Rio Grande do 

Sul, o regime ditatorial (marcado pela repressão às liberdades individuais ao lado de uma 

politica governamental voltada para a implantação de processo de crescimento acelerado) o 

arbitrou como de Interesse de Segurança Nacional6, lhe impondo um projeto de crescimento 

econômico, cuja estratégia passava pela ampliação do porto local e a instalação de infraestrutura 

para comportar o Distrito Industrial de Rio Grande (DIRG), visando relações com o mercado 

externo, numa busca pela inserção com a globalização capitalista. 

Foi assim que, na década de 70, Rio Grande recebeu uma gama considerável de recursos 

públicos para que tivesse instalada uma infraestrutura voltada para o processo de operação 

portuária, notadamente direcionado para a exportação. 

Tal município costeiro, que já tinha experimentado um perfil industrial diverso, 

constituído pela industrial têxtil, de cigarros, de alimentos (como bebidas, bolachas e, 

notadamente, pescado) e até refinaria de petróleo, passou a receber também empresas de 

fertilizantes sintéticos, junto ao DIRG e ao porto de Rio Grande. 

 

Por meio do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), que englobou o I Plano 

Nacional de Fertilizantes, o Estado procurou reduzir a dependência externa, elevando 

a participação da produção nacional na oferta total de produtos finais. Investiu-se, 

principalmente, na produção de matérias-primas nitrogenadas e fosfatadas. 

(FERNANDES, GUIMARÃES e MATHEUS, 2009, p.205) 

 

                                                 
6 Conforme Lei 5449/68, declara de interesse da segurança nacional, nos termos do art. 16, § 1º, alínea b, da 

Constituição os Municípios que especifica. 
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A instalação e operação dessas empresas somadas as obras de infraestrutura que o 

regime da ditadura civil/militar proporcionava levaram, não só a uma mudança da paisagem, 

mas também a múltiplos impactos ambientais, como aterramento de banhados e corpos hídricos, 

supressão de dunas, ocupação de APPs, como o caso do entorno da Laguna dos Patos e do Saco 

da Mangueira, não somente para fins de atividades portuárias, mas também, especialmente em 

razão delas, para a expansão urbana informal. Implicações locais do modelo de 

desenvolvimento hegemônico no mundo. 

Em decorrência, com novas unidades das indústrias de fertilizantes, em que pese 

algumas empresas desse ramo já se encontravam instaladas em Rio Grande desde a década de 

50 do século passado (FERREIRA, 2014, p.75), acrescentou-se a parte do cenário local a 

poluição atmosférica gerada por tais indústrias, visivelmente a olho nu, sendo ainda mais 

detectável, devido a essa intensificação dessa atividade, causando também outros impactos 

ambientais, que não só cênico. De modo contrário, a sociedade passou a agir e resistir a mesma 

de varias maneiras, com destaque para as criticas publicas na imprensa local, uma forma 

pioneira de EA nos tempos contemporâneos, protagonizada por pessoas que tinham 

preocupação com a qualidade ambiental e que, aliadas a outros fatos e fenômeno sociais, 

proporcionaram as bases para a constituição do movimento ecológico. Dialeticamente, do 

mesmo contexto de onde a poluição atmosférica emanava, foi forjada uma organização social 

visando sua contestação e o seu fim. 

 

O CEA E O PIONEIRISMO NA EA NÃO FORMAL 

No cenário de crise ecológica local, vozes materializaram um pensamento analítico e 

critico em relação ao processo de industrialização. Desatacam-se as publicações na imprensa 

de Rio Grande/RS das denominadas Crônicas Ecológicas, entre o final dos anos de 70 até 

meados dos 80 (ESTEVAN, 2013). 

Sem duvida, uma das motivações dessa resistência escrita foi provocada pela 

constatação da degradação do ambiente, conforme se depreende da leitura dos textos 

publicados, os quais apresentam certo grau de problematização da complexidade da crise. Tais 

textos ganharam visibilidade ao serem publicados na mídia disponível a época (jornal 

impresso), a qual serviu de instrumento significativo para os primeiros passos da EANF 

contemporânea no plano municipal. As publicações foram promovidas por três ativistas 
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ecológicos, que viriam posteriormente fundar7 a ONG CEA. 

As publicações sobre as questões ambientais nos jornais de circulação local e o processo 

de organização coletiva, reunindo pessoas demonstravam preocupação com tais temas, 

formaram condições históricas que, em sinergia, representaram uma reação aos impactos 

negativos decorrentes do modelo econômico em implantação, tendo como um dos focos 

centrais a critica a poluição industrial. 

 Numa dessas crônicas, assim expressava um militante do movimento ecológico 

 

(...) nós gostaríamos de que alguém desse o exemplo para as demais fábricas que, 

efetivamente, sem a menor sombra de dúvida, estão poluindo em Rio Grande. [...]. 

Sabemos que falar nas fábricas de adubo que estão dizimando, por exemplo, as árvores 

da 4ª Secção é bastante delicado. (GUERRA apud ESTEVAN, 2013, p.108). 

 

Com relação ao impacto da poluição no meio urbano e na saúde das pessoas, o membro 

do CEA declarou a época 

Custa-me a crer, por exemplo, que toda aquela fumaceira das fábricas de adubo seja 

antevista só pela minha pessoa. Serei eu tão obcecado, assim, pela defesa da saúde 

dos outros e da minha, logicamente, que me pondo preocupado com aquelas maléficas 

baforadas a fluírem, impunemente, inclusive dos esgotos pluviais? E quem reside nas 

proximidades? Como ficam as crianças que inalam toda aquela sujeira aérea? E não 

venham me dizer que “é o cheiro do progresso” (GUERRA apud ESTEVAN, 2013, 

p.109). 

 

 Ainda se referindo ao impacto ambiental provocado pela atividade industrial numa área 

urbanizada, o texto alertava 

Quem teima em sobreviver lá por aquele recinto ultra poluído, tanto hídrico como 

aéreo, fustigado por aquela névoa maléfica e nauseado pelo emporcalhamento 

daquelas águas (também, quase inteiramente, provocado pelos detritos industriais) 

deve ter sua visão bem diferenciada do que seja este maravilhoso progresso, tão 

ardilosamente implantado pelos idealizadores de nosso “magnífico” modelo 

econômico 

 

Assim, a EANF, através das crônicas publicadas, como demonstram os extratos acima, 

problematizaram a realidade atinente a poluição atmosférica constatada. Ao grupo, que já 

atuava desde meados da década de 70, agregaram-se novos apoiadores e, se valendo da abertura 

democrática a época, fundou-se uma sociedade civil de viés ambiental, motivada pelo 

entendimento de que era necessário enfrentar, por uma via cidadã organizada e 

institucionalizada, a degradação ambiental verificada. Dessa convergência, somado a outros 

                                                 
7 A época das publicações eram política e administrativamente ligados ao Núcleo de Rio Grande da Associação 

Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural (AGAPAN) a exemplo de vários outros núcleos existentes pelo estado. 
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fatores, em 1983, nasceu oficialmente o CEA, com a finalidade, entre outras, de “atuar de forma 

a minimizar ou erradicar efeitos danosos ao ambiente” (Estatuto do CEA). 

O uso de artigos elaborados pelos militantes do CEA e publicados em jornais foi um  

meio de produzir a EANF para um público difuso. 

 

 

Figura 5: – Artigo em Jornal. 

Fonte: Jornal Rio Grande, 1983. 

 

Assim, o CEA não só deu inicio a luta ecológica, como institucionalizou o movimento 

na região sul do RS e, consequentemente praticou uma EANF de forma pioneira, valendo-se, 

para tanto, não só do jornal imprenso, mas também de outros meios, como reuniões com o Poder 

Público, com outras organizações da sociedade civil e de trabalhadores, além de produção de 

documentos, de adesivos e atividades de rua, como passeatas, é claro, e até bicicleatas, mais 

recentemente, em forma de campanhas ou mesmo em ações isoladas. 

Outra forma de produzir EA praticada pelo CEA foi a tentativa de enfrentar os 

problemas ambientais e/ou solucionar conflitos ambientais de forma dialógica (reuniões), pois, 

apresentava, no mínimo, duas finalidades educativas: a) influenciar na construção de politicas 
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públicas ambientais, uma vez que educar é um ato politico e coletivo (FREIRE, 2011, p.71) e; 

b) colaborar para a promoção da consciência ambiental (de forma reciproca, pois ao se reunir e 

dialogar há uma troca de saberes). 

 

 

Figura 3: – Notícia de Jornal. 

Fonte: Jornal Agora, 1984. 

 

As atividades de rua, além de demonstrarem a aglutinação social em torno de um tema, 

no caso da luta ecológica, também colaboram para a EANF, pois repercutem de diversas formas 

na sociedade, além, é claro, de receberem atenção da imprensa. 

 Por fim, cabe destacar outra forma que o CEA se valeu (e ainda se vale) para promover 

a EANF: elaboração e a distribuição de material visual, como adesivos com mensagens a favor 

da proteção ambiental. 

 

 

Figura 2: – Adesivo. 

Fonte: Arquivo do CEA, década de 1980. 
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Todas essas medidas passavam pela estratégia de divulgar o máximo possível as ações 

e atividades da luta ecológica do CEA na imprensa, objetivando com que a informação 

ambiental atingisse, de alguma forma, a um maior numero de pessoas (leitores/telespectadores), 

visando colaborar (muitas vezes o único meio) para o processo de conscientização sobre os 

problemas ambientais e seus impactos no cotidiano, sobretudo, por que essa era a forma mais 

eficiente de fazer com que as pessoas tivessem acesso aos fatos dessa ordem, até então pouco 

abordados, diferente de relatórios e outros estudos ambientais hoje obrigatórios por força de lei. 

A mídia é uma clara e importante maneira de promover a EANF. 

Atualmente, além de se valer de tais meios, o CEA ainda matem um blog e participa de 

redes sociais como uma pagina no Facebook. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se na década de 60 o mundo viveu um significativo processo de industrialização, a luta 

ecológica teve também lá seu nascedouro, contestando, majoritariamente, o modelo societário 

produtivista, consumista e injusto. 

A visão antropocêntrica de natureza, construída historicamente, ao lado da economia 

capitalista, constituem as bases para a crise ecológica, que é uma crise, em ultima instância, do 

modelo de civilização. 

Importa ter claro qual EANF se propõe a transformar e qual cumpre um papel 

mantenedor da realidade opressora. A EANF que vise uma mudança societaria deve ter, no 

mínimo, um duplo papel: superar a crise social e a ecológica, combatendo o paradigma 

capitalista/antropocêntrico. 

No caso do munícipio de Rio Grande, com o projeto de crescimento econômico imposto, 

não só levou a ampliação do conjunto das indústrias de fertilizantes, com indissociável 

poluição, como contribui para o surgimento do movimento ecológico, notadamente através do 

CEA. Suas ações como artigos publicados em jornais e protestos promovidos contra a poluição 

atmosférica e outros impactos ambientais, opressores da vida humano e não humana, deram 

inicio a EANF no plano local. 

A transformação da sociedade não será possível somente com a EA, mas sim de forma 

associada com outras medidas, como a transformação de sua base material. 
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo analisar como se deu a representação das mulheres negras na sociedade 

riograndina e brasileira em um contexto pós abolição a partir da obra Mulata Quitandeira do artista 

Antonio Ferrigno. O livro de registros de entrada de escravos de ambos os sexos na cadeia da cidade do 

Rio Grande (1868-1870) foi a fonte principal para identificação das quitandeiras da cidade do Rio 

Grande. Desse modo, pretendeu-se dar visibilidade a estas trabalhadoras que por muito tempo tiveram 

suas histórias ou fragmentos delas sonegadas. As histórias de vida destas mulheres negras quitandeiras 

juntamente com a historiografia da arte foram abordadas com vistas à formação de professores voltada 

para a Diversidade Étnico-Racial. Em vista disso, o estudo da representação das mulheres negras e da 

presença das quitandeiras, durante o século XIX, surgiu a partir da necessidade de compreender o 

contexto local, social e cultural de forma a aproximar das práticas pedagógicas. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Arte, Quitandeiras, Arte do século XIX 

 

Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo, partindo da obra Mulata Quitandeira, do artista 

Antonio Ferrigno (c.1893-1903) o estudo da representação da mulher negra na história da arte 

brasileira do século XIX, e a partir deste estudo desenvolver práticas pedagógicas para 

formação de professores voltadas para a Diversidade Étnico-Racial 

Imersas em um universo, predominantemente masculino, as mulheres negras do Rio 

Grande são importantes objetos de pesquisa, pois representam uma parcela da população 

produtiva que buscava recriar práticas culturais entre os labirintos das cidades.  

Faz-se uma análise da obra Mulata Quitandeira, de Antonio Ferrigno, onde pretendeu-

se  suscitar questões atinentes à singularidade da obra e do período, destacando o uso dos 

adornos como parte da construção histórica, visual e social das mulheres afro-brasileiras bem 

como de questões relevantes relacionadas à gênero e etnicidade. 

Visto que o artista esteve no Brasil entre 1893 e 1905, quando retorna à Europa, a obra 

possivelmente deve datar deste período. Durante sua estada no país, o pintor realizou diversas 

pinturas de paisagem, onde retrata fazendas paulistas e lavouras de café. É neste universo rural 

que surge a imagem desta negra, ou para seguir o título, mulata. 

mailto:andressa.barrios@hotmail.com
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A pintura de Ferrigno encontra-se na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Analisaremos 

uma pintura de gênero em que a representação da figura feminina problematiza as 

possibilidades de integração de descendentes de escravos na sociedade pós-abolição. 

O artista se vale da representação de uma mulher negra, que está sentada em chão de 

terra, encostada em um portal de madeira à entrada de uma habitação simples, sua cabeça está 

recostada à mão esquerda, os trajes desalinhados, ao topo da cabeça usa um turbante de tecido 

branco. Bittencourt apresenta:  

 
Sua figura é a definição do corpo anti-acadêmico: abandonado, decomposto. 

Ombros curvados, olhos cerrados, com um cachimbo, hábito comum das 

negras, aceso sobre o colo. Em primeiro plano, no chão, a carteira de fumo 

aparece próximo aos chinelos gastos. Os pés descalços têm as solas grossas e 

a ausência de delicadeza das mãos, se repete nas formas pesadas. Na soleira 

da porta, parcialmente visível em meio à sombra, vemos uma bandeja com as 

ervas arrumadas para a venda. (BITTENCOURT 2005, p. 98) 

 

 

Figura 1. Antonio Ferrigno Mulata quitandeira, s.d 

Óleo sobre tela, 179 x 125 cm 

Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP 

 

A partir destas observações presentes na obra, Ferrigno parece criar um ambiente em 

que a situação de emancipação (se assumimos que se trata de uma mulher livre) não cria 

prosperidade e evidencia a problemática a que estavam submetidas as mulheres negras após a 

abolição: trabalhadora, pobre, possuidora de uma vida pessoal destituída de conforto material, 

largada à própria sorte e com um futuro incerto. A negra parece encerrada em uma realidade 

imutável, presa a um tempo cuja passagem é árdua.  

O perfil psicológico dessas mulheres também não apresenta alterações, sempre 

ensimesmadas e tristes, em estado de reflexão a respeito de sua condição social.  A tristeza está 

presente na expressão facial da Mulata Quitandeira. 
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A mulher negra está adornada com amuletos e contas em volta do pescoço, nas roupas 

típicas das vendedoras, percebe-se o estado de degradação dos tecidos, a lamparina apagada e 

a rusticidade do todo. Não parece haver a intenção de criar apenas uma cena constituída pela 

soma de elementos curiosos, mas de afirmar uma percepção de vida e trabalho marcados pela 

lentidão, inação e por uma condição de inexorável dificuldade.  

Os aspectos ostensivos da posição social dos indivíduos da sociedade brasileira no 

século XIX caracterizavam-se através do vestuário e joias. Tendo isso em vista, a indumentária 

torna-se importante elemento simbólico ao salientar as discrepâncias existentes entre os grupos 

sociais, evidenciando a hierarquia social. Por meio da observação e análise dos trajes e 

ornamentos, visualizamos as relações de poder existentes entre pobres e ricos, negros e brancos, 

escravos e libertos, tal como entre homens e mulheres. 

Também buscou-se outros artistas do século XIX na historiografia da Arte Brasileira 

que retratavam a mulher negra. Buscamos na iconografia do período semelhanças e contrastes 

com a obra em questão bem como as quitandeiras em suas representações do cotidiano.   

Através de literatura específica procuramos aspectos da identidade destas mulheres que 

se revelam como grandes articuladoras e mediadoras nas trocas culturais, é uma articulação 

constante desde a escolha dos alimentos e das técnicas culinárias e que fazem surgir comidas 

diferenciadas ao paladar das pessoas, até às refeições em que estão presente os ritos e os 

costumes carregados de significados e simbolismos que dão lugar à socialização sociabilidade 

entre pessoas de diferentes níveis econômicos, sociais e étnicos. 

Metodologia 

No desenvolvimento da pesquisa para a busca da presença das quitandeiras na cidade 

do Rio Grande8, usou-se como fonte o livro de registros de prisões da cadeia da cidade do Rio 

Grande. O documento encontra-se no Centro de Documentação Histórica da Universidade 

Federal do Rio Grande e despertou a atenção por apresentar prisões somente de escravos, de 

ambos os sexos. Ademais, torna-se importante salientar que o recorte temporal foi feito a partir 

da disponibilidade de documentação da população das mulheres livres e das escravizadas. 

Este material faz-se necessário em virtude da importância do trabalho feminino no 

cotidiano do século XIX: lavadeiras, quitandeiras, mucamas, cozinheiras, costureiras, ama-de-

                                                 
8 Também se buscou referências nos periódicos da Biblioteca Riograndense. 
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leite, entre outras. O comércio de quitutes, frutas e doces era uma prática recorrente, algo que 

representava simbolicamente as tradições da América Portuguesa. 

Quitandeiras, negras minas, negras de tabuleiro, negras de ganho era a nomenclatura dessas 

mulheres que trouxeram da África para o Brasil o comércio ambulante em tabuleiros. O 

comércio varejista deste período foi exercido essencialmente por mulheres, estas negras, 

pobres, forras ou escravas.  

Os viajantes realçavam a vocação de vendedora de nação Minas ou do Daomé, Nigéria, Senegal 

e Congo, como negras de ganho por se adaptarem mal aos serviços mais caseiros. Em boa parte 

desses estudos sobre o comércio de gêneros alimentícios e demais produtos em quitandas e ruas 

de capitais brasileiras, é recorrente a afirmação de que a maior aptidão dos minas, sobretudo 

das mulheres, seria este legado que traziam do continente africano.  

O amplo domínio das mulheres negras na comercialização de comestíveis em terras africanas 

se produziria em terras brasileiras de forma reelaborada, adaptada às necessidades da sociedade 

local.  Antes de aportarem no Brasil, os espaços de troca, as feiras e os mercados eram 

identificados na região centro-ocidental da África, especialmente entre os povos quimbundu, 

como Kitanda9. 

Estes espaços se tornaram “quitandas” quando as práticas das vendas em tabuleiros 

atravessaram o Atlântico a bordo dos navios negreiros e alcançaram o Brasil. Aqui, além de 

designar a venda em tabuleiros, o termo “quitanda” passou a ser utilizado para denominar os 

pequenos mercados. Quitandeiras ou negras de tabuleiro foram as denominações que as 

comerciantes ambulantes de gêneros alimentícios receberam no Brasil. 

Essas trabalhadoras, por sua vez, comercializavam principalmente “gêneros da terra”, tais como 

aguardente, bolos, fumo e derivados do setor varejista, que equivaleu como alavanca na 

economia da época. Mulheres negras, empobrecidas, libertas ou forras assumiram a venda em 

tabuleiros não só de modo a resistir à pobreza e à escravidão, mas também como método de 

sobrevivência diante das poucas oportunidades para a mão-de-obra feminina na época.  

A presença maciça de mulheres nos espaços de urbanização marcava as relações sociais 

de trabalho, durante o século XIX, a Praça da Quitanda constituiu o espaço central do 

abastecimento da cidade do Rio Grande. Até então o mercado que havia na época era uma 

espécie de feira onde produtores e comerciantes vindos da zona rural comercializavam seus 

produtos.  

                                                 
9 Kitanda: origem quibumdu, manifesta-se em todos os povos de língua bantu de Angola.  
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A localização das quitandeiras era próximo ao Teatro Sete de Setembro, onde armavam 

suas barracas, local onde hoje se situa o Largo Dr. Pio. Nesse espaço, as quitandeiras andavam 

com seus tabuleiros e, de longe era possível sentir o aroma das comidas que levavam para 

vender. Trejeitos, vozes, pregões, cantigas, fazem parte das entonações do quotidiano. 

As fontes iconográficas da cidade do Rio Grande foram poucas, mas de grande 

relevância para a complementação das fontes da cultura visual no âmbito local. Ao longo deste 

breve estudo será apresentado o cotidiano de trabalho, de resistência, principalmente de 

escravas que exerciam atividade urbana, tendo a rua como espaço de sociabilidade por 

excelência. Com efeito, até a primeira metade do XIX, os largos e ruas eram ocupados por 

aqueles que exerciam as profissões de menor prestígio social mais humildes, como quitandeiras, 

tropeiros e, noturnamente, prostitutas. 

Na cidade, o controle dos escravos dependia da capacidade dos senhores e da 

municipalidade de implementar medidas coercitivas, restringindo a mobilidade e 

comportamento de escravos. 

A população feminina e pobre muitas vezes era encarcerada por apresentar 

comportamentos que as autoridades consideravam como desordeiros. Isso ocorria porque 

existia uma rigidez por parte da legislação, bem como das autoridades no tratamento da 

população pobre, principalmente ao que se referia aos escravos e aos egressos do cativeiro.  

A partir das informações dos registros de prisões das mulheres no livro de registros de 

entrada de escravos de ambos os sexos na cadeia da cidade do Rio Grande (1868-1870). 

Identificamos as ocupações exercidas pelas mulheres. Perante os dados notou-se que as negras 

eram as mais perseguidas pelas autoridades policiais. 

Neste livro, os registros apresentam um número sequencial e está disposto em quatro 

colunas intituladas “nomes”, “entrada”, “crime” e “observações”. Na coluna “nomes” estão os 

dados alusivos às encarceradas, no caso das mulheres negras escravizadas consta o nome do 

proprietário.  

Diante desse contexto, estão descritas as informações pessoais das mulheres como a 

idade, a naturalidade, a cidade onde residia e a filiação. Por sua vez, são escassos os registros 

que contenham este último componente preenchido. Assim como, citam as ocupações das 

cativas, de resto os traços físicos como cor, cabelo, olhos, sinais pessoais, dentre outros dados. 

Na coluna “entrada” está registrada a data e o horário em que ocorreram as prisões. Também 

descrevem quem conduziu a prisioneira até a Cadeia. 
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A seção da subdivisão em que foi registrado a justificativa da prisão, recebeu o título de 

“crime”. Esta denominação indica o que era considerado crime, e também quem eram os 

criminosos na sociedade riograndina na época. 

 Entende-se como crime atos que, de alguma forma, eram antagônicos as vontades das 

autoridades e de senhores em geral, muitas iam para cadeia por razões que poderia ser desde 

uma desordem, uma embriaguez até o batuque fora de hora.  

É importante ressaltar que, quando as prisões das cativas foram registradas não era 

necessário explicitar o real motivo, muitas vezes estava apenas escrito requisição. 

Na coluna “observações” consta a data de saída da cadeia, e por vezes, é redigido o 

parecer sobre o castigo, no entanto, não especifica de que modo. Por meio destes dados verifica-

se que o período em que as mulheres ficavam na cadeia geralmente era de alguns dias. 

Desenvolvimento 

A partir da implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, nos 

termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, 

e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP No 3/2004. 

O documento da lei presente no Art. 26-A obriga que “os conteúdos referentes à história 

e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo 

o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias 

brasileiras”. 

A efetivação de uma política curricular de educação para as relações étnico-raciais exige 

novos aprendizados aos estudantes em diferentes níveis e modalidades. O ambiente escolar 

possui grande importância na formação da identidade étnico-racial, como aponta Nilma Lino 

Gomes: 

Como um dos espaços que interferem na construção da identidade negra, o 

olhar lançado sobre o negro e sua cultura, na escola, tanto pode valorizar 

identidades e diferenças como pode estigmatiza-las, segregá-las e até mesmo 

negá-las. (2003, p. 171-172). 

 

A implementação da lei representa um grande avanço no caminho de transformação da 

estrutura curricular na escola. No entanto, esse ato ainda não é o bastante. A Lei precisa ser 

ratificada dia-a-dia pelos docentes que irão lecionar as disciplinas ou os temas propostos em 

seu contexto.Visto que há uma defasagem de habilitação do professorado quanto a esses 

assuntos, evidenciando o descaso com que a matéria tem sido tratada.  
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Partindo da formação de professores10 nos cursos de artes visuais e as abordagens 

referente à arte afro-brasileira e africana, antes mesmo da implementação da lei 10.639/03, a 

pesquisadora Regina M. Lintz Funari (2001), busca aprofundar a relação dos estudos de arte 

afro-brasileira no ensino superior, e já denunciava tal problemática em sua dissertação 

denominada “Valorização Da Cultura Negro-Africana No Ensino De Arte: Análise de currículo 

das Faculdades de Arte no Brasil em busca das raízes culturais africanas.”  Trata-se de uma 

pesquisa que evidencia que em diversos estados os currículos das universidades pesquisadas, 

não considerava a produção artística e cultural da população negra.  

Ainda hoje, cursos de artes visuais reproduzem valores hegemônicos tendo como saber 

a arte eurocêntrica.  Ana Mae aponta:  

Somente uma educação que fortalece a diversidade cultural pode ser entendida 

como democrática. Procurar igualdade sem considerar as diferenças é obter 

uma pasteurização homogeneizante. Isso está acontecendo hoje na arte e na 

arte-educação no Brasil. Os códigos europeus e o código branco norte-

americano são os únicos válidos. Instituições, historiadores da arte, curadores 

e artistas em geral não têm a preocupação com o pluralismo cultural, a 

multiculturalidade, interculturalismo etc. Quando a têm, é em nome do 

folclore, e folclore já é uma designação colonialista”. (BARBOSA, 1998, p. 

80) 

 

Nesse sentido, outro fator relevante a ser considerado é a diferença cultural e social 

existente entre os grupos de alunos que compõem, tanto instituições públicas, como privadas. 

Assim, considera-se indispensável abordar em sala de aula diferentes temas artísticos e explorar 

em conjunto o multiculturalismo, na sua vertente crítica, para que assim se introduza aos 

educandos o conhecimento que lhes dá a oportunidade de respeitar e apreciar as diversas formas 

de expressão das culturas africanas e afro-brasileiras. 

Um dos questionamentos que me instigaram a estas investigações se resume na seguinte 

pergunta: Como trabalhar com História e Cultura Afro-brasileira e Africana no ensino de artes 

visuais? Partindo da minha construção social no âmbito escolar, percebo que temos um 

currículo majoritariamente voltado para uma visão eurocêntrica do mundo que desconsidera a 

contribuição dos povos africanos para a formação da nação, retratando-o apenas como mão de 

obra escrava. Inserida numa sociedade em que o padrão de beleza aceitável está diretamente 

relacionado ao modelo branco, as crianças negras são se sentem representadas positivamente 

                                                 
10 Munanga (2000), afirma que a Lei 10.639/03 prova que o Brasil nunca foi uma democracia racial, pois levou 

115 anos para introduzir no ensino o estudo da matriz cultural africana. Essa lei é resultado da luta do movimento 

social negro. Mesmo reconhecendo que a lei tem muito de positivo, o autor concorda que é preciso implementá-la 

efetivamente e definir o conteúdo a ser ministrado. 
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no contexto escolar, acarretando consequências na formação da autoestima e identidade dessas 

crianças. 

Coloca-se em pauta a urgência de discussões referentes aos conteúdos da lei 10.639/03 

no ensino de Artes Visuais e consequentemente de reflexões críticas a respeito dos lugares de 

representação da mulher negra nas Artes Visuais brasileira. Partindo dessas experiências e da 

pesquisa desenvolvida, realizei minhas práticas pedagógicas na escola CAIC, com a turma do 

7°B. Foram levantados discussões e práticas acerca dos aspectos de gênero e da historiografia 

da Arte, a partir da obra Mulata Quitandeira de Ferrigno. Foram estipuladas dez oficinas11, 

partindo do levantamento histórico da representação da mulher negra na arte do século XIX e 

a presença das negras quitandeiras na cidade do Rio Grande.  

Os primeiros encontros foram destinados à apresentação da temática, aulas teóricas e 

debates a respeito de quem eram as negras quitandeiras no Brasil e em Rio Grande, com base 

nessas informações a turma produziu representações de quitandeiras. 

Partimos do resgaste histórico, da imaginação, do planejamento, das elaborações de 

ideias que surgiam a cada encontro, da confecção dos adornos, até a concretização da releitura 

tramada a partir das percepções sobre o trabalho feminino no espaço urbano.  

É importante ressaltar que a escola possui um espaço especial destinado às atividades 

de artes visuais, inclusive na sala há um projetor, diferentemente de outras escolas em que atuei 

em ocasião anterior em que os equipamentos ficavam em salas específicas, dentro de armários 

ou de caixas de arame trancadas com cadeados: constantes assaltos e depredações justificavam 

essas medidas, porém, acabávamos nos deparando com as limitações decorrentes.  

O suporte do espaço foi fundamental para o desenvolvimento das propostas, 

possibilitando um contato maior com a visualização de vídeos e imagens durante os encontros. 

O trabalho propiciou aos participantes informações que lhes possibilitaram formar uma 

autoimagem e uma autorrepresentação, o fato das fotos serem a partir da projeção de sombras 

ajudou na desinibição da prática.  

Nesta atividade de releitura de quitandeiras, os discentes tiveram a oportunidade de 

através da arte, explorar todo o seu potencial, de conceber, criar, perceber, ler e interpretar, 

envolvendo todos os processos que compreendem a atividade artística, seus produtos, ações e 

reflexões.  

As práticas possibilitaram a turma a trabalhar com concepções artísticas, culturais e 

estéticas de modo sensível, com pontos emocionais, mas principalmente cognitivos. 

                                                 
11 Com duração de duas horas cada oficina. 
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Compreender a arte como conhecimento construído historicamente poderá ampliar o olhar dos 

nossos alunos para as manifestações das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas que 

circulam em nosso cotidiano. 

Os principais objetivos foram levar o aluno a refletir sobre as condições da mulher 

negras, seu papel social e sua atual condição no período pós-abolição, levantar preconceitos e 

ideias pré-concebidas, conhecer obras de arte e como as mulheres negras quitandeiras foram 

retratadas nas obras de Debret e nos registros policiais da época. 

As atividades propiciaram a discussão em sala de aula, sobre aspectos do cotidiano das 

mulheres negras trabalhadoras, sobre a participação das mulheres na construção familiar, sobre 

a importância social das quitandeiras, bem como sobre diferenças culturais relacionadas com 

as suas origens étnicas.  

É importante destacar que, a estética assume os papéis de resistência, manutenção da 

identidade afro-brasileira. A estética reproduz o papel de memória e autentica a história de 

povos e civilizações africanas. Os penteados, os adornos, os turbantes, as maquiagens corporais 

fazem uma revitalização nacional na construção da identidade brasileira. Trabalhar e afirmar a 

estética afro-brasileira é dialogar com o corpo feminino como forma de reconhecimento e 

pertencimento. 

Segundo Shuma Schumaher, escritora do livro Mulheres Negras do Brasil (2007), não 

é possível subtrair a violência da história da mulher negra, e é extremamente importante 

conhecer as raízes que mantiveram a escravidão e a importância do papel feminino nessas 

raízes, sendo sobre tudo um papel de resistência. 

  

Considerações/Resultados 

A luta pela igualdade de direitos para a população negra no Brasil não terminou com o 

fim do regime escravocrata. É aí que ela começa, pois a Lei Áurea e as outras que a precederam 

não deram conta de assegurar direitos à população liberta e a seus descendentes. A abolição foi 

realizada sem uma ampla revisão de direitos e necessidades da população negra.  

As políticas culturais e educacionais são exemplos importantes deste esforço, onde nós 

encontramos uma constante “folclorização” da cultura africana e afrodescendente. 

As mulheres negras continuaram na marginalidade, sem direito a terra, trabalho digno, 

educação, saúde ou habitação, constituindo a parcela mais empobrecida da população brasileira 

até hoje . 

A obra de Ferrigno, Mulata Quitandeira, as litografias de Debret, as fotografias das 

ocupações de mulheres negras na cidade do Rio Grande, demonstraram como os papéis 
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culturais e historicamente desempenhados por mulheres constroem assimetrias de gênero na 

relação com a cidade. 

A atividade comercial, mais do que qualquer outra ocupação desempenhada pelas 

quitandeiras pode comprovar toda a dimensão de um dos tantos momentos em que os papéis 

históricos femininos foram pautados na transgressão da ordem. 

Durante a atividade de releitura de quitandeiras os discentes tiveram a oportunidade de 

através da arte explorar todo o seu potencial, de conceber, criar, perceber, ler e interpretar, 

envolvendo todos os processos que compreendem a atividade artística, seus produtos, ações e 

reflexões.  

As práticas possibilitaram a turma a trabalhar com concepções artísticas, culturais e 

estéticas de modo sensível, com pontos emocionais, mas principalmente cognitivos. 

Compreender a Arte como conhecimento construído historicamente poderá ampliar o olhar dos 

nossos alunos para as manifestações das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas que 

circulam em nosso cotidiano. 

É fundamental pensar em que tipo de indivíduos estamos formando no ensino de Artes, 

e o que pude perceber é que um dos principais motivos dos professores não tratarem de temas 

étnico-raciais nas escolas se dá pela falta de capacitação e conhecimento específico.  

Ao meu ver uma das ações que podem trazer resultados bastante significativos seria a 

implementação de disciplinas obrigatórias voltadas para o ensino da educação das relações 

étnico-raciais em todos os cursos de licenciatura na educação superior, com isso, garantiria-se 

a formação de profissionais qualificados para trabalhar estas temáticas com maior segurança, 

lucidez e sensibilidade. 

A variedade de imagens, olhares e o emaranhado de indagações decorrentes desta 

pesquisa indicam um longo percurso e um trabalho que certamente não se esgotou. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo a investigação das principais contribuições do Novo 

Constitucionalismo Latino-americano para o Direito Educacional, integrante histórico do rol dos 

Direitos Fundamentais Sociais, a partir de três de seus principais campos: o direito à educação, o direito 

de educar e o dever de educar. O problema a ser enfrentado pela pesquisa envolve justamente a 

investigação de quais contribuições ao Direito Educacional, nos campos do direito à educação, do direito 

de educar e do dever de educar podem ser encontradas nas mais recentes expoentes do novo 

constitucionalismo latino-americano aqui analisadas, quais sejam as Constituições de Equador (2008) e 

Bolívia (2009). Trata-se de pesquisa exploratória, método de abordagem indutivo e técnica de pesquisa 

bibliográfica. Inicia delimitando os objetos do direito educacional, segue com a contextualização do 

movimento constitucional e das constituições em epígrafe e culmina com a sistematização da respectiva 

contribuição constitucional ao Direito Educacional, dadas as variações constitucionais representativas 

nos referidos países em análise. 

 

Palavras-chave: Direito Educacional; Direito à Educação; Direitos Fundamentais; 

Constituições latino-americanas; Novo Constitucionalismo Latino-americano;  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por objetivo a investigação das contribuições do novo 

constitucionalismo latino-americano, com toda sua potencialidade de exponenciar direitos, 

exatamente para o Direito Educacional, integrante histórico do rol dos direitos fundamentais 

sociais12.  

Considerando-se que o direito à educação figura hoje como um dos Direitos 

Fundamentais da humanidade e é mencionado e protegido na maioria dos documentos 

internacionais, bem como considerando-se a importância de produzir conhecimento autóctone,  

                                                 
12 Se trata do único direito que vem sendo contemplado com absoluto vigor em todas as Constituições pátrias, 

desde a Constituição do Império de 1824, nos seguintes termos:  “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, 

e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é 

garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. (...) XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a 

todos os Cidadãos. 

mailto:deisebferraz@gmail.com
mailto:carlosandre@birnfeld.net
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a partir do lugar de produção que durante toda a história foi subalternizado, como é o caso da 

América Latina, justifica-se a importância deste trabalho em unir dois aspectos importantes em 

um único levantamento, que culminará na produção de conhecimento científico a partir das 

rupturas e experiências do Sul. 

Opta-se, outrossim, por limitar o escopo da pesquisa à análise das Constituições que 

vieram à luz no século XXI, notadamente a Constituição da República do Equador (2008) e a 

Nova Constituição Política do Estado da Bolívia (2009), não só por serem as mais recentes, 

mas também porque, nos limites em que a pesquisa deve ser exposta, não poderiam ser 

trabalhadas outras ordens constitucionais sem efetivo prejuízo de aprofundamento.  

Quanto ao método, destaca-se o fato de se tratar de pesquisa exploratória, conveniente 

para o relato de fenômenos recentes, cujo assentamento doutrinário é de fato escasso. Neste 

sentido, o método de abordagem será o indutivo, pelo qual as particularidades encontradas nos 

universos observados – no caso as duas ordens constitucionais recentes -  serão utilizadas para 

a construção da pertinente compilação. Em que pese se tratar da análise de dois ordenamentos 

distintos, o foco da resposta ao problema é justamente a compilação das contribuições trazidas 

pelas Constituições ao campo do Direito Educacional, logo, o método adequado é o indutivo. 

A técnica de pesquisa utilizada será a bibliográfica, com especial atenção aos textos normativos 

constitucionais e a doutrina necessária à elucidação das variáveis envolvidas.  

Vale apontar o caminho que se pretende percorrer: Partiu-se, no primeiro tópico, da 

apresentação panorâmica dos principais campos abrangidos pelo Direito Educacional e, de 

forma a situar o leitor sobre os campos de análise utilizados para direcionar a pesquisa. No 

segundo tópico se procura, a partir de doutrina especializada, situar o novo constitucionalismo 

latino-americano no campo doutrinário pertinente, apontando as características e tendências 

desse movimento na América Latina. No terceiro momento, se procura analisar o momento 

histórico e social dessas sociedades ao tempo da convocação de suas assembleias constituintes, 

com a finalidade exclusiva de situar a pesquisa. O quarto momento envolve a efetiva pesquisa 

e análise dos dispositivos constitucionais envolvidos, traçando o panorama do Direito 

Educacional em cada um dos ordenamentos envolvidos, com o destaque para alguns artigos que 

merecem uma atenção mais focalizada.  
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1. O Direito Educacional e seu objeto 

Exsurgem como principais campos deste especial ramo da ciência jurídica três especiais 

horizontes, que efetivamente vão variar muito quando comparados às distintas ordens 

educacionais: 

 a) do direito à educação, caracterizado pela prerrogativa de indivíduos, coletividades 

ou da própria sociedade como um todo em receber do ente estatal a educação adequada, por 

meio de processo de ensino apto à elevação da capacitação e inserção qualificada na própria 

sociedade e, dentro desta, virtualmente no próprio mercado de trabalho;  

 b) o do direito de educar, abrangendo, de um lado, a prerrogativa dos progenitores de 

encaminharem seus filhos com os valores culturais que consideram adequados e, de outro, dos  

próprios agentes privados como um todo de oferecerem serviços educacionais dos mais 

variados, normalmente mediante contraprestação remuneratória, visando tanto a formação 

tradicional, eventualmente em concorrência com o Estado, como  também justamente a 

disponibilização daquelas formações não ofertadas pelo Estado e de interesse especial das 

próprias famílias. Em quaisquer casos é comum que aqui se assentem justamente as normas 

limitadoras destas prerrogativas, que envolvem justamente a possibilidade do Estado vir a 

credenciar e fiscalizar estes contextos. Aqui se situa, por mais que possa soar pouco escolástico, 

o direito de vender os serviços de ensino, sob maior ou menor controle do Estado, em 

conformidade com o ordenamento e, junto com ele, paradoxalmente, a próprio direito de 

autonomia universitária13;  

 c) O do dever de educar, de fornecer ou encaminhar à educação, dever este afeito  tanto 

aos progenitores, no sentido do encaminhamento aos processos de ensino-aprendizagem, e, em 

conformidade com o ordenamento, eventualmente do próprio financiamento do mesmo, como 

do próprio Estado, no sentido de disponibilizar acesso adequado aos processos de ensino-

aprendizagem, com ou sem custo ao educando, nos distintos níveis em que se assenta este 

processo, comumente com significativo dispêndio orçamentário; 

                                                 
13 Não por acaso aqui se encontram as principais polêmicas do Direito Educacional. A autonomia universitária, 

tomada no sentido de não interferência dos governos no mundo acadêmico, corolária liberdade de aprofundar, 

refletir e até de expandir o universo das possibilidades de conhecimento, é também a porta onde o ensino privado 

pode reinventar os processos de ensino-aprendizagem, eventualmente com muito mais foco no lucro do que em 

objetivos mais nobres. 
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 Tendo por foco justamente estes três grandes horizontes é que se pretende analisar as 

sensíveis variações constitucionais representativas do novo constitucionalismo latino-

americano, não sem antes contextualizá-lo adequadamente. 

 

2. O novo constitucionalismo latino-americano e suas perspectivas   

Desde a segunda metade da década de 80 puderam ser vistas na América Latina 

mudanças que contornaram o caminho no sentido de um novo paradigma constitucional pautado 

na preocupação e efetiva proteção de direitos. As referidas mudanças, entretanto, não foram 

produto de rupturas, algumas, inclusive, foram resultado de regimes autoritários como assinala 

Pastor e Dalmau (2010b), como foi o caso da constituinte peruana de 1993 e das reformas 

institucionais sem participação direta do Poder Constituinte que ocorreram na Argentina em 

1994, tratando-se de reformas “cuasirrupuristas” (PASTOR; DALMAU, 2010b, p.11) 

 Pode-se afirmar que o primeiro dos processos constituintes do chamado novo 

constitucionalismo latino-americano é o da Colômbia, em 1991, em que se percebe a atuação 

da soberania popular no processo constituinte, além de trazer consigo mecanismos de 

participação popular até então inovadores e dispensar atenção à proteção e reconhecimento de 

Direitos Fundamentais. Essa é a cara do novo constitucionalismo latino-americano: surgir a 

partir do povo envolto em conflitos sociais e políticos como pano de fundo. Trata-se de um 

“constitucionalismo sin padres”14, assim chamado em clara referência à participação popular 

desde o nascedouro com o referendo, até a sua entrada em vigor, diferindo-se abismalmente 

dos processos estanques do velho constitucionalismo, resultando em textos com originalidade.  

 Se foi a Constituição da Colômbia que deu o pontapé inicial na criação de uma nova 

Constituição, são as Constituições da Bolívia e Equador que seguiram seu curso e representam 

um novo patamar no constitucionalismo latino-americano. Para fins de elucidação conceitual, 

é oportuno firmar o que Pastor e Dalmau (2010a) entendem por Novo Constitucionalismo: 

aquele que herda do Neoconstitucionalismo a necessidade de uma Constituição forte e 

protetiva, mas estende suas preocupações para a legitimidade democrática do texto que deve 

garantir a tradução da vontade do povo, além de garantir que somente a soberania popular 

exercida de forma direta possa alterar as normas constitucionais, em suas palavras: 

El nuevo constitucionalismo va más allá y entiende que para que el Estado 

constitucional tenga vigencia efectiva no basta con la mera comprobación de 

                                                 
14 

Conforme denomina Pastor e Dalmau (2010b, p.13) ao considerar que “Nadie, salvo el pueblo, puede sentirse 

progenitor de la Constitución, por la genuína dinámica participativa y legitimadora que acompaña a los procesos 

constituyentes.”  
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que se ha seguido el procedimiento constituyente adecuado y que se han 

generado mecanismos que garantizan la efectividad y normatividad de la 

Constitución. El nuevo constitucionalismo defiende que el contenido de la 

Constitución debe ser coerente con su fundamentación democrática, es decir, 

que debe generar mecanismos para la directa participación política de la 

ciudadanía, debe garantizar la totalidad de los derechos fundamentales 

incluidos los sociales y económicos, debe establecer procedimientos de 

control de la constitucionalidad que puedan ser activados por la ciudadanía y 

debe generar reglas limitativas del poder político pero también de los poderes 

sociales, económicos o culturales que, producto de la historia, también limitan 

el fundamento democrático de la vida social y los derechos y libertades de la 

ciudadanía. Ese nuevo constitucionalismo teórico ha encontrado su 

plasmación, con algunas dificultades, en los recientes procesos constituyentes 

llevados a cabo en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Al menos, en cuanto a la 

fundamentación de la Constitución. (PASTOR; DALMAU, 2010a, p.19) 

 

 Os textos do Novo Constitucionalismo acompanham uma linguagem simples que supera 

o afastamento utilizado pelas elites na formulação linguística das Cartas e gera uma 

aproximação popular, o que também consegue fazer ao identificar grupos desfavorecidos como 

as mulheres, crianças e adolescentes, deficientes, idosos. Ademais, as Constituições em análise 

imprimem caraterísticas comuns: foram ativadas pela potência15 do Poder Constituinte 

motivado pela necessidade de ruptura ou quase rupturas com o sistema anterior e de resgate da 

soberania popular, o que se expressa na Constituição boliviana (art. 11) com o nome de 

democracia participativa e na equatoriana como “participación en democracia” (título IV, 

capítulo primero, sección tercera).  

É fundamental lembrar que Carbonell (2010) explica que há um momento na história 

dos países em que há uma crise profunda que conduz à criação de novos textos constitucionais 

que podem ser concebidos, em última análise, como “[...]faros de esperanza en el derecho, en 

la justicia, en la posibilidad profunda de renovación jurídica e institucional y de construcción 

de sociedades nuevas basadas en el respeto a los derechos de todos.”. (CARBONELL, 2010, 

p. 45). 

                                                 
15 Para Sarlet (2015, p.104) “O Poder Constituinte pode ser definido como uma potência, no sentido de uma força 

em virtude da qual determinada sociedade política se dá uma nova Constituição e, com isso, (re)cria e/ou modifica 

a estrutura jurídica e política de um Estado.” 

 



3.  Algumas perspectivas históricas sobre as Constituições de Equador e Bolívia 

 

 Para atingir a finalidade a que se propõe este estudo se faz necessário o breve 

resgate do contexto histórico no qual emergiram as Constituições em análise, quais sejam 

a Constituição da República do Equador (2008) e a Nova Constituição Política do Estado 

da Bolívia (2009), iniciando por esta última, a mais recente. 

  

3.1 O contexto histórico da Nova Constituição Política do Estado da Bolívia (2009) 

 

Em dezembro de 2005, Evo Morales, figura exponencial da Bolívia, chega à 

presidência com 53,7% dos votos válidos. A chegada ao poder mostra-se como uma 

caminhada envolta pelos avanços dos movimentos sociais representados por camponeses 

e liderados pelo então candidato à presidência Evo Morales, através de investidas nas 

disputas de eleições locais e junção de apoios de setores insurgentes formados pela 

esquerda, pelos sindicatos e pelos índios que viviam um momento delicado de 

enfrentamento graças ao cenário da popularmente conhecida “Guerra do Gás”16. A 

insatisfação popular expressa no episódio da Guerra do Gás resultou na renúncia do 

presidente Lozada e conduziu à assunção da presidência pelo vice-presidente Carlos 

Mesa.  

Uma nova onda de protestos levou o presidente Mesa a renunciar ao cargo, bem 

como Mario Cossio e Hormando Vaca Diez a renunciarem a sucessão constitucional à 

presidência, assumindo o exercício da presidência, o presidente da Suprema Corte, 

Eduardo Rodriguez com a clara missão de chamar uma eleição presidencial em dezembro 

de 2005. O panorama que conduziu a esse desfecho foi a onda de protestos que se 

espalharam no país bloqueando estradas, com efervescentes greves e marchas sob a 

reivindicação principal de nacionalização do petróleo e do gás. Elaborado esse traçado 

que conduziu Evo Morales à presidência em 2005, importa salientar que assim que 

assumiu o poder, o novo presidente convocou a Assembleia Constituinte que se inaugurou 

em Sucre, em 6 de agosto de 2006.  

                                                 
16 A Guerra do Gás ocorreu no ano de 2003 na Bolívia e foi palco da insatisfação popular que levou a 

população de El Alto, cidade vizinha a La Paz, a realização de sucessivas marchas de protesto contra o 

governo de Gonzalo Sánchez de Lozada que foram reprimidas fortemente pelo exército. A motivação da 

população foi a oposição ao plano do presidente Lozada de vender gás natural ao Estados Unidos através 

dos portos do Chile. As manifestações resultaram em 64 mortos e na renúncia do então presidente que fugiu 

para os Estados Unidos, dando lugar ao vice-presidente Carlos Mesa que assumiu o governo.  
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 O mandato do novo presidente eleito, Evo Morales, começou em janeiro de 2006 

e, em março do mesmo ano, foi aprovada a lei de convocação da Assembleia Constituinte 

e meses depois, em julho, foram eleitos os constituintes, dos quais o MAS obteve 54% 

dos eleitos. A aprovação final do texto acabou acontecendo somente em dezembro de 

2007, realizada com grande tumulto. Gize-se que o texto constitucional foi novamente 

reaberto em outubro de 2008 incorporando as recomendações da oposição que 

modificaram 120 artigos dos 411 existentes na Constituição. Após aprovado, o texto foi 

submetido ao referendo constitucional, finalmente ratificado pelo povo com aprovação 

de 62,4% dos eleitores. 

 

3.2 O contexto histórico da Constituição da República do Equador (2008) 

 Os movimentos indígenas do Equador mantiveram o empenho pela refundação de 

seu Estado plurinacional e intercultural em detrimento do multiculturalismo liberal 

vigente, o que só seria possível com a convocação de uma Assembleia Constituinte. 

Conforme aponta Fernández (2014), movimento indígena aliou-se à Lucio Gutiérrez nas 

eleições de 2003 no intuito de participar da vida política do país, entretanto, esbarrou-se 

em duas realidades: a ausência da participação das organizações de base na gestão e nas 

decisões fundamentais, gerando a desmobilização do movimento. Esse cenário foi o 

terreno para a ascensão da figura de Rafael Correa, que já havia sido Ministro da 

Economia no governo de Alfredo Palacios e seguia uma linha de desenvolvimento 

econômico do país desvinculada de órgãos internacionais como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) o que vinha de encontro aos propósitos de 

Palacios, levando a sua renúncia.  

 Rafael Correa criou então o Movimento Político Aliança País que acolheu as 

propostas do movimento indígena e de outros movimentos sociais traduzidos em uma 

política anti-imperialista e na convocação de uma constituinte. Nesses termos, no segundo 

turno das eleições de 2006, Correa chegou ao poder com 56,67% dos votos válidos. O 

novo presidente chamou para si a missão de militar pela Constituição de uma nova Carta 

para o país. Nessa lógica, em janeiro de 2007, por meio de um decreto, Correa convocou 

um plebiscito para que o povo opinasse a respeito de uma Assembleia Constituinte. Em 

15 de abril, o povo opinou pela convocação da referida Assembleia com 81,5% dos votos. 
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 Em novembro de 2007 a Assembleia Constituinte se instalou em Montecristi, 

finalizando sua redação e submetendo o novo texto ao referendo de setembro de 2008, 

ocasião em que houve aprovação com 63%. 

 

4. As contribuições das Constituições de Equador e Bolívia para o Direito 

Educacional 

Nestes apontamentos buscou-se mapear os artigos referentes à educação nos 

textos constitucionais em estudo, analisando, nesta ordem, o rumo constitucional dado ao 

direito à educação, sobretudo no que diz respeito ao direito à educação, ao direito de 

educar e ao dever de educar. 

 

4.1 A Constituição da Bolívia e o Direito Educacional 

Entre todas, certamente esta é a Constituição mais profícua em normas 

garantidoras do direito à educação. Pode-se começar afirmando que a Constituição da 

Bolívia traz a educação à tona, logo em seu preâmbulo. Isso não ocorre por acaso. Nas 

lições de Sarlet (2015), a inclusão de um preâmbulo na Constituição revela os valores que 

o constituinte deseja para aquela sociedade, seus objetivos e promessas. 

Além, de dedicar capítulo próprio à educação, com extenso rol de artigos 

(Capítulo 6, artigos 77 a 90), o texto constitucional Boliviano enquadra a Educação no 

capítulo destinado aos Direitos Fundamentais, conferindo ao assunto máxima proteção e 

importância.  Dispõe, assim, em seu art. 17 que “Toda persona tiene derecho a recibir 

educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e 

intercultural, sin discriminación.”  

 As pessoas com deficiência também foram incluídas expressamente na Secção 

VIII, referente aos Direitos das pessoas com deficiência, e lhes foi garantida uma 

educação integral e gratuita, constante do art. 70. “Toda persona con discapacidad goza 

de los siguientes derechos: 2. A una educación y salud integral gratuita.” 

Em capítulo próprio - o sexto, a Educação é concebida junto à Interculturalidade 

e aos Direitos Culturais, iniciando seu detalhamento a partir do art. 77 e estendendo-se 

até o art. 90. Destaca-se o Artigo 78, que traça o perfil geral da forma como há de se 

expressar este direito à educação: 

 
Artículo 78. 
I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, 

participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. 



68 

 

II. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el 

sistema educativo. 

III. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, 

humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, 

teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. 

IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica 

humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo 

y el desarrollo productivo. 

 

  O traço de um direito à educação com respeito às diferenças é corrente no texto 

constitucional: conforme o contido no art. 79 “[...]La educación fomentará el civismo, el 

diálogo intercultural y los valores ético morales. Los valores incorporarán la equidad de 

género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos 

humanos.”. Neste mesmo compasso segue o artigo 80, que deixa clara a perspectiva de 

que a unidade e integralidade do sistema educacional tem como base justamente o 

reconhecimento das diferenças. 

Observa-se, que, em síntese, o direito à educação se manifesta da forma mais 

ampla possível na Constituição Boliviana, observando-se, além da amplitude de níveis 

gratuitos (todos), a extrema preocupação com a valorização e o respeito aos mais distintos 

grupos étnicos e sociais, no âmbito do próprio processo educacional. 

 

4.1.2 O dever de educar na Constituição da Bolívia 

O Art. 9, item 5, inclui entre os fins e funções essenciais do Estado, além das 

estabelecidas na própria Constituição e nas leis “Garantizar el acceso de las personas a 

la educación, a la salud y al trabajo”. Outrossim, o Estado chamou para si a 

responsabilidade financeira de sustento, garantia e gestão da educação, tratando-a como 

função suprema do Estado, nos termos do Artigo 77, I: “:La educación constituye una 

función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación 

indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”. 

 Resta bem esclarecido o compromisso financeiro do Estado com a educação, 

quando, em seu art. 81, aduz que a educação é obrigatória e a “educación fiscal” 

(educação estatal) é gratuita em todos os seus níveis até o superior, o que volta a ser 

reafirmado no art. 93. No art. 82 o Estado se compromete em garantir também o acesso à 

educação e a permanência de todos os cidadãos em condições de igualdade, apoiando 

com prioridade aos estudantes com menos possibilidades econômicas com 

contraprestações materiais para que possam desenvolver-se plenamente em todos os 

níveis do sistema educacional, inclusive concedendo bolsas de estudo e com métodos de 
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formação específicos para garantir o desenvolvimento de crianças e adolescentes com 

talento natural destacado (essa previsão reaparece no art. 85). 

 O Estado também incluiu entre seus deveres a iniciativa de erradicação do 

analfabetismo (art. 84), além da liberdade de consciência e fé, acrescentando a liberdade 

de espiritualidade das nações indígena-originário-campesinas (art.86). O art. 93 versa 

sobre o financiamento das universidades públicas pelo Estado, nos seguintes termos: “Las 

universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el 

Estado, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios, 

creados o por crearse. [...]” e traz em seus incisos também a previsão da criação de 

universidades e institutos comunitários em áreas rurais. 

Também é responsabilidade do Estado a formação e capacitação docente para o 

magistério público através de escolas superiores de formação de forma única, gratuita, 

intercultural, intracultural. Os docentes devem participar de atualização de capacitação 

pedagógica constantes e lhe é garantido um salário digno, além da inamovibilidade, 

conforme os termos do art. 96. 

 Por fim, a Constituição boliviana insere a educação em sua quarta parte, 

correspondente à estrutura e organização econômica do Estado, quando, no capítulo 

primeiro, art. 306, lembra que o modelo econômico é voltado à melhoria da qualidade de 

vida e ao viver bem e, tendo o Estado como máximo valor o ser humano, sendo prevista 

a redistribuição equitativa dos excedentes econômicos em políticas sociais de saúde, 

educação e cultura. 

 

4.1.3 O direito de educar na Constituição da Bolívia 

 O direito de educar, na Constituição Boliviana, estáprevisto no inciso II do Artigo 

77, “El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 

comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de 

formación profesional. [...]”. A Bolívia reconhece e respeita o funcionamento de 

unidades educativas privadas em todos os níveis e modalidades, apesar de ofertar 

gratuitamente o ensino em todos os níveis, e as rege por políticas e autoridades do sistema 

educativo que autorizam seu funcionamento mediante prévia verificação do cumprimento 

dos requisitos estabelecidos pela lei, nos termos dos artigos 88. 

 Já nos termos do art. 89, a avaliação de qualidade e recredenciamento de 

instituições privadas fica a cargo de um órgão de Estado (aparentemente uma agência 
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reguladora, com composição e funcionamento definidos em lei), independente do 

respectivo órgão de governo (Ministério). 

 No art. 90 e seguintes é disciplinada especificamente a Educação Superior e 

estabelecidos os objetivos e fins desejados que repetem aqueles mesmos objetivos 

propostos para a educação em geral, quais sejam uma educação superior intracultural, 

intercultural e plurilíngue. 

 Merece ser ressaltada a garantia constitucional da autonomia universitária, 

insculpida no art. 92, I, e direcionada apenas às universidades públicas, nos seguintes 

termos:  

I.Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La 

autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el 

nombramiento de sus autoridades, su personal docente y 

administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de 

estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y 

donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines 

y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades.(…) 

III. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender 

diplomas académicos y títulos profesionales con validez en todo el 

Estado. 
 

 As universidades privadas recebem tratamento constitucional específico, nos 

termos do artigo 94, I, in verbis:  

 

Artículo 94 I. Las universidades privadas se regirán por las políticas, 

planes, programas y autoridades del sistema educativo. Su 

funcionamiento será autorizado mediante decreto supremo, previa 

verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos 

establecidos por la ley. II. Las universidades privadas estarán 

autorizadas para expedir diplomas académicos. Los títulos 

profesionales con validez en todo el país serán otorgados por el Estado. 

III. En las universidades privadas, para la obtención de los diplomas 

académicos en todas las modalidades de titulación, se conformarán 

tribunales examinadores, que estarán integrados por docentes titulares, 

nombrados por las universidades públicas, en las condiciones 

establecidas por la ley. El Estado no subvencionará a las universidades 

privadas. 

 

 Observa-se que embora autorizadas pela Constituição a expedir diplomas 

acadêmicos (mas não títulos profissionais, reservados ao Estado), as instituições 

educacionais privadas dependem, para a outorga destes, do exame de seus alunos por 

bancas examinadoras compostas por docentes nomeados pelas instituições públicas. 
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 Neste contexto, observa-se uma clara opção pela valorização do ensino público e 

do próprio controle estatal, reservando às instituições privadas um ambiente explícito de 

subalternidade em relação às autoridades públicas e às próprias instituições públicas. 

 

4.2 A Constituição do Equador e o Direito Educacional 

Na Constituição do Equador o direito à educação aparece no capítulo dos direitos 

de liberdade, no art. 66, como um direito a ser garantido pelo Estado. Mais adiante, no 

capítulo segundo, destinado aos “Derechos del buen vivir”, observa-se uma seção inteira 

para dispor sobre os moldes da educação naquela sociedade. E começa, no art. 26, 

estabelecendo que a educação é um direito das pessoas e dever inescusável do Estado e 

uma condição indispensável do “buen vivir”. 

No artigo que segue – art. 27, são desenhados os contornos do direito à educação 

preconizado, com destaque para a obrigatoriedade e interculturalidade: 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. [...] 

 

Observa-se outrossim que o direito à educação envolve a determinação de 

políticas públicas para grupos especificamente considerados na ordem constitucional, 

como jovens, terceira idade, adolescentes e grupos étnicos, revelando-se muito claro 

como direito a merecer atenção especial e ao mesmo tempo dever do Estado, tal como 

será narrado no tópico abaixo.  

 

4.2.1 O dever de educação na Constituição do Equador 

O art. 3, tópico 1, da Constituição, considera como dever primordial do Estado 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 

[...]”. No mesmo sentido o Art. 26 a considera área prioritária para políticas públicas: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 
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igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, as familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 A obrigatoriedade da educação é repetida no art. 28 e especifica-se que ela diz 

respeito ao nível inicial, básico e “bachillerato” que corresponderia ao ensino médio no 

Brasil. Além desse traçado, é garantido no mesmo artigo o acesso à educação e 

permanência, bem como a gratuidade até o terceiro nível de educação superior pública. 

A Constituição ainda inclui entre as políticas públicas e programas de atenção do 

Estado, a incumbência de tomar medidas de atenção em centros especializados de 

cuidados com idosos que garantam sua nutrição, saúde, educação e cuidado diário, sendo 

esta, a única Constituição que prevê a educação em um marco de proteção integral de 

direitos da terceira idade, estabelecida no art. 38. Também é nessa Constituição que se 

tem uma atenção expressamente voltada e dirigida aos jovens que, no art. 39, afirma que 

o Estado lhes garantirá a educação além de outros direitos porque os tem como atores do 

desenvolvimento do país. Aos deficientes foi destinada a secção sexta e no que diz 

respeito à educação, o oitavo ítem estabelece uma educação especializada e o fomento de 

suas capacidades mediante a criação de programas de ensino específicos. 

A educação indígena, nos termos do Art. 57, prevê extensivamente o 

fortalecimento da identidade cultural dos povos originários, estabelecendo um sistema de 

educação intercultural bilíngue com estimulação até o nível superior. A preocupação com 

o as comunidades e povos indígenas é muito presente nessa Constituição. 

 O título VII do texto constitucional, chamado de “Régimen del buen vivir”, em 

seu capítulo primeiro “Inclusión e equidade” destinou o art. 343 e subsequentes para 

delinear os contornos da educação.  Estabeleceu que o Estado exercerá o controle do 

sistema nacional de educação através da autoridade educacional nacional e regulará e 

controlará as atividades relacionadas à educação e o funcionamento das entidades do 

sistema (art. 344), através de instituição pública e autônoma (art. 346). 

 Entre os compromissos assumidos pelo Estado ao que tange a educação, no art. 

347, destacam-se: a) a responsabilidade de erradicar o analfabetismo em todas as suas 

vertentes – puro, funcional e digital, além de apoiar os processos de educação permanente 

para pessoas adultas, superando o abandono educacional; b)garantir um sistema de 

educação intercultural bilíngue que utilizará como língua principal de educação aquela 

correspondente à nacionalidade respectiva e o castelhano como idioma de relação 
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intercultural; c)incluir nos currículos de maneira progressiva, o ensino de ao menos uma 

língua ancestral; d)garantir o acesso de todas as pessoas à educação pública. 

 Por fim, importa lembrar o contido no art. 356, que esclarece que a educação 

superior pública será gratuita até o nível superior. Mesmo nas instituições particulares 

serão garantidas oportunidade de acesso e permanência mesmo nos casos da educação 

superior particular, esta deverá contar com mecanismos como bolsas, créditos, quotas que 

permitam o ingresso. 

 O Estado também prevê, no art. 349, a garantia de estabilidade aos docentes, além 

de atualização, formação contínua e melhoramento pedagógico e uma remuneração justa. 

 

4.2.2 O direito de educar na Constituição do Equador 

O Art. 345 estabelece que “La educación como servicio público se prestará a 

través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares”. Neste sentido, a 

configuração explícita da atividade educacional como serviço público preconiza 

efetivamente um maior controle do Estado sobre o exercício da atividade. No mesmo 

sentido o Art. 28 estabelece que “La educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos.” 

De qualquer forma, explicitamente a Constituição Equatoriana admite a partilha 

da atividade com as instituições confessionais que historicamente vinham atuando em 

paralelo com o Estado (fiscomissionales), assim como as particulares, inclusive com 

eventual injeção de dinheiro estatal em instituições não públicas (nos termos do Art. 348, 

desde que não tenham  fins lucrativos e obedeçam, entre outros ditames e princípios, ao 

da gratuidade) diferentemente da Constituição Boliviana, que efetivamente optou por não 

prestigiar o ensino privado. De qualquer forma, nos termos do Art. 352, é vedada atuação 

no sistema de educação superior de instituições que tenham finalidade lucrativa. 

Nestes termos, o Estado equatoriano garante a liberdade de ensino, a liberdade de 

cátedra na educação superior e o direito de aprendizagem em sua própria língua, 

garantindo   igualmente o direito de pais e mães de escolherem a educação de seus filhos, 

nos moldes do art. 29.  

 Observa-se aqui uma abertura maior para o direito de educar no contexto não 

estatal do que a Constituição Boliviana, tanto porque a autonomia pública ou privada é 

idêntica tanto porque explicitamente o Estado admite a partilha de funções, ainda que sob 

seu pleno controle (como se vê também no art. 353).  
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CONCLUSÃO 
 

 A partir desse apanhado é possível afirmar que as constituições latino-americanas 

em análise preconizam uma preocupação diferenciada do Estado no que diz respeito ao 

direito à educação, tanto no detalhamento exaustivo deste direito, como no detalhamento 

dos correlatos deveres do Estado e ainda mais nas limitações à atuação mercantil no 

âmbito do exercício do direito de educar.  

Tais inflexões, que marcam um traço característico destes ordenamentos 

evidentemente se relacionam com o contexto histórico que deu origem aos mesmos: o 

grito de populações oprimidas sistematicamente pelos mecanismos de mercado e 

olvidadas pelas políticas públicas sociais, especialmente as educacionais, as quais, sem 

este apoio, historicamente vinham sendo alijadas dos processos políticos econômicos e 

sociais de seu próprio país.  

No mesmo sentido, as constituições analisadas inserem a marca do novo 

constitucionalismo latino-americano no campo educacional, preconizando a educação 

como direito fundamental de todos, como dever essencial e indeclinável do Estado e cujo 

exercício envolve em essência uma política pública intensa e dirigida para a criação de 

oportunidades de crescimento para todos os segmentos da sociedade, na qual a 

participação de agentes do mercado com finalidades lucrativas não são bem-vindas. 

Trata-se, sem dúvida, de um conjunto de dispositivos que efetivamente representa, ainda 

que com sensíveis variações, a voz do Sul, historicamente oprimida.  
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RESUMO 
No presente artigo fizemos um apanhado dos usos e desusos do pensamento e da figura de Paulo 

Freire nos ditos encontrados no site do movimento Escola Sem Partido. Nosso recorte investiga, 

dentre todas as ‘coisas ditas’ pelo movimento, apenas aquelas enunciações que se dedicam ao 

papel de Paulo Freire na educação brasileira. Assim, o que se tentou realizar foi a tarefa de pensar 

a utilização do autor por esse movimento de raízes mais ou menos (neo) liberais e conservadoras, 

seja quando tentou-se apagar a contribuição de Freire, ou nas acusações que buscam fazê-lo 

aparecer como um simples reprodutor de ideologias da esquerda. Importante ressaltar ainda que 

esse trabalho baseia-se nos Estudos Culturais, especialmente no que concerne a escolha do 

material de análise, da abordagem da cultura e do poder trazida pelos teóricos desse campo. Além 

disso, conceitos e noções oriundos do pensamento de Michel Foucault, bem como várias de suas 

considerações metodológicas da analítica do discurso, também foram utilizadas. Toda essa 

questão, no entanto, faz parte de uma pesquisa maior ainda em andamento e realizada junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDU da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG, onde se pretende mapear as investidas de poder do Escola Sem Partido às identidades 

docentes contemporâneas. 

 

Palavras-chave: Paulo Freire; Escola Sem Partido; Poder; Discurso. 

Considerações iniciais 

O presente texto originou-se de forma paralela a pesquisa que venho realizando 

desde que ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU) da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Para ser mais específico, a aparição da 

tradição e figura de Paulo Freire nos ditos do Escola Sem Partido chamou-me a atenção 

num quadro geral mais amplo, marcado por concepções conservadoras, neoliberais e, 

sobretudo, antiesquerdistas. Dentro desse espectro, o que podemos chamar de 

“antifreireanismo” foi tão recorrente a ponto de abrir uma oportunidade de sua análise, o 

que pretendo realizar nos próximos parágrafos. Antes de mais nada, no entanto, é 

importante situar o leitor acerca do Escola Sem Partido, apresentando resumidamente sua 

história. Num segundo momento, quero mostrar a potência de Paulo Freire no pensamento 

educacional brasileiro, dando algumas pistas de como o corpus se apropriou do autor. Por 

mailto:elviskatz@yahoo.com.br
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fim, analiso os ditos do movimento e procuro descrever da maneira mais esquemática as 

enunciações que encontrei.  

Apesar da fama recente, o Escola Sem Partido existecomo movimento atuante 

desde o ano de 2004. Após sua emergênciaé possível demarcar três momentos bem 

distinguíveis na sua história: a) uma fase reprodutivista na qual os textos do seu website 

são copiados de outras fontes e a identidade do movimento ainda está em construção; b) 

um segundo momento em que o Escola Sem Partido começa a tornar-se notícia e a 

repercutir negativamente por alguns blogs ou sites sindicais, especialmente pelos 

imbróglios judiciais no qual a sua principal liderança, Miguel Nagib, acaba envolvida 

devido sua atuação através do escolasempartido.org; c) o terceiro e atual período iniciado 

em 2014 quando, a partir da primeira tentativa de propor a lei que modifica a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o Escola Sem Partido fica bem mais 

conhecido e atuante, e quando o próprio Nagib passa a conceder diversas entrevistas em 

emissoras de televisão e rádio, além dos conteúdos destinadas à divulgação pela web 

(KATZ; MUTZ, 2016). 

Nesse sentido, há toda uma série de mudanças ao longo dos últimos quase 12 anos 

em que o movimento se fortaleceu estabelecendo críticas muito duras à categoria docente 

e aos governos de esquerda, em especial aos mandatos dos presidentes Lula e Dilma, do 

Partido dos Trabalhadores (PT). O que parece, portanto, é que o Escola Sem Partido foi 

precedido por toda uma tradição intelectual liberal e conservadora que já fazia a crítica 

aos modos de ensinar dos professores antes mesmo da virada do século. Alguns desses 

personagens, inclusive, afirmavam que a prática de “doutrinação ideológica” ocorria 

mesmo nos tempos de Ditadura Militar; os militares teriam se preocupado em censurar 

jornais, mas não as salas de aula (ESP, SILVA, 2005). Eu poderia tentar explicar a 

emergência do movimento apenas a partir do desenvolvimento desses saberes, mas seria 

insuficiente. Um aspecto fundamental para o surgimento do Escola Sem Partido foi a 

chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Governo Federal; e não afirmo isso para 

comprovar as teses do próprio ESP17, na qual o Estado teria passado a instituir uma prática 

sistêmica de doutrinação, senão para perceber que a existência de um inimigo 

institucional e considerado de esquerda acabou sendo uma condição de possibilidade para 

que Nagib e seus apoiadores fundassem o movimento. Além disso, o próprio crescimento 

                                                 
17Utiliza-se a sigla “ESP” no intuito de substituir “Escola Sem Partido” e, dessa forma, tornar o texto mais 

fluente e menos repetitivo. 
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das ações do Escola Sem Partido dependeu dessa situação, afinal de contas, a crítica 

sempre foi direcionada a doutrinação de esquerda, marxista, freireana. 

 É pensando nesse foco dado a doutrinação de esquerda, marxista, freireana, 

comunista, socialista, etc, que buscarei analisar nesse artigo as formas pelas quais o 

Escola Sem Partido fabricou uma imagem de Paulo Freire que correspondesse aos seus 

objetivos de poder. Ao longo da pesquisa mais ampla que realizo, como anteriormente 

citado, fui percebendo a importância dada pelo ESP a Paulo Freire e como há, dentro do 

movimento, a necessidade de combatê-lo a todo instante. Dessa forma, e levando em 

consideração a forte penetração desse autor nos círculos intelectuais ligados a educação 

em todo Brasil, considerei importante tentar mostrar como a figura e a tradição freireana 

foram incorporadas ao discurso do Escola Sem Partido e, nessa mesma linha, pensar os 

objetivos ou as necessidades dessa ação para a composição e ampliação das táticas de 

poder do movimento. Quer dizer, qual papel desempenha Paulo Freire dentro do discurso 

do ESP? Porque parece indispensável ao ESP combatê-lo e qual a necessidade de fabricá-

lo incessantemente? Essas foram algumas questões que motivaram a análise que se 

inicia.O corpus para tal análise foi constituído de um conjunto de aproximadamente dez 

textos publicados no websitedo Escola Sem Partido, dos quais os mais relevantes estão 

aqui citados. 

Quem tem medo de Paulo Freire? 

 Na edição de número 43 da Pedagogia da autonomia, o texto da contracapa 

anuncia o vulto que a obra de Paulo Freire tomou nas últimas décadas: o autor teria sido 

“um dos maiores intelectuais do século XX”.Um artigo no site Wikipédia, atualmente um 

recurso largamente usado para a obtenção de informações, vai ainda mais longe ao dizer 

que Paulo Freire é “considerado um dos pensadores mais notáveis na história da 

Pedagogia mundial”18. O que se percebe, seja pelas incontáveis republicações de suas 

obras ou pelo que seu nome representa nos meios intelectuais, escolares e até populares, 

é que o autor tornou-se uma referência tão importante no campo da educação que é 

praticamente impossível travar qualquer debate, atualmente no Brasil, acerca do tema sem 

que Paulo Freire seja, no mínimo, mencionado. Assim como Demerval Saviani, talvez 

em medida ainda maior, Freire pode ser considerado condição de possibilidade para que 

a educação brasileira busque tanto, na nossa época, uma educação crítica, cidadã e 

                                                 
18https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire. Acesso em 22.05.17 às 10h24min. 
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transformadora. Não é sem motivo, portanto, que Maria Manuela Alves tenha dito 

afirmado: 

São autores e textos que possibilitaram e forneceram as regras de formação de 

outros discursos e outros textos no campo da pedagogia brasileira, tornando 

possível não só um certo número de analogias como também de diferenças. Ao 

lado desses, trabalho com outros poucos autores e textos que estão, ora mais, 

ora menos, ligados a essas pedagogias, e que repetem, divulgam, e ao seu modo 

inovam, esses saberes pedagógicos, fornecendo regras, conselhos, normas e 

exercícios de como as professoras, os professores e outros guias pedagógicos 

devem ser e comportar-se. [...] Lido com textos acadêmicos e didáticos, como 

livros e artigos, discursos que vêm circulando nos meios educacionais 

brasileiros nas décadas de 80 e 90 do século XX, fundamentando debates e 

reformas curriculares na formação docente e no ensino fundamental e médio 

(GARCIA, 2001, p. 32). 

  

De certa maneira, podemos afirmar que Paulo Freire é o autor mais importante na 

educação contemporânea, sendo um dos maiores representantes, senão o maior, da 

educação que se proclama como crítica e emancipatória. Segundo Garré e Henning:  

[...] Paulo Freire é um autor muito potente no campo da educação, da formação 

de professores e especialmente da Pedagogia. Vale ressaltar que em pesquisa 

prévia, acerca das obras mais utilizadas em cursos que formam professores, 

identificamos o autor Paulo Freire com grande força nos Planos de Ensino 

analisados por diferentes instituições de Ensino Superior de nosso País. Entre 

os cursos, como: Pedagogia, Ciências Biológicas, Química e Matemática 

foram analisadas disciplinas referentes à formação de professores. Esse estudo 

foi realizado, fazendo análise dos Planos de Ensino, em diferentes Instituições 

de Ensino Superior no Brasil (GARRÉ; HENNING, 2013, p. 277). 

  

Ao menos quantitativamente, portanto, é perfeitamente demonstrável a influência de 

Freire na educação brasileira. Mesmo assim ainda poderíamos nos perguntar: em que 

medida esse dado quantitativo é representado de fato como a apropriação da obra de 

Freire nos meios intelectuais e escolares do País? Ou seja, será que a recorrência da 

menção a figura de Paulo Freire repercute na sua real utilização enquanto fundante de 

pesquisas em educação e bases para projetos políticos pedagógicos, por exemplo? Penso 

que essa seja uma pergunta interessante, mas é bom lembrar que, sozinho, o dado 

quantitativo já nos diz muito. Quer dizer, mesmo que fosse para ser criticado, é quase 

inevitável não falar de Paulo Freire. O exemplo do Escola Sem Partido é quase perfeito: 

na impossibilidade de ignorá-lo, o movimento precisou reconstruir sua imagem e legado, 

conforme veremos adiante. De qualquer forma, não queremos tomar essas afirmações 

como definitivas, senão pensá-las como possibilidades que explicam, ao menos em parte, 

tanto o ódio manifestado pelo Escola Sem Partido a obra desse autor, como o sucesso que 

conquistou entre os educadores brasileiros. 
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Fabricando o “espírito da educação petista”: saber e poder nos ditos do Escola Sem 

Partido 

 Depois de mostrar sucintamente a extensão da obra de Paulo Freire no pensamento 

educativo, temos agora que fazer uma breve descrição das ferramentas teóricas e 

metodológicas que usamos nesse trabalho. Em primeiro lugar, portanto, é necessário 

referenciar a importância dos estudos de Michel Foucault, especialmente no que concerne 

aos seus escritos a respeito da relação muito próxima entre o saber e o poder. Sobre isso, 

inclusive, uma passagem presente em Vigiar e Punir é muito elucidativa: 

Temos antes que admitir que o poder produz saber (e não simplesmente 

favorecendo-o porque o serve ou aplicando-o porque é útil); que poder e saber 

estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem constituição 

correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua 

ao mesmo tempo relações de poder  (FOUCAULT, 2010, p. 30) 

  

O que o autor está dizendo é que, em nossa sociedade, diferentemente do que a tradição 

filosófica (e sobretudo científica) vem ensinando historicamente, a construção de saberes 

(o conhecimento, no caso da ciência moderna) não pode se ver livre das relações de poder 

que atravessam a sociedade. Nesse sentido, assume-se, e isso é de grande valor para o 

presente artigo, que ao se falar em uma fabricação de saberes a respeito de Paulo Freire 

há, muito provavelmente, que se articular tais questões com o que Foucault chamou de 

analítica do poder. É a analítica do poder que permite a pesquisa não apenas pensar os 

discursos como fechados em si mesmos, mas como acontecimentos discursivos que 

apelam ou são resultados de acontecimentos não discursivos, tais como os econômicos, 

sociais e ligados às relações de poder. 

 Contudo, é preciso pensar o que seria esse poder de que fala Foucault, se ele 

obedeceria aos tradicionais ditos e teorias do poder ou se pode ser entendido de outra 

forma. Segundo Foucault, portanto, o poder não pode confundir-se com algo digno de 

posse, ele não é uma propriedade ou um bem, mas uma relação. No caso do Escola Sem 

Partido, estabelecem-se certas relações de poder na medida em que o movimento visa 

controlar as identidades docentes e suas práticas. Ele faz isso, e assim venho percebendo 

em minha dissertação, através do que chamei de “investidas de poder”.  

De fato, se aceitarmos que as relações de poder buscam se estabelecer na 

sociedade, que são ações sobre ações, teremos de concordar que o poder se exerce. 

Seguindo esse raciocínio, seria incoerente pensar na existência de poderes totalizantes ou 
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hegemônicos, dado que sua existência está condicionada a liberdade e, portanto, a 

possibilidade de resistência. Assim, faz muito mais sentido pensar o poder como “relação 

que é, ao mesmo tempo, incitação recíproca e de luta; trata-se, portanto, menos de uma 

oposição de termos que se bloqueiam mutuamente do que de uma provocação 

permanente (FOUCAULT, 2013, p. 290, grifo nosso)”. As investidas, assim entendidas, 

interpelam os sujeitos, os grupos sociais e as instituições para lhes conduzir as condutas. 

Como parte fundamental da prática de governo do ESP, são ações que visam ações 

alheias. E como fazem isso? Ora, uma investida de poder é acompanhada de uma 

produção de saberes que são, ao mesmo tempo, sustentação e resultado de suas atuações. 

Logo, a hipótese básica que sustenta as perguntas da presente pesquisa é a de que o 

interessa em falar de Paulo Freire, no caso do Escola Sem Partido, não pode ser algo 

desinteressado ou puramente analítico, senão que tem objetivo bastante definidos de 

atingir a figura e a tradição de um intelectual que, na visão do movimento, está na base 

dos problemas educativos brasileiros. 

Balizados alguns conceitos que usaremos no decorrer da análise, pode-se agora 

descrever mais detalhadamente a presença de Paulo Freire no discurso do Escola Sem 

Partido. Nesse sentido, começaremos por descrever a seguinte questão: como o 

movimento apresenta a figura, o indivíduo, o personagem Paulo Freire? Quer dizer, em 

primeiro lugar há que se abordar a forma pela qual o movimento fabrica o seu objeto de 

crítica. Num segundo ponto, tentaremos vislumbrar como o ESP “descreve” a tradição de 

Paulo Freire; ou seja, quando tenta-se demonstrar não apenas as ideias freireanas, mas 

seu impacto no campo da educação. 

Quem foi Paulo Freire, então? Segundo o Escola Sem Partido, Freire é, num 

primeiro aspecto, uma espécie de farsante. Vejamos como isso se apresenta no texto 

publicado pelo historiador David Gueiros Vieira no site do movimento: 

As cartilhas de Laubach foram copiadas pelos marxistas em Pernambuco, 

dando ênfase à luta de classes. O autor dessas outras cartilhas era Paulo Freire, 

que emprestou seu nome à "nova metodologia" como se a ela fosse de sua 

autoria [...] “As novas cartilhas, utilizando idêntica metodologia, davam 

ênfase à luta de classes, à propaganda da teoria marxista, ao ateísmo e a 

conscientização das massas à sua ‘condição de oprimidas’ [...] A oposição ao 

Método Laubach ocorreu desde a introdução do mesmo, em Pernambuco, no 

final da década de 1950. Houve tremenda oposição da esquerda ao mencionado 

programa da Cruzada ABC, em Pernambuco, especialmente porque o mesmo 

não conduzia à luta de classes, como ocorria nas cartilhas plagiadas do Sr. 

Paulo Freire. Os que assim procederam não apenas mudaram o seu nome, mas 

também o desvirtuaram, modificando inclusive sua orientação filosófica. 

Concluindo: o método de alfabetização de adultos, criado por Frank Laubach, 

em 1915, passou a ser chamado de "Método Paulo Freire", em terras 
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tupiniquins. De tal maneira foi bem-sucedido esse embuste, que hoje será quase 

que impossível desfazê-lo (ESP, VIEIRA, 2016).  

 

Como se vê, a tese de Vieira é de que Paulo Freire teria copiado, sem dar maiores 

créditos, o método de alfabetização de Laubach19. Nesse sentido, Laubach não é visto 

como uma influência de Freire, mas como vítima de sua ação usurpadora. De qualquer 

forma, é necessário dizer que, ao contrário de primeiro, Freire não pretendia apenas 

oferecer habilidades de aprimoramento da leitura e da alfabetização como um todo. Ao 

contrário, “o objetivo era re-significar a alfabetização de jovens e adultos, respeitando a 

sua cultura e história, trazendo para os ‘Círculos de Cultura’ todo o universo social de 

‘leitura de mundo’ desses educandos. Um método de alfabetização sem leituras 

‘infantilizadas’ e/ou alienadas, mas construído por experiências vividas” (LIMA, 2014, 

p. 43). Em parte, o autor do artigo do ESP quer mostrar que, ao contrário de ser uma 

influência no pensamento freireano, Laubach foi essencial para a existência do Método 

Paulo Freire. Tudo isso, é claro, para provar que este último seria esse farsante que 

promete o que não pode cumprir (o Método Paulo Freire é tomado como um fracasso 

evidente), e porque copia teses que não são suas sem referenciá-las e sem o menor 

pudor.Com isso, ele não seria criador de nada novo, na medida em que o seu famoso 

Método Paulo Freire na verdade seria simples uma cópia do Método Laubach; além disso, 

o fato dele ter “desvirtuado” as orientações filosóficas básicas do Método Laubach não 

indica a originalidade ou a inovação de seu pensamento, mas uma espécie de profanação 

do método original.  

 O ato de profanação desse método primeiro, no discurso do ESP, consistiu em 

tornar “marxista” o Método Laubach. Agora, além de um farsante, Freire também seria 

um militante. Olavo de Carvalho, em entrevista publicada no sítio do movimento, 

exemplifica muitíssimo bem como Freire é encarado por afirmar-se politicamente: 

                                                 
19 Segundo Nathalia Rodrigues Faria de Lima, “O missionário, estadunidense, Frank Charles Laubach 

(1884-1970) criou um método de alfabetização de adultos inicialmente para ser empregado nas Filipinas, 

em 1915, sendo posteriormente estendido para vários países da América, inclusive o Brasil, onde esteve 

em meados dos anos de 1940, desenvolvendo palestras em Recife e divulgando seu método. A proposta do 

Método Laubach era baseada essencialmente, na divisão silábica, na oralidade e nas imagens 

correspondentes. A partir da imagem de uma determinada figurava, demonstrava-se a divisão de suas 

sílabas, reforçando em cada uma delas o seu “som”, para a formação de novas palavras e pequenas frases. 

O ensino, teoricamente, neutro, não se apropriava da realidade do educando, não se relacionava ao contexto 

familiar, social, econômico e/ou político de cada um, seu objetivo era estritamente, incutir habilidades de 

leitura e escrita” (LIMA, 2014, p.41). 
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“Paulo Freire é um sujeito oco, o tipo acabado do pseudo-intelectual militante. 

Sua fama baseia-se inteiramente no lucro político que os comunistas obtêm do 

seu método. Esse método, aliás, não passa de uma coleção de truques para 

reduzir a educação à doutrinação sectária. Um dia teremos vergonha de ter 

dado atenção a essa porcaria” (ESP, CARVALHO, 2016). 

  

Em outro texto, ironicamente intitulado Viva Paulo Freire, Carvalho recorre a 

outros autores para justificar seus argumentos. Dentre eles, um jornalista chamado John 

Egerton20, que numa obra de 1973 “Searching for Freire” teria dito que: “Não há 

originalidade no que ele [Paulo Freire] diz, é a mesma conversa de sempre. Sua alternativa 

à perspectiva global é retórica bolorenta. Ele é um teórico político e ideológico, não um 

educador” (ESP, CARVALHO, 2016, grifo nosso).  Luiz Lopes Diniz Filho reforça tais 

asserções ao afirmar que Freire “não passava de um doutrinador ideológico dogmático e 

autoritário (mas de fala mansa)” (ESP, FILHO, 2016). Sintetizando, portanto, a forma 

pela qual a figura de Paulo Freire foi fabricada pelo movimento Escola Sem Partido tem-

se que o autor é, antes de tudo, um “falso profeta”, plagiador de trabalhos que não são 

seus e um fazedor de promessas que não pode cumprir. Somado a isso, o que é ainda pior, 

ele se configuraria como intelectual militante, o que coloca em cheque todas as suas 

proposições na medida em que elas não estariam interessadas na formação dos estudantes, 

mas apenas na cooptação para as causas marxistas ou comunistas. 

Outro elemento nomeado no discurso do Escola Sem Partido é a tradição freireana 

no campo da educação. Nesse sentido, busca-se apresentar o legado de Paulo Freire como 

um número de proposições simplistas e totalitárias ligadas do marxismo e ao 

comunismo.Simplista, em primeiro lugar, pois vê “o trabalho de ensinar como uma 

simples modalidade de proselitismo ideológico ao qual ele dá o nome de 

‘conscientização’ dos alunos” (ESP, FAQ, 2016). Ao contrário do campo educativo 

especializado, que enxerga no engajamento político uma fator agregado por Freire, os 

partidários do movimento compreendem que politizar a educação é reduzir sua 

importância. Daí, inclusive, poderia sair debate bastante longo, afinal de contas, o que é 

mais “simplista”: tratar a educação apenas como transmissão do conhecimento ou 

considerá-la uma forma de engajamento político e de posicionamento frente ao mundo? 

Pergunta difícil de precisar, então partirei para o próximo tema. Num segundo momento, 

a pedagogia freireana é considerada autoritária. E assim seria porque, segundo o ESP, ela 

                                                 
20 No texto de Olavo de Carvalho, a referência aparece da seguinte forma: “John Egerton, ‘Searching for 

Freire’, SaturdayReviewofEducation, Abril de 1973”. 
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não objetiva aquilo que se supõem ser uma real autonomia do educando, nem mesmo uma 

ação crítica do estudante, senão o convencimento deste por seu professor. Seria 

autoritária, também, por cultuar líderes da esquerda que, na concepção do movimento, 

foram responsáveis por totalitarismos diversos.  

Por fim, vale lembrar de uma última caracterização presente do discurso do Escola 

Sem Partido acerca da tradição de Paulo Freire: sua obra seria um “manual de autoajuda 

marxista” (ESP, SILVA, 2016). Como um manual, ela teria espalhado entre os 

professores e instituições da educação brasileira o marxismo com um sucesso espetacular. 

No quadro geral de crítica feita pelo Escola Sem Partido teremos, portanto, que sem Paulo 

Freire e suas ideias a doutrinação ideológica nas escolas não seria o que é. Daí o fato de 

Freire ser narrado como o monstro fundador dos problemas educacionais do movimento: 

observando a distância, vemos que a grande difusão de sua obra foi condição de 

possibilidade para o próprio nascimento do Escola Sem Partido. 

O ensino — também em boa parte das escolas privadas, note-se — está 

corroído por uma doença ideológica. Boa parte dos “educadores” acredita que 

sua função não é ensinar português, matemática e ciências, mas princípios de 

cidadania, com o objetivo de formar “indivíduos conscientes”. Alunos seriam 

pessoas “oprimidas”, que precisam passar por um processo de “libertação”. O 

mal que a paulo-freirização fez à escola levará gerações para ser superado 

(ESP, AZEVEDO, 2016). 

 

Tal concepção, aliada a ideia de que Freire é um intelectual militante (e isso não 

deve ser entendido como algo positivo, segundo o ESP) devem funcionar para 

desqualificar as asserções freireanas. Assim apresentadas, elas não são métodos possíveis, 

análises parciais ou, proposições discordantes. Quer dizer, muito mais do que um simples 

adversário intelectual, Freire é atacado pessoalmente por fazer da educação muito mais 

do que transmissão do conhecimento. Não apenas criticado, Paulo Freire éparece ser 

odiado pelo Escola Sem Partido. Quando Olavo de Carvalho chama o autor de “espírito 

da educação petista” (ESP, CARVALHO, 2016) ele não está apenas tentando abalar a 

tradição freireana pela associação a um partido criticado por muitos, mas fazendo o 

possível para esvaziar Paulo Freire de qualquer outra proposição além do suposto 

“proselitismo político” que ele teria praticado. 

Considerações finais 

Esquematicamente, o que tentei mostrar com a descrição de algumas enunciações 

do Escola Sem Partido é que, longe de fazer afirmações neutras ou análises 

descompromissadas da educação, o movimento está muitíssimo preocupado não apenas 
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com a defesa de suas ideias, mas também com o combate a seus rivais. Esses adversários, 

dentro os quais Paulo Freire ocupa uma posição central,são fabricados como indivíduos 

nocivos para a sociedade pelo discurso do ESP com o objetivo de desqualificar seus ditos. 

Nesse sentido, o movimento analisado busca muito menos criticar os textos de Paulo 

Freire, mas antes, sim, combater sua figura e sua história. Com o legado de Freire o 

sistema é o mesmo: pouco se menciona as ideias de Freire e seus problemas no que 

concerne a educação; pelo contrário, o foco é mostrar que tais concepções são 

“ideológicas”, “autoritárias”, “simplistas”, etc, e por isso sem valor, já que representam 

um projeto político e não uma teoria da educação preocupada com os estudantes. 

Implicitamente, o que se sugere é que Paulo Freire é tão descartável que não deve nem 

ser lido, sob pena de acabar convencendo o leitor de suas supostas maluquices. Assim, na 

impossibilidade de ignorar Freire e seu legado na educação, o Escola Sem Partido parece 

tentar apagar sua importância, mostrando seus sucesso apenas sob o prisma da vitória da 

propaganda política. 
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RESUMO 
Este artigo aborda reflexões sobre o currículo plural e o seu impacto positivo para crianças em 

ambiente escolar de turno integral. Dada a situação de desigualdade social vivenciada pela 

população do município de Rio Grande - RS, destaca-se a importância do acolhimento de crianças 

e de famílias em situação de vulnerabilidade social por meio do projeto “Por uma Educação 

Infantil de Qualidade” proporcionado pelo Banco Santander através do Programa Amigo de 

Valor, que contemplou a Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança Dr. Augusto 

Duprat. O objetivo do relato é divulgar o trabalho realizado pela equipe multidisciplinar envolvida 

e, também valorizar a atuação dos educadores que promovem ações que visam a emancipação 

social de indivíduos, a partir do trabalho desenvolvido com a educação infantil. Tendo em vista 

que o projeto em questão encontra-se ainda em fase de aplicação, os resultados são explicitados 

de forma parcial e versam sobre o êxito de sua execução até o primeiro semestre de 2017. 

 

Palavras-chave: Educação infantil. Currículo plural. Emancipação social.  

 

 

Introdução 
 

Este trabalho é fruto de reflexões acerca das experiências que estão sendo 

vivenciadas como Assistente Social na área da educação, dentro da Escola Municipal de 

Educação Infantil - EMEI Casa da Criança Dr. Augusto Duprat, situada no bairro Cidade 

Nova na cidade de Rio Grande. 

 A escola possui mais de 100 crianças matriculadas com faixa etária de 3 a 5 anos, 

sendo que dessas, 50 crianças estudam em turno integral, o qual visa propiciar um 

convívio que atenda a complexidade biopsicossocial dessas, ou seja, uma visão holística 

que envolve o biológico, o psicológico e o meio social em que estes menores estão 

inseridos. A instituição oferta um ambiente voltado para as atividades pedagógicas, 

interações, brincadeiras, cultura e cuidados com a alimentação sadia, a saúde, a segurança 

e noções básicas de higienização.  

No ano de 2016 o projeto social “Por uma Educação Infantil de Qualidade”, 

proposto pela E.M.E.I Casa da Criança Dr. Augusto Duprat fora encaminhado para um 

mailto:amaral.marcel@yahoo.com
mailto:lbc.biblio@gmail.com
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edital do Banco Santander, sendo selecionado para ser beneficiado pelo Programa Amigo 

de Valor, com período de duração entre fevereiro a dezembro do ano de 2017. A partir 

disso, passou a ser o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente - 

COMDICA responsável por se encarregar do processo formal de convênio da associação 

e diretoria voluntária da E.M.E.I Casa da Criança Dr. Augusto Duprat.  

O programa do Banco Santander, denominado Amigo de Valor, tem por objetivo 

fortalecer os Conselhos Municipais de Defesa da Criança e do Adolescente, que são 

compostos por movimentos sociais, ONG’s, entidades filantrópicas, associações e demais 

órgãos que estejam vinculados à luta pela não violação de direitos destas faixas etárias.  

As situações de vulnerabilidade social que já eram presentes e as que se 

intensificaram no município de Rio Grande, em função do crescimento econômico e 

populacional, são inquietantes e preocupantes, sobretudo para aqueles que defendem a 

importância de um modelo de desenvolvimento holístico, que contribua para uma 

sociedade mais igualitária. 

Nesta perspectiva, uma das prioridades do COMDICA da cidade do Rio Grande 

é proporcionar ao público infantil e juvenil, estrutura adequada para aprendizagem e 

desenvolvimento de diferentes habilidades, sendo esse um dos principais intuitos dos 

serviços que esse Conselho e suas entidades oferecem à comunidade riograndina.  

Com base no que se pode observar ao longo do trabalho desenvolvido pelo 

COMDICA, cujo autor do presente trabalho é membro conselheiro, o município de Rio 

Grande, no que diz respeito à demanda de educação na área infantil, necessita da 

contribuição de organizações da sociedade civil, associações e/ou terceiro setor, para o 

fortalecimento das escolas que oferecem a educação básica. 

A importância de uma educação que ofereça turno integral surge da necessidade 

das famílias de contarem com um atendimento de período mais longo no espaço escolar, 

contribuindo assim para que as unidades familiares possam desenvolver atividades que 

tragam renda e trabalho, já que as crianças permanecem manhã e tarde na escola. 

 Acredita-se que pensar uma educação infantil que contribua de forma 

significativa para a cidadania das crianças matriculadas esteja diretamente ligado à 

implementação de um currículo plural, que focalize uma educação integral e não apenas 

de “tempo” integral.  
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Metodologia 

Para a construção deste artigo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre 

educação infantil, currículo, emancipação social, entre outros temas. Recorre-se a Gil 

(2002) para caracterizar a presente pesquisa como sendo de caráter exploratório e quanto 

aos procedimentos técnicos classifica-se como bibliográfica: 

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum 

tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos 

estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas 

bibliográficas. (GIL, 2002, p. 44) 

 

 Também foi um princípio norteador deste estudo, os preceitos do método pesquisa 

participante, já que se tem uma proposta de pesquisa qualitativa com intuito educativo, 

na qual um dos pesquisadores é sujeito ativo-crítico da ação desenvolvida na E.M.E.I 

Casa da Criança Dr. Augusto Duprat. Conforme Brandão (1984) a pesquisa participante 

possui  

[...] um enfoque de investigação social por meio do qual se busca 

plena participação da comunidade na análise de sua própria 

realidade, com objetivo de promover a participação social para o 

benefício dos participantes da investigação. Estes participantes são 

os oprimidos, os marginalizados os explorados. Trata-se, portanto, 

de uma atividade educativa de investigação e ação social. 

 

Nesse sentido, utilizou-se referenciais como: Freire (1997), (2008) e (2009); 

Faleiros (1988); Felício (2012), dentre outros. 

 

A necessidade do Projeto Social no território 

A Casa da Criança Dr. Augusto Duprat, encontra-se atualmente em processo de 

municipalização e localiza-se no município de Rio Grande, no estado do Rio Grande do 

Sul. Até 2016, a instituição tratava-se de entidade filantrópica que tinha por finalidade 

promover, apoiar e incentivar ações sociais, educacionais, geração de renda, saúde e 

combate à fome proporcionando qualidade de vida as crianças e seus membros.  

 Hoje, enquanto Escola Municipal de Educação Infantil, a instituição persevera 

com a Associação e Diretoria Voluntária da antiga filantropia, que ainda contribui com 
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projetos sociais, bem como com doações de enxovais feitos pelas próprias voluntárias e 

entregues para a primeira dama do município na estação do inverno, contribuindo de 

forma significativa para a Direção Escolar e toda a cidade de Rio Grande.  

A proposta do projeto intitulado “Por uma educação infantil de qualidade”, 

enviada pela equipe da escola ao COMDICA, fora o único projeto social selecionado pelo 

Programa Amigo de Valor em todo o território do estado e região, no ano de 2016. 

 Desde que a escola iniciou suas atividades, as mães e/ou responsáveis que 

solicitam o deferimento de matrículas, comprovando receber baixos salários, buscam a 

necessidade de um lugar onde possam deixar seus filhos seguros e alimentados, onde eles 

recebam atenção, carinho, atividades recreativas e pedagógicas.  

 É uma realidade, presente dentre o público alvo da escola, que as unidades 

familiares que tem a matrícula das crianças deferidas, geralmente se encontram em 

vulnerabilidade social, e, na maioria das vezes, as mães e/ou responsáveis trabalham fora, 

não dispondo de tempo e nem de condições financeiras para deixá-los matriculados em 

entidade privada de turno integral.  

Partindo da ideia de que o município de Rio Grande é uma cidade portuária, onde 

existe um intenso fluxo de escoamento de produtos por meio de navios e de caminhões, 

tem-se como uma consequência negativa a exploração sexual infanto-juvenil. Esse 

problema que afeta as crianças e adolescentes do município faz com que muitos destes 

menores passem a garantir parte do sustento de suas famílias por meio da prostituição. 

Segundo Faleiros (1988, p.9): 

 

A violência intra-familiar não é, em si, determinante do ingresso 

da criança e do adolescente na rede de prostituição, mas é uma 

das mais importantes dimensões de vulnerabilização. A rede de 

exploração comercial está articulada à rede familiar fragilizada 

pela pobreza e pela violência e por outras formas diferentes de 

“ruptura da trajetória familiar e social” como desemprego, 

separação, migração, mortes, disputas.  

 

Além disso, cabe destacar que a chegada da indústria da construção naval na 

cidade ocasionou um crescimento populacional significativo, o que também contribuiu 

com o aumento do consumo de substâncias alucinógenas, que, por sua vez, gera o 

aumento da criminalidade.  
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Os sujeitos da pesquisa 

Neste trabalho destina-se um olhar específico para o público infanto-juvenil que, 

sem acesso a meios para ascensão social, além da prostituição, em muitos casos, correm 

o risco da drogadição, com o agravante que além de usuários, poderem vir a se tornar 

“funcionários do tráfico”.  

O aumento da pobreza e exclusão social é causador da desestruturação das 

unidades familiares, deixando crianças e adolescentes expostos a situações de 

vulnerabilidade de média e alta complexidade. Esse fato reforça a necessidade que se 

tenha ambientes educativos que proporcionem o acolhimento que o projeto “Por uma 

Educação Infantil de Qualidade”, da E.M.E.I Casa da Criança Dr. Augusto Duprat, 

oferece a um público que necessita dessa ação social que conduz ao desenvolvimento 

social e educacional dos envolvidos. 

A inclusão de famílias que se encontram em situações de risco, nos programas de 

atendimento com profissionais especializados, e, a expansão das parcerias através de 

editais para o repasse de verbas às entidades municipais, passa a ampliar serviços para 

que o público possa ser beneficiado, com o intuito de gerar impactos positivos e mudança 

de perspectiva nos e para os grupos envolvidos.   

Justifica-se a necessidade do projeto social fortalecido pelo COMDICA, haja vista 

que a escola não possui de recursos financeiros para propiciar as crianças e as suas 

famílias uma equipe de profissionais especializados, bem como, um currículo plural e 

diverso.  

 Os educandos são oriundos de diversos bairros da cidade e pertencentes a diversas 

vulnerabilidades sociais. Além disso, a maioria destas crianças matriculadas necessita, 

além do trabalho pedagógico, um atendimento especializado multidisciplinar, visto que, 

muitos apresentam problemas de comportamento, carências afetivas, dificuldades de 

interação, etc. 

   Nesta perspectiva, proporcionar atendimento com um currículo plural, 

valorizando as particularidades, bem como orientando famílias para terem um processo 

de fortalecimento de vínculos afetivos, sociais e emocionais requer que a sociedade 

abrace a escola.  

Para Arroyo (2008, p. 20), “a história mostra que tem sido pelo investimento nos 

profissionais e nas condições para desenvolverem seu ofício com profissionalismo que a 
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garantia dos direitos sociais tem avançado em todas as áreas”. Dessa forma, é possível 

oferecer suporte para o desenvolvimento de um trabalho que vá além do senso comum, 

que possibilite o desenvolvimento dos educandos e de uma educação que promova a 

emancipação social. Corrobora com isso a seguinte colocação sobre a educação integral:  

 

 [...] a educação integral deve ser capaz de responder a uma 

multiplicidade de exigências, ao mesmo tempo em que deve 

objetivar a construção de relações na direção do 

aperfeiçoamento humano, o que comporta na oferta de 

possibilidades para que o indivíduo possa evoluir, plenamente, 

em todas as suas dimensões cognitiva, corpórea, social, 

cultural, psicológica, afetiva, econômica, ética, estética, entre 

outras. (FELÍCIO, 2012, p. 5).  

 

Diante dos inúmeros contextos familiares que cada criança possui, tratando-se de 

famílias monoparentais, alternativas, expandidas e/ou famílias reconstituídas, na referida 

instituição percebeu-se então a necessidade de contratação de profissionais do Serviço 

Social, da Psicologia na área da educação e das Artes, proporcionando uma equipe 

multidisciplinar.  

Os profissionais de Serviço Social e Psicologia projetam um olhar humanístico 

frente às situações complexas vivenciadas pelo público alvo da Escola Municipal de 

Educação Infantil, além de contribuírem com o atendimento de demandas próprias de 

suas áreas de atuação. Também são parte importante no que diz respeito a perspectiva 

epistemológica do trabalho desenvolvido. Para a elucidação dos ideais que movem a 

prática profissional desses profissionais cita-se Paulo Freire ao afirmar que: 

 

[...] a perspectiva da Educação em Direitos Humanos que 

defendemos, é esta, de uma sociedade menos injusta para, aos 

poucos, ficar mais justa. Uma sociedade reinventando-se 

sempre com uma nova compreensão do poder, passando para 

uma nova compreensão da produção. Uma sociedade em que 

a gente tenha gosto de viver, de sonhar, de namorar, de amar, 

de querer bem. Esta tem que ser uma educação corajosa, 

curiosa, despertadora, da curiosidade, mantenedora da 

curiosidade, por isso mesmo uma educação que, tanto quanto 

possível, vai preservando a menina que você foi sem deixar 

que a maturidade a mate (FREIRE, 2001, p. 101). 

 

O projeto também passou a incluir a contratação de profissionais do teatro, da 

dança, da música e do taekwondo, respeitando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação-
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LDB. O que se busca é proporcionar um currículo plural às crianças, com atividades que 

resgatem o incentivo do trabalho corporal, do esporte e da recreação. Conforme Paulo 

Freire, essas atividades contribuem “como um exercício constante em favor da produção 

e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educando” (2009, p. 145) e não 

apenas para “estender o ‘conhecimento’ elaborado aos que ainda não o têm, mantendo, 

deste modo, nestes a capacidade crítica para tê-los” (1977, p. 28). 

 

Reflexões sobre educação integral em tempo integral 

 A educação integral, bem como a escola em tempo integral ao ser incluída na lei 

nº 13.005/201421 trouxe como um dos objetivos e/ou metas que: as “crianças e 

adolescentes permaneçam na escola o tempo necessário para concluir este nível de ensino, 

eliminando mais celeremente o analfabetismo e elevando gradativamente a escolaridade 

da população brasileira” (BRASIL, 2014). Ou seja:  

 

Essas experiências e concepções permitem afirmar que a 

Educação Integral se caracteriza pela ideia de uma formação 

“mais completa possível” para o ser humano, embora não haja 

consenso sobre o que se convenciona chamar de “formação 

completa” e, muito menos, sobre quais pressupostos e 

metodologias a constituiriam. Apesar dessa ausência de 

consenso, é possível afirmar que as concepções de Educação 

Integral, circulantes até o momento, fundamentam-se em 

princípios político-ideológicos diversos, porém, mantêm 

naturezas semelhantes, em termos de atividades educativas 

(BRASIL, 2009, p. 16). 

 

 

Durkheim (1984, p. 225), relata que “a escola desempenha, então, uma ruptura no 

mundo da criança porque através dela, a criança ingressa numa outra esfera da vida 

social”. Nesta conjuntura a educação integral deve ser pensada como aquela que se propõe 

a pensar o ser humano em todas as suas dimensões, bem como em suas complexidades, 

ou seja, preocupando-se com os sujeitos em sua integralidade, buscando despertar os seus 

sentidos para contribuir com uma formação de sujeitos que busquem a emancipação. 

A educação integral não pode ser resumida ao tempo e/ou período que a criança 

fica dentro de sala de aula, mas é preciso voltar-se para o ambiente: 

 

                                                 
21 Plano Nacional de Educação - PNE 
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 [...] Não se trata apenas de seu desenvolvimento intelectual, 

mas também do físico, do cuidado com sua saúde, além do 

oferecimento de oportunidades para que desfrute e produza 

arte, conheça e valorize sua história e seu patrimônio cultural, 

tenha uma atitude responsável diante da natureza, aprenda a 

respeitar os direitos humanos e os das crianças e adolescentes, 

seja um cidadão criativo, empreendedor e participante, 

consciente de suas responsabilidades e direitos, capaz de 

ajudar o país e a humanidade a se tornarem cada vez mais 

justos e solidários, a respeitar as diferenças e a promover a 

convivência pacífica e fraterna entre todos. (MEC, 2015).  

 

 A escola não deve ter como única preocupação o tempo que a criança vai passar 

dentro de sala de aula, mas sim estar atenta sobre o que será desenvolvido neste 

período para o educando, visto que a realidade só poderá ser transformada se houver 

a preparação de indivíduos conscientes de seu papel e de sua cidadania. 

 Desenvolver atividades a partir das práticas pedagógicas contextualizadas no dia 

a dia em que os sujeitos de direitos vivem, requer a contribuição de uma formação crítica, 

participativa, consciente e emancipatória que a constituição prevê e que o ambiente 

escolar precisa formar.  

É notório que a ampliação do tempo deste educando em sala de aula não é 

suficiente, esses sujeitos do turno integral necessitam de uma aprendizagem na 

perspectiva do seu pleno desenvolvimento, da diversidade e da relevância dos direitos 

humanos.  

De nada importa que os menores passem maior tempo na escola, se esse período 

não for trabalhado de forma adequada, sendo preciso também que a “(...) a 

intersetorialidade se materialize no cotidiano da gestão à medida que consegue criar 

consenso em torno de uma meta com a qual todos possam, em alguma medida, 

comprometer-se.” (BRASIL, 2009, p. 25). 

É necessário repensar a prática já realizada e indagar-se sobre o que realmente é 

relevante para que o ambiente educacional, no qual a criança está matriculada, possa vir 

a cumprir com seu papel social.  A escola de tempo integral necessita então ter de fato 

uma educação integral.  

 

O educador, a criança e o currículo plural 

É notória a importância que o educador reflita sobre a realidade, se sensibilize 

com a diversidade dos educandos, e com a comunidade em que está executando suas 
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atividades. Permitindo-se assim o desenvolvimento de atividades que correspondam ao 

coletivo e as individualidades de cada criança, respeitando o ambiente escolar em que 

está exercendo a docência. As acepções de Oliveira (2002, p 49-50) sobre valores a serem 

considerados pelo educador contribuem para essa reflexão: 

 

Valorizar, nas crianças, a construção de identidade pessoal e 

de sociabilidade, o que envolve um aprendizado de direitos e 

deveres [...] ampliar certos requisitos necessários para 

adequada inserção da criança no mundo atual: sensibilidade 

(estética e interpessoal), solidariedade (intelectual e 

comportamental) e senso crítico (autonomia, pensamento 

divergente).  

 

O patrono da educação brasileira lembra que todos nós vivemos condicionados, 

quer seja no contexto histórico, cultural, social, econômico ou ambiental. Muito embora 

se nasça em um mundo que já se apresenta para os sujeitos como concluso e com suas 

questões sociais muito bem definidas, não somos determinados para este mundo, 

podemos mudar a realidade. 

Na educação infantil, fazer com que as crianças levantem mais indagações do que 

tem dúvida é essencial, pois partirão da consciência ingênua para chegarem desde já a 

uma consciência crítica. Esta consciência é uma necessidade do ser humano, no seu 

inacabamento reconhecer-se incompleto possibilita o indivíduo conhecer o território, 

aprofundar a sua reflexão sobre o mundo, para então tentar promover mudanças e 

transformações no ambiente que vivem. 

Nesta perspectiva é importante que o professor trabalhe em sala de aula de forma 

com que os educandos interajam colaborando um com o outro. Porém, quais os valores 

que a criança trás para serem desenvolvidos? Sabe-se que o professor é o profissional da 

sensibilidade, portanto a afetividade é peça chave nesta questão:  

 

O direito a brincar, a não trabalhar, a expressarem-se das mais 

variadas formas e intensidades, promovendo o exercício de 

todas as dimensões humanas (lúdica, artística, do imaginário 

etc.) e possibilitando a construção do conhecimento 

espontâneo, do imprevisto, da cultura infantil e seu 

intercâmbio com os adultos e suas culturas (FARIA, 1999, 

p.61). 

 

O professor precisa conduzir a criança para fora de si, incentivando-a a aprender 

a ser protagonista de sua própria história, respeitando o conhecimento e os princípios do 
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outro e “(...) a conviver com o diferente. A aprender com o diferente, a respeitar o 

diferente.” (FREIRE, 2009, p.59).  

Reconhecer o educando, bem como a si próprio como sujeito inacabado é de 

extrema importância para que se consiga a transformação da realidade que nos é 

apresentada.  

Tornar a educação atrativa e proporcionar um currículo plural torna-se necessário 

para o desenvolvimento das crianças na escola. O educador precisa ter consciência de que 

valorizar as vivências trazidas pelos educandos é fundamental para que o processo ensino 

aprendizagem realmente aconteça dentro da escola.  

Fazer deste momento dentro da sala de aula como um espaço privilegiado para a 

troca de experiências e a partir daí fazer reflexão do seu próprio trabalho, da sua prática 

pedagógica, avaliando se ela acontece ou não de fato na práxis. Em seu livro, Medo e 

ousadia, Freire lembra que: 

 

[...] a educação dialógica parte da compreensão que os alunos 

têm de suas experiências diárias [...], minha insistência de 

começar a partir de sua descrição sobre suas experiências da 

vida diária baseia-se na possibilidade de se começar a partir 

do concreto, do senso comum, para chegar a uma compreensão 

rigorosa da realidade. (FREIRE, 2008a, p.131) 

 

Rever, refletir e repensar requer ação e reflexão se o currículo padronizado 

ofertado contribui de forma significativa para o crescimento e/ou desenvolvimento da 

criança. Compreender a diversidade cultural, perguntar-se que aluno se tem, quais as 

atividades culturais que ele está inserido e quais as suas aprendizagens, para só assim a 

ação tornar-se positiva. O educador precisa ter uma intencionalidade, para avaliar se a 

criança aprendeu.  

O currículo precisa ser revisto nas escolas, bem como a forma em que a projeto 

político pedagógico corresponde aos objetivos e resultados projetados. Analisar as 

práticas que estão dando certo e as que não estão, se este currículo é eficaz e produtivo, 

adequando a realidade da escola, fazendo constante crítica de que escola quer ter e de que 

aluno quer formar. 

Percebe-se hoje que a escola tem que organizar-se dentro de um projeto político 

pedagógico que seja construído coletivamente, para que de fato auxilie a educação infantil 
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no seu papel e sua função social educativa. Com isso é necessário que neste plano de 

projeto o currículo lúdico, atrativo, diverso e plural tenha prioridade.  

 

Considerações Finais  

 Construir, reconstruir, reinterpretar e fazer com que a criança pense de forma 

crítica exige que o professor pense e reflita sobre a sua prática pedagógica, nas suas 

metodologias e condução da sala de aula levando esse aluno realmente ao aprender sem 

libertinagem, transformando as experiências que o aluno tem em conhecimento.  

É preciso integrar as atividades em que as crianças estão envolvidas de uma forma 

que elas entendam que aquela atividade proposta é importante para seu desenvolvimento, 

bem como para a sua vida.  A escola hoje, não pode trabalhar de forma fragmentada e o 

currículo plural é instrumento para o rompimento dessa questão, levando a criança a 

chegar com mais qualidade ao processo ensino aprendizagem, onde essa possa perceber 

o ambiente escolar de forma mais atrativa.    

As ações propostas pelo projeto social, estão em andamento e serão avaliadas 

através da organização das estratégias, das metas e dos objetivos dos profissionais que o 

estão executando, com a coordenadora pedagógica, com as professoras envolvidas, 

famílias das crianças matriculadas na instituição, com a direção e com associação das 

voluntárias da escola.   

O acompanhamento está sendo realizado através de reuniões bimestrais com a 

equipe contratada e de todos os envolvidos. Onde há partilha de expectativas, objetivos 

já conquistados, reformulações e projeções frente a estes novos desafios que surgem no 

desenvolver do projeto.  

O trabalho da equipe multidisciplinar, realizado com as crianças matriculadas, 

vem sendo desenvolvido, focando nos objetivos propostos no seu início de elaboração. 

Vale lembrar que estas metas falam do desenvolvimento de um currículo plural e diverso 

que vise à expressão corporal, a promoção de saúde mental e o acompanhamento às 

famílias.  

Durante todo o desenvolver da proposta, os profissionais estiveram e continuam 

atentos às problemáticas que já existiam e também as que vão surgindo com o intuito de 

amenizar os conflitos. Pretendem proporcionar aos pais e/ou responsáveis um feedback 

do trabalho que está sendo realizado a medida que está sendo executado.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo perpassar as principais experiências históricas de educação 

integral com o objetivo de compreender os conceitos estruturantes do Programa Mais Educação 

e a partir desses conceitos compreender as concepções e as funções do Professor Comunitário do 

Programa Mais Educação. Nos utilizamos de abordagem hermenêutica para compreender os 

conceitos estruturantes do Programa Mais Educação, além de um estudo do tipo “Estado da arte” 

para seleção de teses e dissertações que abordem a figura do Professor comunitário. Utilizamos a 

Análise de conteúdo para análise de dados e caracterizações do Professor Comunitário.  Esta 

pesquisa aponta que o conceito de educação integral tem mudado com o passar do tempo, sempre 

objetivando uma formação mais ampla para o ser humano. Além disso, foi possível caracterizar 

o Professor Comunitário como profissional conhecedor da comunidade de sua escola, com 

capacidade de gestão e organização para integrar os diversos atores. Ainda podemos caracterizar 

esse profissional pelo grande acúmulo de funções e a falta de adequação de carga horário indicada.  

 

Palavras-Chave: Educação Integral; Programa Mais Educação; Professor Comunitário 

 

Introdução 

O presente trabalho busca apresentar algumas reflexões resultantes da pesquisa 

em andamento denominada “Professor Comunitário: Saberes produzidos no âmbito 

implantação do programa Mais Educação no Município de Jaguarão/RS.” 

Esta pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande – Furg e tem como objetivo geral investigar e 

compreender os saberes construídos pelos professores comunitários no contexto da 

implementação do Programa Mais Educação (PME) na rede municipal de Jaguarão/RS. 

Além disso, buscamos, compreender a historicidade dos conceitos estruturantes do PME; 

compreender a concepção e as funções do Professor Comunitário no âmbito do PME; 

investigar os saberes e as necessidades formativas dos Professores Comunitários no 

âmbito da gestão do PME e sugerir estratégias de formação e de qualificação para a gestão 

do PME. 

 Iremos nos deter neste momento a apresentar algumas reflexões sobre os conceitos 

estruturantes do PME, percorrendo o caminho histórico e observando como isso 

mailto:agnaldo-mesquita@hotmail.com
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influenciou no delineamento do PME. Também, buscamos apresentar neste trabalho uma 

caracterização do Professor Comunitário, que assume função central no desenvolvimento 

do PME, com o objetivo de compreender como se dá sua atuação junto ao referido 

programa. 

 

1. Programa Mais Educação e Professor Comunitário: reflexões iniciais 

O debate acerca de uma educação que pudesse abranger os diversos aspectos do ser 

humano ganhou força, no Brasil, em meados da década de 1980 buscando oferecer às 

infâncias populares uma educação de qualidade, levando em consideração a 

complexidade do ser humano e integração das comunidades e seus saberes com a escola 

formal. Assim, as discussões sobre Educação Integral passaram a ganhar forma e tomar 

a cena dos debates educacionais brasileiros (GUARÁ, 2006).  

 Baseado nas ideias de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e John Dewey, visando a 

melhoria da educação e o bem-estar da população, somadas  às discussões realizadas por 

outras experiências como as do Programa Escola Integrada e do Programa Bairro Escola, 

dentre outras, o MEC, no ano de 2007, institui o PME, com o objetivo de ser o principal 

indutor das políticas de educação integral no Brasil, através do fomento à atividades 

socioeducativas no turno inverso ao do educando (BRASIL, 2007a). 

Assim, o PME se tornou o programa articulador de uma série de políticas de 

Estado, que apesar de terem na educação seu foco principal, não se encerram nela. 

Ministérios como o da Saúde, Esporte, Cultura e Desenvolvimento Social “abraçam” o 

Programa e passam a compor uma rede colaborativa visando a ampliação dos tempos e 

espaços escolares e, por consequência, a oferta de novas oportunidades educativas, 

visando uma formação mais completa possível para os estudantes. Moll (2012) chama a 

atenção ainda para a necessidade de modificar a rotina escolar, ressignificando-a e 

articulando com o território, para que não ocorra o que a autora chama de “mais do 

mesmo”, ou seja, mais um turno do mesmo molde de educação. 

As atividades do Programa ocorrem em horário inverso ao do currículo regular, 

visando atingir o mínimo de 7 horas diárias o tempo de permanência do aluno na escola. 

Para isso, o PME conta com o financiamento público através do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE), além de um plano de ações integrado entre o Ministério da 

Educação e o Ministério do Esporte, com o objetivo de fomentar a construção/adequação 
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de quadras poliesportivas escolares e de outros ambientes físicos das escolas (BRASIL, 

2007b).  

Diversas experiências contribuíram para o delineamento da política de Educação 

Integral (BRASIL, 2011) que, hoje, encontra no PME seu principal articulador e indutor. 

O Programa Escola Integrada (BRASIL, 2010), desenvolvido pela prefeitura de Belo 

Horizonte, que designava um professor da própria escola, denominado Professor 

Comunitário, para tratar das questões relativas à gestão do Programa, principalmente no 

que tange à organização do currículo escolar, em consonância com o Projeto Pedagógico 

da escola e seus arranjos socioeducativos (MACEDO et al, 2012), inspirou a incorporação 

desta função na organização do PME (BRASIL, 2011). 

Junto ao PME, este profissional  de, preferencialmente, 40 horas, deve ter um 

estreito vinculo com a comunidade escolar, conhecer as oportunidades formativas do 

bairro, conhecer a cultura da região e ter boa convivência com a família de seus alunos 

(BRASIL, 2011).  É necessário chamar a atenção que este profissional deverá contar com 

a ajuda de outros atores, como educadores populares, estudantes universitários e agentes 

culturais da própria comunidade para a coordenação das atividades do Programa (Moll, 

2012).  

Em Brasil, (2011), apresenta-se um possível perfilo Professor Comunitário:  

 

Não há uma definição “fechada” sobre quem pode exercer a função de 

professor comunitário. Podemos apontar algumas características importantes. 

Sabe aquele professor solícito e com um forte vínculo com a comunidade 

escolar? Aquele que escuta os companheiros e estudantes, que busca o 

consenso e acredita no trabalho coletivo?[...] um professor assim tem um 

excelente perfil. (BRASIL, 2011, p.14).  

 

É possível perceber que as características vinculadas ao Professor Comunitário 

evocam, um profissional que compreenda e compartilhe das demandas da comunidade, 

favorecendo a interação dos monitores do Programa, propondo percursos formativos e 

integrando a escola com espaços da comunidade, organizando as atividades do tempo 

ampliado, buscando articulá-las com o currículo escolar, dentre outras funções. 

 

2. Da Paideia Grega ao Programa Mais Educação: uma construção histórica 

 A busca por uma formação humana mais ampla e de qualidade, vem sendo 

construída durante a história no debate educacional brasileiro. Dessa forma, a ideia de 

uma educação integral, que possa contribuir para o desenvolvimento integral, 
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compreendendo as dimensões políticas, éticas, corpóreas, cognitivas, etc. ganha espaço 

no Brasil, especialmente a partir da década de 1950 com o Centro Popular de Educação 

Carneiro Ribeiro, popularmente denominado “Escolas-Parque”, pensado e concebido por 

Anísio Teixeira, ao longo de seu mandato como Secretário de Educação e Saúde do estado 

da Bahia.   

Levando em consideração que a busca pela compreensão das diversas concepções 

de formação são de extrema importância para que se possa compreender a 

intencionalidade e as finalidades do PME, buscamos aqui compreender as diversas 

concepções de educação integral e como essas estão presentes na proposição do PME, 

além de perpassar as principais experiências de educação integral dirigidas no Brasil.  

Para a realização destas reflexões, nos valemos de uma abordagem metodológica 

qualitativa, de cunho hermenêutico (Hermann, 2002), buscando possibilitar diversas 

compreensões e novos olhares sobre este tema.  

2.1 A Paideia grega 

O conceito de Educação Integral tem sua gênese na antiga Grécia a partir da ideia 

de Paideia. Coelho (2009), afirma que a Paideia era a semente do que mais tarde seria 

conhecido como Educação Integral. Este modelo de educação, segundo proposto por 

Jaeger (1989), a ideia grega de formação buscava levar em consideração a complexidade 

das mais diversas esferas humanas. Ainda em Jaeger (1989) é posto que o modelo de 

educação proposto pela Paideia deveria convergir para o Arete, que ainda segundo o 

referido autor, orienta-se pela unidade em todas as excelências (ou o mais próximo que 

se possa alcançar disso).  

Oliveira e Oliveira (2014) mostram ainda que a Paideia é o deslocamento de um 

homem individual, para um homem pautado no coletivo. É possível perceber dessa forma, 

que havia um esforço da comunidade para a formação do indivíduo, e do indivíduo para 

formação da comunidade, através da busca pela Arete.  

 

2.2 Bildung do Homem 

No início do século XVIII, o conceito de Paideia e de Arete é ressignificado a 

partir do conceito de Bildung do Homem que, em linhas gerais, buscava uma formação 

que chegasse o mais próximo da força máxima humana, entendida como perfeição.  

Acreditava-se que somente através da razão se chegaria a um conceito preciso da essência 

humana e, assim, à perfeição do ser. Immanuel Kant acreditava que o esclarecimento era 
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a forma de se utilizar a razão em prol do alcance da instancia máxima do ser. Para isso, 

entretanto, segundo Kant, era necessário somente a liberdade: “que, porém, um público   

se   esclareça   a   si   mesmo   é perfeitamente possível; mais que isso, se lhe for dada a 

liberdade, é quase inevitável. ” (KANT, 1985, p.102). Neste sentido, a autoformação, por 

meio da liberdade, compunha o conceito da Bildung. A razão era, portanto, a forma de 

alcance de um ser humano mais completo quanto possível. Assim percebemos que o 

sujeito é preparado para a vida em sociedade a partir da liberdade de desenvolvimento 

que lhe é oferecida.  

Em contraponto à ideia de formação grega, compreende-se a Bildung como 

processo de transformação humana pela razão, e não mais pela posição social assumida. 

Assim, é pressuposto o desenvolvimento do homem a partir de sua autonomia e da 

liberdade de escolhas e de pensamento, propondo, assim, uma autoformação ou uma 

transformação de si, convergindo para um ideal de homem, membro de uma sociedade e 

parte de um Estado. Para isso, faz-se necessário o esclarecimento22 crítico do 

conhecimento humano, uma vez que somente através dele se alcançaria a perfeição do 

ser. Nesse caso, a transformação do homem, poderia ser alcançada olhando para dentro 

do próprio homem. 

2.3 Formação Omnilateral 

Em meados do século XIX, Marx procedia à escrita de seus textos contra o sistema 

capitalista e  a favor da revolução socialista. Apesar de nunca ter abordado diretamente 

em seus textos a questão educacional, Marx acreditava na educação como forma de 

superação da sociedade capitalista. Para Marx, a propriedade privada e a divisão social 

do trabalho impunha ao homem uma formação dita unilateral, uma vez que este modelo 

mantinha o sistema de prioridade do capital, privilegiando apenas um aspecto da 

formação buscando perpetuar o sistema capitalista, conforme posto em Oliveira e Oliveira 

(2014).  

Em contraponto à este modelo de formação, Marx propunha uma visão 

omnilateral da formação do homem, como forma de aproximação á uma completude 

alcançada pelo desenvolvimento de todas as capacidades do individuo. A 

omnilateralidade, conforme Oliveira e Oliveira (2014), pode ser entendida como:  

                                                 
22 Conforme Kant (1985), esclarecimento se refere à “é a saída do homem de sua menoridade, 

da qual ele próprio é culpado.” (p.100). A menoridade, por sua vez, refere-se a incapacidade de 

fazer o uso de sua razão sem o direcionamento de outro homem.  
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“[...] entendimento do homem como totalidade complexa, cujas dimensões, 

todas indistintamente, articulam-se e ganham sentido mais pleno em torno do 

eixo do trabalho produtivo. O Homem se autoconstrói na relação com a 

natureza, os demais seres[...] o ser humano está em processo de autoformação, 

de autoprodução. Portanto, o trabalho é central para a compreensão de todas as 

lateralidades humanas porque são processos de autoformação ou de 

autoprodução de si mesmo.” OLIVEIRA E OLIVEIRA (2014, P.218-219) 

 

Segundo Marx e Engels (2011), o trabalho voltado para o autodesenvolvimento 

do individuo seria o único modo de elevar o proletariado buscando a superação da classe 

burguesa, promovendo assim a extinção da separação do trabalho manual e do trabalho 

intelectual. Segundo Vasconcelos (2012), essa separação norteou os princípios educativos 

capitalistas, fragmentando sua estrutura e promovendo uma formação baseada na 

unilateralidade dos sujeitos. 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a concepção marxista, voltada para a 

educação integral, voltava-se para uma formação mais humanizada, buscando alcançar os 

diversos campos de desenvolvimento humano, visando a emancipação dos sujeitos 

através da politecnia para que se possa superar o sistema capitalista e promover uma 

formação omnilateral.  

 

2.4 A caminhada brasileira para a Educação Integral 

No Brasil, o debate sobre educação integral assume caráter público como reflexo 

do movimento da Escola Nova, surgido no final do século XIX e início do século XX. 

Tal movimento ecoou como um grito por uma educação pública, de qualidade e igualitária 

para todos os segmentos da sociedade, incorporando em sua concepção um ideário de 

vida em comunidade, que pudesse desenvolver a sociedade como um todo por meio de 

uma formação mais completa quanto possível para seus estudantes. Como registro 

histórico deste movimento, em 1932, é desenvolvido o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova. Esse documento, assinado por diversos pensadores, buscava sintetizar o 

ideário de uma escola pública que abarcasse em sua concepção as mais diversas formas 

de desenvolvimento do homem, em uma escola que tivesse como objetivo “‘dirigir o 

desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma das etapas de seu 

crescimento’, de acordo com uma certa concepção do mundo.” (AZEVEDO et al, 2010, 

p. 40). Além disso, o manifesto apontava ainda para a educação como força principal 
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Os reflexos do movimento e do Manifesto ecoaram nas décadas posteriores. 

Exemplo disso é o desenvolvimento das escolas-parque (Centro Popular de Educação 

Carneiro Ribeiro) pensadas por Anísio Teixeira na década de 1950, que tinham por 

objetivo alavancar o desenvolvimento do país e desenvolver sua economia através da 

educação. Com o golpe político/militar de 1964, os projetos de educação integral foram 

descontinuados, retornando somente na década de 1980, quando durante o governo de 

Leonel Brizola no Estado do Rio de Janeiro (1983-1987), foram implantados os Centros 

Integrados de Educação Pública (Cieps). 

A programação pedagógica dos Cieps contava com um programa completo de 

leitura e escrita, além de matemática e aritmética com as mais diversas contribuições das 

ciências sociais, filosofia, artes e esportes. Além disse, houve ainda a preocupação com a 

saúde dos estudantes, uma vez que a escola incluía em sua execução um gabinete medico 

e odontológico, um amplo refeitório para a realização da alimentação e quadras 

poliesportivas para a realização de atividades físicas regulares, conforme pode-se 

verificar em Klein (2012). 

 A partir da constituição de 1988, passa-se a observar os primeiros aparatos 

legais para assegurar uma formação integral aos alunos das escolas públicas brasileiras, 

conforme observado nos artigos 205 e 206, em que se destaca a necessidade de uma 

formação integral nas escolas brasileiras. Essa intencionalidade é reforçada no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), nos artigos de 53, 57, 58 e 59, e da Lei de Diretrizes 

e Bases Nacional (LDB), no artigo 34.  

 

2.5 O Programa Mais Educação e as práticas de Educação Integral 

Estas proposições, decorrentes das políticas educacionais e dos diversos 

segmentos sociais, culminaram com a criação do PME, em de abril de 2007, 

configurando-se como principal estratégia de indução à uma política de educação integral 

em território brasileiro.  

O PME surge a partir do decreto 6.094, de 24 de abril de 2007, o Plano de Metas 

Compromisso Todos Pela Educação, que visava integrar estados, municípios e federação 

junto à comunidade es 

No mesmo período, o Ministério da Educação (MEC) publica a Portaria 

interministerial 17, de 24 de abril de 2007. Este Documento, conforme dito em sua 

composição, visa instituir o PME, que por sua vez, tem por objetivo “fomentar a educação 
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integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio de atividades socioeducativas no 

contraturno escolar” (BRASIL, 2007b. p.01). Nesse sentido, o referido Programa buscava 

ser instrumento de realização das propostas contidas no Plano de Metas citado 

anteriormente, e para isso, contava com a parceria de outros ministérios, como do 

desenvolvimento social e combate à fome, esporte e cultura, além de outras ações de 

outros Ministérios que porventura viessem a somar com o  desenvolvimento do Programa, 

além da colaboração também de estados e municípios, configurando-se assim como 

política intersetorial de desenvolvimento da educação, com o intuito de melhorar a 

qualidade da educação pública brasileira. Neste documento, inicia o delineamento de uma 

política, que dentre outros pontos, visava desenvolver uma estratégia de indução à uma 

política de implantação progressiva da educação integral em território brasileiro. 

Dessa forma, vistas à formação humana integral, conforme Moll (2011).  

 É preciso acentuar ainda que a construção da política de educação integral no 

Brasil, é fruto de décadas de estudo e debate, porém que ainda há muito o que se discutir 

e propor para que se alcance uma formação tão ampla quanto possível para nossos 

estudantes. Sabe-se também, que assim como posto por Moll (2011), a construção de uma 

política de educação integral pressupõe debate e trabalho em conjunto dos mais diversos 

atores, dos mais diversos setores da sociedade, para que se possa alcançar uma educação 

pública de qualidade que proponha uma formação mais múltipla e humana para os 

estudantes brasileiros. Ainda que signifique um trabalho exaustivo, os frutos dessa 

construção terão resultados positivos e propositivos, com capacidade de mudança (para 

melhor) no cotidiano escolar brasileiro. De modo similar, a necessidade de divulgação e 

universalização das diferentes experiências com o tempo integral em muito tem 

contribuído para a consolidação da educação integral nas escolas brasileiras.  

 

3. Um sujeito muitas funções: Caraterizações do Professor Comunitário 

  No desenvolvimento do PME, diversos atores se integram para promover as mais 

diversas oportunidades educativas aos alunos. Desde a direção da escola, passando por 

seus funcionários, oficineiros, sua comunidade em geral, assumem em conjunto a 

responsabilidade de atuar em prol do PME. Nesse sentido, o professor comunitário surge 

com o objetivo de ser o responsável por “[...] coordenar a oferta e a execução das 

atividades de educação integral através do Programa Mais Educação.” (BRASIL, 2011, 

p.16). 
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Porém, quais seriam as características desse profissional? Como ele se configura 

frente ao PME? Para responder essas perguntas, foi realizado um estudo caracterizado 

como “Estado da Arte” nas teses e dissertações, publicadas no Banco de Teses e 

Dissertações da Capes no Período 2011-2015.  Esse tipo de estudo, segundo Ferreira 

(2002), tem por objetivo “mapear e analisar uma certa produção acadêmica” 

(FERREIRA, 2002, p.258) nas diversas áreas, formas, épocas e locais de produção.  

Utilizando como descritores de pesquisa “Programa Mais Educação” (188 

registros) e “Professor Comunitário” (10 registros). Localizamos 198 documentos. 

Desses, com base na análise dos títulos que vinculavam os estudos à gestão escolar e à 

educação integral, foram selecionadas 31 pesquisas para compor a análise.  

Para o tratamento dos dados, utilizamos a Análise de Conteúdo que, para Moraes 

(1999), é usada para descrever e interpretar textos, seguindo as seguintes etapas para 

realizar a análise: “1- Preparação das informações; 2 - Unitarização ou transformação do 

conteúdo em unidades; 3 - Categorização ou classificação das unidades em categorias; 4 

- Descrição; 5 - Interpretação.” (MORAES, 1999, p.10). 

Com a análise de dados, foi possível perceber algumas características do Professor 

Comunitário a partir das pesquisas selecionadas: 

Inicialmente, destacamos a caracterização do Professor Comunitário como um “novo 

modelo de profissional”, buscando retratar um professor engajado com as causas da 

comunidade, disposto a contribuir com tudo e com todos na resolução de problemas, que 

está sempre aberto às demandas da comunidade, etc. Conforme Rosa (2013), este seria 

um “novo profissional”. Ainda segundo a autora, este termo é sugerido devido à demanda 

de multifunções apresentada junto Programa. Outros trabalhos como o de Bizarro (2014) 

e Lima (2015), também destacam o Professor Comunitário como um perfil novo de 

profissional, ainda sem delineamento preciso de suas funções e características.  

Esse profissional, entretanto, surge com um grande acúmulo de funções no 

desenvolvimento do trabalho. As pesquisas de Klein (2012), Strasburg (2013), Silva 

(2014), Oliveira (2015), chamam atenção para a grande demanda de trabalho destinada 

ao Professor Comunitário. O trabalho de  Strasburg (2013), ao observar a atuação dos 

professores comunitários demonstra, como o Professor Comunitário acaba por assumir a 

responsabilidade pela atuação em diversas frentes simultâneas. A realização de tantas 

funções simultâneas, por si só, já demonstraria os desafios do Professor Comunitário. 

Porém, esse desafio é acrescido, ainda, da carga horária reduzida. Em muitos casos, o 
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Professor Comunitário que deveria ser o profissional de “preferencialmente 40 horas”, 

portanto não obrigatório, é o docente com vínculo de 20h na escola.  

Em alguns trabalhos, como no de Souza (2014) e de Silva (2014), a crítica à 

possibilidade de carga horária reduzida é abordada. 

Fonseca (2014) ratifica esta posição ao tratar da importância das 40 horas para o Professor 

Comunitário e argumenta que além das atribuições já explicitadas, esse profissional ainda 

teria que atuar na resolução dos problemas que porventura venham a surgir na escola 

como, por exemplo, substituir os monitores nas suas faltas.  

Essa variação na carga horária dificulta a concretização de uma das principais funções do 

Professor Comunitário: o estreitamento de laços com sua comunidade. Neste sentido, 

destacam-se os trabalhos de Lima (2015), Silva (2014), Mathias (2015), Rosa (2013), 

Oliveira (2015) e David (2015). Este também analisa a relação do Professor Comunitário 

com a sua comunidade, afirmando que  

 

[...] o professor comunitário” deve ser conhecedor dos aspectos culturais, 

históricos, econômicos, estruturais, políticos do bairro, além de estar sensível 

e aberto ao diálogo para que haja enriquecimento do projeto por meio de ideias 

e sugestões advindas da comunidade e da escola (DAVID, 2015, p.56-57) 

 

Estas palavras reforçam a tese de que 20 horas seriam insuficientes para o 

desenvolvimento dessa função, uma vez a relação com a comunidade é essencial para o 

desenvolvimento do PME. Moll e Leclerc (2012) chamam atenção para o fato de que a 

qualidade educacional está ligada à diversos fatores, dentre eles a sua relação com sua 

comunidade. Além disso, Araújo e Klein (2006) mostram que as ações envolvendo a 

escola e a comunidade, em conjunto, são centrais para o desenvolvimento de seus alunos. 

Porém, a escola deve permanecer como instituição central de aprendizagem sistemática. 

Estes entendimentos reforçam a importância do Professor Comunitário para o 

desenvolvimento da Educação Integral, uma vez que este é um dos mediadores das 

interações entre a escola e a comunidade. Para isso, o Professor Comunitário deve 

observar, ainda, uma terceira dimensão do seu trabalho: a mediação das relações. 

Alguns trabalhos como de Morgan (2015) e de Rosa (2013), trazem o Professor 

Comunitário como profissional que vai atua na mediação entre os diferentes atores e 

espaços da comunidade. Este entendimento ganha especial importância, uma vez que na 

Lei n. 9.394/96, Art.12, induz as escolas de “articular-se com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração da sociedade com a escola”, e seus professores e 
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funcionários como responsáveis por “colaborar com as atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade” (BRASIL, 1996, p.07). 

Mediar relações e situações é um grande desafio diário a ser enfrentado pelos 

Professores Comunitários. É uma atividade essencial para que se realize, conforme Titton 

e Pacheco (2012), uma rede de saberes e gestão compartilhada. As autoras destacam que 

é fundamental a atuação do Professor Comunitário no debate e no diálogo, uma vez que 

frente à esse  paradigma da Educação Integral, surgem novos atores e onde surgem novas 

tensões que precisam ser mediadas. 

Porém, a característica mais presente nos trabalhos analisados é a abordagem do 

Professor Comunitário como “coordenador” do PME na escola, muitas vezes, 

substituindo inclusive a própria denominação Professor Comunitário por coordenador. 

Coordenar, é ordenar em conjunto, organizar juntamente com um coletivo. Assim, 

o Professor Comunitário, ao ser posto como o “coordenador” do PME, é visto como 

profissional responsável também por programar e planejar as ações do Programa, atuar 

na organização e utilização dos recursos materiais e financeiros, além de organizar e 

avaliar a atuação dos monitores, dos funcionários ligados ao Programa, dos próprios 

alunos e dos membros da comunidade que tenham relação próxima ao Programa. Das 32 

produções analisadas, 17 chamavam atenção para o processo de coordenação do Professor 

Comunitário, demonstrando a importância dessa função e atribuições no perfil desse 

profissional. No processo de execução do PME, coordenar é, portanto, atuar na relação 

com os monitores e os demais professores da escola, planejar e utilizar os recursos 

materiais que a escola recebe para o Programa, acompanhar e avaliar os processos de 

aprendizagem dos alunos, bem como o desempenho dos monitores, integrar o programa 

para atuar em consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola, dentre outras 

funções. 

Algumas pesquisas, como a de Souza (2015), explicitam que em algumas escolas 

ainda não existe a figura do coordenador (Professor Comunitário) exclusivo para o PME, 

ficando dividido o profissional entre dois ou mais Programas. Essa situação, ainda 

segundo Souza (2015), inviabiliza a relação entre a escola e a comunidade e limita a 

atuação do PME.  
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Considerações Finais 

Buscamos aqui expor reflexões sobre as configurações que tem assumido o conceito de 

Educação Integral durante a história. Dessa forma, a partir do estudo de educação integral, 

buscamos perceber como isso influenciou e políticas/estratégias de indução à educação 

integral no Brasil. Feito isso, foi possível perceber o Professor Comunitário como ator 

essencial para o desenvolvimento de uma Educação Integral nas escolas públicas 

brasileiras.  

Assim, percebemos o professor comunitário como um profissional com estreita ligação 

com sua comunidade, conhecedor das potencialidades educativas do espaço comunitário 

e escolar, que compreende as dificuldades e os desafios das famílias, valorizando os 

múltiplos saberes e propondo atividades de relevância social. Destacamos, ainda, os 

principais desafios e dificuldades, como a adequação de sua carga horária, cursos se 

formação para auxiliar no desenvolvimento do processo de gestão e de mediação, dentre 

outros. É possível perceber o delineamento de um novo profissional, com uma gama de 

funções, que precisa ter uma relação de pertencimento com a comunidade em que a escola 

está inserida e que trabalha na integração de ambas com o Programa, que precisa atuar na 

mediação de situações e pessoas para a resolução de conflitos, na coordenação e na 

organização de todas as ações, recursos e demais atividades envolvidas no PME.  

É importante ainda, chamar atenção para a necessidade de continuidade de investimento 

e apoio dos programas de implantação/implementação da educação integral no Brasil. 

Este trabalho procurou contribuir com  os estudos acerca da educação integral e também 

das possibilidades do PME como principal indutor das políticas de tempo integral no 

Brasil. 
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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo analisar que saberes concernentes ao campo da Educação 

Ambiental existem no Currículo de 2013-2016 do Curso de Pedagogia da FURG, e como esses 

saberes se apresentam nas ementas e programas das disciplinas desenvolvidas no curso durante o 

período em análise. No que tange os aspectos metodológicos, o presente estudo utilizou com 

suporte a Análise de Conteúdo de Bardin (1977). A partir da análise empreendida foi possível 

chegar à duas grandes categorias: Educação Ambiental Conservadora e Educação Ambiental 

Crítica. O tema se mostra pertinente à medida que se deseja uma formação de sujeitos que estejam 

inseridos criticamente no ambiente que os cerca. A pesquisa aponta algumas contradições 

concernentes aos direcionamentos da legislação referente à inserção da temática Ambiental nos 

espaços formais de ensino e a formação de professores realizada nesta turma em estudo. O estudo 

mostra também uma consequente preocupação do corpo docente e gestores em modificar este 

quadro, fazendo um movimento na busca por inserir temáticas emergentes no currículo do curso 

de Pedagogia.  

 

Palavras Chave: Formação de Professores; Educação Ambiental; Pedagogia. 

 

INTRODUÇÃO 

A emergência da Educação Ambiental na sociedade se dá com maior propriedade 

nos últimos cinquenta anos, quando no cenário pós segunda guerra se instaura uma 

crescente preocupação dos organismos internacionais para com o meio natural. Tal 

cenário inspira um quadro internacional de elaboração, especialmente científica, no 

sentido de equacionar o uso dos “recursos naturais” e a demanda produtiva de uma 

sociedade, em partes, devastada pela segunda guerra. Assim, a temática ambiental se 

consolida como uma preocupação crescente em vários âmbitos, primeiramente na 

indústria e na ciência que com ela se alia, e após, se alastrando por diversos grupos sociais, 

como ONG’s e grupos ecologistas. 

 Da preocupação com os recursos naturais acima mencionada, surge um processo 

de incorporação de temáticas sociais a estes debates. Nos Estados Unidos a década de 60 

é exemplo marcante no que se refere à imbricação entre as temáticas ambientais e as 
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sociais. Com a publicação do livro “A Primavera Silenciosa” de Rachel Carson (2009) 

temos a denúncia dos impactos sociais causados pelo uso de agrotóxicos como o DDT. É 

nesta tônica que grupos ecologistas do mundo inteiro começam a se organizar tanto para 

denunciar os problemas ambientais, em especial os gerados pela produção capitalista, 

como para pensar em estratégias de preservação, conservação e de formação de 

profissionais que pudessem problematizar a dinâmica das questões socioambientais. 

Neste movimento surge a Educação Ambiental a fim de consolidar-se como processo 

educativo que procura debater os entrelaçamentos entre as problemáticas ambientais e os 

processos educativos. 

 Partindo destes elementos, nos interessa pensar, prioritariamente, subsidiados pelo 

arcabouço teórico da Educação Ambiental Crítica, como se desenvolve a formação dos 

Educadores Ambientais, ou seja, dos profissionais que se detêm as dinâmicas de interação 

entre sociedade e natureza, considerando ainda os espaços potenciais para a formação dos 

educadores que atuam neste viés. Assim, entendemos que, apesar dos processos 

educativos poderem se dar em múltiplos espaços, o espaço institucionalizado da 

Educação, os espaços formais de ensino, são lugares que podem propiciar uma formação 

neste sentido, afinal, especialmente nas últimas décadas, há uma forte presença das 

temáticas ambientais nos elementos orientadores das práticas educativas formais, tais 

como PCN’s (1997), DCNEA (2012). 

 Considerando que o Ensino Superior, enquanto parte do espaço de ensino formal, 

também organiza-se com base nestes documentos, entendemos ser importante nos 

dedicarmos a pensar o espaço de formação de Educadores Ambientais neste cenário. Para 

isso, elencamos como temática de pesquisa o processo de formação de pedagogos da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, entendendo que este é um espaço potente 

para a formação de Educadores Ambientais. Tecemos tal afirmativa, pois o curso de 

Pedagogia da FURG tem em seu corpo docente diversos professores com formação na 

área de Educação Ambiental, o que por si só, já nos daria grandes indicativos de que este 

espaço apresenta grande potencial à formação de Educadores Ambientais. Também se 

destaca o fato de tanto o curso de Pedagogia da FURG quanto o Programa de Pós-

Graduação em Educação Ambiental da FURG – o único Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu do Brasil em Educação Ambiental – pertencerem ao mesmo Instituto, o que, 

certamente, privilegia o espaço de formação de Educadores Ambientais neste curso de 

formação de professores (as). 
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 Assim, compreendemos que pensar a Educação Ambiental na formação de 

pedagogos(as) da FURG pode se constituir em um movimento fecundo para analisarmos 

como a Educação Ambiental vem perpassando, transversalmente, os currículos dos cursos 

de graduação, olhando, especialmente para o caso do curso de Pedagogia da FURG, 

circunscrevendo o período de 2013 a 2016. Para o desenvolvimento deste estudo 

elencamos dois objetivos: 1- Compreender se e de que maneira saberes do campo 

ambiental permeiam o currículo do curso de Pedagogia da FURG; 2 – Observar como os 

saberes ambientais estão postos nas ementas e programas das disciplinas, bem como 

Projeto Político Pedagógico do curso. 

 Para tanto, intentamos desenvolver uma análise que reúna tanto os elementos 

teóricos que balisam as práticas educativas desenvolvidas neste curso, quanto os 

elementos práxicos que dialogam com tais referenciais. Desta forma buscamos os 

elementos constitutivos deste potencial espaço de formação de Educadores Ambientais, 

como o Projeto Político-Pedagógico que orienta o curso e as ementas das disciplinas 

dispostas neste currículo. Também se fez importante atentarmos à outra face do processo 

educativo, à prática daqueles que interpretam e desdobram o PPP do curso e as ementas 

das disciplinas, que são os professores que atuam no curso de Pedagogia da FURG, assim 

também foram realizadas entrevistas com duas professoras do referido curso que possuem 

formação a nível de mestrado e doutorado em Educação Ambiental. 

Desta forma o presente estudo procura contribuir com o debate sobre a Educação 

Ambiental em sua transversalidade na formação de professores – mais especificadamente 

dos pedagogos da FURG –. Justifica dessa forma sua relevância social, na medida em que 

percebemos a necessidade de se constituir uma educação, que na sua totalidade oportunize 

a emancipação dos sujeitos, uma formação de professores que seja comprometida com a 

formação humana em sua plenitude.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste tópico trataremos de apresentar um pouco dos fundamentos que deram 

subsídio ao nosso processo de pesquisa. Nossa exposição aqui se ocupará tanto de aportes 

teóricos que amparam o campo da Educação Ambiental – alguns encontros, que julgamos 

pertinente apresentar – quanto discussões concernentes à temática de pesquisa em si – a 

Educação Ambiental na formação de professores/educadores. 
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Como já apresentamos em nossa introdução, a temática ambiental é discutida há 

mais de cinco décadas. Na década de 1960 um grupo de pessoas se organiza e movidos 

pela emergência de debater a respeito da degradação dos recursos naturais e seu 

consequente consumo pela população, constitui em 1968 o Clube de Roma. 

Posteriormente uma série de outros debates é desencadeada, como a Conferência Mundial 

de Meio Ambiente em Estocolmo, a carta de Belgrado em 1975 e o 1° Congresso Mundial 

de Educação Ambiental em Tbilissi em 1977, e assim a evidência da temática ambiental 

a nível planetário (REIGOTA, 2006). 

No Brasil, é encontrado na própria constituição de 1988 o artigo 225, dedicado ao 

meio ambiente, que delega a todos “o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

Neste mesmo artigo, da Constituição de 1988, no inciso VI é assegurada a 

Educação Ambiental em diferentes modalidades, contemplando da Educação Básica ao 

Nível Superior de ensino. A Constituição assegura também a conscientização pública para 

a preservação do meio ambiente, cabendo ao poder público, promover e assegurar estes 

processos educativos. Porém não traz em seu texto, por exemplo, a discussão sobre a 

temática, e como isso se estabeleceria na prática cotidiana. 

A Educação Ambiental começa a ter reconhecida sua importância apenas na 

década de 1990 com a promulgação da Lei 9.795.  Em 27 de abril de 1999 é instituída a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), onde reconhece a Educação 

Ambiental como necessária à formação, seja ela inicial, continuada ou permanente de 

todos os cidadãos. Para tanto a Educação Ambiental deveria estar presente nas várias 

instâncias de ensino de maneira transversal, excetuando-se os cursos de pós-graduação e 

extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da Educação Ambiental, quando 

necessário.  

Ainda em acordo com a PNEA a Educação Ambiental precisa promover uma 

educação que proporcione uma consciência crítica sobre a temática e “o desenvolvimento 

de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas 

relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 

econômicos, científicos, culturais e éticos” (BRASIL, 9.795/99). 
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A PNEA também orienta, no que tange a formação inicial de professores, que em 

seu artigo 11° determina que a Educação Ambiental além de estar presente em nos 

currículos, há a necessidade de ser trabalhada de maneira transversal, estando presente 

em todas disciplinas que constituem sua formação. 

Também nos PCNs, a Educação Ambiental aparece como Eixo Transversal que 

necessita permear todas as áreas do saber. Isso se configuraria como condição para 

produção de outros saberes que constituem a formação humana. 

A Educação Ambiental se mostra, dessa forma, como um importante instrumento 

para constituição de professores de maneira geral – e dos pedagogos de forma específica 

–, sendo potencializadora de uma consciência crítica sobre o ambiente em que vivemos. 

Se constituindo para além de um apanhado de conteúdos como: água, lixo, animais e meio 

ambiente. 

Nesse entendimento, a Educação Ambiental não pode se constituir apenas, 

enquanto uma descrição do ambiente, em seus aspectos físicos e biológicos, o que 

também não significa dizer que estes conhecimentos são pouco importantes. Isso nos 

permite dizer que a Educação Ambiental implica um processo crítico de reflexão das 

relações entre sociedade e natureza em sua totalidade. 

Desta forma, queremos credenciar nossa proposta de estudo, como meio de 

encontrar um dos possíveis vieses adequados, para proporcionar uma educação que se 

permita questionar, problematizar, entender e transformar o mundo em que vivemos.  

Como Tozoni (2011, p.26) nos alerta: 

                         [...] Educação Ambiental é concebida como uma alternativa necessária à instrumentalização 

dos sujeitos para compreenderem a realidade complexa, as relações de 

produção e reprodução da vida, sob a lógica do capital, para a participação 

cidadã, em busca de uma sociedade justa e sustentável. 

            Ainda neste sentido, trazemos a discussão de Cruz e Bigliardi, 

[...] a Educação Ambiental tem a importante tarefa de ajudar as pessoas a 

questionarem-se sobre os problemas ambientais, compreendendo a inter-

relação existente entre os grandes dramas ambientais e as decisões político-

econômicas que conduziram a tais situações. Daí é possível deduzir que a 

Educação Ambiental tem papel de potencializar a capacidade crítica e criativa 

do ser humano, conduzindo a mudança de sua postura frente à realidade, 

resultando, por conseqüência, em transformações concretas dos princípios que 

norteiam a sociedade e na intervenção ativa do homem no meio, amparada por 

princípios socialmente justos e ambientalmente sustentáveis (BIGLIARDI; 

CRUZ, 2012) 

Já no que concerne os marcos legais que subsidiam e afirmam a necessidade da 

presença da Educação Ambiental nos processos formativos, encontramos, também, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), promulgada no 

ano 2012. A DCNEA têm como objetivo ampliar algumas discussões trazidas na Política 
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Nacional para Educação Ambiental (PNEA), uma formação humana de sujeitos inseridos 

criticamente em seu contexto. 

Nele encontramos a afirmação de:  

[...] estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação Ambiental 

na formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos 

das instituições de ensino, para que a concepção de Educação Ambiental como 

integrante do currículo supere a mera distribuição do tema pelos demais 

componentes [...] (DCNEA,2012). 

 

O documento traz, com certa ênfase, a necessidade de “resignificar” a relação dos 

seres humanos, tendo como proposta a busca de uma sociedade “sustentável” de forma 

que os interesses dessa sociedade estariam em consonância com a natureza. 

Entretanto, o modo de produção no qual produzimos nossa existência, permite que 

haja uma superprodução de mercadorias que geralmente não atendem as reais 

necessidades humanas pelo contrário esta superprodução gera um consumo para uma 

parcela pequena da sociedade, sob um modo de produção que preza pelo uso acelerado 

do que a natura nos dispõe (LOUREIRO, 2007, p.16). 

A partir destes aparatos legais e dos estudos realizados nesta área, percebemos a 

necessidade da presença da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive 

nas instituições de Ensino Superior. Temos considerado em nossos estudos, como não 

poderia ser diferente que o Ensino Superior se mostra como um espaço privilegiado para 

esta reflexão e difusão de conhecimento, seja por meio da formação inicial ou continuada 

destes profissionais, bem como pelas pesquisa e extensão que realiza.  Desta forma as 

Instituições de Ensino Superior possuem uma grande responsabilidade de também 

colaborar no que tange a implementação da Educação Ambiental nas demais modalidades 

de ensino existente no País. 

Nosso estudo orientou-se no sentido de buscar uma formação, educativa 

ambientalmente, que possibilite um desenvolvimento crítico e emancipatório, não apenas 

dos pedagogos da FURG, como todos os homens e mulheres. Para tanto, buscamos como 

fundamentação teórica uma perspectiva teórica que fundamenta-se na compreensão de 

que a realidade é produto das relações sociais. Assim, a educação precisa estar com o 

compromisso de formar sujeitos pensantes, com seu conhecimento a serviço da defesa do 

mundo (TONET, 2012). E de caminhar “na perspectiva de superação da alienação, da 

exploração do homem pelo homem e da exploração da natureza pelos seres humanos” 

(TOZONI-REIS, 2002). 
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Esta pesquisa inclinada sobre a perspectiva do Materialismo Histórico e Dialético 

compreende o mundo enquanto totalidade fruto de  movimentos históricos, e assim 

passível de ser conhecido e, portanto transformado.  

Assim o estudo que esta pesquisa pretende realizar possui como critério de análise 

a realidade objetiva, esta que independe nossa consciência. Nas palavras de Marx, 1975 

(apud TONET, 2012): 

                                          [...] A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de 

analisar suas diferentes formas de desenvolvimento, e de perquirir a conexão 

íntima que há entre elas. Só depois de concluído este trabalho, é que se pode 

descrever, adequadamente, o movimento real. Se isto consegue, ficará 

espalhada no plano ideal, a vida da realidade pesquisada.[..] 

 A partir das palavras de Marx, podemos afirmar que buscamos organizar nossa 

pesquisa, de forma a conhecer seu movimento, suas ligações e conexões com outros 

fenômenos, para que, chegando a conhecer a Educação Ambiental que perpassa a 

formação do pedagogo (2013-1016), possamos fazer parte de sua transformação.  

Metodologia 

Com a finalidade de alcançar nossos objetivo e responder nossa questão de 

pesquisa: Que saberes de Educação Ambiental existem no Currículo de 2013-2016 do 

Curso de Pedagogia da FURG, e como eles se apresentam nas ementas e programas das 

disciplinas desenvolvidas no curso neste período. Analisamos, com a profundidade 

possível, as políticas públicas que tange a Educação Ambiental, o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do Curso, as ementas das disciplinas que compõem a grade curricular 

do curso, como também entrevistas com professores que fizeram, parte desta formação 

(QSL, 2013-2016). O que se pretende com a análise destes materiais não se encerra na 

mera descrição, mas sim em uma análise que permitisse o desvelar de seus pressupostos 

e de suas interações em relação ao fenômeno estudado. 

Desta forma com a tentativa de compreender e analisar o material reunido citado 

anteriormente fizemos uso da metodologia de Análise de Conteúdo que, segundo Bardin 

(1997), consiste em um “conjunto de técnicas de análise de comunicações”. A partir desta 

metodologia a organização de análise dos conteúdos foi realizada através de certas etapas. 

A primeira requereu uma pré-análise que significou a escolha dos documentos a serem a 

partir dos objetivos que o pesquisador se propôs alcançá-los. 

Assim como objetivo desta pesquisa é compreender quais os saberes focados na 

Educação Ambiental que estavam presentes na formação do pedagogo da Furg na turma 

de 2013-2016 compreendemos ser pertinente a análise do Projeto Político Pedagógico do 
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curso de Pedagogia no seu todo. Buscamos este documento no Instituto de Educação da 

Universidade. Este Instituto é responsável por dois cursos da graduação; o da Pedagogia 

e Educação Física. Este PPP organizado e em desenvolvimento desde 2011, o qual tive 

acesso esteve em vigor até o ano de 2014, pois a partir de 2015 um novo QSL estava em 

processo de experimento, como em fase de construção, e por isso não tivemos acesso a 

ele.  Porém as reformulações do QSL (Quadro de sequência Lógica) do curso já podia ser 

conferido no próprio site da Universidade. 

Assim, o período selecionado para análise do desenvolvimento do Curso, estava 

sendo mesclado o QSL - vigorando desde 2011- com seu PPP que o constituiu – e o 

experimento de um “novo” QSL a partir de 2015 com o mesmo PPP. Aqui já observamos 

contradições entre a proposta pedagógica do Curso propriamente dito e a grade curricular 

em experimento. 

A pertinência da escolha de análise do Projeto Político Pedagógico justifica-se 

pelo fato dele se apresentar enquanto um documento de identidade do Curso de 

Pedagogia. Para conhecermos o conteúdo presente no corpus de análise reunido, 

utilizamos Bardin (1977). Assim, trouxemos as unidades de registro que mais foram 

significativos no intuito de conhecer os saberes, concernentes à Educação Ambiental, 

presentes no currículo do Curso de Pedagogia 2013-2016 e assim categorizando em 

unidades de registro. Ainda, segundo Bardin (1977, p.96) as unidades de registro 

correspondem a um “segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando 

a categorização e a contagem frequencial.” 

O tratamento dos resultados obtidos e a sua interpretação, requereu a codificação 

do documento em análise, o que sempre acarreta em uma transformação do texto em 

estudo. Dessa forma foi preciso recortar, enumerar e classificar os documentos 

analisados, na tentativa de dessecar mais minuciosamente, permitindo com que o 

pesquisador interprete o que o texto busca comunicar. 

A análise do PPP (2011) e do seu QSL referente a formação destes pedagogos, 

compreendida dentro do período de 2013-2016, nos levou na interpretação feita das 

ementas que estavam presentes neste currículo à entrevistar duas professoras do curso. 

Assim chegamos a categorização de 31 unidades de registro que julgamos concernentes 

ao trabalho com a educação ambiental, pois tencionam as compreensões sobre a relação 

natureza-ser humano e entre ser humano - ser humano.  
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 Como forma de ter uma representação dos conteúdos presentes no corpus de 

análise aqui reunido, dentre estas 31 categorias que encontramos, julgamos necessário 

seu reagrupamento, a partir de suas características comuns. Desta forma o grupo de 31 

categorias, foram reagrupadas em 2 grandes categorias que são elas: Educação Ambiental 

conservadora e Educação Ambiental Crítica.  Trazemos Bardin (1977) para nos ajuda a 

pensar sobre forma de compreender o porquê chegamos a estas duas grandes evidências 

do estudo que foi “A análise de conteúdo assenta implicitamente na crença de que a 

categorização (passagens de dados brutos a dados organizados) não introduz desvios (por 

excesso ou por recusa) no material, mas que dá a conhecer índices invisíveis, ao nível dos 

dados brutos[..]”. 

O problema de estudo: Educação Ambiental no Curso de Pedagogia 

Nossas análises culminaram em duas grandes categorias: Educação Ambiental 

Crítica e Educação Ambiental Conservadora. Tais categorias já nos trazem a indicação 

de presença da Educação Ambiental presente no currículo, porém o que pudemos 

observar é que ela se apresenta de forma opaca no QSL da turma 2013-2016. 

A Educação Ambiental presente no Curso, só pode ser percebida de forma 

implícita. Para os estudiosos do campo a explicitação do termo Ambiental ainda se faz 

necessária, pois traz para Educação uma especificidade, o termo educação comporta uma 

pluralidade de assuntos e ele sozinho não daria conta de trazer a identidade que o termo 

Educação Ambiental necessita. Pois eximindo da educação o termo ambiental corre-se o 

risco, como nos afirma Carvalho (2004): 

                                              [...]apagar sob a égide de uma educação ideal desde sempre ambiental são as 

reinvindicações de inclusão da questão ambiental, enquanto aspiração 

legítima, sócio historicamente situada, que sinaliza para o reconhecimento da 

importância de uma educação ambiental na formação de sujeitos 

contemporâneos.”(CARVALHO, 2004). 

 

Isso nos levou a sentir a necessidade do termo Educação Ambiental como 

afirmação deste campo vasto do saber, porém o que encontramos nos documentos aqui 

estudados foi uma maneira bastante frágil de focar a Educação Ambiental, sem que a 

expresse, com a colaboração do adjetivo ambiental. Esta implicidade do termo não o 

impede de percebê-la neste currículo, porém dificulta para acadêmicos em formação, que 

ainda não tiveram contato com a temática de forma clara, a possibilidade de 

comprometer-se a problematizar as relações entre ser humano-natureza; natureza-ser-

humano. 
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Dentre as categorias que julgamos serem pertencentes ao campo da Educação 

Ambiental, encontramos neste currículo, englobando o PPP (2011), o QSL, bem como 

nas entrevistas com as professoras, duas categorias fortes enquanto concepção política e 

pedagógica da Educação Ambiental. Uma refere-se a Educação Ambiental Conservadora 

e tradicional e outra a Educação Ambiental Crítica e Transformadora. 

Este reagrupamento das 31 categorias encontradas na análise dos conteúdos 

selecionados proporcionou a nós uma compreensão mais geral dos documentos e o que 

eles nos disseram, sua categorização não significa seu isolamento do texto, pelo contrário 

foi por meio da enumeração que Bardin (1977) propôs, nos possibilitou voltar ao texto 

em que as categoria estavam inseridas. A partir de nossa compreensão as categorias de 

meio ambiente; ecossistema costeiro; integração harmônica; mercado e seres vivos 

caminham ao encontro de uma perspectiva ambiental Conservadora.O texto de 

Layrargues (2012) nos ajudou a pensar sobre estas duas correntes da Educação 

Ambiental, em que enquanto uma prima pela conservação do meio, sem a devida 

problematização das relações que constituem e são constituídas pelos sujeitos, a outra 

reconhece este sujeito histórico, dotado de possibilidade de vir a ser diferente do que está 

sendo e assim assumir a luta pela possibilidade de transformação da sociedade, 

concebendo a relação natureza e o ser humano para além de sua mera exploração. 

Desta forma a Educação Ambiental Crítica se mostra como instrumento 

necessário à formação do Curso de Pedagogia. Essa necessidade se mostra a partir do 

interesse de desenvolver uma educação que permita com que rompa com as relações 

vigentes, caminhando na busca de uma sociedade sustentável e não na busca de um 

desenvolvimento sustentável- categoria aqui elencada – como preconizado no PPP do 

curso de Pedagogia: 

                                        A pesquisa, inovação, ensino, extensão, educação permanente são funções 

que a Universidade exerce e que podem contribuir para o desenvolvimento 

sustentável. Na condição de centros autônomos de pesquisas e criação do 

saber, as universidades podem auxiliar no enfrentamento aos problemas que se 

colocam nos tempos atuais (PPP, 2011). 

 

A diferença dos conceitos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável não se 

esgotam na mera e ingênua atribuição da palavra desenvolvimento à palavra sustentável. 

O conceito desenvolvimento sustentável possui como primazia o desenvolvimento do 

modo de produção e não uma sociedade voltada a sustentabilidade em que homens e 

mulheres não são coisificados e a natureza refém de uma pequena parcela da sociedade. 

(TOZONI-REIS, 2011). 
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Estas categorias que trazemos que entendemos por compor a perspectiva 

Conservadora de uma Educação Ambiental, só foram encontradas em apenas um dos 

documentos analisados que foi no documento que expressa as pretensões do Curso e não 

as vivências em sala de aula. Desta forma com as entrevistas realizadas com duas 

professoras do curso e as análises das ementas percebemos certo distanciamento das 

ideias presentes no PPP (2011) do Curso e sua realização propriamente dita. 

Tanto as entrevistas com as professoras, quanto às ementas, revelam uma postura 

de Educação Ambiental Crítica, constitui-se na formação de uma educação 

transformadora e revolucionária, ou seja, educação que se permita pensar a realidade a 

partir de seu tempo e espaço, de forma a conceber a Educação Ambiental como educação 

política, ou seja, mais que um apanhado de conhecimentos sobre a ecologia, a reciclagem 

do lixo, a economia de água, por exemplo, o que não significa eximir tais conhecimentos 

de sua importância, mas mutilar a Educação Ambiental ao mero comportamento 

individual, é retirar desta seu caráter crítico (REIGOTA,2006). 

Esta postura crítica ficou mais evidenciada em uma das falas das entrevistas, que 

aqui chamamos de entrevista I. As entrevistas nos permitiram perceber com o que o 

currículo pretendia e o que o currículo efetivamente vivenciado praticava. 

A entrevistada I possui Pós Graduação no nível de Doutorado em Educação 

Ambiental – PPGEA da FURG, que ao refletir sobre sua concepção de Educação 

Ambiental reconhece que antes de sua formação, concebia a Educação Ambiental como 

meio ambiente e ao se apropriar de outros teóricos no Curso de Pós- Graduação 

compreendeu que Educação significa “formação humana, que seja capaz de gerar 

transformação no conhecimento ecológico, científico, político, social e do 

comportamento. E por que transformar este conhecimento? Para conseguir atingir a 

práxis social.” (ENTREVISTA I). 

Loureiro (2012) possui a perspectiva de uma educação ambiental, crítica e 

transformadora, que diferentemente de uma educação que fragmenta o ser humano em 

pensar e agir, esta educação preconizada por Loureiro nos permite uma educação de 

sujeitos íntegros, enquanto sujeitos de sua práxis social (LOUREIRO, 2012).  

Esta postura pensamos que contribui para a promoção de uma formação humana 

menos alienadora, pois pensar que somente a educação é capaz de romper os muros 

deixados pelo capital, é uma forma romântica de se olhar para a realidade, como nos alerta 
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Paulo Freire (1980), em que nos diz que a educação não muda o mundo, mas sem ela tão 

pouco haverá mudança. 

A professora entrevistada II também nos aponta à caminhos que ela pensa serem 

pertinentes à inserção da Educação Ambiental no curso de Pedagogia: 

“Acredito que a disciplina de Educação Ambiental devesse sim fazer parte do currículo 

de um curso de formação de professores, mas não na abrangência que ela tem se 

configurado no curso de Pedagogia. Discutir com os futuros pedagogos primeiro os 

princípios da EA para depois compreender de que forma ela pode se fazer presente 

dentro da escola, pensar em projetos a desenvolver com a comunidade da qual a escola 

faz parte, são alguns conteúdos que trariam boas contribuições para a formação de 

professores” (ENTREVISTA II). 

A necessidade de explicitação da temática também é notada nos estudos de 

Cabrera (2015) que nos relata sobre o processo de objetivação das diretrizes curriculares 

para a Educação Ambiental no curso de Pedagogia- FURG, neste estudo está presente a 

criação de uma disciplina o curso que explicita a Educação Ambiental como também a 

inserção no currículo de temáticas como as relações étnico-raciais; as relações de inclusão 

e diversidade. Tal disciplina é fruto de algumas alterações do currículo do curso de 

Pedagogia instituídas a partir do ano de 2015. 

Esta disciplina Educação, Ambiente, Culturas e Diferenças não fez parte da 

formação aqui em estudo, mas nos aponta a preocupação da Coordenação e do corpo 

Docente do curso da inserção da temática no currículo, de forma a garantir seu espaço. 

Porém, nosso estudo aponta a necessidade de se trabalhar a Educação Ambiental de forma 

transversal como preconizado nas políticas públicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do estudo até aqui realizado compreendemos que há a presença de uma 

Educação Ambiental no currículo (2013-2016) do curso de Pedagogia da FURG , porém 

esta temática, que está presente no PPP (2011), não contribui com consistência teórica, 

na perspectiva crítica, para a formação de sujeitos que compreendem a realidade e suas 

multideterminações, de forma a para poder intervir nela de forma consciente, 

denunciando e anunciando um novo mundo. 

Entretanto, as ementas presentes nas disciplinas do QSL do curso, bem como as 

entrevistas com as professoras, nos apresentaram outra perspectiva para propor a 
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construção de um conhecimento que seja interligado à realidade que nos cerca. Desta 

forma afirmamos que a Educação Ambiental se apresenta no curso a partir das práticas 

das docentes, se mostrando assim com uma característica interdisciplinar. 

O marco legal aqui em estudo, como  DCNEA, PNEA e PCNs apontam para esta 

forma metodológica de produção do conhecimento com as premissas de não fragmentar 

o ser humano e consequentemente o saber. Assim compreendemos que o curso de 

Pedagogia se aproxima timidamente de uma Educação Ambiental em sua frágil 

interdisciplinariedade. O significa que ainda há um grande percurso a caminhar. 
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RESUMO 
O texto é fruto de trabalho acadêmico construído no componente curricular Laboratório de 

Planejamento da Prática em Gestão, do Mestrado Profissional em Educação, da Universidade 

Federal do Pampa, campus Jaguarão, a partir da necessidade do grupo de registrar, através de um 

e-book, os percursos metodológicos que embasam cada projeto de intervenção defendido pelos/as 

mestrandos/as matriculados/as no referido componente que integra a Linha de Pesquisa 2, Política 

e Gestão da Educação. O componente curricular supracitado tem como foco a “qualificação das 

práticas de profissionais da educação que atuam na gestão de sistemas de ensino, em diferentes 

instâncias e âmbitos”. As mestrandas contam, detalhadamente, os caminhos que trilharam para 

chegar ao Mestrado Profissional, bem como o obstáculo epistemológico apreendido e que 

culminou na definição da pesquisa científica, os métodos e técnicas escolhidos para intervenção, 

atendendo ao objetivo do componente curricular que é "Refletir criticamente sobre temáticas 

referentes à gestão e à política educacional, a partir de situações teórico-práticas dos/as 

mestrandas/as em espaços da Educação Básica, a fim de enriquecer os projetos de intervenção 

dos/as mesmos/as". 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

Ao ingressarmos no Mestrado Profissional éramos instigadas, constantemente, a 

realizar leituras de projetos de intervenção de egressos do curso de Mestrado Profissional, 

UNIPAMPA – Campus Jaguarão, e/ou artigos científicos em plataformas reconhecidas 

como as melhores na área educacional, como a Scielo, Lilacs, dentre outras.  

Até então, acostumadas a ler revistas, textos e entrevistas que serviam de ajuda a 

nosso campo de atuação, nos sentimos provocadas a sair da poltrona confortável da 

acomodação para desvendar o campo científico.  

Assim, com as leituras dos referidos artigos, foi nos apresentado processos 

metodológicos distintos. Cada educador do curso, embasado em sua concepção filosófica, 

tinha a sua predileção. Entretanto, todos concordavam ser a pesquisa qualitativa a mais 

usada nas pesquisas de cunho educacional, pois segundo Richardson (1999, p.102) a meta 

principal da pesquisa de cunho qualitativo é o “aprofundamento da compreensão de um 

fenômeno social”, justamente nosso foco no curso.  

mailto:gisamesch@gmail.com
mailto:profesimonesls@gmail.com
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Toda pesquisa requer um pesquisador. Portanto, nós agora fomos elevadas à 

categoria de pesquisadoras. Afinal, qual ou quais as faces de um pesquisador? Como 

proceder? O que fazer? Ainda era uma incógnita pra nós tais respostas. 

Paulo Freire em sua obra Pedagogia da Autonomia (1999, p. 32) já dizia que: 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade. 

 

Eis que na teoria freireana supracitada surge algumas relações possíveis de fazer 

quando o tema é educação X pesquisa. Freire acena para a questão de que o educador, 

também discente, para desvelar a realidade, conhecê-la, precisa pesquisar e, assim 

anunciar o novo descoberto. Freire afirma que, após constatar e intervir, o educador, 

muito além de simplesmente educar, é educado. Uma faceta da pesquisa é definida por 

Freire: pesquisar permite a tomada da consciência, tão necessária à conscientização.  

Paulo Freire (1980, p. 26) já alertava a diferença de tomada de consciência e 

conscientização, afirmando que para chegarmos à conscientização é necessária uma 

tomada de consciência crítica da realidade posta, ou seja, é preciso “que ultrapassemos a 

esfera espontânea da apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual 

a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição 

epistemológica”.  

Todavia, tampouco a graduação ou a prática educacional nos “batiza” como 

pesquisadoras e, sentirmo-nos como tal, levou algum tempo, pois foi dado a conhecermos 

o caráter de pesquisadoras, sem a consciência crítica do que envolvia verdadeiramente 

sê-lo, ou seja, sem a conscientização. 

Acreditamos que todo profissional, mesmo sem saber qual teoria o embasa, faz da 

sua teorização, a miúde, sua prática, pois se age de tal forma tem uma teoria que 

fundamenta tal atuação.  

A concepção de vida, ou seja, a forma como vemos o mundo, os sujeitos, os 

fenômenos, sustentam nossa ação. Na escola ou na universidade, ratificamos ou 

retificamos nossas escolhas.  

2. DEFININDO A PESQUISA E OS PROJETOS DE INTERVENÇÃO 
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Os desafios postos nos documentos de nossa escola, especificamente os Planos de 

Estudos nos aproximou como àquelas mestrandas que traziam no arcabouço de sua 

pesquisa as práticas curriculares previstas nos Planos de Estudos escolares. 

Mesmo trabalhando em cidades bem diferentes e há aproximadamente 625 

quilômetros de distância, uma na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e em escola do 

campo, outra em escola urbana em município situado na região sul do estado, nosso 

problema era semelhante: o currículo expresso nos Planos de Estudos da escola.  

Encharcadas dos anseios de nossa comunidade firmamos nosso olhar: Que Planos 

de Estudos dão conta de atender, com qualidade, a comunidade que trabalhamos? Como 

foram construídos os Planos de Estudos da escola? Que concepções de homem, 

sociedade, educação e escola, a comunidade traz em seu bojo? Quem são os sujeitos que 

compõem a escola e qual seu papel? Que currículo (para quem, contra quem, a favor de 

quem) está construído? 

Motivadas por essas questões ambas as pesquisadoras mestrandas debruçaram-se 

na prática da escola para aprofundar suas pesquisas.  

 

3. PESQUISA “PLANEJAMENTO: PLANOS DE ESTUDOS DA ESCOLA DO 

CAMPO” 

Uma das mestrandas, fundamentada na Pesquisa-Ação, Thiollent (2008), propôs 

revisitar os Planos de Estudos da escola do campo em que trabalha, pois viu em sua 

elaboração um fator adverso à construção de uma escola voltada à cultura de seus sujeitos. 

O Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar foram construídos no chão da escola 

e com a participação de todos os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

No entanto, os Planos de Estudos foram elaborados as costas da comunidade, sendo 

confeccionados em formação continuada de educadores na Secretaria Municipal de 

Educação do município para ser utilizado, uniformemente, por todas as escolas da rede 

municipal, não fazendo distinção se fossem do campo ou urbana. 

A forma arbitrária com que o currículo escolar representado nos Planos de estudos 

foi elaborado nesta instituição põe em risco, a priori, a autonomia da escola, bem como 

desprestigia o saber e as vivências dos sujeitos matriculados na escola.  

O projeto de intervenção identificado como “Planejamento: Planos de Estudos da 

escola do campo” nasceu do chão de uma escola localizada no campo, mas que via seu 

currículo assemelhar-se a de uma escola urbana pela forma com que foi elaborado, 
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definido por Fernandes (2004) como “escola urbanocêntrica”. Esta intervenção teve como 

agente de pesquisa os educadores regentes de classe do 1º ao 9º ano, a direção e a 

coordenação pedagógica e tinha como objetivo revisitar os Planos de Estudos da escola 

em questão buscando fomentar no coletivo docente ações que efetivassem o fazer 

pedagógico respeitando à identidade cultural da população do campo.  

Respaldada no pilar Ação-Reflexão-Ação (FREIRE, 2005) a fim de alcançar o 

objetivo proposto a mestranda viu necessário, especificamente: Analisar a práxis 

pedagógica com vistas a aproximá-las à educação do campo; Discutir com os docentes o 

reconhecimento da luta política dos trabalhadores do campo, fortalecendo a identidade 

destes sujeitos e Fomentar a transição paradigmática das práticas que permeiam a escola 

voltando-as à educação do campo.  

Sob este prisma a mestranda esperava, juntamente com seus pares, consolidar 

ações que, além de contextualizar o meio em que o estudante vive no currículo da escola 

tornando-o mais significativo, sensibilizar para a relevância da formação continuada 

como práxis efetiva e enraizada da instituição em questão. 

 

3.1 O PROJETO DE INTERVENÇÃO APLICADO NA ESCOLA DO CAMPO 

Baseada na teoria freireana a mestranda organizou seu projeto de intervenção em 

escola do campo definindo oito encontros que denominou “Diálogos Dodiscentes” 

(FREIRE, 1996). Os diálogos tinham como base, tipicamente, os seguintes momentos: 

mística, problematização, teorização e plano de ação. A mística é uma técnica 

sensibilizadora desenvolvida em atividades do MST – Movimento dos Sem Terra, pelo 

poeta, escritor e dirigente do MST, BOGO (2001), que afirma ter a mística “o poder de 

desenvolver dentro das pessoas, motivações que elevam a qualidade humana e impulsiona 

para a ação”.  

A mística servia para encaminhar a problematização que partia sempre de 

questões que ajudavam a refletir a práxis docente. Em seguida acontecia a teorização que 

possibilitava o aprofundamento teórico, oferecendo ao coletivo oportunidades de ver a 

situação problematizada sobre outra ótica. Ao término do “Diálogo Dodiscente” 

acontecia o plano de ação que era o momento do grupo definir novas estratégias, enfim, 

novas ações possíveis.  
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A intenção da pesquisadora era, além de mobilizar para uma prática que levasse 

em conta os sujeitos e suas vivências, fomentava o gosto pela formação continuada como 

fazer efetivo na escola.  

 

4. PESQUISA “DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE: DESAFIOS 

DA DOCÊNCIA NA (RE)CONSTRUÇÃO DO PLANO DE ESTUDOS” 

Enquanto a pesquisa em escola do campo criticava a forma como foram 

elaborados os Planos de Estudos não reconhecendo o meio social que a escola está 

inserida, a pesquisa em escola urbana aplicada em escola pública do sul do estado 

propunha problematizar os Planos de Estudos dos anos iniciais da instituição. 

Nas formações continuadas realizadas na escola urbana o questionamento 

frequente dos professores se referia ao plano de ação realizado pelo professor do ano 

anterior. Havia um distanciamento de opiniões, pois alguns colocavam que os alunos 

deveriam ter consolidado os conteúdos dos anos anteriores e que o que muitos 

profissionais encontram é uma deficiência que vai se perpetuando ano após ano. Desta 

forma, o grupo de professores não conseguia contemplar e avaliar a grade de conteúdos 

proposta nos Planos de Estudos da escola. Assim surgiu o projeto de intervenção 

“Desenvolvimento profissional docente: Desafios e tensões da docência na construção do 

Plano de Estudos”. 

Na escola é essencial criar um espaço e tempo para pensar sobre o currículo formal 

e currículo oculto, partindo da premissa que o currículo formal é aquele que reflete uma 

política educacional e representa a proposta das diretrizes curriculares nos níveis de 

governo federal, estadual ou municipal.  

Perrenoud (1993, p.25) sustenta que os saberes são transformados em 

conhecimentos e estes ensinados pelos professores correspondentes ao currículo formal 

representados por “programas, metodologias e meios de ensino, muitas vezes 

apresentados através de exemplos e exercícios”. 

Não podemos deixar de lembrar que o currículo compreende uma cultura escolar, 

um ambiente repleto por ideologias, valores e relações de poder. Portanto, é no ambiente 

escolar que se deve discutir, não apenas conteúdos em sua elaboração dos planos de 

estudos, mas sim todas as experiências de aprendizagem proporcionadas para que os 

alunos atinjam os objetivos educativos. 
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Pretende-se promover uma discussão com os professores de anos iniciais sobre os 

planos de estudos dos referidos anos, durante as formações continuadas realizadas na 

escola e, tencionado refletir sobre as possibilidades de atribuir ao currículo uma visão 

ilimitada e abrangente, observando onde encontramos as lacunas e como podemos 

solucionar os problemas encontrados, a mestranda construiu a base de seu projeto de 

intervenção. 

 

4.1 O PROJETO DE INTERVENÇÃO APLICADO NA ESCOLA URBANA 

A pesquisa terá fase inicial e final no ano de 2017. Por meio dela, se tenciona 

verificar a relevância do desenvolvimento profissional docente por meio de ações de 

intervenção que contemplem a participação e envolvimento docente na (re)construção 

dos planos de estudos dos anos iniciais em uma escola municipal do sul do Rio Grande 

do Sul. 

A metodologia escolhida para a realização deste projeto será da pesquisa-ação, 

optando-se por esta maneira de pesquisar por acreditar ser esta uma das melhores 

alternativas de aprimorar a prática. 

Michel Thiollent (1985) diz ser necessário uma ampla e explícita interação entre 

os pesquisadores e envolvidos na pesquisa e que esta não se limita a uma forma de ação, 

mas pretende aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou nível de 

consciência das pessoas e grupos que participarem do processo, bem como, contribuir 

para a discussão ou fazer avançar o debate acerca das questões abordadas. A pesquisa-

ação faz com que haja um vaivém entre as/os investigadores/pesquisadores e as pessoas 

representativas do problema para agir em busca de soluções. 

Ao pensar no contexto da pesquisa, a escolha pela técnica Roda de Formação, 

remete a ideia de aproximação entre os pares por afinidades, onde permite aos 

participantes partilharem suas concepções, conceitos, opiniões e impressões sobre a 

temática proposta em um ambiente de informalidade e descontração que admite trabalhar 

de maneira reflexiva as manifestações que o grupo apresentar e por ser essa a forma de 

organização habitual no ambiente educacional e em grupo de professores. 

Entende-se que as falas, as discussões e opiniões expressadas durante as Rodas de 

Formação são de caráter qualitativo, sem haver preocupação em estabelecer um consenso, 

sendo que as opiniões podem convergir e divergir, polemizando o tema em debate; assim 

legitimando os objetivos específicos da pesquisa. 
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A pesquisadora organizou um questionário estruturado (GIL, 1999) para realizar 

o diagnóstico. O plano de ação será realizado através de cinco encontros no formato de 

“Rodas de Formação” (GALIAZZI, 2011) e análise documental (MOARES, 2003) do 

plano de estudos dos anos iniciais. E posteriormente, para proceder à avaliação da 

intervenção pedagógica, serão utilizados instrumentos de coleta de dados que passarão 

por um processo de análise textual discursiva (MOARES, 2003), durante o qual serão 

realizados procedimentos de triangulação (BAUER & GASKELL, 2002), a análise dos 

cadernos de escrita (ZABALZA, 1994).  

Para proceder à intervenção pedagógica serão adotados os seguintes 

procedimentos de coleta de dados: a) análise documental (LÜDKE; ANDRÉ, 1986) dos 

Cadernos de Escrita dos Docentes com seguintes questionamentos: O que eu aprendi? 

Como aprendi? O que facilitou e o que dificultou essa aprendizagem? Como essa 

formação contribuiu para o meu desenvolvimento profissional? Esses dados serão 

utilizados para compor um gráfico e serão apresentados no encontro seguinte e ao final 

do projeto passarão por um processo de análise textual discursiva. 

O método de pesquisa-ação abarca várias técnicas de pesquisa social, pois trabalha 

com dinâmicas de grupo visando à dimensão coletiva e interativa na produção do 

conhecimento e planejar coletivo. Após identificar o problema dentro do contexto 

institucional parte-se para a obtenção de dados relacionados à situação-problema, faz-se 

a análise destas informações encontradas pelo pesquisador, colaboradores e participantes 

do projeto, identificam-se e reconhece-se a necessidade de mudar, apontam-se possíveis 

soluções e alia-se pesquisa e ação, de maneira simultânea, para intervir e realizar o Projeto 

de Intervenção (PI). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensamos ser o educador o precursor da construção dos currículos que se 

materializam nas escolas e na sala de aula, por isso a necessidade de constantes discussões 

e reflexões.  

Para que ambos os projetos de intervenção promovam mudanças se faz necessária 

reflexão acerca das concepções políticas e pedagógicas que norteiam o processo 

curricular. Os sujeitos partícipes precisam reconhecer seu papel na construção de uma 

escola autônoma e emancipatória, tão eficaz na construção de uma sociedade mais justa, 

humana e menos desigual. O reconhecimento, por parte dos educadores de seu papel 
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enquanto agente de transformação não se faz por decreto, mas gradativamente, através da 

ação-reflexão-ação do seu fazer político pedagógico (Freire, 1996). 

Ao discutirmos o currículo, através da reflexão crítica dos Planos de Estudos, 

embasadas em Saviani (2003, p.73) “a partir do velho, negando-o e transformando-o num 

processo dialético de continuidade/ruptura”, tencionamos o resgate de práticas 

curriculares que envolvam todos os sujeitos no processo ensino-aprendizagem, 

desconstruindo práticas que supervalorizem a figura do educador sobre a do estudante e 

que configuram o conteúdo em detrimento a construção de habilidades que envolvem o 

pensar, o falar e o posicionar-se, quesitos urgentes na formação de sujeitos construtores 

de sua própria história. 
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RESUMO  
O presente artigo discorre sobre a objetivação das Políticas Públicas de Educação Ambiental na 

formação de professores, materializada com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Ambiental – DCNEA, delimitada no espaço da Universidade Federal do Rio Grande, no Curso 

Pedagogia. Para tanto, buscamos compreender: que contradições existem no movimento de 

objetivação das DCNEA na formação de Pedagogos da FURG? Para tanto, a pesquisa foi 

desenvolvida sob uma abordagem qualitativa e caracterizada em um processo de estudo de caso. 

Posterior a revisão bibliográfica, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com sujeitos de 

pesquisa das instâncias administrativas e coordenadoras do Curso de Pedagogia e da disciplina 

Educação, ambiente, culturas e diferenças; e, análise dos documentos que representam o Curso 

de Pedagogia. Logo, para apreciação das informações, foi utilizado o referencial metodológico da 

Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (1977). Por conseguinte, foi concluído no processo de 

pesquisa que o movimento das instâncias administrativas e coordenadoras do Curso de Pedagogia 

da FURG contribuiu para a objetivação das DCNEA no mesmo e nos documentos que o 

representam, a partir do ano de 2015, tendo em vista sua última reformulação. Assim, 

contribuindo para a efetivação da Educação Ambiental na Pedagogia, enquanto conteúdo de uma 

disciplina, como forma possível na atual conjuntura histórica.   

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Políticas Públicas de Educação Ambiental. 

Curso de Pedagogia  

Introdução  

O trabalho aqui desenvolvido é parte dos resultados de pesquisa de uma 

dissertação de mestrado concluída, no PPGEA da FURG. A parir do qual buscamos 

compreender como se efetivam as Políticas Públicas de Educação Ambiental para 

formação de professores no contexto da Crise Ambiental em que vivemos, a qual estamos 

concebendo como uma Crise Estrutural do Capital (MÉSZÁROS, 2011). Caracterizada 

como uma crise do sistema capitalista em todos os sentidos, a qual se alastra por diferentes 

mailto:darlenescabrera@gmail.com
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mailto:jofurtado@hotmail.com
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setores sociais e afeta principalmente as bases da sobrevivência humana – as relações com 

a natureza externa ao homem. 

Nesse sentido, evidenciamos, tais resultados, enquanto ação articulada entre as 

diferentes instâncias administrativas e coordenadoras do Curso de Pedagogia. Tendo 

como premissa constitutiva da reformulação do Curso, tanto os documentos base da 

FURG – PPI (FURG1, 2011) e PDI (FURG2, 2011), como as Políticas Públicas que 

direcionam o trabalho com a Educação Ambiental na formação de professores.  

 Logo, compreendemos esse movimento, de ação articulada entre as instancias que 

reformularam o Curso, embasado no que nos teoriza Ilma Passos Veiga (1996) sobre a 

importância da indissociabilidade entre o Político e o Pedagógico no cerne das 

instituições de ensino: “Nesse sentido se deve considerar o projeto político-pedagógico 

como um processo permanente de reflexão e discussão sobre os problemas da escola, a 

busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade” (VEIGA, p.13, 1996).  

Exaltamos, a partir da autora, o significado profícuo da organização do Curso de 

Pedagogia ser referenciado no PPI da FURG, em razão de compreendermos a necessidade 

do trabalho indissociável entre o político e o pedagógico. Desse mesmo modo, a medida 

que as instâncias envolvidas na organização do Curso de Pedagogia têm sua referência 

nos documentos que sistematizam as intenções formativas da FURG, necessariamente, 

têm arraigada a seus princípios pedagógicos o trabalho com a Educação Ambiental. 

Para tanto, ao concebermos a realidade como uma totalidade histórica (Marx, 

2008) em que todos os fenômenos estão em constante movimento, dinamicamente 

interagindo e interferindo entre si, compreendemos necessário desenvolver o trabalho 

com a Educação Ambiental a partir de uma perspectiva de transversalidade curricular. 

Pois, consideramos a transversalidade como uma integração global entre os 

conhecimentos, os quais provêm dos diferentes campos do saber e, perpassam as 

fronteiras das disciplinas específicas, permitindo o desenvolvimento de conhecimentos 

desfragmentados sobre a realidade (VIANNA, 2004). 

Concebemos a Educação Ambiental, como uma das formas de compreensão da 

totalidade social, "pois é somente nessa relação que se revela a consciência que os homens 

têm da sua existência, em todas as suas determinações” (LUKÀCS, 2003, pg. 140). Assim 

possibilitando a mulheres e homens à superação do atual modo de produção social e a 

transformação da sociabilidade humana. 
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Portanto, organizamos nesse artigo: (a) uma breve introdução – para melhor 

compreensão da temática de pesquisa e de nossos pressupostos teóricos; (b) a trajetória 

de pesquisa que nos encaminhou à delimitação de um problema e a escolha da 

metodologia de análise das informações; (c) as principais categorias que refletem nossos 

resultados de pesquisa e suas articulações com os nossos fundamentos epistemológicos, 

discutidas em dois textos; e, (d) nossas considerações sobre o desenvolvimento desse 

estudo – o qual expressa nossas conclusões, devido ao espaço tempo que limitou o curso 

de mestrado, mas não limita o desenvolvimento desse fenômeno e as futuras 

investigações sobre o mesmo.  

Trajetórias: método e metodologia de coleta e análise das informações 

Em nossos estudos sobre a constituição das Políticas Públicas de Educação 

Ambiental para Formação de Professores, em espaços formais, encontramos vigência de 

legislação somente a partir do ano de 1999 com a impugnação da Política Nacional de 

Educação Ambiental – PNEA (BRASIL, 1999). No entanto, ponderamos que a PNEA 

não dispôs de proposições nítidas que contribuíssem à objetivação da Educação 

Ambiental no currículo da formação de professores. 

Destarte, encontramos somente no ano de 2012, orientações nítidas para o trabalho 

com a Educação Ambiental, na formação de professores, com a Resolução No 2 de 2012, 

a qual estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental – 

DCNEA (BRASIL, 2012). Concebemos, a parir de nossas análises sobre a legislação 

ambiental, que é somente nesse documento que encontramos uma concepção de mundo 

filosófica humanista e interpretativa; o caráter pedagógico político e diretivo da Educação 

Ambiental; os conteúdos de diferentes campos do saber; os princípios alicerçados na 

compreensão de totalidade; os princípios metodológicos; e o ideal de instituição de ensino 

como lócus dialógico, assim consideramos as DCNEA como a materialização de 

orientações pedagógicas claras acerca de como objetivar a Educação Ambiental na 

formação de professores. 

Ao adentrarmos a questão do lócus escolhido para pesquisa – a FURG – nos 

debruçamos no levantamento do número de cursos de formação de professores ofertados 

por essa Universidade. Assim, nos deparamos com o montante de seis Unidades 

Educacionais, onde se vinculam 14 cursos de licenciatura, logo, para delimitar nosso 

problema de pesquisa, optamos pelo Curso de Pedagogia.  
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Para tanto, estruturamos como questão de pesquisa, a pergunta: Que contradições 

existem no movimento de objetivação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Ambiental – DCNEA na formação de Pedagogos da FURG? Tal questão de 

pesquisa tem subsídio na experiência da licenciada pelo Curso de Pedagogia – a 

pesquisadora desse estudo – e nas vivências que constituímos na Universidade com 

discentes e docentes da Pedagogia.  

 Dessa forma, tivemos como premissa compreender o processo de conhecimento a 

partir da gênese do ser social, do ato que funda a sociabilidade humana para descobrir a 

origem, a natureza e a função social do fenômeno a ser conhecido. Assim, entendemos 

que o conhecimento tem sua origem e sua finalidade na ação do homem (TONET, 2013). 

 Para que fôssemos coerentes com nossa compreensão sobre o desenvolvimento 

do conhecimento nos valemos da pesquisa qualitativa e do estudo de caso. Assim, 

consideramos, por intermédio de Triviños (2012, p. 133- 134), que o estudo de caso "é 

uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente [...] 

e está determinada pelos suportes teóricos que servem de orientação em seu trabalho ao 

investigador ". 

Considerando a constituição de nosso problema de pesquisa, buscamos respostas 

a nossas questões em um caminho investigativo – a partir de entrevistas semiestruturadas 

com sujeitos de pesquisa – que tem início na Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) da 

FURG, junto a sua Diretora de Avaliação e Desenvolvimento da Graduação (DIADG), 

almejando compreender de que forma essa universidade recebe e articula as DCNEA. E 

de que maneira a demanda das DCNEA foi congeminada entre a PROGRAD e a unidade 

educacional – Instituto de Educação (IE). 

 Dessa forma, investigamos junto à direção do IE e a Coordenação do Curso de 

Pedagogia de que forma foi feita a mediação das Políticas Públicas de Educação 

Ambiental – com foco nas DCNEA – entre instituição de ensino superior e unidade 

educacional, bem como acerca da inserção dessa política no currículo da formação de 

pedagogos. Sob essa perspectiva, também, analisamos o Projeto Político Pedagógico do 

Curso – PPP (FURG3, 2011), seu Quadro de Sequência Lógica de disciplinas (QSL), 

assim como as ementas das disciplinas obrigatórias. 

Para análise das informações da pesquisa nos valemos da Análise de Conteúdo, a 

partir de Laurence Bardin (1977), entendendo-a como uma possibilidade de conhecer para 

além da leitura simplificada do real, bem como uma metodologia que nos permitiu 
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interferir na constituição da análise de investigação, pois não é determinada como um 

conjunto de regras fechadas a serem cumpridas no processo de pesquisa, mas como um 

processo que pode ser reorganizado para atender às necessidades de nosso estudo. 

 

O processo das Políticas Públicas de Educação Ambiental na Formação de 

Professores  

 Consideramos que uma das possibilidades da Educação Ambiental ser 

implementada na formação de professores, ocorreu pelo tensionamento dos setores 

avaliativos do governo federal cobrarem a efetivação das políticas públicas educacionais 

no currículo dos cursos de graduação. Porquanto, cumprir o que prevê a legislação 

educacional é uma forma de qualificar o Curso frente às avaliações do Ministério da 

Educação – MEC, tornando-o referenciado pelo sistema de financiamento do ensino 

superior, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, 

e, com isso, garantir mais recursos financeiros para os cursos e progressiva qualificação 

do ensino, da pesquisa e da extensão. 

 Nesse sentido, aclarada a necessidade de trabalho com a Educação Ambiental, a 

partir das Diretrizes Nacionais para Educação Ambiental, que demandam, também, sobre 

a Formação de Professores em nível de graduação, a Coordenação da Pedagogia começou 

a trabalhar em prol da efetivação dessa temática no curso.  

 Assim, compreendemos que a articulação entre as instâncias administrativas e 

coordenadoras ocorreu para subsidiar a Coordenação da Pedagogia a concretizar tanto a 

Educação Ambiental, quanto outras temáticas, no currículo do Curso, bem como a 

inserção dos acadêmicos no ambiente de ensino formal desde os primeiros semestres. Tal 

reorganização curricular, em prol das demandas atuais, culminou na última reforma da 

Pedagogia, implementada no primeiro semestre do ano de 2015. 

 A nova reforma do Curso foi, também, subsidiada por alguns estudos desenvolvidos 

desde o ano de 2010, dos quais citamos a pesquisa que aponta sobre o perfil dos alunos 

da Pedagogia (GUTIERRES, et al., 2012) e a tese de doutorado a qual trata sobre o 

contexto do Curso de Pedagogia da FURG (VIEIRA, 2012). Já entre os anos de 2012 e 

2014, a Coordenação do Curso de Pedagogia, juntamente com o NDE (Núcleo Docente 

Estruturante) e, em algumas reuniões, com os professores que se dispuseram a participar, 

intensifica suas ações tendo como foco a necessária reorganização do Curso. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Desenvolvimento_Cient%C3%ADfico_e_Tecnol%C3%B3gico
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 Nesse momento de estudo e reflexão sobre o Curso de Pedagogia, são analisados e 

discutidos diferentes documentos, como: o currículo de cursos de Pedagogia brasileiros, 

com o objetivo de compreender o que estava sendo priorizado; produções da ANFOPE 

(Associação Nacional de Formação dos Profissionais da Educação) sobre a Formação de 

Professores no país; e, as políticas públicas educacionais que devem estar contidas na 

formação de professores. É nessa conjectura de reformulação do Curso que a 

Coordenação da Pedagogia busca apoio e auxílio técnico na figura do IE e na DIADG, 

momento que compreendemos de articulação e comprometimento das instâncias com o 

processo de reorganização curricular do Curso, o qual parte da Coordenação da 

Pedagogia. 

 O caminho inicial, tomado para discutir a forma como a Educação Ambiental seria 

colocada no currículo da Pedagogia foi direcionado pelas orientações contidas nos 

documentos da PNEA (1999) e das DCNEA (2012), as quais estão em consonância com 

o que vem a postular as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores 

(BRASIL, 2015), bem como pelo que foi indicado pelas orientações da DIADG e do IE. 

Todas essas orientações reportaram-se ao trabalho com uma Educação Ambiental 

enquanto concepção, perpassando a práxis de todos os professores no cerne das diferentes 

disciplinas do currículo, questão que estamos compreendendo como transversalidade. 

 Tendo em vista as orientações das políticas educacionais, do IE e da DIADG, a 

Coordenação da Pedagogia e o grupo de professores comprometidos com a reformulação 

do Curso para 2015, consideraram, inicialmente, o trabalho com a Educação Ambiental 

enquanto concepção. Desse modo compreendiam que a única garantia de efetivação dessa 

perspectiva de trabalho com a Educação Ambiental seria a postura de cada professor no 

momento de sua prática docente.  

 Entretanto, ao aprofundar as discussões sobre o lugar de garantia da Educação 

Ambiental na Pedagogia, muitas foram as dúvidas. Conforme colocam as entrevistadas 

dois e três: o lugar dos temas que perpassam as disciplinas no currículo ainda é lugar de 

dúvida, devido à formação dos professores que trabalham nos cursos de formação docente 

ter sido moldada disciplinarmente, gerando profissionais que enfrentam as amarras do 

conhecimento fragmentado e a dificuldade de efetivação de práticas que imbricam 

conhecimentos de determinada disciplina com os temas transversais (PARTE I e II, 

entrevistada 2 e PARTE III, entrevistada 3). 
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 Desse modo, compreendemos que há o reconhecimento da necessidade do trabalho 

com a Educação Ambiental, enquanto transversalidade no currículo, por parte das 

instâncias administrativas e coordenadoras do curso. No entanto, conforme nos coloca a 

entrevistada 3"[...] para evitar a questão todos trabalham e depois ninguém trabalha, 

optamos por dar um espaço no currículo para que a questão ambiental fosse mais 

especificamente trabalhada dentro de uma disciplina [...]".  

 Logo, podemos evidenciar, no que tange à colocação do terceiro sujeito de pesquisa, 

que para evitar a não efetivação da Educação Ambiental no Curso de Pedagogia – tendo 

em vista o contexto local em que ele se encontra e a necessidade de trabalho com temática 

– a Coordenação da Pedagogia e o grupo de professores, que se envolveu na reformulação 

para 2015, optou por objetivar a Educação Ambiental enquanto conteúdo de uma 

disciplina. 

 Dentre as questões trazidas pelas entrevistadas dois e três, também observamos a 

nítida preocupação com o fato de delimitar, como conteúdo de uma disciplina, a 

abrangência que é o trabalho com a Educação Ambiental, de forma que elas expõem o 

desafio que tinham em mãos naquele momento de decisão – optar pelo trabalho ideal e 

abordar a temática enquanto transversalidade? Ou demarcar em uma disciplina a 

responsabilidade de desenvolver conteúdos concernentes à Educação Ambiental?  

 As mesmas, igualmente, destacam que mesmo que no momento das discussões o 

grupo de trabalho tenha se colocado sob o compromisso de desenvolver as questões da 

Educação Ambiental sempre que possível, a única garantia existente sobre a efetivação 

do trabalho era assegurar nos documentos do Curso a ementa que legaliza a disciplina. 

Logo, a opção do grupo – em momento – foi organizar a disciplina a qual tem como um 

dos seus conteúdos a Educação Ambiental.  

 Consideramos, simultaneamente, que uma das questões mais expressivas que 

cooptamos através da análise das entrevistas, é que a opção pelo trabalho com a Educação 

Ambiental, como conteúdo de uma disciplina, não foi considerada pelos sujeitos de 

pesquisa como a melhor, ou a forma mais adequada. Mas, essa opção, concretizada na 

Pedagogia foi considerada a maneira possível, hoje, de garantir o trabalho com a 

Educação Ambiental.    

 Para tanto, consideramos essa relação, como a contradição, que dá movimento ao 

processo de efetivação da Educação Ambiental, visto que há uma unanimidade entre os 

sujeitos de pesquisa no que concerne o trabalho com a Educação Ambiental como 
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transversalidade. No entanto, dado os condicionamentos históricos do Curso, a opção foi 

trabalhar com a Educação Ambiental como conteúdo de uma disciplina. 

 Para Marx (2010), a contradição se faz pelo antagonismo decorrente de situações 

inerentes à sociedade de classes, as quais se constituem no enfrentamento político entre a 

explicitação dos conflitos estruturais para eliminação de determinada situação e o 

surgimento de uma nova condição. De mesmo modo que encontramos nas determinações 

que configuram o Curso de Pedagogia, de um lado está a compreensão da necessidade de 

um trabalho transversal com a Educação Ambiental, para a superação da compressão 

fragmentada de mundo, e na objetividade concreta o possível foi o trabalho com Educação 

Ambiental enquanto conteúdo de uma disciplina. 

 

A Educação Ambiental em uma disciplina do Curso de Pedagogia  

O esforço coletivo de reformulação do Curso de Pedagogia, culminou em uma 

disciplina que trata, não só das questões concernentes à Educação Ambiental, como 

também traz no seu cerne as discussões relativas à dimensão cultural, às relações étnico-

raciais e de inclusão. 

Indubitavelmente, essa questão que, igualmente, motivou a Pedagogia a assegurar 

em sua nova configuração um espaço para o trabalho com a Educação Ambiental, diz 

respeito ao contexto universitário em que se insere esse Curso, ou seja, uma conjectura 

universitária voltada às questões que envolvem a preocupação com as inter-relações entre 

natureza e seres humanos, comprometida com a formação de profissionais competentes a 

desenvolver estratégias e tecnologias que vão ao encontro de práticas sustentáveis à vida 

em todas as suas especificidades (FURG1, 2011) . 

Imersos nessa totalidade universitária, os sujeitos que constituem as instâncias 

administrativas e coordenadoras da Pedagogia da FURG, consideram como um dos 

pontos positivos e, como um dos facilitadores para o desenvolvimento do trabalho com a 

Educação Ambiental, a receptividade por parte da comunidade acadêmica no geral para 

com a temática. Questão que atribuem ao fato da Universidade ter como filosofia e 

compromisso, desde sua constituição, o desenvolvimento de condições propícias as 

pautas concernentes à Educação Ambiental.     

 Outro ponto positivo e facilitador do desenvolvimento da Educação Ambiental na 

formação de professores na FURG, elencado por todos os sujeitos de pesquisa, diz 
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respeito ao número alto de professores vinculados de alguma forma ao Programa de Pós-

graduação em Educação Ambiental, seja como discente, egresso ou docente.  

  Já no tocante as resistências encontradas pelos sujeitos dessa pesquisa, no 

processo de desenvolvimento de estratégias para que fosse efetivada a Educação 

Ambiental na Pedagogia, as entrevistadas destacaram a indisponibilidade dos professores 

do Curso para a participação nos encontros e discussões sobre a reformulação. Assim, as 

discussões sobre "Como" desenvolver na Pedagogia a Educação Ambiental centrou-se na 

perspectiva de poucos professores do Curso, ficando limitada a um núcleo reduzido de 

docentes, segundo nos evidencia a Coordenadora do Curso de Pedagogia (PARTE III, 

entrevistada 3). 

 Compreendemos que tal questão de resistência encontrada pelos sujeitos de 

pesquisa, em momento de reformulação do currículo da Pedagogia, foi fundamental para 

que esse pequeno grupo de professores tenha tomado a decisão de abrigar a Educação 

Ambiental no currículo dentro de uma disciplina. Pois, se um dos pontos almejados dessa 

reforma é a garantia da Educação Ambiental no currículo e os professores são resistentes 

a participar dos momentos de discussão sobre a reorganização curricular – momentos os 

quais são formativos e que direcionam os acordos feitos pelo grupo de professores que 

trabalha com a formação dos futuros pedagogos. Como é possível viabilizar a Educação 

Ambiental na sua forma ideal, a forma transversal? Sem que haja momentos formativos 

de integração e debate efetivo entre os professores não consideramos possível a proposta 

de um trabalho transversal. 

 Outro impasse elencado pelos sujeitos de pesquisa, foi certa dificuldade em 

encontrar o professor que pudesse ministrar a disciplina. De modo que, os professores 

efetivos do IE, que detinham conhecimentos mais aprofundados sobre as questões que a 

disciplina aborda, não tinham disponibilidade para ministrá-la.  

 Logo, quem assumiu a disciplina – Educação, ambiente, culturas e diferenças – no 

primeiro semestre do ano de 2015, foi uma professora em processo de pós-doutoramento 

pelo IE que trabalha com a questão da Educação Ambiental na Formação de Professores. 

Desse modo, pudemos compreender, por meio da entrevista realizada com ela, como se 

deu o movimento de organização e efetivação da disciplina inédita no currículo da 

Pedagogia que trata da Educação Ambiental. 

 A professora, manifestou interesse e foi escolhida para ministrar a disciplina por 

ser militante das causas ambientais, com uma vasta experiência com a Educação 
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Ambiental em espaços não formais de ensino. Conforme, podemos observar em momento 

de entrevista: 

PARTE IV, entrevistada 4: [...] descobri que teria uma disciplina de Educação Ambiental 

para atender tanto as políticas de Educação Ambiental, a PNEA e as Diretrizes para 

Educação Ambiental, as Diretrizes sobre afro-descendência e de diversidade cultural 

[...] Então, eu enviei um e-mail para (...) dizendo que fiquei “super” feliz com a iniciativa 

da disciplina e que gostaria de contribuir com a minha experiência e tal. Aí, ela me 

respondeu dizendo: [...] tu queres assumir a disciplina? Eu fiquei ao mesmo tempo 

apavorada e muito honrada! Porque temos aí mais de 30 mestres e doutores em 

Educação Ambiental [...] 

 

 Destarte, a disciplina foi organizada durante a última reforma do Curso de 

Pedagogia da FURG, a ser efetivada no primeiro semestre do ano letivo de 2015. Sendo 

a mesma lotada no Instituto de Educação, sob o código 09853, de caráter obrigatório e 

duração semestral. Tem 4 horas-aula semanais e carga-horária total de 60 horas, 

configurando quatro créditos no Curso de Pedagogia, e está localizada no terceiro 

semestre do curso, o que refere-se ao primeiro semestre do segundo ano de graduação. 

Além disso, não há pré-requisitos para cursá-la, segundo o Formulário para Alteração 

Curricular do Curso Pedagogia e o Quadro de Sequência Lógica da Licenciatura em 

Pedagogia (Documentos do ano de 2015, ambos foram analisados no processo de 

pesquisa), assim possibilitando que alunos de qualquer semestre da licenciatura possam 

se matricular. 

 Segundo nossos sujeitos de pesquisa, a disciplina foi organizada com o objetivo 

de sanar três eixos de trabalho na formação de professores. São eles: (a) as questões 

concernentes às relações étnico-raciais e da cultura afro-brasileira e africana, as quais são 

impugnadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, no ano de 2006; 

(b) às relações de inclusão no geral – as quais estão instituídas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica: diversidade e inclusão, em 2013, tratando 

da inclusão de indígenas, quilombolas, itinerantes, alunos com necessidades especiais, 

das escolas do campo, jovens e adultos, jovens e adultos apenados; e, (c) às relações 

referentes à Educação Ambiental, de acordo com os direcionamentos das DCNEA, de 

2012. 
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 O propósito dessa disciplina, configurada em três eixos, é a formação de 

professores capazes de discutir e inserir em sua práxis docente, na Educação Básica, os 

princípios concernentes a Educação Ambiental, a cultura e as diferenças. Conforme, foi 

organizado na Ementa da disciplina – contida no Formulário para Alteração Curricular 

do Curso de Pedagogia de 2015: “Relação entre educação e culturas. A incorporação da 

dimensão ambiental e cultural no currículo escolar e em espaços não formais. 

Problematização das ações a partir de estudos sobre meio ambiente, gênero, relações 

étnico-raciais, direitos humanos, inclusão e diferença.” 

Diante disso, consideramos a disciplina uma configuração bastante audaciosa, 

visto que compila conhecimentos de três eixos temáticos densos de conhecimentos e 

discussões, os quais necessariamente deverão ser desenvolvidas em um semestre no total 

de 60 horas. Conquanto, ponderamos tal iniciativa da Pedagogia admirável, haja vista que 

garante, no currículo, espaço a três temáticas – de significado pujante para o 

desenvolvimento da função social do ser professor em seu lócus de trabalho – geralmente 

anunciadas como temas transversais, mas nem sempre encontradas na materialidade dos 

cursos de licenciatura. 

Para tanto, a disciplina Educação, ambiente, culturas e diferenças foi desenvolvida 

através da metodologia, já aplicada pela professora da disciplina – As Cinco Ondas, a 

qual é organizada sob a perspectiva de desenvolver uma visão sistêmica da vida e do 

planeta, considerando está um processo histórico ambiental, desfragmentado (PARTE IV, 

entrevistada 4). Tendo em vista a compreensão da professora sobre Educação Ambiental 

enquanto metodologia de ação, as cinco ondas representam cinco unidades que 

referenciam a ação. São elas: eu, o lugar onde eu vivo, toda a diversidade, o planeta e os 

projetos de intervenção na realidade. 

 Consideramos que o trabalho com a Educação Ambiental presente na Pedagogia, 

a partir da reformulação de 2015, vai ao encontro da compreensão contida no documento 

que institui as DCNEA, desenvolvendo a Educação Ambiental como uma das 

possibilidades de formação de professores atrelada a compreensão de ser-humano como 

sujeito de sua ação (COGGIOLA, 2004), propiciando a formação humana ético-política, 

situada histórica e culturalmente. 
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Nossas considerações  

 Ao concebermos a educação como um movimento de luta e resistência dos 

professores, indispensável para o alargamento das possibilidades de realizar a 

transformação necessária dentro e fora dos muros da escola (VEIGA, 1996), 

consideramos a Educação Ambiental como um dos instrumentos primordiais no currículo 

da formação de professores, para que se efetive a transformação da atual sociedade regida 

pelo modo de produção capitalista. 

 Consequentemente, compreendemos que o movimento das Políticas Públicas de 

Educação Ambiental no Curso de Pedagogia foi efetivo, no que tange a inerência da 

Educação Ambiental no conteúdo dos documentos que representam a Pedagogia, a partir 

do ano de 2015, os quais refletem o trabalho articulado entre as instâncias administrativas 

e coordenadoras do Curso. Igualmente, salientamos, que a articulação entre as diferentes 

instâncias– PROGRAD/DIADG, IE, Coordenação da Pedagogia – se fizeram articuladas, 

quanto à efetivação das DCNEA. 

Tais instâncias administrativas e coordenadoras da Pedagogia, compreendem o 

trabalho com a Educação Ambiental enquanto concepção, isto é, como princípio 

norteador da organização curricular da Pedagogia. Questão que estamos compreendendo 

como transversalidade, haja vista que é referenciada por nossos sujeitos de pesquisa, a 

partir da PNEA e das DCNEA, documentos os quais direcionam o trabalho com a 

Educação Ambiental enquanto transversalidade curricular.    

O esforço coletivo tanto das instâncias administrativas e coordenadoras da 

Pedagogia, quanto do grupo de professores que se comprometeu com a reformulação do 

Curso para 2015, teve como um das suas intenções objetivar na materialidade os 

direcionamentos instituídos pelas DCNEA – enquanto Política Pública que prima pela 

efetivação do trabalho com uma Educação Ambiental no currículo da formação de 

professores – o que resultou na disciplina Educação, ambiente, culturas e diferenças. 

Ponderamos, também, que os sujeitos dessa investigação consideraram que o 

trabalho com a Educação Ambiental como conteúdo de uma disciplina, não foi a forma 

mais adequada de configurar essa temática no currículo da Pedagogia. No entanto, essa 

foi a forma possível, hoje, de garantir espaço à Educação Ambiental. 

 Evidenciamos essa relação entre a necessidade destacada pelos sujeitos de pesquisa 

de trabalhar a Educação Ambiental enquanto transversalidade no currículo do Curso de 

Pedagogia, e, a organização de uma disciplina que tenha como conteúdo a Educação 
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Ambiental é a contradição que dá movimento ao processo de objetivação das DCNEA. 

Para nós, tal movimento da Educação Ambiental no currículo da Pedagogia, hoje como 

conteúdo de uma disciplina, pode vir a propiciar a formação dos futuros professores que 

reunirão as condições necessárias para o trabalho com a Educação Ambiental como 

transversalidade na Educação Básica. Bem como, traz [o movimento da Educação 

Ambiental] a possibilidade do vir a ser uma concepção disseminada no curso de 

Pedagogia no geral. 

A Educação Ambiental presente na Pedagogia, a partir da reformulação do ano de 

2015, vai ao encontro da compreensão contida no documento que institui as DCNEA. 

Concebe a Educação Ambiental como possibilidade de desenvolver na formação de 

professores, a compreensão de ser-humano como sujeito da educação para promoção da 

formação humana ético-política, situada, histórico e culturalmente, em uma sociedade 

capitalista.  

De mesma forma, compreendemos que o Corpus de análise desse estudo, no geral, 

trata de compreensões sobre a Educação Ambiental que se aproximam da concepção que 

afirmamos. Educação Ambiental, como forma de compreensão da totalidade social, a 

favor do desenvolvimento da consciência humana sobre sua existência, em todas as suas 

relações, ligações e determinações (LUKÀCS, 2003), assim possibilitando à superação 

do atual modo de produção social e a transformação da sociabilidade humana. 

 Nossa pesquisa, para tanto, tem como intuito contribuir para um momento de 

reflexão sobre a necessidade do trabalho com a Educação Ambiental no cerne da 

Formação de Professores. Destacando, a necessidade de construirmos as condições 

necessárias para que a Educação Ambiental seja objetivada de forma transversal nos 

diferentes cursos de licenciatura. 
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Eixo 3: Práticas educativas: políticas do corpo e 
modos de fazer viver 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar como está sendo constituído o método de uma 

pesquisa do Mestrado em Educação da Universidade Federal do Rio Grande – FURG e tem o 

objetivo de dar visibilidade a possibilidade de constituir um método próprio em investigações. 

Invertendo o sentido mais tradicional das metodologias, o metá-hodos é revertido em hódos-metá, 

permitindo, assim, uma flexibilização do método, mas mantendo a rigorosidade exigida em 

trabalhos acadêmicos. A referida pesquisa, que ainda está em andamento, produziu a emergência 

de três principais decisões de método: sobre o acompanhamento do ciclo de debates; sobre seguir 

rastros e produzir coisas ditas.   

 

Palavras-chave: questões de método; decisões de método; pesquisa. 

  

Introdução  

 O presente trabalho enfoca as decisões de método tomadas em uma pesquisa de 

Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG. Com este relato, intento dar visibilidade às possiblidades em relação a 

maneira de proceder que existem ao desenvolver uma pesquisa. A pesquisa toma como 

problema qual a potência de um currículo de formação inicial de professores e 

professoras. Como delimitação, o estudo se debruça no arranjo curricular do curso de 

Educação Física – Licenciatura da FURG. 

 Até o presente momento três principais decisões de método foram tomadas, as 

quais nomeei: sobre análise de documentos; sobre seguir rastros e produzir coisas ditas e 

sobre o acompanhamento do Ciclo de Debates.  

 

A escolha de um método 

 Antes de me deter na descrição das decisões de método tomadas na pesquisa, 

considero importante destacar um descontentamento em relação aos métodos já 

mailto:efluciana@hotmail.com
mailto:felipao.rg@hotmail.com
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consolidados. Quando faço alusão aos “métodos já consolidados” refiro-me às 

metodologias que já existem, que são conhecidas no universo acadêmico e as quais são 

diversas. Tenho cuidado para expor que esse descontentamento não significa que os 

métodos pré-existentes não “funcionem” ou sejam “inferiores”. Entretanto, a necessidade 

de escolher uma metodologia e seguí-la à risca, antes de iniciar a investigação, algumas 

vezes me causou desânimo para a criação e desenvolvimento de ideias para pesquisas.  

 Ao ingressar no Mestrado, tive acesso a outras possibilidades em relação às 

metodologias. Percebi que era possível construir uma pesquisa a partir de um método 

próprio. Apesar disso, como aponta Veiga-Neto (2009), a flexibilização de um método 

não significa que não exista rigor. Isto é, estamos imersos em um contexto social no qual 

algumas regras necessitam ser cumpridas. Dessa forma, passo a explicar de que maneira 

o método que vem sendo desenhado nesta pesquisa é “rigoroso sem ser rígido” (VEIGA-

NETO, p. 87, 2009). 

 Veiga-Neto (2009), ao tratar de método baseado em Michel Foucault, denota a 

existência de dois sentidos para abordar o conceito de método: o sentido estrito/hard e o 

sentido amplo/soft. O sentido estrito/hard se refere à maneira mais tradicional de conduzir 

pesquisas: escolhe-se um método e, a partir da escolha, começa-se a desenvolver o estudo.  

Já o sentido amplo/soft denota a possibilidade de construir um método próprio e, 

principalmente, não instituí-lo antes de a investigação iniciar. Considerando a 

maneira que o filósofo Michel Foucault operava em suas pesquisas, com decisões de 

método a cada problema que se apresentava em seus estudos, Veiga Neto (2009) afirma 

que se tratarmos os métodos de pesquisa no sentido estrito/hard, não há como falar em 

uma teoria foucaultiana. Mas, se tratarmos os métodos de pesquisa em um sentido 

amplo/soft, podemos falar em um método foucaultiano. Esta pesquisa, portanto, assume 

esse sentido amplo/soft de que trata Veiga-Neto. 

 Como consequência destas inquietações a respeito de métodos de pesquisa e 

explicando um pouco o tom que tem esse estudo, afirmo que a pesquisa assume a reversão 

do sentido mais tradicional de método nas pesquisas: o metá-hódos, que na etimologia 

grega vem de methodos, o qual se origina de duas palavras. Meta, que significa através 

de, por meio de; e de hodos: que significa via, caminho. Essa reversão consiste em não 

decidir o método antes do movimento da pesquisa. Assim, o metá-hodos se reverte para 

hódos-metá. (PASSOS, BARROS, p. 17, 2015. Logo, para perseguir o meu problema de 
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pesquisa não escolhi um metodologia pré-existente, mas venho abrindo espaço para o 

método ir se constituindo conforme os movimentos da investigação vão se desenhando. 

 A seguir irei discorrer sobre as decisões de método já tomadas: sobre análise de 

documentos; sobre o acompanhamento do ciclo de debates; sobre seguir rastros e produzir 

coisas ditas.   

 

Sobre a análise de documentos 

 Quando decidi por ater-me ao currículo do curso de Educação Física – 

Licenciatura da FURG, encaminhei um termo de consentimento livre e esclarecido para 

o coordenador do curso no qual solicitei a divulgação da minha pesquisa entre os docentes 

e informei que poderia ser necessário, para a realização deste estudo, o fornecimento de 

documentações, entrevistas com docentes e discentes e participação em reuniões com 

gravação de áudio.   

 Em seguida, acessei o PPC do curso procurando pelo coordenador e solicitando o 

documento, o qual me foi entregue em versão impressa. Assim, iniciei a leitura do PPC 

bem como do seu projeto de criação. Procurei manusear o documento com atenção, mas 

sem a intenção de encontrar algo em específico. Este modo de proceder será melhor 

detalhado no tópico seguinte. 

 A estrutura deste documento consta de: 1) Introdução; 2) Justificativa; 2.1) 

Demanda social; 3) Caracterização do curso; 4) Perfil e campos de atuação do egresso; 

4.1) Perfil do profissional; 4.2) Campos de atuação do egresso; 5) Objetivos do curso 5.1) 

Objetivo geral; 5.2) Objetivos específicos; 6) Competências e habilidades; 7) tópicos de 

estudo; 8) Procedimentos metodológicos na composição curricular; 8.1) Disciplinas; 8.2) 

Carga horária da prática pedagógica; 8.3) Quadro geral da carga horária; 8.4) Carga 

horária mínima do curso; 8.5) Trabalhos de conclusão do curso e atividades 

complementares; 8.6) Plano de implementação das disciplinas; 8.7) Grade curricular do 

curso de educação física; 8.8) Ementas das disciplinas por semestre; quadro de sequência 

lógica; 9) Necessidades para implementação do curso; 9.1) Quadro com a infra-estrutura 

necessária; 9.2) Quadro com material permanente necessário; 9.3) Quadro com o material 

de consumo necessário; 9.4) Quadro com os recursos humanos necessários; 10) 

Referências bibliográficas; 11) Bibliografia do curso. 

 Algumas atas também foram importantes para a realização da pesquisa. São estas: 

ata 424/2005, que consta a aprovação da criação do curso de Educação Física – 
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Licenciatura da FURG; ata 7/2009, que aprovou a criação de uma comissão de avaliação 

do curso; ata 4/2012, que registra o pedido por discussão sobre os regulamentos de 

Trabalho de Conclusão de Curso, do Pré-estágio e do Estágio Supervisionado; ata 3/2013, 

que aprovou as datas dos seminários para discussão dos regulamento Pré-estágio, do 

Estágio Supervisionado e do Trabalho de Conclusão de Curso; ata 1/2016; ata 2/2016; ata 

3/2016 e ata 1/2017. As últimas quatro atas se referem às reuniões do Ciclo de Debates, 

nas quais estive presente. 

 Cabe ressaltar que essas atas não abordam apenas as questões que aqui elenquei, 

mas descrevi apenas os assuntos tratados nestes documentos que me fizeram acessá-los. 

 

Sobre seguir rastros e produzir coisas ditas 

  

Ao decidir me debruçar no PPC da FURG, comecei a participar das reuniões 

denominadas de Ciclo de Debates – as quais objetivam reler o PPC e fazer ajustes que 

fossem apontados como necessários. O Ciclo de Debates é um encontro dos professores 

e professoras do curso de Educação Física da FURG que vem ocorrendo desde 2010 com 

o objetivo de reler o PPC do curso e redefinir aspectos que sejam considerados 

necessários, bem como reafirmar outros. 

 Além de estar presente nos encontros, a leitura do PPC e a leitura do Projeto de 

Criação do curso estavam acontecendo concomitantemente. Após participar de algumas 

reuniões, decidi marcar um encontro com o coordenador do curso para esclarecer algumas 

particularidades sobre aqueles momentos. Comecei a sentir necessidade de mais detalhes 

sobre aqueles debates, como por exemplo: Desde quando existe? Por que existe? Quem 

pode participar?  

 Quando ocorreu o encontro com o coordenador, surgiu, a partir de nosso diálogo, 

o tema: formação inicial daqueles docentes que estavam ali pensando o atual PPC. 

Naquela ocasião, o coordenador do curso fez alusão às diferentes formações que 

compunham o quadro docente do curso. Nesse sentido, havia um grupo de docentes, com 

um determinado tipo de formação, que havia participado da criação daquele curso e, outra 

parte que passou a fazer parte do quadro após a criação do curso. A impressão do 

professor coordenador é de que haveria nuances com potencial de influenciar diretamente 

na criação e formulação daquele PPC. 

 Esse foi o momento que considero o início do que nomeei de seguir rastros na 

pesquisa. Essa primeira atitude de método se configura como algo de suma importância 
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para o estudo e significa uma postura de ir atrás daquilo que é produzido nos movimentos 

da pesquisa. Neste caso, por exemplo, considero que o que foi produzido como 

movimento da pesquisa naquele momento foi a hipótese do coordenador do curso acima 

mencionada. Além da busca por rastros, considero que essa situação é um exemplo 

significativo da construção de um plano comum na pesquisa, pois é um momento em que 

ideias de ambas as partes ancoram uma ideia – desenhando aquilo que a cartografia 

denomina de construção de um plano comum (PASSOS, KASTRUP et al, 2014). 

 Esse movimento de buscar o coordenador do curso, que culminou com o 

surgimento dessa importante atitude de método na pesquisa, fez-me, então, seguir os 

primeiros rastros. Dessa forma, decidi que conversar com os professores e professoras 

que faziam parte do quadro docente sobre a formação inicial que tiveram seria o próximo 

rastro a ser seguido. Assim, em um primeiro momento, discriminei os docentes efetivos 

do curso em dois blocos: o grupo de professores e professoras que fizeram parte da criação 

do curso e o grupo de professores e professoras que entraram no curso após a sua criação. 

 Busquei, inicialmente, conversar com os professores e professoras mais recentes, 

ou seja, os que não haviam participado da criação do curso. Essa foi uma escolha que foi 

consequência da menção que o coordenador fez a outro docente efetivo do curso – que 

fazia parte do quadro de docentes que haviam entrado no curso após a sua criação – ao 

discorrer sobre sua hipótese: de que as diferentes formações de professores e professoras 

influenciam nas aplicações, revisões e percepções do PPC. 

 Dentro do grupo de docentes que haviam entrado no curso após a sua criação, o 

coordenador ainda mencionou como exemplo disciplinas novas que haviam sido criadas 

a partir da influência de novos docentes, os quais haviam passado por diferentes 

formações iniciais. Nessa exemplificação, o coordenador mencionou disciplinas suas e 

de outro professor, Marcelo23. Ambos são recentes no quadro de docentes efetivos curso. 

Assim, decidi que o próximo rastro a ser seguido seria escutar o depoimento dos dois. 

Optei por falar primeiro com o professor Marcelo para evitar qualquer tipo de “vício” na 

conversa com o professor coordenador. 

 Após as conversas com esses dois professores, dei sequência a uma rodada de 

conversas com os docentes efetivos do curso para que falassem de suas formações 

                                                 
23 Utilizarei nomes fictícios. 
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iniciais. A minha intenção no momento, que era escutar primeiro professores e 

professoras de um bloco (que participaram da criação do curso) e depois de outro (que 

entraram no curso após a criação), acabou se dissipando: não vi mais necessidade dessa 

separação. Logo, fui marcando encontros com o(a)s docentes conforme surgia 

disponibilidade. 

As conversas com o(a)s docentes do curso não ocorreram baseadas em um roteiro, 

mas sim a partir da colocação inicial de ouvir sobre as suas diferentes formações. 

Considero que o mais importante nesses momentos foi manter a minha atenção e 

suspender expectativas, de forma que eu pudesse abrir espaço para o inesperado e, assim, 

perceber quais seriam os próximos rastros deixados24. Esses cuidados que elenquei como 

importantes no momento das conversas são apontados no método da cartografia, o qual 

tem sido uma inspiração para a realização da pesquisa. Passos, Kastrup et al (2015) 

apontam como importante para uma pesquisa cartográfica o trabalho da atenção do 

cartógrafo no momento de produção de dados para a pesquisa. Isso será detalhado a 

seguir.  

 Explicada a maneira que escolhi operar na pesquisa e retomando o problema que 

está posto – que é qual a potência de um currículo de formação inicial -  aponto que 

também estou me inspirando no método da cartografia a partir de duas obras: Pistas do 

método da cartografia, volume I e volume II. Quatro pistas estão sendo mais marcantes 

na realização da pesquisa até o momento. São elas: o funcionamento da atenção no 

trabalho do cartógrafo, acompanhar processos, a pista do comum e a pista da validação. 

A seguir explicarei brevemente cada uma, relacionando com os passos dados nesta 

pesquisa.   

 Sobre o funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo, o texto referente a 

esta pista aponta que é importante a atenção do cartógrafo estar suspensa durante o 

trabalho de campo. Como assim atenção “suspensa”? Isso significa que se deve estar livre 

de expectativas e aberto ao inesperado – ainda que a subjetividade humana, em seus 

aspectos reflexivos e pré-reflexivos, não permita um completo esvaziamento nesses 

momentos. Em outras palavras, é importante tentar ativar uma ampliação que direcione o 

mesmo “nível” de atenção a diversos aspectos que vão se construindo no campo da 

pesquisa. Essa operação da atenção pode ser exemplificada através do momento em que 
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fui atrás do primeiro rastro. Ao estabelecer as conversas com os professores e professoras, 

buscando ouvir sobre as suas formações iniciais, fez-se necessário um exercício de 

concentração para deixar de lado as minhas expectativas e crenças a respeito do que eu 

achava que iria ouvir e abrir espaço para o que havia de imprevisível naquelas conversas. 

 A pista de acompanhar processos se refere à maneira como a pesquisa 

cartográfica se coloca. Esse tipo de investigação não busca desvelar objetos em campo, 

mas produzir dados estando junto aos processos em curso. Logo, não basta frequentar as 

reuniões do ciclo de debates, por exemplo. Não é suficiente, também, ouvir os docentes 

em busca de alguma “verdade” pronta para ser descoberta. Acompanhar processos requer 

participar como alguém que está sendo afetado o tempo todo. Assumir que não existe o 

lado do pesquisador e do pesquisado – mas uma face apenas. 

 Já a pista do comum toca na construção de um plano comum. Construir um plano 

comum, na cartografia, é possibilitar a integração entre as partes: a “pesquisadora” e a 

“pesquisada”. Em outras palavras, construímos o plano comum quando, durante o 

processo de pesquisa, ambas as partes são afetadas. 

 

Tal plano é dito comum não por ser homogêneo ou por reunir 

atores (sujeitos e objetos; humanos e não humanos) que 

manteriam entre si relações de identidade, mas porque opera 

comunicação entre singularidades heterogêneas, num plano que é 

pré-individual e coletivo (KASTRUP, PASSOS et al, p. 17, 

2014). 

 

 Nas conversas estabelecidas entre eu e o(a)s docentes, nesta perspectiva, não se 

configurou em uma “divisão” entre a parte pesquisadora e a parte pesquisada, mas em um 

“caráter participativo” (KASTRUB, PASSOS, p. 15, 2014). Isto é, o que foi dito foi 

constituído a partir da minha influência e ao mesmo tempo eu estava lá porque de alguma 

forma o problema da pesquisa me afeta. Assim, o plano comum é acessado quando 

acontece conexão entre as heterogeneidades (KASTRUP, PASSOS et al, p. 17).  

 

Sobre acompanhar o Ciclo de Debates 

  

O que hoje existe e é denominado de Ciclo de Debates, emergiu a partir de vários 

fatos que produziram condições de possibilidades para o espaço existir. Considero 

importante resgatar alguns pontos que foram tecendo a “trama” desse espaço. 
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 No ano de 2001 foi publicada a portaria 759/2001 compondo a primeira comissão 

com o objetivo de criação do curso de Licenciatura em Educação Física na FURG. As 

portarias 094/2002 e 773/2002 alteram a constituição da comissão. 

 Em junho de 2005 foi aprovada a criação do curso de Licenciatura em Educação 

Física da FURG em reunião do Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão 

(COEPE), tendo a primeira turma ingressado no ano de 2006.   

 O curso de Educação Física da FURG teve a sua primeira turma de egressos no 

ano de 2009. No decorrer de quatro anos de funcionamento do curso, houve rumores 

negativos sobre o funcionamento daquele PPC. Alunos e alunas manifestavam 

insatisfação em relação àquele desenho curricular. Estes estudantes, dentre outras 

insatisfações, deparavam-se com a situação de reprovação e o consequente impedimento 

de cursar outras disciplinas da grade curricular do curso – o que acarretava, na maioria 

das vezes, em atraso no tempo de formatura. Todo esse contexto começa a explicitar 

alguns inevitáveis desajustes de um projeto curricular que, talvez assim como a grande 

maioria deste tipo de projeção, não consiga cercar suficientemente suas bordas para que 

nuances não escapem daquilo que era previsto.  

   Esses rumores, então, impulsionaram a solicitação, por parte da coordenadora e 

do coordenador adjunto da época, de uma criação de uma comissão de avaliação do curso 

no ano de 2009 – a qual foi aprovada por unanimidade pelo colegiado do curso. A partir 

da criação dessa comissão de avaliação, uma pesquisa de avaliação do curso foi realizada 

com alunos e alunas no segundo semestre do ano de 2010. De acordo com o relatório 

desta investigação, 

 

A avaliação compreendeu a aplicação de um questionário 

elaborado e aprovado pelo colegiado do curso em 2009 e 

adequado para a realidade do ano 2010. A comissão entrava nas 

salas de aula, entregava os questionários a serem preenchido 

pelos alunos, permanecendo nas salas apenas os membros não 

docentes da respectiva comissão. O questionário compreende 

questões descritivas relacionadas a estrutura pedagógica, 

professores, disciplinas, material e espaço físico e questões gerais 

do curso e sobre disciplinas cursadas pelos alunos no respectivo 

ano. Salienta-se que apenas foi incluída duas perguntas 

relacionadas ao atendimento da secretaria e atuação do Diretório 

Acadêmico dos Estudantes e excluída uma questão referente a 

paralisação dos alunos ocorrida no ano anterior, permanecendo 

desta forma uma avaliação permanente a ser realizada todos os 

anos. A amostra compreendeu 81 alunos o que corresponde a 
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68,6% do total (118) de alunos do respectivo curso. Relatório da 

avaliação do curso de educação física ano de 2010, p. 2) 

 

 Esta pesquisa sinalizou uma grande insatisfação por parte dos discentes que 

estavam vivenciando aquele “currículo”. Algumas pessoas que responderam ao 

questionário apontaram, por exemplo, a falta de aulas práticas como um fator 

desestimulante para permanecer no curso. Outras mencionaram não haver nenhuma 

relação entre algumas disciplinas que eram pré-requisitos para cursar disciplinas 

subsequentes. Assim, considerando ainda outros descontentamentos, parece ser possível 

dizer que estavam surgindo as primeiras evidências de que algo não caminhava sem 

escapar dos eixos delineados. 

 Motivada pelos rumores recorrentes e tendo o relatório dos resultados da avaliação 

interna, a coordenação de curso da época propôs, em uma reunião do colegiado, a quebra 

de alguns pré-requisitos do Quadro de Sequência Lógica (QSL). Houve o apoio por parte 

de alguns docentes, que concordaram que deveria haver a quebra de alguns pré-requisitos 

e outro grupo identificou que para acatar ou não a proposta, deveria ser revisto o PPC do 

curso na íntegra - pois acreditavam que para reconfigurar uma parte do PPC do curso era 

necessário rever toda a base que “sustentava” aquela grade curricular. 

 Naquela época, então, foi criado um espaço chamado de Currículo em Debate 

para revisar todo o Projeto Pedagógico de Curso. O ano de 2013 e de 2014 foi dedicado 

à revisão e aprovação de novos regulamentos dos Estágios Supervisionados e do Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

 De 2015 até o presente momento as discussões seguem acontecendo e atualmente 

estão sendo nomeadas de Ciclo de Debates. Participo destes encontros desde novembro 

de 2015, quando me preparava para a seleção do Mestrado em Educação e pensava em 

pesquisar algo que envolvesse a temática de “currículo” e de formação de professores e 

professoras. A ocorrência desses encontros começou a movimentar meu pensamento para 

refletir sobre o que havia de problema nisso. 

 

Primeiros resultados produzidos a partir do manuseio do corpus de pesquisa 

 Estes primeiros resultados foram produzidos considerando o manuseio do corpus 

estabelecido para a pesquisa: fontes documentais como o PPC do curso de Educação 

Física – Licenciatura da FURG; Projeto de criação do curso; atas e Relatório de Avaliação 

do “currículo”; registros em áudio produzidos em conversas com os docentes do curso; 
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registros em áudio das reuniões acompanhadas do Ciclo de Debates, assim como as 

respectivas Atas produzidas sobre este evento – além de atas que constam a aprovação do 

curso e de constituição das respectivas comissões. Deste conjunto de fontes heterogêneas, 

foram extraídos três agrupamentos temáticos que se sobressaíram: o acaso, a diferença e 

a docência.  

 

Considerações finais 

 A descrição de cada decisão de método tomada se faz de suma importância para 

que se mantenha o rigor – ainda que sem rigidez dos métodos estritos/hard (VEIGA-

NETO, 2009). Logo, o todos os detalhes explicitados ao longo do texto se configuram 

com suma importância para dar conta do objetivo aqui proposto neste trabalho. 

 As três decisões de método explicitadas nesse trabalho – sobre análise de 

documentos, sobre seguir rastros e produzir coisas ditas e sobre acompanhar o Ciclo de 

Debates – são a produção de um método próprio. Por se tratar de uma pesquisa em 

andamento, os resultados discorridos aqui são parciais, ou seja, surgirão outras decisões 

de método conforme o andamento da investigação.  
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RESUMO 
Os estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa Educação, Juventude e Subjetividade (GEEJS) do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, aqui apresentados, tomam 

como propósito analisar a fabricação de determinados modos de vida enunciados como “jovens” 

a partir do discurso midiático contemporâneo. Para tanto, entende-se a mídia como importante 

estratégia pedagógica que atua persuasivamente na produção e constituição de modos de vida 

construídos como jovens. Pretende-se problematizar o quanto alguns discursos midiáticos nos 

incitam a viver e a consumir determinadas formas de vida. Na atualidade, parece existir um forte 

apelo para que um certo estilo de vida narrado como jovem atinja uma proporção cada vez maior 

de indivíduos. Há uma proliferação de discursos midiáticos produzindo subjetividades, dentre 

elas, subjetividades atreladas aos modos de ser, viver e experimentar a juventude, fabricando uma 

vida considerada plena, feliz e jovem. Assim, produzindo processos de subjetivação dos sujeitos. 

Importante ressaltar que aqui se compreende que a discussão em torno de um estilo de vida jovem 

atravessa questões relacionadas ao corpo, como uma construção cultural, portanto, subjetivado, 

educado e conduzido pelos discursos contemporâneos. No corpo dito jovem fabrica-se o visível 

e o enunciável sobre os modos de ser que vêm sendo construídos e reverberados.  Quanto ao 

aporte teórico-metodológico, a escolha se situa em trabalhar com as ferramentas analíticas de 

Michel Foucault (2002). Nesse sentido, as próprias ferramentas foucaultianas já são conceitos 

potentes que racham as palavras. Assim, espera-se que essas investigações, produzidas pelo 

Grupo de Pesquisa, constituam-se como estratégias de resistência aos enunciados hegemônicos. 

 

Palavras-chave: Educação; discurso midiático; modos de ser jovem; processos de 

subjetivação. 

 

Anúncios Iniciais 

Na contemporaneidade somos cada vez mais persuadidos a vivenciar múltiplas 

experiências. Estas nos chegam de diferentes modos, através de práticas discursivas muito 

sutis, que nos convidam a aderir ao novo. Cada vez mais aceitamos consumir, desejar e 

descartar objetos, pessoas ou conhecimentos. A vida é vivida de uma forma diferente. 

Zygmunt Bauman (2001), sociólogo polonês, tem nos auxiliado a compreender os 

desdobramentos da sociedade contemporânea e nos ajudado a entender sobre o modo pelo 

qual vimos experienciando o mundo e as relações que estabelecemos.  Na sociedade 

líquida moderna que se produz na atualidade, há uma compulsão pela “novidade”, pela 

mailto:barbaragarre@gmail.com
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“mudança” e pelo “consumo”. E, muitas vezes a compreensão que temos é a de que a 

vida é mais um produto a ser consumido neste tempo.  Nesse sentido, é importante 

ressaltar que não cabe aqui julgar nossas formas de vida como melhores ou piores, mas 

sim compreender algumas estratégias que nos capturam e nos tornam sujeitos a 

determinados processos, ou como diria Foucault (1995), assujeitados a nós mesmos. 

Nesse contexto, o grupo de pesquisa aqui apresentado tem como foco de estudos questões 

relacionadas ao campo da Educação, que são atravessadas por políticas e práticas, como 

o discurso midiático que incita modos de viver considerados jovens.  Atualmente o Grupo 

de Pesquisa Educação, Juventude e Subjetividade (GEEJS)25 do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense vem investigando essa fabricação e de 

que modo ela produz subjetividades. Entendemos que analisar tais ditos se torna uma 

estratégia potente uma vez que há uma proliferação de discursos que nos incitam a adotar 

cada vez mais um estilo de vida considerado jovem e dessa forma conectado com o mundo 

em que vivemos.  

Nesse contexto, é relevante ressaltar o quanto os indivíduos são subjetivados pelos 

ditos que reverberam na mídia, para que invistam em consumo de produtos e serviços que 

exteriorizem esse modo de ser jovem. É nesse sentido que, além de outras tantas formas 

de subjetivação que existem, um corpo jovem vem sendo produzido constantemente! 

Estamos entendendo, neste estudo, conforme Louro (2010), o corpo como uma 

construção histórica e cultural, e assim sendo: 

Um corpo não é apenas um corpo. É também o seu entorno. Mais do que um 

conjunto de músculos, ossos, vísceras, reflexos e sensações, o corpo é também 

a roupa e os acessórios que os adornam, as intervenções que nele se operam, a 

imagem que dele se produz, as máquinas que nele se acoplam, os sentidos que 

nele se incorporam, os silêncios que por ele falam, os vestígios que nele 

exibem, a educação de seus gestos... enfim, é um sem limite de possibilidades 

sempre reinventadas e a serem descobertas. Não são, portanto, as semelhanças 

biológicas que o definem mas, fundamentalmente, os significados culturais e 

sociais que a ele se atribuem (LOURO, 2010, p. 29). 

  

Em analogia aos escritos do sociólogo Bauman (2001), o que vemos na 

contemporaneidade são modos de ser jovem cada vez mais líquidos, que vão se 

produzindo em diferentes espaços, exteriorizando estereótipos mutáveis e efêmeros. 

Assim, o corpo, adquire “representações que não são universais e nem fixas” (LOURO, 

2010, p. 29). Além disso, na correnteza dos Estudos Culturais, a linguagem é o recurso 

                                                 
25 Projeto com apoio: FAPERGS, CNPQ e PROPESP IFSul. 
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utilizado para a expressão das práticas humanas, e, dessa forma “o corpo é construído, 

também, pela linguagem. Ou seja, a linguagem não apenas reflete o que existe. Ela própria 

cria o existente” (p.29). E é nesse contexto que os modos de ser jovem vão tornando-se 

manifestos nos corpos, cada vez mais subjetivados pelos estímulos midiáticos. Assim, é 

importante dizer que nesses estudos entendemos a mídia como uma pedagogia cultural, 

que ensina e subjetiva os sujeitos.  

Nessa perspectiva, o trabalho de pesquisa em questão olha para alguns discursos 

midiáticos como importantes estratégias, que constituem os modos pelos quais se 

produzem subjetividades.  Não há como separar nossas percepções e entendimentos 

daquilo que, de alguma forma, nos atravessa, nos interpela e nos constitui enquanto 

sujeitos. Tomar os ditos midiáticos como forma de aprendizagem, se constitui como 

importante eixo deste trabalho. Tais discursos ensinam os sujeitos formas de agir, de se 

relacionar, de ser e de viver, ditando padrões e comportamentos considerados válidos. 

Comumente esses padrões incitam práticas atreladas a questões de saúde, estética, 

comportamento, entre outras.  Assim, entendemos o quão produtivo se torna olhar para 

as enunciabilidades de alguns artefatos, tais como revistas, propagandas, filmes/seriados, 

mídias digitais, entre outros considerando que estes se constituem como potentes 

ferramentas de produção de modos de vida ditos como jovens.  

Considerando que há uma proliferação discursiva produzindo subjetividades, 

dentre elas, subjetividades atreladas aos modos de ser, viver e experimentar a juventude 

compreendemos a importância desta investigação no sentido de provocar tensionamentos 

nas formas hegemônicas que vêm constituindo e fabricando sujeitos jovens. Entendemos 

que nossas pesquisas podem contribuir com outras possibilidades de pensamento sobre 

jovem e juventude provocando rachaduras nos modelos já existentes. Talvez uma 

dificuldade a ser enfrentada seja a compreensão não nos propomos a indicar “novas 

metodologias” ou “um novo conceito” de jovem ou de juventude, mas sim de investir 

numa analítica que busca compreender e tensionar os modos de produção de um estilo de 

vida jovem. De acordo com o escopo teórico-metodológico escolhido tal estratégia 

poderá, minimamente, disparar pistas para que se repense algumas estratégias que 

incidem sobre os sujeitos, os capturam e os inventam. 

Nesse sentido, problematizamos o quanto alguns discursos midiáticos são 

persuasivos e nos incitam a viver e a consumir determinadas formas de vida e, na 

atualidade, parece existir um forte apelo para que um certo estilo de vida narrado como 
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jovem, ou seja, um estilo de vida pautado por uma emergência tecnológica, um estilo de 

vida mais sustentável, um estilo de vida preocupado com o corpo e a saúde, atinja uma 

proporção cada vez maior de indivíduos. Percebemos com tais estratégias a emergência 

cada vez mais potente de uma sociedade que necessita ser governada, conduzida e 

subjetivada por uma política da vida. Assim, gostaríamos que nossas investigações 

constituam-se como uma estratégia de resistência aos enunciados hegemônicos. 

 

Adentrando um pouco mais na discussão: discurso, mídia, jovem e juventude 

Aqui sistematizamos algumas discussões sobre pontos de sustentação conceituais 

importantes para a composição de nossas pesquisas que têm como propósito analisar a 

fabricação de determinados modos de “ser jovem” a partir do discurso midiático 

contemporâneo. Vale destacar que as escolhas de conceitos realizadas aqui estão 

atravessadas pela perspectiva de estudos de Michel Foucault, importante pensador do 

século XX.  O autor é inquietante e nos desafia a pensar a pesquisa por outros caminhos, 

nos possibilita transitar por outras formas de pensamento e de problematização, lançando 

outros olhares para o cenário contemporâneo. Os conceitos foucaultianos são ferramentas 

potentes que racham as palavras. Então, trabalhamos aqui, com alguns desses conceitos 

tão profícuos, que dão o que pensar quando acionados. 

 [...] O perigo, em suma, é que em lugar de dar fundamento ao que já existe, 

em lugar de reforçar com traços cheios linhas esboçadas, em lugar de nos 

tranquilizarmos com esse retorno e essa confirmação final, em lugar de 

completar esse circulo feliz que anuncia, finalmente, após mil ardis e igual 

número de incertezas, que tudo se salvou, sejamos obrigados a continuar fora 

das paisagens familiares, longe das garantias a que estamos habituados, em um 

terreno ainda não esquadrinhado e na direção de um final que não é fácil prever 

(FOUCAULT, 2002, p. 44).  
 

Assim, na correnteza do filósofo francês, compreendemos que não há como prever 

um final, não sabemos o que necessariamente encontraremos nas travessias da Pesquisa. 

O que importa é nos lançarmos aos desafios, traçando, duvidando e, algumas vezes, 

rachando com o que encontramos no material empírico. Neste sentido, alguns conceitos 

são necessários para esses primeiros movimentos investigativos. Destacamos que um dos 

conceitos indispensáveis é o conceito de discurso. Assim, nossa intenção é de 

problematizar, discutir, indagar e analisar os discursos, ficando no nível do que está dito 

e simplesmente do dito. Nossa investida não será em descobrir quais discursos são 
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verdadeiros ou quais são falsos. Na esteira de Foucault, pretendemos tomar o discurso em 

sua exterioridade e positividade. 

Descrever um conjunto de enunciados, não como a totalidade fechada e 

pletórica de uma significação, mas como figura lacunar e retalhada; descrever 

um conjunto de enunciados, não em referência à interioridade de uma intenção, 

de um pensamento ou de um sujeito, mas segundo a dispersão de uma 

exterioridade; descrever um conjunto de enunciados para aí reencontrar, não o 

momento ou a marca da origem, mas sim as formas específicas de um acúmulo, 

não é certamente revelar uma interpretação, descobrir um fundamento, liberar 

atos constituintes; não é, tampouco, decidir sobre uma racionalidade ou 

percorrer uma teologia. É estabelecer o que eu chamaria de bom grado, uma 

positividade. Analisar uma formação discursiva é, pois, tratar de um conjunto 

de performances verbais, ao nível dos enunciados e da forma de positividade 

de um discurso (FOUCAULT, 2002, p. 144). 

 

Conforme discute o autor, os discursos não ocorrem fora de uma ordem do 

discurso mais ampla, mas num campo de ação possível, num sistema que acolhe esses 

ditos e os faz funcionar como verdadeiros. Esses dizeres não estão soltos no mundo à 

espera de serem interpretados, desvelados, descobertos. Eles são produzidos e produzem 

esse mundo, e nele provocam efeitos de verdade. O conceito de discurso diz respeito a 

tudo aquilo que é enunciável e visível, diz respeito a todas as manifestações que produzem 

a vida social em uma determinada episteme. Em outras palavras, os discursos descrevem, 

fabricam e inventam o mundo, que só tem sentido a partir desses ditos.  Aqui estamos 

compreendendo que os discursos midiáticos contemporâneos inventam modos de vida 

específicos e nesse caso nos interessa olhar para os modos de vida jovem que vem se 

reverberando.  

Desse modo, entendemos a potência discursiva dos artefatos midiáticos e do 

quanto eles são produtores de subjetividades e sentidos. Essa potência se dá tanto pela 

capacidade de sentidos de seus ditos atravessados, que são por questões de classe, cultura, 

etnia, gênero, religião, quanto por sua presença nos mais diferentes espaços, constituindo 

e produzindo, afirmando ou negando determinadas identidades, determinados gestos, 

determinadas posturas.  

Os artefatos culturais nos ensinam a olhar e a compreender o mundo de 

determinadas formas e, desse modo, vamos produzindo significados e entendimentos 

acerca de diferentes questões. Tais ensinamentos são construídos e legitimados nas 

relações de poder colocadas em funcionamento, através da interpelação midiática. Na 

esteira de Guattari (1990, 1992), assumimos a ideia de que esses instrumentos auxiliam, 

decisivamente, na fabricação de nossas subjetividades. Sendo assim, os artefatos culturais 

que circulam no nosso cotidiano auxiliam na fabricação de modos de vida, nos valores e 
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atitudes que assumimos e tomamos como necessários no tempo atual. Por este motivo, 

nos interessa olhar para eles e entender como vem sendo narrada e fabricada uma forma 

de vida jovem. 

Vale ressaltar aqui, que tomamos o conceito de mídia a partir de aproximações 

com alguns autores do campo dos Estudos Culturais, entendo-a como uma potente 

ferramenta de circulação de diferentes temáticas. Este meio de comunicação social é cada 

vez mais participativo em nossas vidas. Na atualidade, parece que se tornou difícil pensar, 

no nosso cotidiano, sem a presença dos diferentes artefatos midiáticos. Desse modo, 

compreendemos que a mídia constitui-se como uma importante estratégia de proliferação 

de discursos nos mais diversos segmentos. Ela nos acompanha desde o momento em que 

acordamos, quando vamos ao supermercado, no carro, no ônibus, no outdoor, na banca 

de revista, no programa de televisão, enfim, estamos recorrentemente sendo interpelados 

por estratégias midiáticas. Nos diferentes espaços em que os sujeitos circulam a mídia, de 

algum modo, se faz presente.  Nesse sentido, ela não apenas vem informando, mas sim 

ensinando determinados hábitos, valores e atitudes.  Desse modo, tomamos os artefatos 

midiáticos como Pedagogias Culturais, já que é através deles que os sujeitos são 

informados e aprendem sobre muitas questões da vida. Há aqui um processo de 

subjetivação de formas de ser, neste caso nos interessa estudar os modos de ser jovem que 

nos produzem e nos afetam. 

Pensando no modo como a mídia aborda a questão da juventude é possível dizer 

que ela vem nos ensinando e nos formando para tais questões.  Assim, tomamos a mídia 

como uma Pedagogia Cultural, já que é através dela que nos informamos e aprendemos 

sobre muitas questões de nossa vida. Outrossim, tal pedagogia nos instrui a respeito de 

formas de pensar, agir e interagir na sociedade, através de certos padrões culturais e, dessa 

forma, participa ativamente na produção de nossas subjetividades.  

Hoje, passa-se a compreender que importantes processos educativos estão 

ocorrendo em muitos outros locais além das escolas e através de operações 

tecnológicas e culturais muito diversificadas. [...] Essa nova ótica supõe que se 

considere a cultura e, mais especificamente, as múltiplas formas de cultura 

popular, como “pedagogias culturais”. Todas essas instâncias passam a ser 

compreendidas não apenas como transmissoras de conhecimento, de valores 

ou de verdades, mas como eficientes produtoras de identidades (LOURO, 

2002, p. 232) [grifo da autora]. 

 

A todo momento, os sujeitos são acionados, acessados nas malhas de um 

dispositivo midiático, sendo convidados ou convocados a inserirem-se num processo de 

mudança, de transformação de atitudes, que repercutam positivamente num novo modo 
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de vida. O sujeito é, frequentemente, agenciado, governado e conduzido. Aqui 

compreendemos que há um processo complexo de captura e de subjetivação dos sujeitos 

a certas práticas e atitudes. 

Como já anunciado anteriormente, compreendemos que na atualidade uma desses 

modos de vida que vem sendo produzido e incitado pela mídia refere-se a um estilo jovem. 

Nesse sentido, gostaríamos de destacar de que maneira estamos trabalhando com a 

compreensão de jovem e juventude. Entendemos que o conceito de juventude não existiu 

desde sempre, ele foi construído discursivamente a partir de diferentes práticas. Aqui não 

tomaremos uma abordagem de cunho biológico, mas sim de construção histórica e 

cultural. Alguns autores, como Franco (2014) vão nos dizer que a juventude “não se trata 

de um objeto natural, como uma suposta fase universal do desenvolvimento humano. 

Assim, propomos problematizar tal objeto como um efeito de práticas sociais datadas” 

(p. 416). 

Nesse sentido, podemos afirmar que o conceito de juventude tem sido forjado 

nos confrontos e negociações discursivas, com fins de normatizar e normalizar 

o que significa ser jovem e como essa parcela da população deve se relacionar 

com o mundo e consigo própria. (FRANCO, 2014, p. 3) 

 

Entretanto, compreendemos aqui que os discursos que propagam um estilo de vida 

jovem vão muito além de uma demarcação de faixa etária. É um modo de viver, de se 

comportar, de se relacionar que vem sendo reverberado e ensinado. Cada vez mais, somos 

convocados a adotar uma cultura juvenil, independentemente de nossa idade cronológica. 

Diferentes looks, grifes, esportes, hábitos alimentares, tecnologias são vendidos como 

possibilidades e promessa de uma vida mais intensa, mais feliz e, desse modo, mais 

jovem. Assim, novos modelos se produzem, não apenas vendendo produtos e serviços, 

mas fabricando identidades e subjetivando sujeitos. 

Neste sentido, compreendemos que há uma forte fabricação discursiva em torno 

do que é ser jovem e do quão é importante adotar um estilo de vida mais próximo da 

juventude. Dessa maneira, o discurso midiático vai colocando em funcionamento relações 

de poder e nos convocando a viver de uma forma padronizada, afinal ser jovem, pode ser 

uma experiência vivenciada por qualquer sujeito, independente da sua idade. Nesse 

sentido é que entendemos a potência de olhar com desconfiança para essa fabricação de 

discursos e práticas que vem produzindo e conduzindo nossos modos de vida.  

Importante destacar que nesse trabalho não olhamos para a mídia como boa ou 

ruim, como manipuladora de nossas ações. Tomamo-la como importante estratégia para 
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circulação de diferentes aprendizagens, que se tornam produtivas em nossas vidas. Ela 

não opera sozinha, pois fazemos parte desse jogo, escolhendo aceitar ou não o convite.  

Entendemos que os processos de subjetivação, incitados pelos artefatos midiáticos, 

constituem-se como eixo importante na trama discursiva em torno da juventude. Há uma 

certa objetivação de sujeitos que se dá através de ensinamentos quanto às condutas e 

comportamentos adequados. E, nesse jogo de forças e disputas, somos persuadidos, 

convocados e constituídos por tais ditos, que atuam incisivamente sobre nossas ações e 

comportamentos.  

Desse modo, entendemos que é produtivo pensarmos em tais estratégias de 

relações de forças e nas configurações de saber que se produzem e que produzem um 

modo de ser jovem. Há uma produção de discursos e enunciados tomados como 

verdadeiros e todo um campo de saber é acionado constantemente. Através dessas 

relações de força, entendemos que há um processo de subjetivação dos sujeitos, 

especialmente aqui, nos interessa olhar de que modo esses discursos produzem certas 

subjetividades da juventude. 

 

Pistas metodológicas: algumas travessias investigativas  

A escolha metodológica, de um modo geral, está articulada aos referenciais teóricos 

selecionados para sustentar as discussões e análises. Desse modo, compreendemos aqui, 

que se trata de uma perspectiva teórico-metodológica. Nesse sentido pretendemos 

trabalhar na perspectiva de uma analítica discursiva a partir de algumas ferramentas 

conceituais do filósofo francês Michel Foucault (2002) ou como ele mesmo diz: 

Tantas incertezas, gostaria de substituir pela análise do discurso ele próprio em 

suas condições de formação, na série de suas modificações e no jogo de suas 

dependências e de suas correlações. O discurso apareceria, assim, em uma 

relação descritível com o conjunto de outras práticas. Ao invés de lidarmos 

com uma história econômica, social, política, englobando uma história do 

pensamento (que lhe seria a expressão e como duplicação), em vez de lidarmos 

com uma história das ideias que se referiria (seja por um jogo de signos e de 

expressão e como, seja por relações de causalidade) a condições extrínsecas, 

lidaríamos com uma história das práticas discursivas nas relações específicas 

que as articulam com as outras práticas. (...) E é no espaço dessa história geral 

que poderia circunscrever-se como disciplina a análise histórica das práticas 

discursivas (FOUCAULT, 2010, p. 15). 

 

Desse modo, operar com algumas ferramentas que o autor nos coloca à disposição 

constitui-se como uma potente estratégia metodológica, problematizando os principais 

achados do material empírico. Ao movimentar tais ferramentas, tornar-se possível 

compreender a trama discursiva que se engendra para a fabricação de modos de ser jovem 
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na contemporaneidade. Pretendemos entender de que forma os sujeitos são acionados 

pelos artefatos midiáticos, analisando o modo de produção de subjetividades da 

juventude.  

Os estudos feitos por nosso Grupo Pesquisa investiram em mapear trabalhos que 

tenham abordado a temática da juventude e em levantar os diferentes artefatos midiáticos 

que acionam modos de ser jovem na atualidade. Localizamos a Pesquisa Brasileira de 

Mídia (BRASIL, 2014), que apresentava os hábitos de consumo de mídia da população 

do País. Nela observamos que as principais mídias que alcançam os jovens da atualidade 

são as veiculadas pela internet e que as três mais consumidas são: Facebook, WhatsApp 

e YouTube, respectivamente. Com base nestes dados, compreendemos que tais mídias, 

entre outras, são responsáveis por algum tipo de subjetivação dos sujeitos na 

contemporaneidade, que os conduz a adotarem determinados estilos de vida.  

Como demonstrou a referida pesquisa, o Facebook é a mídia digital mais 

difundida, principalmente entre os jovens.  Porém, pelo Facebook circulam conteúdos 

multimídia produzidos em outras plataformas e que são compartilhados ali. Nessa 

perspectiva, nosso Grupo de Pesquisa buscou investir em estudos e práticas para 

compreender alguns artefatos midiáticos, bem como em mapear alguns modos de 

subjetivação direcionados ao modo de vida jovem. Nesse contexto, observamos que os 

youtubers, detentores de canais no YouTube, têm se tornando vozes autorizadas para 

comunicar e subjetivar os consumidores dessa mídia. 

Nesse sentido, mapeamos os canais do YouTube com maior número de assinantes 

e com visibilidade em outras mídias, são eles: Whindersson Nunes, Taty Ferreira, Cristian 

Figueiredo, Julia Tolezano(Jout Jout), Kefera, Felipe Neto e “Você Sabia?”. Os debates 

desenvolvidos nestas plataformas estão em constante conexão com o que tem reverberado 

nas demais mídias sociais e abordam temas relevantes para seu público alvo. O estilo de 

vida jovem proliferado por essas mídias, como já mencionado neste texto, é balizado pela 

emergência tecnológica, por uma vida sustentável, saudável e cada vez mais eficiente, no 

sentido da execução de mais tarefas em menos tempo. Nosso Grupo de Pesquisa tem 

mapeado alguns mecanismos de subjetivação dos sujeitos pautados nessas características.  

Dentre os mecanismos mapeados está o Programa “Jovem Aprendiz”, que visa 

colocar o jovem no mercado de trabalho desde cedo, ocupando sua ociosidade, 

proporcionando mão de obra barata ao mercado e resolvendo os problemas de mão de 

obra ilegal. Outro modo de subjetivação propagado pelas mídias digitais, sobre o qual o 
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Grupo vem se debruçando em suas investigações, está atrelado ao discurso fitness. Nesses 

ditos que reverberam na mídia, os sujeitos são posicionados como preocupados com a 

saúde e com a aparência, e, são incitados à busca de corpos ditos saudáveis e belos. Entre 

as características que assemelham as estratégias supracitadas, está o fato de ambas se 

utilizarem do YouTube como meio propulsor de tais comportamentos. São recorrentes os 

comerciais nessa plataforma que apresentam produtos vinculados à saúde e à prática de 

esportes, atrelados a indivíduos que atendem os padrões atuais de beleza, saúde e que 

demonstram felicidade. O próprio Ministério do Trabalho utilizou a plataforma para 

difundir a importância do programa “Jovem Aprendiz” como uma oportunidade de 

sucesso profissional. Além disso, o YouTube foi utilizado recentemente para propagar 

outro programa de governo e defender esse programa junto ao público jovem - a Reforma 

do Ensino Médio. Nos estudos do Grupo de Pesquisa, foi observada a repercussão de tal 

estratégia. O Ministério da Educação contratou o canal “Você Sabia?” para defender a 

reforma em seu canal, abordando temas que haviam causado desconforto na população.  

Outra proposta do nosso Grupo foi um estudo envolvendo o aplicativo de mensagens 

WhatsApp. O trabalho objetivou refletir acerca das possibilidades de provocar pequenas 

mudanças nas práticas de sala de aula utilizando um artefato que é bastante difundido 

entre os estudantes, e que é visto por muitos como nocivo ao ambiente escolar.  

Mapeados e contextualizados tais artefatos e estratégias de subjetivação, 

empreenderemos uma analítica discursiva, a partir dos ensinamentos de Michel Foucault, 

considerando discurso como “práticas que formam sistematicamente os objetos de que 

falam” (2002, p. 56). Desse modo, tomamos o entendimento que olhar, indagar, 

problematizar sobre os artefatos midiáticos constitui-se como uma estratégia produtiva 

para pensar sobre os modos de subjetivação na atualidade. Entendemos até o momento, 

com as diferentes investigações, que há uma constituição de determinado domínio de 

saber, colocado em funcionamento a partir de relações de poder, que nos subjetivam a 

certas práticas, nesse caso, práticas sujeitos jovens. A partir de tais ensinamentos vamos 

produzindo e reverberando modos de viver, modos de viver de maneira mais jovem! 
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RESUMO  

O presente artigo se filia aos Estudos Culturais em Educação e aos Estudos Foucaultianos. A 

discussão apresentada é parte de uma pesquisa de mestrado que teve como objetivo discutir acerca 

da produção de modos de existência atrelados às mídias digitais. Para isso, organizamos um grupo 

no aplicativo móvel Whatsapp e dialogamos com 19 jovens convidados através da rede social 

Facebook. O grupo Fala Gurizada teve a duração de duas semanas e foi monitorado por uma de 

nós à luz da metodologia netnográfica. A discussão apresentada nesse artigo problematiza espaços 

online de lazer, a maioria jogos (plataformas e aplicativos) mencionados pelos participantes. Estes 

espaços analisados sinalizam que seus/suas jogadores/as precisam ser empresários/as de si, sendo 

estes/as responsáveis pelo sucesso ou fracasso no desempenho de um consumo que se quer 

contínuo, responsáveis inclusive por não dominarem a língua inglesa. Percebemos também que 

quanto mais os sujeitos identificam-se como jovens, maior é o leque de alcance das empresas, 

portanto, a produção das juventudes torna-se um imperativo no contexto contemporâneo. Nesse 

sentido, compreender a lógica pautada em cada um destes espaços foi produtivo para saber quais 

modos de existências juvenis presentes nos materiais os/as produzia, os/as educava, conduzia suas 

condutas e dava sentido às suas vidas, significando identidades juvenis.  

 

Palavras-chave: Estudos Culturais; Netnografia; Governamentalidade 

 

O estudo apresentado é parte integrante de uma pesquisa desenvolvida no 

Mestrado em Educação da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. A investigação 

pretendeu, ainda que provisoriamente, responder o seguinte problema de pesquisa: 

estando imersos/as em uma cultura do consumo, de que modo um grupo de jovens 

pesquisados/as são educados/as pelos artefatos culturais das mídias digitais na 

modernidade líquida? 

A partir dessa questão, buscamos sustentação teórico/conceitual no campo dos 

Estudos Culturais em Educação e realizamos alguns entrelaçamentos com os Estudos 

Foucaultianos. A pesquisa aconteceu com 19 jovens convidados/as a partir de uma 

postagem no grupo do Facebook da Universidade Federal do Rio Grande – FURG e, os 

diálogos aconteceram por intermédio do WhatsApp, em grupo específico criado para fins 

de discussão conjunta. Dados estes aspectos gerais, iniciaremos nossa argumentação com 

mailto:anacarolinaestudosculturais@gmail.com
mailto:dinahqbeck@gmail.com
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uma notícia que intenta dialogar com nossa proposição, a qual deseja problematizar a 

condução das condutas juvenis na interlocução com as mídias digitais.  

No jornal El País a manchete do dia 29/12/2016 trazia em seu corpo a seguinte 

notícia: “Criança compra 250 dólares em brinquedos usando o dedo da mãe, que dormia, 

para desbloquear o celular26”. A notícia causou espanto na mídia internacional, pois a 

criança de 6 anos manuseou o smartphone da mãe para fazer compras na loja virtual 

Amazon, o próprio jornal faz uma crítica apontando que a loja em questão facilita bastante 

a efetivação da compra e chama a empresa de “gigante”. Nos utilizamos dessa notícia a 

fim de movimentar compreensões inscritas no campo foucaultiano de produção de 

conhecimento, trabalhamos com a noção de governamentalidade27, entendendo esta como 

“técnicas e procedimentos pelos quais se empreende conduzir a conduta dos outros” 

(FOUCAULT, 2016, p. 6). Sobre este aspecto, a estudiosa Maria Cláudia Dal’ligna (2011, 

p. 88-89) menciona: 

Em tempos de concorrência, a governamentalidade neoliberal investe na 

fabricação de novas formas de assujeitamento e subjetivação para que todos 

possam participar do jogo da concorrência, mesmo com condições mínimas de 

consumo. Ao mesmo tempo, esse exercício de governamento opera sobre o 

sujeito para torná-lo capaz de exercer o autogoverno sobre si mesmo — dirigir 

sua conduta em favor do mercado. 

 

As fronteiras que anteriormente separavam as infâncias dos/as jovens não estão 

rígidas na contemporaneidade, os mundos se cruzam e estes participam de diferentes 

espaços em comum, os/as “jovens articulam hoje as sensibilidades pós-modernas das 

tribos efêmeras que se movem pela cidade fendida ou das comunidades virtuais, 

cibernéticas” (MARTÍN-BARBERO, 2001,p. 49)”.  

Realizamos algumas aproximações com o pensamento de Rosa Fischer (2012, 

p.26) que ao discorrer sobre o modo como Foucault problematizava os problemas que 

propunha, em práticas de pesquisa e escrita que tornavam disponíveis dados, menciona 

que os materiais empíricos de uma investigação jamais devem ser: 

[...] apresentados como tais, atômicos e concretos; pelo contrário, narrados na 

sua condição de multiplicidades: multiplicidades dos visíveis e dos 

enunciáveis; multiplicidades dos sujeitos, sujeições e modos de subjetivação, 

multiplicidades, enfim, do acontecimento. Nada em Foucault se resolve pela 

                                                 
26 Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/28/tecnologia/1482919715_905577.html. Acesso 

em: 13/01/2016 

27 A noção de governamento será tratada neste texto para referir-se ao conjunto de práticas que se 

disseminam pela sociedade e que têm por objetivo governar as populações. Alfredo Veiga-Neto (2014) 

sugere que se utilize a palavra governamento quando quiser se traduzir o termo gouvernement.  
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distinta clareza das coisas ditas e das práticas institucionais: há que 

problematizar, nos diferentes campos do saber, o que vivemos no presente; 

melhor, os modos dispersos pelos quais nos tornamos a diferença que hoje 

somos. 

 

A fim de multiplicar nossos empreendimentos analíticos visibilizamos todos os 

jogos mencionados pelos participantes da pesquisa e estes foram: Mário Bros28, The 

Sims29, Guitar Hero30, PokerStar31, RPG32, sem, contudo, abordar detalhadamente cada 

um deles, e sim atendo-nos aos aspectos relacionados ao foco da pesquisa, tendo como 

mote central a produção de identidades juvenis atravessadas pelas mídias digitais.  

 As características desses jogos de entretenimento propiciam possibilidades 

lúdicas, altamente interativas que despertam o fascínio e provocam o prazer no usuário, 

entretanto de acordo com Costa (2006, p. 04) estas características são pensadas pela 

indústria do entretenimento a qual “[...] não se restringe a fazer circular mercadorias, ela 

protagoniza uma pedagogia cultural regida por poderosas dinâmicas comerciais, 

assentadas sobre estética e prazer, que se impõe sobre as vidas privadas e públicas de 

crianças, jovens e adultos”. As pedagogias culturais se fazem presentes nos referidos 

jogos, Liliane Prestes (2014) ao ressaltar os aspectos pedagógicos destes artefatos, 

argumenta que:  

Cada jogo apresenta uma estrutura composta por uma descrição, orientações 

sobre como jogar, etapas, critérios de avaliação, tempo de duração, etc. Neste 

aspecto, ressalto o quanto tanto os sites quanto os próprios jogos possuem uma 

                                                 
28 Jogo eletrônico criado pela Nintendo em plataforma árcade (fliperama) no ano de 1983. O personagem 

foi criado pelo japonês Shigeru Miyamoto e está presente em mais de 200 jogos desde sua criação. Mário 

Bros já vendeu mais de 520 milhões de unidades no mundo inteiro. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mario_Bros. Acesso em 14/01/2017 

29 Série de jogos eletrônicos criada em 2000, nela os/as jogadores/as criam e controlam a vida de pessoas 

virtuais chamadas de “Sims”. O jogo foi criado por Will Wright e produzido pelas empresas Maxis, 

Eletronic Artes, Aspyr Media, EA Mobile e Ak Tronic. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Sims. Acesso em 14/01/2017. 

30 Série de jogo em gênero musical lançada em 2005 e desenvolvida pela empresa RedOctane. A série é 

conhecida por usar um controle especial no formato de guitarra elétrica. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guitar_Hero. Acesso em: 14/01/2017. 

31 Plataforma de pôquer online lançada em 2001 por Mark Scheinberg e Isai Scheinberg na Costa Rica. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/PokerStars. Acesso em 14/01/2017.  

32 Role Playing Game (RPG) foi criado no ano de 1974 por Gary Gygax e Dave Arneson. O jogo é 

conhecido em português por se basear na interpretação de papéis e narrativas construídas em colaboração 

com todos/as participantes. Possui versões de mesa (tabuleiro e dados) ou online. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Role-playing_game. Acesso em: 23/01/2017 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Role-playing_game
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dinâmica curricular, ou seja, definem um percurso, uma trajetória a ser 

percorrida pelo/a jogador/a (PRESTES, 2014, p. 7-8).  

 

Estes fatores sobre os jogos contribuem para reforçar as dimensões pedagógicas 

de cada um, cada jogo possui determinadas estratégias, nosso interesse não consiste em 

abordar os jogos em visões binárias, que enalteçam ou depreciem, entretanto, os jogos 

citados pelos/as participantes do Fala Gurizada auxiliam na construção de diferentes 

efeitos de sentido sobre competitividade, relações de gênero33, consumo e demais 

aspectos que interpelam a vida juvenil.  

 

Aspectos metodológicos 

As singularidades e as rotas escolhidas nesta investigação confluíram para uma 

atitude investigativa que desejou que os sujeitos da pesquisa fossem frequentadores dos 

lugares virtuais que as conexões com a internet possibilitavam. Fizemos do território 

online um espaço produtivo de pesquisa, a partir da imersão netnográfica, entendemos 

que a “juventude contemporânea está imersa no universo cibercultura” (SALES, 2014, p. 

114), desenvolvendo hábitos e comportamentos de acordo com uma noção de realidade 

ampliada (DOMINGOS, 2012, p. 04), esses novos hábitos permitem “que o usuário 

interaja com os objetos criados utilizando as próprias mãos, como também coletar 

informações no mundo virtual”. Estes aspectos se referem às possibilidades que os/as 

usuários/as possuem ao estarem em conexão com o digital. O óculos 3D34, comercializado 

por muitas empresas de smartphones é um exemplo e permite que o sujeito tenha a 

sensação de que faz parte do jogo, de que está naquele universo apresentado pelo 

aplicativo móvel, seja ele qual for. Deste modo, alocamos o campo de pesquisa em um 

entrelugar situado simultaneamente entre as conexões face a face e as relações virtuais, 

ou seja, entre terra e nuvem, na diluição das fronteiras que a liquidez traz em seu mover. 

Uma metodologia de pesquisa é sempre pedagógica porque se refere a um 

como fazer, como fazemos ou como faço minha pesquisa. Trata-se de 

caminhos a percorrer, de percursos a trilhar, de trajetos a realizar, de formas 

que sempre têm por base um conteúdo, uma perspectiva ou teoria. Pode se 

referir a formas mais ou menos rígidas de proceder ao realizar uma pesquisa, 

mas sempre se refere a um como fazer. Uma metodologia de pesquisa é 

                                                 
33 As discussões relacionadas aos aspectos de gênero fazem parte do corpo discursivo da dissertação, mas 

não foram contempladas neste artigo . 

34 Gear VR: Samsung lança óculos de realidade virtual para o Galaxy Note 4. Disponível em: 

https://www.tecmundo.com.br/samsung/61509-gear-vr-samsung-lanca-oculos-realidade-virtual-

dispositivos-moveis.htm. Acesso em 03/02/2017. 
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pedagógica, porque se trata de uma condução: como conduzo ou conduzimos 

nossa pesquisa (MEYER E PARAÍSO 2014, p. 17) [grifos das autoras]. 

 

Ao encontrarmos no pensamento das autoras Meyer e Paraíso o termo condução, 

pensamos nos trajetos e percursos pelos quais esta pesquisa se moveu e no modo como 

se desenvolveu. No território dos Estudos Culturais, sob o viés pós-estruturalista, são 

realizadas escolhas distantes da segurança e das certezas que limitam fronteiras, o que 

não quer dizer que a pesquisa seja feita sem rigor científico. Na próxima seção, 

empreendemos alguns desdobramentos analíticos. 

“Eu permaneço no jogo onde quer que eu vá”: analisando um consumo que se quer 

ad aeternum 

Quem já não tem ou almeja ter um cartão de crédito? Mas não apenas a 

satisfação é de curto prazo. Em uma sociedade organizada em torno do 

acontecimento e da invenção, já não é mais possível falar de futuro, entendido 

como um tempo vindouro previsível, passível de ser planejado. Ainda que a 

previsibilidade do futuro sempre tenha tido boa dose de ilusão, na sociedade 

do capitalismo industrial ainda era possível se ter um relativo domínio sobre 

ele. Na sociedade do capitalismo cognitivo, o futuro abre-se para o devir. Um 

tempo vindouro inescrutável, imprevisível (SARAIVA; VEIGA-NETO, 2009, 

p. 7) 

 

 

Iniciamos esta seção intitulada com a locução latina “ad aeternum” a fim de 

questionar um consumo contínuo, sem final à vista. Sendo a sociedade contemporânea 

regida, dentre outros fatores, pela lógica do consumo, este é um elemento presente, de 

algum modo, nos jogos mencionados pelos/as jovens/as; reforçando as regras, preceitos 

e necessidades que interessam para manutenção da lógica capitalista neoliberal. 

 Alguns efeitos de sentido produzidos pelo jogo Mario Bros podem ser percebidos 

através do modo como o pequeno encanador italiano tem que vencer o inimigo, tendo 

além de força e poderes, estratégias declaradas, como a capacidade de pular grandes 

alturas e distâncias, ou estratégias surpresas no caso de soltar “bolas de fogo com flores 

mágicas”. O jogador precisa ter reflexos rápidos e se necessário ser capaz de jogar-se 

sobre o inimigo para eliminá-lo do caminho.  

 As exigências do jogo, suas fases e níveis refletem a fluidez já presente nas 

décadas de 80 e 90, cujas gerações X e Y (BAUMAN, 2001) foram educadas por este e 

outros artefatos culturais que travam conflitos entre individualidade, competitividade, 

entre outros, nas escolhas e ações dos/as jogadores/as, em constante necessidade de 

superação de obstáculos e na aquisição de “poderes” para vencer os que ameaçavam o 

seu reino, em defesa de uma suposta princesa. Salvamento este que reforça a ideia de 
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passividade e incapacidade da mulher para manter-se e proteger-se na vida. Richard 

Parker (2003, p. 128) menciona: 

Todos os machos e fêmeas biológicos devem ser submetidos a um processo de 

socialização sexual no qual noções culturalmente específicas de masculinidade 

e feminilidade são modeladas ao longo da vida. É através desse processo de 

socialização sexual que os indivíduos aprendem os desejos, sentimentos, 

papéis e práticas sexuais típicos de seus grupos de idade ou de status dentro da 

sociedade, bem como as alternativas sexuais que suas culturas lhes 

possibilitam. 

 

 A partir da exposição do autor é possível problematizar que as representações 

sobre sexualidade vêm sendo construídas e forjadas na cultura contemporânea de forma 

a criar e suscitar imperativos, como o imperativo da hetenormatividade (BRITZMAN, 

1996). Viver em uma cultura a qual possui a heterossexualidade como padrão de 

normalização consiste também em deparar-se constantemente com artefatos culturais que 

reforçam posições para homens e posições para mulheres. É possível dizer que o jogo em 

questão, mencionado pelos participantes do Fala Gurizada, não rompe com a cultura 

heteronormativa na trama do jogo. 

 Na esteira de análises sobre o exercício das pedagogias culturais e tecnologias de 

governo nos jogos mencionados pelos/as participantes do Fala Gurizada foi mencionado 

por pelo menos três dos/as jovens o jogo The Sims, sendo estes L_15, V.I_34 e M_29, 

os/as quais deram ênfase às possibilidades de construção da casa, planejamento dos 

espaços, criação de personagem e histórias. O referido jogo foi construído inicialmente 

como um simulador de arquitetura dos espaços, entretanto, a atuação dos/as Sims 

(personagens) ganhou mais ênfase, tornando-se um simulador de vidas. The Sims 4 

encoraja os/as jogadores/as para personalizar seu mundo com ferramentas novas e 

intuitivas, oferecendo-lhes a possibilidade de compartilhar facilmente sua criatividade 

com amigos e fãs35”. A empresa desenvolvedora do jogo trabalha em uma lógica do que 

denomina-se de capitalismo cognitivo, um capitalismo do acontecimento que não valoriza 

a durabilidade, portanto a cada período curto de tempo é criada uma extensão nova e mais 

aprimorada para o jogo, de acordo com uma lógica de gestão de projetos. 

O autor e a autora fazem menção ao fluxo cultural da instantaneidade, da 

efemeridade, da velocidade adaptados a uma lógica na qual as empresas consultam 

diversos setores do mercado na criação de seus produtos, endereçando-os para diversos 

estilos de jovens. Nesse fluxo contínuo de criação apresento alguns títulos de pacotes de 

                                                 
35 Disponível em: http://pt-br.sims.wikia.com/wiki/The_Sims_4. Acesso em: 23/01/2017. 
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extensão existentes para a franquia The Sims com o intuito de problematizar os padrões 

de vida que estão sendo veiculados, educando os sujeitos contemporâneos de acordo com 

a lógica do consumo possivelmente alinhada com os projetos do capitalismo cognitivo. 

Destacamos: Vida de Universitário, Superstar, Vida Noturna, Ao Trabalho, Gozando a 

vida, Encontro Marcado, Ambições, Volta ao mundo e Acelerando, apenas para citar 

alguns exemplos das ofertas de expansão dos jogos que acompanham os movimentos da 

sociedade contemporânea. Na última versão (The Sims 4) lançada em 2014, por exemplo, 

o/a jogador/a pode desempenhar multitarefas através de seu Sim, praticando várias 

atividades simultaneamente, como alimentar-se e conversar ao mesmo tempo. Também 

foram adicionadas emoções e reformulações estéticas, como mudança de corpo.  

Elisângela Madruga, Camila Magalhães e Paula Henning (2016, p. 14) reforçam 

que “sujeitos são capturados, conquistados, ou ainda, impressionados pela engenhosidade 

dos novos games”. O que também pode ser percebido no terceiro artefato cultural 

mencionado pelos/as participantes da pesquisa, o jogo Guitar Hero36, o qual encontra 

algumas similaridades ao disparador de discussão Just Dance Now, abordado 

anteriormente. Ambos possibilitam ao/as jogadores/as a possibilidade de jogar sozinho/a 

ou interagir com outras pessoas através dos lugares convencionados de comunicação em 

rede. E também proporcionam ao/à usuário/a que coloque o corpo em movimento. Com 

efeito, os dois jogos possuem algumas distinções, estando estas relacionados com seus 

modos de endereçamento, segundo a estudiosa Ellsworth (2001, p. 47) “o modo de 

endereçamento envolve história e público e expectativa e desejo” baseada nesta autora 

proponho o seguinte o questionamento – quem o Guitar Hero pensa que são seus/suas 

jogadores/as?  

É possível dizer que seja um público que goste de música, toca ou tem vontade de 

tocar guitarra, identifica-se com seus/suas ídolos de alguma maneira, mesmo estes/as 

sendo SuperStars. Os/as apreciadores/as do Guitar Hero possuem diferentes idades, 

dentro do espectro flexível que compõe a juventude atual, todavia, há uma parcela 

significativa de adultos jovens, que independente da classe social priorizam a satisfação 

de seu desejo de “fazer parte do universo da música”. Investindo na compra do material 

para jogo, composto por um controle em forma de guitarra em tamanho real e o CD para 

                                                 
36 Guitar Hero. O que é? Como se joga?  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ve7T9qoWE4Y. Acesso em: 23/01/2017.  
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rodar na plataforma que o sujeito possuir, e também na compra de passes para 

participação em lives37, na expectativa do reconhecimento por uma plateia de um show 

real.  

O Guitar Hero constitui-se em um jogo que além da interação no ciberespaço se 

estende a outros modos de relacionamento, intermediando conversas e encontros para a 

formação de “bandas” nos desafios, mobilizando os interesses dos/as apreciadores/as do 

Guitar Hero não apenas quando conectados/as, mas nas atividades cotidianas, antevendo, 

planejando e projetando o prazer, a satisfação de jogar novamente.  

Na sequência do GuitarHero, o próximo artefato cultural mencionado pelos\as 

integrantes do Fala Gurizada, foi o Poker Stars, o qual contribuiu para a problematização 

sobre os modos como são educadas às juventudes por meio das mídias digitais, em meio  

aos desafios do processo de articulação entre as teorias que me potencializaram o voo e a  

escolha metodológica que simbolizou a rota que se fazia e refazia a cada movimento pelos 

lugares convencionados de comunicação em rede. Espaços caracterizados por múltiplos 

moveres, os quais atuam na construção e desconstrução continua de discursos. 

E foi neste fluxo de movimento, aceitando e percorrendo as correntes dos ares 

encontrados a partir do disparador trazido pela participante V.I_34 que me deparei com a 

seguinte frase no site do Poker Stars mencionada pelo jogador de futebol português 

Cristiano Ronaldo “Eu permaneço no jogo onde quer que eu vá”.  

 

 

                                                 
37 No modo live do Guitar Hero os gráficos e personagens em animação foram substituídos por shows reais 

de bandas conhecidas globalmente. O/a jogador/a possui uma plateia e esta reage conforme o desempenho 

de sua performance. Disponível em: http://www.techtudo.com.br/review/guitar-hero-live.html. Acesso em: 

23/01/2017.  
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Figura 17 – Mobile Poker Stars. Disponível em: https://www.pokerstars.com. 

Acesso em: 24/01/2017.  

Ao lermos esta frase foi como se sua sequencia estivesse pontilhada na tela: “Eu 

permaneço no jogo onde quer que eu vá porque estou em um lugar convencionado de 

comunicação em rede”. O Poker Stars constitui-se uma plataforma de Poker online que, 

como outras plataformas para entretenimento apresentadas neste capítulo, possibilitam 

ao/à usuário/a uma possibilidade de auto sequestro. 

A estruturação do jogo propõe uma mudança de ênfase na representação de 

trabalho implicada no jogo, a qual pode ser explicada por Costa (2006, p. 2-3) ao referir-

se as “recentes formas de assujeitar, subjetivar e narrar as identidades, formas estas 

forjadas no cenário pós-moderno, na cultura do espetáculo, da visibilidade, do consumo, 

da comunicação, das mídias, dos computadores, da indústria cultural, da flexibilidade, da 

descartabilidade”. Deste modo é possível perceber que a empresa proprietária da 

plataforma Poker Stars por meio destas subjetividades apresenta aos/às usuários/as uma 

nova perspectiva sobre o ato de jogar, deslocando o/a jogador/a do papel social de 

“malandro” para o de um trabalhador expertise em pôquer, bem remunerado, inteligente 

e estrategista. O que passa a conferir ao/à jogador/a um status social respeitado, diferente 

do que talvez acontecesse em outras épocas nos cassinos e clubes de jogos de mesa. Estas 

questões são inclusive mencionadas pelo jogador profissional de pôquer André Akkari 

em seu blog38 intitulado Aakkari. 

Essa migração conceitual interage com as juventudes e as educam no 

esmaecimento das fronteiras que tensionam estereóticos estabelecidos de meados do 

século XX para uma geração denominada de Y, nascida nos anos 80, a qual não possui 

os mesmos receios da geração que a precedeu, a geração X (BAUMAN, 2011). A geração 

Y traz consigo o arrojo necessário para aventurar-se no universo do Poker Stars, pois seus 

integrantes valorizam a realização pessoal na efetivação do trabalho, logo, não vê 

problemas, se é que existem, em ganhar seu sustento fazendo o que gosta, no caso, 

jogando profissionalmente Poker Stars.  

O Poker Stars é regido, portanto, por estratégias de governo imbricadas ao 

neoliberalismo (VEIGA-NETO, 2014), o qual usualmente utiliza-se de facetas para 

angariar a aceitabilidade da sociedade em geral, com ações que envolvem práticas 

                                                 
38Disponível em: https://aakkari.wordpress.com/2014/04/26/um-novo-poker-e-o-novo-malandro/. Acesso 

em: 24/01/2017. 
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empresariais de responsabilidade social, o Poker Stars busca captar olhares benevolentes 

através da realização de eventos beneficentes para doações à instituições sociais, 

filantrópicas, e/ou nações vítimas de catástrofes naturais, como no caso do Nepal em 2015 

que foi atingido por um terremoto e recebeu auxilio da Poker Stars, até o momento a 

mesma colaborou com US$ 7 milhões de dólares nestas causas sociais.  

 Essa cultura global é visibilizada no Poker Stars também pelo alcance a pessoas 

de diferentes países que têm possibilidades de partilhar por longos intervalos de tempo 

esses lugares convencionados de comunicação em rede (ZDRADEK, 2017), sem 

contudo, estarem interessados/as no/a outro/a com quem jogam e sim na realização de 

seus desejos e desafios. Sobre isso a participante V_34 do Fala Gurizada se posiciona 

sobre o Poker Stars ao contar sua vivência nos chats de mesa com pessoa de diversas 

partes do mundo: 

 

 

 

 

Como é possível perceber, V_34 entra em salas que giram em torno de valores 

baixos, porém a Poker Stars disponibiliza salas com valores bem mais elevados. A gama 

de interesses pode ser composta pelas identidades e subjetividades de cada um/uma 

podendo estes/as ser: dinheiro, fama, status, narcisismo, hobby ou quaisquer outros que 

passam pelo viés do individualismo característico da modernidade líquida. Sobre o que 

Fischer (2012, p. 132) argumenta que: 

[...] configura-se em nossos tempos uma progressiva transformação do espaço 

e do debate públicos; estes se apoiam bem mais nas experiências singulares, 

particulares, nas emoções, no exemplo e no sucesso individual, no elogio 

narcísico do corpo e da narrativa do “eu”, no controle dos gestos mínimos, na 

vigilância de uma sexualidade sempre incitada – do que nas práticas políticas 

mais amplas ou nas experiências solidárias abertas ao outro e ao diferente, para 

além do reduzido espaço individual. 

. 

 Seguindo o fio condutos desta análise apresento o último artefato cultural 

mencionado pelos/as participantes do Fala Gurizada, o qual é intitulado de RPG, este jogo 

também se situa na lógica apresentada até o momento, organizando-se em torno das 

práticas de consumo e de satisfação pessoal por meio da interpretação de personagens em 

um mundo imaginário. Existe todo um aparato aliado ao jogo, são miniaturas dos 

personagens e acessórios para ornamentar as partidas que se desenvolvem através de 

roteiros e características de personagens descritas em livros, o mais popular destes se 

V_34: Mas as mesas duram pouco e não se adicionam amigos como redes sociais. É uma conversa curta 

mesmo. O jogo é movido por apostas. Sempre entro em jogos de dez centavos e 360 participantes. Dura 

em média 1h e 30 a 3h e só paga para entrar no jogo.  
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intitula Dangeons & Dragons (Masmorras e Dragões). As histórias versam em torno de 

literatura fantástica, em universos imaginários povoados por seres fantásticos e 

mitológicos, exigindo dos/as jogadores/as estratégias inteligentes e variadas para superar 

os constantes desafios propostos, bem como rapidez de raciocínio para fazer escolhas 

perante situações inusitadas e imprevistas.  

Travis Limbert (2012) realizou um estudo sobre a comunidade de jogadores/as 

que se reúne para partidas de Magic, um jogo de cartas criado em 1993. A pesquisa 

explora o sucesso do jogo entre os/as jovens nas últimas duas décadas, dando condições 

para compreendermos como o universo dos jogos tem se tornado uma expressão cultural 

jovem. O consumo no artefato cultural Magic também está posto, algumas cartas39 podem 

custar mais de trinta mil reais. Bons jogadores/as conseguem algumas cartas com valores 

altos nas próprias partidas, como premiação. O Magic é um fenômeno jovem e segundo 

o estudioso “Magic é amigos, amizades, um passatempo, um hobby, um trabalho, uma 

comunidade, um relaxante do stress, uma emoção, uma identidade, diversão. Ou seja, a 

magia importa40” (LIMBERT, 2012, p. 104).  

Este jogo possibilita uma ancoragem local, pois acontece um processo de 

interação entre as pessoas que atuam como personagens na trama. Partindo das colocações 

do grupo pesquisado adentrei no universo do RPG por meio da metodologia netnográfica 

e observei no exercício da pesquisa na rede on-line, a fertilidade implícita nesse processo, 

em face da multiplicidade de conhecimento disponível nos diferentes canais do 

ciberespaço.  

O RPG, enquanto artefato cultural pode potencializar a compreensão dos 

significados produzidos pelas juventudes do contemporâneo, que transitam nos entre-

lugares (BHABHA, 2013) da nuvem, vivenciando virtual e físico, quase ou 

simultaneamente, convivendo com diferentes pedagogias e modos de ensinar e aprender, 

nem sempre considerados no contexto educacional legitimado socialmente, a escola. 

Sobre o que Dagmr Meyer e Marlucy Paraíso (2014, p. 28) contribuem com uma 

importante reflexão. 

[...] este nosso tempo vive mudanças significativas na educação porque 

mudaram as condições sociais, as relações culturais, as racionalidades. 

                                                 
39 Site de vendas. Disponível em: http://www.ebay.com/itm/Magic-MTG-Unlimited-Black-Lotus-BGS-9-

5-9-5-9-5-10-9-GEM-MINT-POWER-

/332091350375?hash=item4d522fdd67%3Ag%3A5LUAAOSwA3dYeTFn. Acesso em: 25/01/2017.  

40 Tradução nossa. 
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Mudaram os espaços, a política, os movimentos sociais e as desigualdades. 

Mudaram também as distâncias, as geografias, as identidades e as diferenças. 

Mudaram as pedagogias e os modos de ensinar e aprender. Mudaram as 

estratégias de “colonizar”, de educar e de governar.  

 

O Role Playing Game – RPG, este jogo de interpretação de papeis dialoga 

intimamente com essas mudanças, que transparecem no modo de se relacionar entre si e 

com outros contextos vivenciados pelas juventudes, assim como também conversa com a 

construção das identidades, das diferenças, das racionalidades dentre outras 

possibilidades de subjetivação inauguradas na cultura líquido-moderna. “A subjetivação 

cultural, por sua vez, reveste-se quase sempre de peculiaridades que acionam o lúdico, a 

fascinação, o deleite, ou seja, somos subjetivados na fruição e no prazer, ou na expectativa 

destes; nestes casos parece que não há resistência” (COSTA, 2006, p. 4-5).  

A fruição e o prazer, o fascínio pelo lúdico e os modos de subjetivação implícitos 

no deleite dos/as jogadores/as é um aspecto presente em todos os artefatos estudados nesta 

primeira categoria de análise; destacam-se também os minuciosos modos de 

endereçamento com que estes artefatos culturais encontram territórios férteis fazendo 

parte do cotidiano dos/as jovens e constituindo seus modos de ser e agir.  

Nesse contexto, a vida dos jovens se mostra marcada também pela globalização 

econômica e cultural, questão que transparece pelo imperativo de uma única 

linguagem/idioma nos produtos comercializados, a língua inglesa. Gisvaldo Silva (2009, 

p. 53) analisa esse processo enfatizando que essa utilização de anglicismos denota 

também a busca por um selo de qualidade. “Assim, o inglês parece ser uma espécie de 

passaporte para que os sujeitos possam consumir não apenas o anuncio e o artefato a que 

se refere, mas também o mundo da elegância e sofisticação associado a tudo isso”. Dois/as 

dos/as participantes do grupo Fala Gurizada deram indícios que me possibilitam reafirmar 

a problematização feita pelo autor sobre o imperativo do inglês.  

 

 

 

 

 

De acordo com L_15 é possível perceber a dificuldade em compreender outro 

idioma, fazendo com que os/as jogadores necessitem desenvolver habilidades com a 

língua inglesa ou estratégias que lhe permitam a compreensão, como ferramentas de 

tradução instantâneas. Outro aspecto que pode ser analisado a partir da fala de M_29 é a 

L_15: Já deixei de jogar esses jogos porque a maioria é em inglês e eu não entendo nada e desisto. 

M_29: Quando eu era pequeno e jogava no Nes (nintendinho ou Family para alguns) todos os jogos eram 

em inglês e japonês. Sempre foi um desafio. E acabei me dedicando a aprender o inglês. Nunca fiz curso 

mas hoje me viro razoavelmente.  
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questão da possibilidade de auto-aprendizagem, ou o desenvolvimento de uma 

aprendizagem intuitiva, que faça com que o/a jogador/a aprenda minimamente os 

comandos para conseguir sua fruição. 

Outro aspecto que emerge refere-se ao flexível espectro que constitui as 

juventudes contemporâneas, o qual pode ser percebido pelas diversas faixas etárias que 

se identificam e se tornam jogadoras, bem como por meio da mudança na classificação 

indicativa dos jogos. Sinalizando um provável começo para o período conceituado como 

juventude, o qual é convocado por estes artefatos, mas não existe uma limitação 

indicativa, pois o mercado dos jogos de entretenimento que opera no ciberespaço se 

utiliza de um aparente desejo do adulto em ser e agir como um jovem. Na modernidade 

sólida (BAUMAN, 2001) o mundo dos adultos se distanciava de forma acentuada, pois 

existiam diferentes marcadores para o ingresso na fase adulta e saída da puberdade 

(KEHL, 2007). Segundo Celso Vitelli (2002, p. 27) “Ainda assim, com aparente 

jovialidade, o mundo dos adultos mantinha-se com seus saberes e segredos estritamente 

próprios, com seus códigos e distinções entre o bem e o mal e seus valores definidos, 

mesmo que questionáveis”. Na modernidade líquida (BAUMAN, 2001), critérios 

biológicos não caracterizam mais as juventudes de forma determinista. O material 

empírico e netnográfico analisado sobre o The Sims mostrou que este alterou seus 

indicativos de 16 para 12 anos. 

Os jogos Mario Bros, Guitar Hero e Just Dance Now são considerados livres. 

Apenas o Poker Stars e o RPG trazem indicativos referentes a maior idade para 

usuários/as. No caso do RPG, apesar do indicativo, não há formas de controle na compra 

do material para o jogo, somente na plataforma do Poker Stars encontra-se divulgado os 

termos e condições para ingresso do/a usuário/a nas mesas de jogo, alertando que a 

qualquer momento poderá ser exigido o envio da documentação que comprove a maior 

idade brasileira (18anos).  

 

Posicionamentos finais 

Apresentamos tais problematizações com a intenção de refletirmos sobre o fato de 

que as empresas responsáveis pela comercialização destes jogos digitais não estão 

preocupadas com o fato do/a jogador/a ser adulto/a ou não, pois estas empresas já 

perceberam que crianças, jovens e “jovens adultos” possuem interesses em comuns, 
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sendo as juventudes fatias privilegiadas do mercado, quanto mais sujeitos identificarem-

se nessa faixa, maior será o leque de abrangência das empresas.  

[...] a partir do nexo entre a cultura juvenil e o complexo crescentemente global 

da mídia, está emergindo uma formação de identidade inteiramente nova. 

Descrevemos este fenômeno, por enquanto, e com toda a dúvida devida, 

utilizando o termo “subjetividade pós-moderna”, compreendendo por isso uma 

efetivação particular da identidade social e da agência social, corporificadas 

em novas formas de ser e tornar-se humano (GREEN e BIGUM, 2013, p. 208).  

 

Nesse contexto, os/as jovens são, de acordo com os autores, cada vez mais 

gestados/as e subjetivados/as na e pela cultura contemporânea, “diferentemente 

motivados/as, desenhados/as e construídos/as” (ibidem, p. 207). Ou seja, cultura juvenil 

e sociedade de consumidores/as se tornam um processo imbricado para as 

inteligibilidades da matriz social (BAUMAN, 2001). Para jogar quaisquer jogos 

analisados, o sujeito contemporâneo precisa ter poder de endividamento, domínio da 

língua inglesa, ter tempo e ambição, ad aeternum. Para escapar das investidas dessa 

racionalidade é preciso antes de tudo, duvidar e perscrutar o lugar do meio, a morada da 

duvida. Este jogo é fruição ou neste lazer estou trabalhando para maquinarias neoliberais 

de governo de um corpo coletivo?  
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RESUMO 

O artigo que ora se apresenta realiza um processo de análise sobre estética e cultura visual, ao 

apresentar a concepção de estética em diferentes autores, dentre estes: Rosenfield (2006); Meira 

(2007), Maffesoli (1997) e Baumgarten a partir dos estudos de Tolstói (2016). Nesta esteira de 

pensamento realiza uma abertura a um possível conceito de Cultura Visual e sua inter-relação 

com o plano das artes visuais, atravessado pela análise da pop art e da land art como dois 

movimentos artísticos díspares que fazem uso da imagem como recurso para registro e 

propagação de suas obras. Apresenta, ao final de sua escrita, uma experiência prática a partir dos 

estudos da land art, com uma turma do nono ano do ensino fundamental em uma escola pública 

da rede estadual de ensino, na tentativa de colocar em funcionamento os conceitos abordados no 

decorrer do texto. Propõe uma suspensão do pensamento ao apresentar as possíveis relações entre 

arte e cultura visual como veículos complementares e não excludentes, ao demonstrar que não 

existe uma ação prática desfocada de seu estudo teórico.  

 

Palavras-chave: Arte; Estética; Experiência. 
 

1. Interjeições: arte(s) 

 Um corpo circunscreve um território, espraia, esparrama-se, põe-se em contato 

com múltiplas superfícies, interage e se permite penetrar e ser penetrado pelo inusitado, 

o desconhecido, o que causa temor e tremor. Há um sentimento de urgência, uma 

necessidade de conexão, de pôr-se em contínuo movimento mesmo sem sair do lugar, não 

há tempo, o ar torna-se rarefeito existe um frenesi que impulsiona um agir ininterrupto e 

irreflexivo, nesta situação, torna-se premente criar estratégias de lentidão.  

 Lentidão não significa parar, ficar estático, amortecer os sentidos, mas sim, 

colocar o corpo em atenção, aguçar a percepção, vislumbrar os movimentos, viver 

experiências estéticas, num fluxo de relações sensíveis. Uma experiência estética mostra-

se como potência de viver um gozo coletivo, uma vivência intersubjetiva, opera com 

estados de vibração, interatividade, interação, que podem vir a produzir enlaces afetivos.  

A cultura visual, para tornar-se um trabalho criador necessita de filtros críticos, 

sensíveis e operativos (MEIRA, 2007), destoando das características da pop art que, em 

sua origem visava à criação de uma arte popular feita para o grande público; efêmera que 

mailto:jesicahencke@gmail.com
mailto:ursularsilva@gmail.com
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pudesse ser extinta a qualquer momento; descartável; barata; produzida em massa; 

dirigida a uma camada populacional jovem; sexy; espirituosa e glamourosa, tais 

características se confundem com a produção massificada de imagens na 

contemporaneidade. 

 A pop art mostrou-se como um movimento irônico e contestador dos cânones 

clássicos da arte, na tentativa de eliminar os valores artísticos tradicionais, sua 

irreverência conseguida através do excesso, da exploração da propaganda e do consumo 

em massa, enaltecendo o hiper-realismo, apresentavam traços descarados da modernidade 

e a lógica do consumo, na qual tanto uma lata de sopa como uma banda de rock pode ser 

consumida, apreciada e descartada. A pop art nunca foi um movimento coerente, visto 

que cada artista possuía seus próprios princípios, teve uma duração efêmera que, 

certamente, deixou marcas perceptíveis nos processos de exploração da imagem atuais. 

Pode-se dizer que a pop art foi um dos primeiros movimentos da arte que procurou 

questionar o lugar do artista e de seu produto. 

 Em contraposição a pop art seu excesso e rapidez há a land art, um movimento 

de contato com a natureza, de interação entre corpo e produção artística. A busca por 

novos lugares, outros espaços de inserção da arte, uma ruptura com a repetição, a pressa 

e a massificação do acesso. Os artistas da land art exploram as potências do espaço 

natural, das paisagens que percorrem, do meio ambiente tanto por seus materiais como 

por sua localização. Cabe destacar que ambos os movimentos artísticos enfatizam o uso 

da imagem como potência para o registro e disseminação da obra produzida.  

 A arte funciona como uma forma de resistência, por suas formas, pelos gestos, 

pelas proposições, para dar sentido ao sensível. Ver, não significa tocar, a separação dos 

corpos faz-se conexão pela imagem (MEIRA, 2007). A arte possibilita operar com as 

imagens, agregar formas, gestos e vínculos. 

O pensamento estético está ligado às sensações, os sensores do corpo que 

promovem a experiência, a interface com a vida. A experiência corporal agenciada pela 

land art, por exemplo, promove um acontecimento relacional e sensível ligado à vida e à 

cultura de modo labirintado. “O papel da arte é retirar as sensações do fisiologismo 

biológico, psicológico e social, abrir as asas da mente e dos saberes do corpo, para imantar 

e contaminar energeticamente um contexto facilitador aos atos de criação” (MEIRA, 

2007, p. 67). O traço, o gesto, o sentido, o rastro, o encontro, os desencontros, as 

possibilidades, o inusitado, a poética, a estética e a política, os entrelaçamentos e as 
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construções são mecanismos que promovem o ato de fazer arte e tornar a vida uma obra 

de arte, na qual os acontecimentos penetram na carne, tocam a superfície da pele e 

germinam o aprender.  

 

2. Rasgos: composições estéticas 

 O que é arte? O que pode a arte? Por que isto é arte? O que é estética? Como 

ocorre uma experiência estética? Dúvidas que perpassaram séculos e permeiam o 

imaginário de múltiplos estudiosos, não são questões de simples resolução, visto que, não 

existe uma resposta única e universal, as possíveis ponderações são sempre provisórias, 

efêmeras e, porque não dizer, contraditórias. 

 
Uma definição de arte não existe; as existentes, tanto as metafísicas quanto as 

práticas, resumem-se a uma mesma definição subjetiva, que, por mais estranho 

que possa ser, é a visão da arte como manifestação da beleza, e da beleza como 

aquilo que agrada (sem suscitar desejo) (TOLSTÓI, 2016, p. 51). 

 

 Pode-se dizer que a arte configura uma composição de rasgos, fragmentos, 

pedaços contraditórios e imperfeitos, um plano de questionamentos e relações calmas e 

turbulentas, lentas e apressadas, flexíveis e estáticas, inquietas. Um espaço de 

experimentações, proposições, invenções, transfiguração e diluição dos espaços, onde 

não há uma precisão matemática e certeza geométrica, cujos valores de simetria, 

harmonia, unidade na diversidade, figura fundo, linearidade e plano cartesiano não são os 

elementos primordiais e constitutivos do fazer arte, e sim, alguns instrumentos que 

compõem o plano de criação.  

 Neste instante, ao falar de rasgos conceituais cabe inserir o tema das composições 

estéticas, mas afinal, o que é compor? Neste espaço de análise alude a fazer uso de uma 

multiplicidade de elementos a fim de constituir um sistema de compreensão. Viver imerso 

por pensamentos divergente, privilegiar as conexões e superfícies de contato, as dobras, 

as flexões, as fendas, os poros, as trocas, os encontros, os dilemas, duvidar das certezas, 

questionar o inquestionável, percorrer o senso comum e compreender o pensamento 

científico, duvidar das verdades universais. 

 A arte, a estética e a beleza, são termos conceituas que abarcam inúmeras 

definições, em alguns casos complementares, em outros contraditórios. Para fins de 

compreensão, será feito um recorte atravessado pelo conceito de estética em Rosenfield 

(2006); Meira (2007), Maffesoli (1997) e Baumgarten a partir dos estudos de Tolstói 
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(2016), têm-se consciência de que esta é uma escolha conceitual dentre uma 

multiplicidade de filósofos estetas.   

 
A palavra “estética” vem do grego aísthesis, que significa sensação, 

sentimento... a estética analisa o complexo das sensações e dos sentimentos, 

investiga sua interação nas atividades físicas e mentais do homem, 

debruçando-se sobre as produções (artísticas ou não) da sensibilidade, com o 

fim de determinar suas relações com o conhecimento, a razão e a ética 

(ROSENFIELD, 2006, p. 07). 

 

 Na concepção de Rosenfield (2006), a origem do termo está diretamente 

relacionada com a carne, o corpo que pulsa, vibra e se sente apto a viver sensações que 

abalam sua estrutura biológica e mental. Para fins didáticos, há uma separação entre 

mente e corpo, entretanto compreende-se que o ser humano é uma unicidade e as 

afetações estéticas colocam em funcionamento este corpo uno, no qual as experiências 

causam oscilações físicas e fomentam pensamentos, questionamentos e inquietações.  

 Uma experiência estética só ocorre quando o corpo está aberto às vibrações, 

sensibilidades e influências tanto internas como externas, num movimento de estar 

disposto à: sentir os fluídos do ambiente deixar-se penetrar pelas relações, não endurecer 

os pensamentos em certezas e modelos pré-fabricados, estar junto, experimentar 

emoções, sentimentos e paixões, silenciar os pensamentos e acalmar os batimentos 

cardíacos, confiar no desconhecido,  

 “Em síntese, essa estética é uma maneira de designar a interação constante, a co-

presença mais ou menos intensa que tende a se amplificar na vida social” (MAFFESOLI, 

1997, p. 243). Viver uma experiência estética requer um processo de reeducação dos 

cinco sentidos, retirando-os de um procedimento anestésico oportunizado pelas relações 

de trabalho atuais, os sistemas de interação e convivência social, o isolamento 

autoimposto decorrente do desenho da cidade contemporânea, a universalização dos 

aparatos tecnológicos e o sistema de conexão via rede sem fio, dentre outros aparatos 

contemporâneos que visam à solidão e o isolamento, ampliando o leque de doenças como 

síndrome do pânico e depressão. Faz-se jus a um processo de transformação no qual a 

sagacidade da pele em contato com uma infinidade de espaços e referências mede as 

experiências, oportuniza encontros sensíveis e tangencia relações mediadas e imediatas 

atravessada pela sensação. 

 Vive-se imerso num fluxo contínuo de estimulações estéticas, as quais, em 

decorrência da agitação contemporânea não nos afeta, atravessa nosso corpo como uma 

neblina densa e deixa apenas uma umidade em nossa pele, quase imperceptível. Turbilhão 
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de informações, excesso de trabalho, preocupações díspares, informações em escala 

fenomenal, tráfego intenso de automóveis, buzinas, freadas, semáforos com suas luzes 

intermitentes, batimentos cardíacos acelerados, intensidades efêmeras que não promovem 

encontros sensíveis e experiências, configuram apenas um cansaço físico e mental.  

 É só num encontro que um corpo se define, já dizia Corazza e Silva (2003), 

encontro é a palavra chave, a potência do existir. A estética surgiu por uma necessidade, 

à interface de promover encontros e compreender o sentido das interações. 

 Entre seu nascimento e os tempos atuais, o conceito de estética sofreu inúmeras 

modulações, modificações e transgressões, sua permeabilidade possibilita diversidade de 

olhares e compreensões, ou melhor, fomenta a multiplicidade de encontros. Estar junto, 

unir teoria e prática, ação e reflexão, corpo e mente, inteligível e sensível, vibração. Não 

é concebível reduzir a estética ao verbalizável, a linguagem, adentra-se no campo do 

silêncio, do que não pode ser dito, mas em contrapartida pode ser sentido, nega os padrões 

formalistas ao configurar outras maneiras de pensamento.  

 Individualmente, isoladamente um corpo tem pouco sentido, interessa notar o com 

(tato) o encontro, atravessado por afetos, movimentos, articulações, vivencias e 

experimentações. Sua capacidade de inventar e reinventar-se. Meira (2007) demonstra 

que pouco vale uma imagem, uma presença sem vivência. Em seus estudos mostra que a 

arte é pretensiosa ao tentar capturar a vida onde ela se escondeu ou se camufla para olhar, 

mesmo nas coisas simples e banais. Em suas proposições inverte a lógica do pensar o 

outro e passa a investigar o próprio ato criador, fazer perguntas ao seu corpo, perceber as 

implicações e sensações dos gestos, dos movimentos, dos encontros, dos conhecimentos, 

estar junto para aprender de modo a fazer sentido, constituir compreensões: por que faço 

o que faço? Como o que faço torna-se arte? Como me sinto nos encontros e como estas 

experiências me afetam? De qual maneira estes processos de aprendizagem fomentam o 

meu ser sensível?  

 Compor é unir, colocar o sinal de mais (+) nas relações: corpo + arte + experiência 

+ estética e muitos outros mais poderão vir, a arte não está ai para (re) apresentar o visto, 

o vivido, o pensado e interpretado ela não representa o mundo, não cria uma forma de 

realidade transversal e universal, por outro lado, apresenta, coloca em presença, mostra, 

faz emergir o que está sob a neblina, propõem questionamentos, investigações, 

intensidades.  
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 Arte no corpo, arte na interação, na inclusão dos afetos, percepções, 

questionamentos, formas de produzir atravessada por perguntas, inquietações, medos. “O 

pensar é o momento do choque do encontro com o outro do pensamento” (CORAZZA, 

SILVA, 2003, p. 62), neste choque pode ocorrer o aprender como um momento de 

conjunção, não de assimilação, transmissão e imitação, o encontro com o outro do 

pensamento produz inquietações e rompe com o faça assim e envolve-se no fazer junto. 

Aprender a nadar com a onda do mar, a cozinhar com o vapor da fervura, compor pontos 

singulares de seu próprio corpo com os elementos que instigam e desmembram o ser. 

Transportar-se para um mundo intenso, desconhecido, desafiador e inconstante.  

 Maffesoli (1997) refere-se ao estar-junto comunitário, atravessado pela dimensão 

estética numa possível transfiguração do político, ao romper com a representação, torna-

se potência de transformação do imaginário contemporâneo. Opõe-se ao individualismo 

narcisista que cria barreiras entre as pessoas, promove o desencontro e germina o 

isolamento. O estar-junto não se limita às relações face a face, pode ocorrer mediada pelos 

veículos midiáticos. À cidade tornou-se um espaço afetivo de relações, no qual “reforça 

o fato de que só existo em relação ao outro, na relação com o outro, sob o olhar do outro” 

(MAFFESOLI, 1997, p. 245). 

 

[...] Fazer estética não é adaptar-se ao mundo como ele é, ou assimilar esse 

mundo como parâmetros impostos, ainda que liberais, libertadores, 

democráticos. É mostrar o que pode fazer sentido, o que põe em crise os 

significados e as práticas, através da reflexão sobre o imprevisível, o 

imponderável, o complexo e o incalculável (MEIRA, 2007, p. 27). 

 

 Fazer estética é duvidar do que está dado, do explícito, do modelo, da norma e do 

padrão. É promover o encontro com o outro, fomentar a relação em sua complexidade, 

importa perder tempo para aprender, deixar-se sensível as metamorfoses que escapam ao 

controle da ordem lógica, do significado e do valor. É permitir-se enamorar-se, amar, 

introduzir o tempo não cronológico ao pensamento, divagar, deslocar-se pelo espaço e 

promover a interação do corpo com a corporeidade do meio. “[...] O pensamento estético 

opera em rede e de modo transversal a sua produtibilidade, em função da imanência de 

toda obra humana” (MEIRA, 2007, p. 24). Temos um desejo e trabalhamos até que ele se 

concretize, na estética há uma simultaneidade entre o visível e o sensível como potência 

do ato de criação, as relações ocorrem de forma concomitante e simultânea no plano de 

imanência, ou seja, o tempo presente. 
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3. Tropeços: cultura visual  

 Tropeçar, desequilibrar-se, criar confusões mentais, misturar conceitos, borrar as 

certezas e afirmações, deixar os questionamentos transbordarem. O visível transparece e 

aparece, há um movimento entre o real (dado e evocado) e o virtual (o que está em vias 

de acontecer, de se concretizar). As imagens visuais possibilitam viagens fora do corpo, 

encontros midiáticos, a arte constitui-se como uma experiência singular. “A arte é um dos 

dois órgãos do progresso da humanidade. Por meio da palavra, o homem se comunica em 

pensamento, e por meio das imagens da arte ele se comunica em sentimento com todas 

as pessoas, não somente do presente, mas do passado e do futuro” (TOLSTÓI, 2016, p. 

177).  

 O gesto é o movimento do corpo que ao olhar a arte, limitado por seus 

conhecimentos falhos, pelas influências da cultura visual, pelo excesso de informações, 

atrações e diversões, corrompe a percepção e o ato de afetar-se com a arte e com as 

imagens da cultura visual. A arte não está subsumida a cultura visual, da mesma forma, a 

cultura visual não se restringe a uma cultura da imagem aos domínios e operações 

imagéticas, transcende o campo perceptivo da visão. “O campo imagético é a cultura 

visual atual, o contexto estético de nossa experiência sensorial, a parte e o todo que nos 

toca ver para situar nossos saberes, nossos afetos, nossas percepções, além de um 

complexo mundo de formas ligadas a obras e processos de criação” (MEIRA, 2007, p.52). 

 Pode-se dizer que a cultura visual compreende uma forma de organização sócio-

histórica no que tange a percepção visual, num aspecto mais amplo: estético, político, 

moral e conceitual. De forma complementar, apresenta um modo social de organizar e 

criar visualidades (visão como forma socializada, que fomenta a distribuição e 

compartilhamento de imagens), distribuir e inscrever textos, num fluxo de relações 

técnicas que buscam tornar algo visível (virar público, comum), através da produção, 

reprodução e arquivamento de imagens. 

 O olhar torna-se um construtor de relações, há formas de perceber o espaço-

temporal por um olhar externo objetivo e sistemático, que intenta compreender 

determinadas relações, por outro lado, existe uma visão imersiva que penetra nos 

acontecimentos a partir de um olhar cauteloso, vigilante, cortês e desajeitado, e um regime 

de visão total que explora múltiplos ângulos, coloca em evidencia todas as faces, restringe 

a imaginação ao dado e explicitado, uma pornografia que desnuda toda e qualquer 



199 

 

possibilidade de pensamento. Experiências do olhar, que, podem ser confundidas com um 

sistema de controle e vigia.  

Estar no espaço público equivale a ser filmado, vigiado, perseguido por um 

determinado regime de visibilidade, colocar-se em evidência nas redes sociais é o 

equivalente a desnudar-se e permitir ao outro, formas díspares de intimidade. A cultura 

visual trabalha pelo arquivamento, presença, transfigura o humano e torna-o objeto, 

produz textos, demarca territórios, configura saberes e inventa formas de cultura. 

De acordo com o pensamento de Meira (2007) a cultura visual pode estar ligada a 

uma esfera estética, alterada pelas formas de trabalho que percorrem deste a exploração 

da natureza em sua forma virginal ou sua configuração através de imagens, à produção 

de obras ligadas socialmente a um trabalho de visibilidades, exigindo um pensamento 

visual-corpóreo, ao envolver: corpo, mãos, conhecimento sensível, experiência estética, 

difusão e transmissão por imagens. 

Assim, como a arte transita por uma multiplicidade de eventos e acontecimentos 

que agregam saberes, informações e conhecimentos a sua existência, em algumas 

situações aprisionando-a em concepções estáticas e, em outros casos decretando seu fim, 

“decretar a morte da arte foi uma tática de guerra contra a hegemonia da pintura e da 

escultura como formas de arte” (SANTAELLA, 2003, p. 317), a cultura visual não se 

resume a uma fatia da arte, mas configura-se como um conceito amplo, múltiplo e 

permeável.  

 Mirzoeff (2003) contribui na formação de uma compreensão acerca da cultura 

visual, ao destacar que a vida industrial moderna se desenvolve envolta por uma 

progressiva e constante vigilância visual. “Al mismo tiempo, el trabajo y el tiempo libre 

están centrándose progresivamente en los medios visuales de comunicación” (p. 17)41. 

Na atualidade, a experiência humana está se concretizando através dos atravessamentos 

e complexidades visuais, seja através das informações via satélites até as inserções que 

expõe as visceralidades do corpo. Não existem limites para a imagem. No emaranhado 

social contemporâneo há uma quase automatização da percepção, e os detalhes nuances 

e multiplicidades, somente tornam-se percebidos através do registro imagético.  

 Na ênfase pós-moderna o expectador não é um mero consumidor da imagem, mas 

torna-se um produtor. A cultura visual associa-se a este ponto de vista mais ativo - um 

                                                 
41 Ao mesmo tempo, trabalho e lazer estão progressivamente concentrando-se nos meios de 

comunicação visual (tradução livre). 
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campo cultural ampliado, o visual é colocado em debate, transformando-se num espaço 

de questionamento, criação e transformação de uma dada realidade, um território sempre 

desafiante e de constante interação social.  

 A cultura visual não depende da imagem em si, conforme Mirzoeff (2003), mas 

da tendência de plasmar em imagens o visual da existência, uma compreensão do mundo 

mais gráfica do que textual, o ato de visualizar necessita um processo de leitura, 

decodificação e experiência visual, ou melhor, um movimento de “alfabetização visual”. 

A cultura visual dá prioridade à experiência cotidiana do visual, mostra-se de forma 

dialética ao construir uma possível relação entre o observador e o momento do espaço e 

tempo passado e presente que a imagem representa.  

 A cultura visual, assim como a cultura de massa explora as ambivalências, 

interstícios e lugares de resistência que compõem a vida cotidiana, atravessado pelo ponto 

de vista do consumidor da imagem (MIRSOEFF, 2003).  De forma contínua aos estudos 

de Platão a imagem mostra-se como uma (re) apresentação da realidade social, assim, o 

que se vê e registra não é uma data realidade, mas, apenas sua cópia, imitação ou 

simulacro, o recorte de um olhar. 

 Compreende-se que a cultura visual é um campo de estudos e, pode ser utilizado 

pela arte-educação como um veículo para o processo de compreensão e uso de imagens, 

todavia uma não está submetida à outra. A cultura visual que interroga as visualidades, 

ou seja, o modo como vemos, suscita um tipo de pesquisa que questiona o modo como os 

discursos são pronunciados em diferentes épocas, suas múltiplas formas de manifestações 

afeta nossa maneira de ver, dizer, pensar e fazer. Sugere-se, através da cultura visual, que 

existe por traz das imagens um processo de produção como de recepção, criados a partir 

de um repertório cultural e historicamente datado.  

 O trabalho com imagens, a partir da ótica da cultura visual, possibilita em algumas 

situações uma compreensão ampliada e não linear da imagem, ou seja, a cultura visual 

não se centra no artista e/ou produtor da imagem, volta-se à produção visual, sua 

visualidade, os modos como passamos a ver; não há hierarquia na produção visual, 

independente do suporte e local de publicidade, o interesse recai sobre o como as imagens 

produzidas fixam modos de ver, pensar e dizer; a cultura visual recorre ao passado para 

fazer uma história do presente, para questionar o presente de modo a enxergar potências 

para o futuro; teoria e prática são as faces de uma mesma ação, saber e fazer estão 

interarticulados; não se resume a análise formal dos elementos visuais, da gestalt ou 
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psicanálise, a ênfase recai sobre o processo de problematização. Dentro do âmbito escolar 

destoa dos modelos curriculares, dos paradigmas educacionais, cria espaços para 

desenvolver e promover o saber, cuja ênfase recai nos projetos de trabalho, visto que são 

veículos flexíveis e cooperativos ao aprender, assim, como outros meios de aprendizagem 

contemporâneos parte da imagem como substrato à análise, estímulo visual e 

compreensão de múltiplas realidades.  

 Visceral, íntimo, questionar, tentou-se desnudar de forma compreensiva alguns 

conceitos acerca da arte, da estética e uma possível experiência estética, em consonância 

com a presença da imagem como uma forma de tornar visível o invisível. Meira (2007) 

admite que a experiência estética cria abalos cognitivos ao deixar nossa potência de 

aprender num permanente processo de desconstrução e reconstrução, enlaçado pela 

vulnerabilidade dos acontecimentos, a diversidade em nossos estados de espírito, as 

relações culturais estabelecidas, os múltiplos saberes que emergem e se desenvolvem no 

corpo, além das paisagens e abstrações construídas pelos interstícios da memória. Diante 

do exposto, nada mais coerente do que relatar um processo de intervenção artístico-

pedagógica que põe em evidencia o corpo como substrato à criação artística, a experiência 

como um possível encontro alegre e a imagem, uma forma de registro e fixação do tempo 

vivido.  

 

4. Mãos: experiência do infinito 

Richard Long desenvolveu seu trabalho em torno do simples ato de caminhar, 

valendo-se desta atividade como uma ação artística, uma atitude estética, correspondente 

a uma abertura ante o mundo, um estar disponível. Durante suas caminhadas, o artista, 

moveu terra, troncos, pedras, lama, água, algas em arranjos supostamente geométricos, 

ao envolver linhas e círculos. Seu trabalho está associado à Land art (arte da terra) que se 

desenvolveu entre os anos de 1960 e 1970, como uma resposta à Pop art representada 

pelo consumo da imagem, da reprodução e da cópia.  

A Land art em sua acepção visava explorar o potencial da paisagem e do meio 

ambiente tanto por seus materiais como por sua localização, plausível de promover um 

encontro sensível. Uma composição das forças da corporeidade dos espaços percorridos 

em suas múltiplas configurações (cidade, campo, vielas, bairros, vilas, escolas, prédios), 

e o corpo-artista, em processos de provocações e inter-relacionamentos. 

Provocou um processo de expansão da ação do artista em relação à apropriação 

da paisagem, sua inconstância e dilemas, mediante um ato estético. A arte era criada fora 
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das galerias, dos espaços formais, as intervenções realizadas pelos artistas envolviam 

duas possibilidades: criação de objetos ou encenação de ações, tendo a natureza como 

recurso e meio a ser utilizado. O ato de caminhar coloca o corpo do artista em movimento, 

promove ações de equilíbrio. O corpo-artista impulsiona a obra.  

Neste aspecto não existe obra destituída da força vital do artista, são corpos que 

compõem situações, espaços e ações na busca de potencializar virtulialidades, ou melhor, 

encontros estéticos. Ao falar em estética, entra-se numa seara de múltiplos conceitos, 

neste ínterim trarei à tona a proposição de Baumgarten, através do olhar de Tolstói (2016). 

 
De acordo com Baumgarten, o objeto do conhecimento lógico é a verdade; o 

objeto do conhecimento estético (isto é, sensual) é a beleza. A beleza é o 

perfeito (o absoluto) percebido pelos sentidos. A verdade é o perfeito 

percebido pela razão. O bem é o perfeito atingido pela vontade moral 

(TOLSTÓI, 2016, p. 32). 

 

 A presente leitura tem a beleza como o absoluto da estética, todavia, nos tempos 

atuais há uma lógica hibrida entre as relações, produções e proposições artísticas ao 

colocar a noção de belo e beleza em questionamento. Para Baumgarten a beleza relaciona-

se a harmonia, algo agradável que excita o desejo, a seu ver, a mais alta manifestação da 

beleza é a natureza e a capacidade de sua imitação.  

 De forma notória, distante da ideia de beleza defendida por Baumgarten, artistas 

que trabalham com a Land art propõem processos de interferência e modificações no 

espaço natural, mesmo que a alteração tenha uma duração efêmera e sua existência 

permaneça viva através dos registros imagéticos. Refere-se a proposições artísticas que 

criam traços do caminhar na relva úmida e, após algumas semanas, desaparecem; pedras 

que são deslocadas e compõem um círculo no espaço, paulatinamente sofrem com a ação 

da natureza e mudam seu curso; troncos ordenados compõem fileiras e linhas, aos poucos 

vão decompondo-se e transformando-se em húmus.  

Long, representante da Land art, quando reúne elementos materiais para construir 

suas obras usa suas próprias mãos, sua força, o gingado de seu corpo; quando percorre 

um caminho é seu tempo vital que envolve a distância, seus fluídos orgânicos estão em 

constante rebuliço, à fadiga se dá em sua carne e não na de outrem. O tempo de juntar 

materiais deslocar-se, percorrer, pensar na obra ocorre num corpo que é pura razão, 

sensação, equilíbrio, potência, desejo e criação. O corpo do artista faz parte da obra.  

Ao pensar a arte como deslocamento pode-se questionar: O que pode a arte? 

Dentro de um espaço cercado por muros, grades nas vidraças, ranhuras e rachaduras, 
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lascas de tinta soltando-se das paredes? Marcas de tempos perdidos, espaços deteriorados, 

encontros tristes, sem potência, sem alegria? Pode este espaço, oportunizar encontros da 

pele com a tinta, da pele-tinta com a areia do chão, desafiar o corpo para se dobrar e 

desdobrar no ato de tocar a epiderme da palma com o cimento e formar um círculo 

preenchido de mãos? 

Mãos que se unem em tamanhos díspares, pertencentes a multiplicidades e 

singularidades de corpos que se movem pelo espaço. Segurar o pincel e cobrir a epiderme 

da palma com uma espessa camada de tinta, umidade pegajosa, grudenta, desconfortável, 

alegre, incômoda, uma experimentação. Movimentar-se num espaço restrito, aprisionado 

em amarras institucionais, e, mesmo assim como potência para viver encontros sensíveis.  

 
Figura 2: Mãos-círculo 

 (atividade com base no estudo dos trabalhos do artista Richard Long, novembro/2016) 

Fonte: a autora 

 

 Sorrisos, corpos em deslocamento, mãos com marcas da areia que compõe o chão, 

entrelaçamentos e sensações aptas a promover experimentações corpóreas, encontros 

possíveis através do uso de materiais simples: um pote de tinta têmpera branca, pincéis 

grandes, disponibilidade em participar e desafios para aprender. 

 Análogo às caminhadas de Richard Long intervir no espaço escolar, sem 

deslocar-se pela cidade, também é possível. O corpo é um objeto potente, quando não 

está adormecido, ele vira, revira, revida, inventa a si e ao espaço que ocupa.  Ocupar 

envolve pensamentos, sentidos, revigoramentos e experiências. Caminhar, deslocar e 
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produzir arte não é uma ação impensada, envolvem ideias, interesses, questionamentos; 

não se reduz a carimbar a palma da mão no solo e formar um círculo.  

Mão! Mãos! Elemento que possibilita tocar, sentir, pegar, alimentar-se, escrever, 

desenhar, gesticular, comunicar, agir! Epiderme, órgão dos sentidos, tato, sensibilidades 

e encontros. Chão, solo, vida, deslocamentos. Tinta, instrumento que impregna formas, 

marcas, encontros. Efemeridade, desaparecimento, criação. Por que deixar uma marca no 

chão? De que me vale intervir no espaço e propor um processo de criação? Será que 

aprender envolve sair do espaço restrito e seguro da sala de aula? 

A forma circular dá a ideia de movimento, fazer parte, deslocar-se de modo espiral 

para compor uma imagem e interferir na paisagem, um infinito dentro do espaço finito. 

Para Long a arte é um processo.  

Intervir e criar, para agrupar encontros, recolher sorrisos, inventar formas de fazer 

e viver a arte dentro do contexto educacional, como uma possível aprendizagem estética. 

Um movimento do pensamento que considera a arte atual: corpo, pulsão e vida, 

perpassada por relações híbridas.  

Aqui se retorna aos questionamentos da Land art em relação a Pop art que 

utilizou, em grande escala, processos de misturas de materiais, reproduções de imagens 

modificando os efeitos imagéticos, segundo Santaella (2003) fazendo uso irônico, crítico 

e de forma inusitada e criativa dos ícones da cultura de massa. Algumas artes são hibridas 

desde seu surgimento, tais como: teatro, ópera, performance, mas, ao se falar em 

visualidades, como ocorrem os processos de hibridização? Pela mistura de materiais, 

interposição de planos, configuração de múltiplos suportes e meios, misturas, passagens, 

hibridizações entre artes e imagens. Mesmo que a Land art difira deste processo de 

hibridizações, suas intervenções promovem mudanças no espaço, de forma pontual, sem 

ter a pretensão de formatar um pensamento em massa.  

A pintura das mãos, realizada pelos estudantes do nono ano de uma escola pública 

estadual, foi um ato de interferência no espaço físico externo à sala de aula e interno à 

escola. A arte quando penetra no espaço social mostra-se como um espectro efêmero, um 

fluxo desordenado que causa questionamentos, inquietações, dúvidas, incompreensões e, 

sem ter uma única resposta, esvai-se, é substituída por outras criações, outros processos 

de intervenção, outras hibridizações.  
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5. Composições: arte, estética, cultura visual 

Fazer, viver, crer, inventar, questionar, desenvolver, assumir, agir, propor 

transformações no espaço social, cultural e educacional, assumir o ritmo frenético das 

relações, compor uma forma de aprender na qual haja entrelaçamentos entre o mundo 

imagético e indagador, a forma textual e a exploração visual, a estética, a ética, a política 

e o ato de aprender. Trata-se de um processo de religamento e viscosidade no qual os 

elementos que compõem a arte-educação se associam a cultura visual e fomentam 

processos de aprendizagem, envolto em encontros corpóreos e miscigenados. 

No decorrer histórico a compreensão acerca da arte sofreu constantes influências 

e modificações, desde uma clara forma de conceituar, definir e explicar os movimentos 

artísticos e suas características até um processo de hibridização e rupturas. Para tornar tal 

proposição mais compreensível tarei as ponderações de Coelho (2011), acerca da 

perspectiva da modernidade na arte.  

Na era moderna há uma ênfase no subjetivo, o singular predomina sobre o coletivo 

e aspira a tornar-se universal, um exemplo deste aspecto são os artistas da pop art que, 

mesmo integrando num único movimento, possuem inumeráveis concepções díspares na 

produção de seu trabalho artístico. Por outro lado, o artista está a um passo de se tornar 

um herói da cultura e da humanidade, visto que a ele foi delegado o poder de criar, 

inventar e transformar a cultura, construindo visualidades.  

Da mesma forma a modernidade se coloca ao lado do abismo, do efêmero, daquilo 

que surge com seu fim estipulado, a obra de arte fala mais sobre si do que acerca de uma 

data realidade; assim, criar o universo, o mundo, a cidade é criar uma linguagem, “[...] o 

tornar visível significou, a rigor, criar o visível, criar o real apenas e exclusivamente com 

as normas e signos da linguagem” (COELHO, 2011, p. 64). A linguagem coloca a arte 

nos limites da representação.  

Meira (2007) põe em evidência o corpo e a experiência sensível, que transgride o 

ideal moderno na arte e promove um fluxo de interações contemporâneas, na qual artista, 

obra e expectador se confundem e interagem. Contemplar uma obra é colocar-se na pele 

de seu criador, viver uma experiência virtual. A obra deixa de ser um produto acabado e 

inspira operações sempre novas, que envolve a história, a linguagem, a interatividade.  

Assim como no processo de pintura realizado pelos alunos do nono ano no pátio 

escolar, sentir o efeito tátil da tinta junto à epiderme e esta ao tocar os grãos de areia que 

cobrem o chão, pôr o corpo em deslocamento e experimentar uma sensação equivalente 
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às vivências de Richard Long, potencializar um encontro vibrátil entre vida, carne e 

conhecimento. 

A experiência envolve ciência, arte e filosofia (MEIRA, 2007), dilemas e 

transgressões, pensamentos, indagações, incertezas, medos e criações, reconhecimentos, 

acontecimentos, singularidades, a potência do ato de aprender, produzir metamorfoses, 

compor envolvimentos, experimentar desafios, produzir imagens aptas a investigar a vida 

e inventar novas formas de viver. São possíveis entrelaçamentos e complementaridade 

que a arte e a cultura visual podem vir a desenvolver.  
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RESUMO 

Este texto dedica-se a expor e problematizar uma proliferação de políticas públicas com vista a 

segurança pública na cidade do Rio Grande – RS, na atualidade. Políticas públicas pautadas nos 

anos de 2008 a 2013 nos projetos sociais esportivos e no início de 2014, com a explosão de dados 

estatísticos referentes ao aumento dos homicídios, a construção de um programa de cunho 

municipal, que vai atacar a suposta violência, não só com o esporte, mas com uma série de ações 

para diversos âmbitos da vida de uma população problemática (bairro Getúlio Vargas) na cidade. 

Sob essas práticas sociais educativas é que as políticas têm buscado educar tal população 

problemática para uma cultura da paz. Além disso, tais políticas indicam com seus 

funcionamentos, a busca por complementar os modos de atuação das escolas das regiões 

periféricas, bem como, ampliar a educação que elas proporcionam aos alunos. Para a produção 

do texto, em termos de método, investimos na problematização apoiados em Michel Foucault, e 

utilizamos de alguns conceitos deste, tais como: poder, biopoder, poder disciplinar e noção de 

periculosidade. Como resultados indicamos as políticas públicas de segurança, como ferramentas 

para normalizar duas questões: a primeira é os números de violência na cidade e a segunda, os 

modos de viver de uma região periférica. 

 

Palavras chave: Projetos sociais esportivos, Programa BGV na Paz, normalizar. 

 

Introdução 

Uma série de preocupações perpassa, atualmente, a agenda política de autoridades 

governamentais no quesito gerir problemas tidos como de cunho social. Desta forma, 

preocupações com a drogadição, com a violência, com a saúde, com a cidadania, com a 

prostituição e com a inclusão tornou-se um desafio a essa camada da sociedade. Aponto 

tais questões, devido à cidade do Rio Grande – RS, nos últimos anos estar convivendo 

com parte dos problemas como os apontados acima, principalmente, com relação ao 

aumento no número de homicídios que tem atualmente, seus registros mais elevados em 

comparação com épocas anteriores, e com isso, uma série de atitudes para solucionar tal 

questão foram e estão sendo tomados, principalmente, decisões que movimentam o 

campo da educação. 

Este texto tem por objetivo, demonstrar uma proliferação de políticas públicas 

educativas na cidade do Rio Grande – RS que têm sido apontadas, como uma forma de 

mailto:evandro.amigos.vcs@hotmail.com
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normalizar índices de homicídios, tidos como epidêmicos no cenário atual da região.  

Políticas públicas pautadas nos anos de 2008 até 2013 no esporte, como prática educativa 

principal e a partir de 2014 a produção de um programa, constituído por uma série de 

projetos educativos, que não abandona o esporte, mas que vai atuar em diversos âmbitos 

da vida de populações apontadas como problemática. 

 Para Lockmann (2016, p. 59) “recorrentemente, a educação é apontada como 

instância de solução para uma variedade de problemas que vinculam a áreas bastante 

distintas”. Embarcando no excerto produzido pela autora, as movimentações na área da 

educação na cidade, tem sido tratada pelo poder executivo municipal, juntamente com os 

diversos setores da sociedade civil, como uma ferramenta poderosa para frear o “potente” 

caso do crescente número de homicídios na localidade. 

 Para tentar fixar algumas estacas neste texto, apontamos alguns dados que dão 

suporte ao que estamos indicando até o momento. Segundo a Comissão de Segurança e 

Serviços Públicos – RS (2015, p. 24) “no ano de 2005, a cidade do Rio Grande registrou 

o dado de 18 homicídios, no ano de 2010 esse número caiu para 15”. Ainda para a 

Comissão, a Organização das Nações Unidas (ONU), preconiza que em cidades com um 

número de até 100 mil habitantes o dado aceitável de homicídios registrados é 10 para 

esse total, e, portanto tal dado da ONU parece ser utilizado como parâmetro de ação nesta 

cidade. 

 Realizamos tal indicação de dados quantitativos estatísticos e seus níveis 

aceitáveis, devido a fatores investigativos próprios, que tiveram seu início no ano de 2008 

e continuam até o período atual42. No ano apontado acima percebemos um movimento de 

preocupação governamental e de outros setores com a violência, fato que culminou com 

incentivos e a produção de ações educativas, como resposta ao “medo” que um cenário 

mais violento do que os números apresentavam, se estabelecesse na localidade, onde a 

“proliferação de projetos sociais esportivos” (HECKTHEUER, 2012a) foi 

“diagnosticada” por tal autor na cidade do Rio Grande - RS. Assim sendo, (NUNES, 

2010) mapeou e apontou para o funcionamento, no ano de 2009 e 2010, de 28 projetos 

sociais de cunho esportivo. Projetos estes que, atuavam e em alguns casos atuam, em prol 

de conter riscos sociais. A imagem exposta abaixo exemplifica tal mapeamento dos 

                                                 
42

 Investigações que tiveram seu início em 2008, em torno dos projetos sociais esportivos e que continua 

atualmente, ao mesmo tempo que fois potencializada para outras políticas públicas, além das esportivas.   
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projetos sociais nesta cidade. 

Figura 1 – Mapeamento dos Projetos Sociais Esportivos em funcionamento na cidade 

do Rio Grande nos anos de 2009 – 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção própria de pesquisa 

 Tais projetos esportivos emergiram naquele cenário, embora alguns ainda 

funcionam na região, e tinham/têm seus funcionamentos atrelados às escolas das regiões 

periféricas da cidade, ou seja, funcionavam/funcionam nas dependências das mesmas, 

utilizando de tais espaços, de acomodações e com modus de atuação semelhante no 

quesito às regras. Estas práticas educativas, da qual o esporte é o principal veículo, utiliza 

de temas como a salvação de crianças e adolescentes das drogas, a inclusão, a 

continuidade educacional do público alvo no período contrário ao funcionamento da 

escola e a ocupação do tempo ocioso dos mesmos, para justificar seus investimentos 

educativos, ou seja, uma série de “cuidados” nos modos de viver das populações alvo. 

 Embora no período que compreende o “diagnóstico” da proliferação e do 

mapeamento dos projetos, apontados pelos autores acima, o “alerta” causado pelos 

homicídios ainda não estivesse “potencialmente alarmado” como na atualidade, é 

possível registrar que o fenômeno projetos sociais educativos, com cunho esportivo, é 

uma das primeiras respostas do poder público, destinando-os às populações periféricas 

tidas como perigosas. Assim sendo, os sujeitos que compõem tais populações passam a 

serem tratados como um problema futuro e assim, destaca se na situação a noção de 
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periculosidade destes. 

 Para Foucault (2005, p. 85) “a noção de periculosidade significa que o indivíduo 

deve ser considerado pela sociedade ao nível de suas virtualidades e não ao nível de seus 

atos; não ao nível das infrações efetivas a uma lei efetiva, mas das virtualidades de 

comportamento que elas representam”. É importante registrar que tal noção do autor, que 

utilizamos como suporte neste texto, ganhou “corpo” naquela época e também justificava 

o funcionamento dos projetos e continua enraizada nas políticas de contenção a violência 

neste período.  

 Outro fator determinante para a compreensão da emergência dos fenômenos 

(projetos sociais esportivos) é que eles não eram/são produzidos apenas pela iniciativa 

governamental, mas sim, os demais setores da sociedade civil organizada também 

foram/são “chamados” a intervir naquele cenário. Por meio de incentivos, às organizações 

não-governamentais, as iniciativas individuais  e as empresas privadas, também compõem 

o corpus de proposição de projetos esportivos, como foi demonstrado na imagem acima. 

 Nesta linha de pensamento, formada por investigações e problematizações, e 

como apontamos anteriormente, tiveram seu início em 2008, e que compõem as peças 

fundamentais  deste trabalho, é necessário sinalizar a situação econômica que a cidade do 

Rio Grande - RS vivia na época da proliferação e do mapeamento dos projetos. Desta 

forma, a mesma se defrontava com os investimentos no Polo Naval e com isso a migração 

de trabalhadores de todos os lugares do país para esta cidade em busca de emprego. Esta 

última constatação, também se tornou a época, um desafio aos diversos setores, onde as 

práticas educativas, através dos projetos sociais esportivos, eram tidas como capazes de 

lidar com o “inchaço” populacional e os problemas que dele pudessem emergir, e que 

neste caso eram: o aumento da drogadição, dos roubos, dos assaltos e da prostituição. 

 Entre as principais atividades desenvolvidas pelos projetos sociais esportivos 

estavam/estão, as atividades destacadas no futsal, no futebol de campo, no voleibol, no 

basquete, na dança e nas lutas. O público alvo de tais empreendimentos sociais eram/são 

as crianças, os adolescentes e em alguns casos os adultos das periferias da cidade, onde 

os projetos apoiados nas estatísticas, apontam como sendo de vulnerabilidade social e, 

assim sendo, passam a apontar e produzir uma população de sujeitos escolares, em sua 

maioria, como necessitados de intervenções educativas, para que não utilizem de modos 

de viver tidos como perigosos. 

 Com relação ao cenário destacado nas relações entre proliferação de projetos 



211 

 

sociais para educar e as populações periféricas, Hecktheuer (2012b) realizou um 

“diagnóstico” relativo às condições que a cidade e, mais precisamente, a região sul do 

estado do RS, vinham enfrentando nos últimos anos, devido a uma série de fatores. Eles, 

por sua vez, estão atrelados aos investimentos estaduais e nacionais na região, a 

emergência de projetos sociais, conectados a questão da segurança e a algumas situações 

que envolveram indivíduos ligados e compactuados com uma ideia de política 

governamental para a segurança. Tais situações estão atreladas ao que o autor denomina 

de “condições políticas produtivas” (ibidem, p.99-100). 

 Os fatores acima elencados constituíam, na visão do pesquisador, uma forma de 

reparar danos e minimizar um estado de abandono em que a região se encontrava, em 

termos de políticas sociais. É importante destacar que o “diagnóstico” realizado, não 

constitui uma atitude de prever o que aconteceria, mas de apontar uma série de condições 

que indicavam, naquele momento, novos direcionamentos, no que se refere a programas 

de esportes, lazer e segurança no estado do Rio Grande do Sul e na cidade do Rio Grande. 

 O cenário político e educacional apontado pelo autor acima, no entanto, vira uma 

realidade nesta cidade e assim potencializa se a produção de ações sociais, para além dos 

projetos sociais esportivos, mas “sem abrir mão deles”, quando no ano de 2014, uma 

explosão no número de homicídios é registrada na localidade. Segundo o Gabinete de 

Gestão Integrada Municipal (GGI-M)43, na cidade do Rio Grande – RS e no ano apontado 

acima, foram registrados um total de 55 homicídios e a partir disto, um programa 

municipal, composto de diversos outros projetos, foi produzido e colocado em 

funcionamento. Tal programa é denominado de BGV na Paz e desta vez, o foco inicial do 

“empreendimento”, é um bairro da região conhecido como Getúlio Vargas, também 

tratado como BGV. 

 A localidade escolhida para receber as ações do programa, se deu, devido a fato 

de que, tal bairro foi diagnosticado como epicentro dos homicídios, e desta forma, tanto 

a estatística como os veículos de informação midiáticos locais e a sociedade civil 

organizada, pressionaram autoridades a dar uma resposta a tal situação, tida como 

alarmante na cidade e no bairro. Tal programa, BGV na Paz, é constituído por uma série 

de ações/projetos que direcionam e demonstram modus diferenciados de educar a 

população para uma “cultura da paz” e para normalizar os casos de confrontos com 

                                                 
43

 Uma instituição municipal que tem por incumbência gerir práticas de segurança pública na cidade do 

Rio Grande – RS. 
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mortes. 

 Entre as principais estratégias colocadas em funcionamento pelo programa, está 

uma série de projetos que são: (A) a implementação de um núcleo de Polícia Comunitária, 

no qual, policiais militares tornam-se responsáveis por fazer rondas ostensivas nas ruas 

do bairro, prestar auxílios para população em práticas educativas vinculadas às escolas e 

também cabem a esses profissionais buscarem aproximações com a população, para 

flexibilizar as relações tensas que permeiam ambas as partes. (B) o investimento em um 

projeto de realocação de parte da população residente no bairro, para condomínios de 

residências populares denominadas de residencial BGV I e BGV II. (C) A produção de um 

projeto denominado BGV rolezinho, onde este focou no público escolar da localidade e 

ofereceu uma série de oficinas (grafitagem, cinema, atletismo, desenho, pintura e futebol) 

que teve como local de funcionamento as dependências das escolas do bairro aos sábados. 

(E) O projeto Consultório na Rua, no qual, profissionais de diversas áreas da saúde, saem 

às ruas à noite, para prestar cuidados aos moradores de rua, aos profissionais do sexo e 

aos usuários de drogas.  

 É sob esses projetos, constituintes do programa BGV na Paz, que as práticas 

educativas esportivas anteriores, não são abandonadas como recurso educativo, mas sim, 

potencializadas com outros fatores que são incorporados, também em projetos para 

educar e prestar cuidados a determinados indivíduos. Tal mudança e potencialização das 

ações sociais, através do programa, estabelece um cunho que o indica como transversal, 

ou seja, práticas que visam atingir diversos fatores da vida da população do bairro Getúlio 

Vargas e não atingí-los só com o esporte.  

 Ainda sob o prisma da potencialização de atividades nos projetos sociais, 

avistamos uma reformulação no trato com as questões educativas para gerir ou propor a 

segurança na cidade. Desta vez, passa-se para atividades que estabelece em primeira 

instância à prevenção de ações tidas como ilícitas nesta sociedade, colocando em segundo 

e terceiro lugar a repressão e punição neste trato. Na atualidade a criação do programa 

municipal, composto por projetos educativos, é tido como capaz, de lidar com situações 

que os projetos sociais esportivos sozinhos não puderam no passado, uma vez que, é no 

auge do funcionamento dos projetos esportivos (2008 – 2013) que o principal problema 

da cidade na atualidade “ganha corpo”. 

 Outra questão potente, que estabelece uma contrariedade nas relações próximas 

entre os projetos esportivos e o programa BGV na Paz, aponta para o ato que, se no auge 
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do funcionamento dos projetos esportivos, existia uma preocupação com o “inchaço” 

populacional causado pelo aumento de trabalhadores do Polo Naval migrando para esta 

cidade, e os problemas que dele poderiam emergir, desta vez, no auge do funcionamento 

do programa BGV na Paz, a preocupação se destina com a quantidade de trabalhadores 

desempregados desse setor, uma vez que o mesmo falhou em termos de consolidação na 

região, e assim sendo, uma massa de indivíduos desempregados e os efeitos que isso pode 

refletir, é mais um dos entraves que estão na agenda governamental da cidade. 

 Com todas as informações destacadas até aqui, justificamos a investida neste 

texto, demonstrando o quanto a educação dos projetos e programas sociais foi produzida 

para resolver e normalizar os problemas atuais desta cidade. Indo para além do que 

tratamos até aqui, foi possível, após vivenciarmos o funcionamento do último (programa 

BGV na Paz) apontarmos uma reconfiguração do mesmo e de suas ações, que passaram, 

a não mais fazer parte apenas do bairro em questão, mas sim, implodindo seus projetos 

para outros locais da cidade, visto que o problema das mortes em confrontos não deu 

indícios de diminuir.  

 Segundo Jornal Agora (2017 s.p) nos três primeiros meses do ano de 2017 a cidade 

do Rio Grande – RS já registra 15 homicídios, um número 200% maior quando 

comparados com os anos de 2015 e 2016. Desta forma, mais uma vez, registramos que os 

anos de 2015 e 2016 se constituem com o funcionamento de parte dos projetos sociais 

esportivos mapeados acima e do programa BGV na Paz, o que reflete também, a migração 

das práticas educativas sociais, para outros espaços da cidade, inclusive para as áreas 

tratadas anteriormente, como sendo espaços tranquilos e sem problemas de criminalidade. 

 Para fechar esta etapa, os projetos sociais esportivos e o programa BGV na Paz, 

através de suas ações, buscaram até o presente momento, investir na vida de diversos 

sujeitos desta cidade, ou seja, investimentos educativos para prolongar suas existências, 

normalizar modos de viver na região e evitar riscos, pautados na ideia da “paz” como 

centralidade, o que nos possibilita tratar as ações como “biopolíticas” (FOUCAULT, 

2014). Nos próximos capítulos, destacamos as decisões de método que possibilitaram 

construir tal texto, bem como, fortaleceremos as ideias da conexão realizada entre das 

ações sociais, atuando como biopolíticas para normalizar o que se trata como 



214 

 

criminalidade atualmente na cidade. 

 

Sobre decisões de “método” 

 Para produzir este empreendimento, tomamos algumas decisões de “método” 

entre as quais foram: fazer conexões entre as políticas sociais construídas e colocadas em 

movimento nesta cidade, desde os anos de 2008 até o presente momento. Tal atitude foi 

tomada, devido anseios próprios investigativos, que nos possibilitaram entender a 

proliferação de tais práticas e apontar algumas situações que causaram sua reconfiguração 

(passagem de projetos esportivos para programa constituído de várias ações). Ainda 

assim, pelas conexões realizadas, buscamos operar o texto, através da formação de um 

gradiente de inteligibilidade, que foi composto pelos projetos, pelo programa, pela 

situação econômica e social que viveu e que vive esta cidade e pelas teorizações de Michel 

Foucault (poder disciplinar, biopolítica e normalização), ou seja, um olhar que busca 

compreender a emergência de outras práticas educativas além da escolar para resolver 

problemas sociais. 

 Ainda em termos de decisões de método investimos na problematização, apoiados 

em Michel Foucault. O autor (2006, p. 231) trata o termo como “conjunto das práticas 

discursivas ou não discursivas que fazem com que algo entre no jogo do verdadeiro e do 

falso e os constitui como objeto para o pensamento”. Nesse cenário, o termo é utilizado 

por nós como um modo de nos posicionar diante daquilo que é tratado por natural, quanto 

às questões que envolvem os discursos que impulsionam a produção de práticas 

educativas para a segurança na cidade do Rio Grande – RS e o trato da mesma como 

região violenta. 

     

As disciplinas e biopolítica nas ações sociais da cidade 

 Após estabelecer as relações de emergência na produção dos projetos sociais 

esportivos e o programa BGV na Paz, enquanto práticas educativas, responsáveis por 

educar a população da cidade, elencamos tais ações, como sendo construídas para gerir, 

controlar e governar os sujeitos das quais são dispensados alguns cuidados. Neste sentido, 

concordamos com Nogueira – Ramires e Marín - Díaz (2012) quando tais autores 

apontam a educação como um elemento central para o governo das populações, ou seja, 

uma arte de conduzir os outros e a si mesmo. Ainda para os autores acima, tal arte se 

estendeu do século XVI ao XX de três maneiras: a primeira, o ensino com ênfase na 
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disciplina, a segunda o ensino com ênfase na governamentalidade liberal e a terceira o 

ensino focado na governamentalidade neoliberal. 

 Em termos de funcionamentos, os projetos sociais esportivos e o programa BGV 

na Paz, são constituídos em práticas esportivas, de saúde, de lazer, de assistência à 

moradia, de vigilância e esquadrinhamentos para investir na vida das populações 

periféricas da cidade do Rio Grande – RS. Desta maneira, apontamos que tais 

constituintes das políticas, são formadas por duas formas de poder tratadas por Foucault 

(2014) que é o poder disciplinar e a biopolítica. Para o autor, estes poderes vão atuar, no 

sentido de ordenar, gerenciar e gerir a vida, ou seja, poderes “que se exerce […], sobre a 

vida, que empreende sua gestão, sua majoração, sua multiplicação, o exercício sobre ela 

de controles precisos e regulações em conjunto”. (ibidem, 2014, p.147) 

 Nas questões que envolvem as relações de poder exercidas entre os agentes 

colocados acima e tomando as articulações de Foucault sobre o poder como um suporte, 

o poder que se exerce sobre a vida, a vida dos indivíduos, poder capilarizado nas práticas 

sociais educativas. O primeiro (disciplinar) “desenvolveu-se a partir do século XVII” 

(ibidem, 2014, p.149) um poder que se centrou no corpo como máquina, no seu 

adestramento, na ampliação das aptidões, na docilidade dos indivíduos. Ao lado desse 

poder disciplinar, estão algumas instituições, como a escola, o quartel, as fábricas e 

outras, em que a disciplina deve funcionar; algumas foram/são utilizadas pelas ações 

sociais, direta ou indiretamente, para educar as comunidades da cidade. 

 Entre as instituições apontadas acima, as escolas da cidade, são os locais de 

funcionamento de parte dos projetos e do programa. Desta maneira, tais 

“empreendimentos” ao se proporem atuar nas escolas e com o público desta, passam a 

utilizar de formas em comum de funcionamento, e a isso, nos referirmos a uma série de 

fatores que vão desde: os horários definidos de entradas e saídas, as filas para acessar 

lanches e saídas para passeio, à contratação de professores para atuação, punições para 

participantes resistentes às práticas realizadas e a ideia que tal espaço é um complemento 

do escolar.  

Desta forma, ganham visibilidade e busca-se construir modos de viver tidos como 

“corretos” que são compactuados por tais políticas e pelas escolas, para que seu público 

tome para si e que são: a ideia do “sujeito do bem”, de família patriarcal, que não 

consomem substâncias como drogas e álcool, que não utilizam das esquinas para passar 

o tempo livre e que buscam o crescimento profissional. Em contrapartida, refutam 
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comportamentos contrários aos colocados acima e assim sendo, buscam disciplinar os 

corpos dos indivíduos para que eles possam autogerir-se.  

 A segunda forma de poder estabelecida é o da regulação das populações, também 

conhecido como biopolítica, o qual se formou um pouco mais tarde do que o poder 

disciplinar. Segundo Foucault (2014, p.150), tal poder “se forma por volta da metade do 

século XVIII e está centrado no corpo – espécie, no corpo transpassado pela mecânica do 

ser vivo e como suporte dos processos biológicos”. Nesse sentido, ganham importância e 

atenção à proliferação, os nascimentos, a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, 

a longevidade dos indivíduos e, para ações como as que estamos tratando, o controle dos 

homicídios e dos números de violência através de práticas educativas. Para este cenário 

problematizado, passam a ser construídos fatores que possam intervir nos níveis do que 

se trata como violência, tendo, na estatística, a principal forma de diagnosticar tais níveis. 

 Segundo Traversini e Bello (2009, p. 143,148 e 149 grifos meus): 

 

A estatística pode ser entendida como um meio, composto por 

saberes e procedimentos técnicos específicos, que é utilizada por 

governos das diferentes esferas públicas para situar comunidades 

com altos índices de criminalidade, por exemplo, como sendo de 

risco social. Analisar como conduz a conduta desse conjunto de 

indivíduos para sair da condição de violentos é tomar a prática da 

gestão do risco como uma forma de governar que necessita do 

saber estatístico para tomar decisões. […] Se números, medidas, 

índices e taxas adquirem importância nas ações governamentais, 

seja no âmbito político, econômico, social, educacional, é para 

que os mesmos sejam utilizados na invenção de normas, de 

estratégias e de ações no intuito de dirigir, de administrar e de 

otimizar condutas individuais e coletivas em todos os aspectos. 

 

 No caso dos projetos e do programa, o poder de regulação (biopolítica) entra em 

funcionamento, em termos de intervir na população das periferias, para investir nas suas 

vidas, uma vez que esses indivíduos compõem, atualmente, os dados estatísticos dos 

homicídios na cidade, tanto na parte dos que cometem, quanto na parte dos que são 

vítimas. Desta forma, por meio das estatísticas, construiu-se um saber sobre os locais 

tidos como violentos e sobre tais populações e neste cenário os números produzidos 

legitimam intervenções educativas. É importante frisar que, para Foucault, não se trata da 

substituição de um poder por outro, o disciplinar pela biopolítica, uma vez que, ambos 

são dois pólos interligados, no sentido de funcionamento, e complementares em 
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estratégias da atuação. 

 Desta forma, fica “escancarado” no texto, o quanto os números estatísticos 

autorizam as intervenções e as movimentações no campo educacional da cidade, através 

das políticas sociais que se conectam as instituições disciplinares, como as escolas, para 

enfrentar um problema que a educação escolar por si própria não foi capaz de resolver, 

em termos de normalizar. É nesta situação que os poderes disciplinar e regulador se 

fundem para resolver entraves sociais contemporâneos. 

 Para Fonseca (2000 p. 227 e 228):  

 

A disciplina normaliza, pois analisa, decompõe os indivíduos, os 

lugares, o tempo. Normaliza porque classifica os termos 

decompostos, estabelece sequências e ordenações entre eles, fixa 

procedimentos de adestramento e de controle e, a partir daí, 

estabelece uma separação entre o normal e o anormal [...] Em 

relação aos dispositivos de segurança, como se normaliza? Este 

mecanismo Foucault exemplifica fazendo referência aos 

procedimentos de vacinação e de variolização e do século XVIII. 

Em tais dispositivos tratava-se de combater as normalidades “mais 

desfavoráveis” para um estado mais favorável. 

 

 Neste sentido, ambos os poderes têm implicação nas políticas sociais locais e 

buscam a normalização de uma situação que é tida como verdade absoluta, e que aponta 

está cidade como violenta atualmente, como os números estatísticos demonstram e 

atestam, bem como, a normalização de comportamentos de grupos que constituem as 

populações tidas como perigosas. Portanto, o alargamento das fronteiras educacionais na 

cidade, que são constituídas nesse período na educação escolar, nos projetos sociais 

esportivos e no programa BGV na Paz, imbricados no cenário atual, têm sido as respostas 

para os acontecimentos inesperados na cidade e que por sua vez, tem se constituído como 

desafios da sociedade como um todo. Dessa forma, aponta-se para os diversos setores, 

como responsáveis para evitar que uma sociedade como está, continue “violenta” em 

excesso. 

 

Considerações finais 

 Os projetos sociais esportivos foram as primeiras respostas aos “diagnósticos” de 

um aumento na violência, e posteriormente o programa BGV na Paz potencializou a ação 

de políticas públicas de contenção ao risco nesta localidade. Políticas que firmaram 

investidas na vida de uma população, que por algumas resistências, escaparam dos braços 
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escolares e do modo de vida que ela busca que os indivíduos reproduzam. Este 

alargamento das práticas educativas para além da escola, tem sido, as principais investidas 

de ambos os setores que constituem essa sociedade, que ao proporem ou se tornarem 

executores das políticas educacionais atuais, apontam a educação como algo eficaz em 

termos de conter a violência. Neste sentido, o alargamento e a ideia da educação como o 

ponto de normalização de atos criminosos, segue um antigo projeto de sociedade que 

ambiciona que alguns modos de vida são mais dignos de se viver do que outros. E nesta 

relação de poder entre modos de viver, os constituídos nas comunidades periféricas da 

região são os tidos ruins, os inviáveis e os que devem ser evitados e em contrapartida, os 

modos de viver corretos são os contrários do que indiquei acima. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar resultados parciais obtidos no primeiro dos 

nove laboratórios que serão realizadas para a produção de dados de uma pesquisa. Tal pesquisa 

trata dos currículos de formação inicial em Educação Física de cursos encontrados na região sul 

do Rio Grande do Sul e suas possíveis ligações com a atuação do professor em ambientes não 

escolares. Os resultados parciais apontam para dois blocos: o afastamento da noção de 

conhecimento pedagógico e conhecimentos específicos por parte dos acadêmicos, e a intersecção 

existente entre as disciplinas do curso onde o laboratório foi realizado. 

 

Palavras chave: Formação inicial; Educação Física; Currículo; Campos de atuação. 

 

O laboratório de problematização: noções acerca da formação inicial em Educação 

Física e seus possíveis campos de atuação 

 O presente trabalho trata-se de um recorte de uma pesquisa em andamento junto 

ao Programa de Pós Graduação em Educação (PPGEdu) da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG, mais especificamente de sua produção de dados e alguns de seus 

resultados parciais. 

 Tal investigação tem como objetivo problematizar as relações potentes de 

currículos de formação inicial em Educação Física relacionando-as com a atuação do 

professor de Educação Física em ambientes não escolares. 

 A concepção de currículo adotada está de certa forma vinculada ao que foi tratado 

por Silva (2003), exercendo relação direta com a maneira na qual a formação será tratada 

ao longo deste recorte. 

O currículo, como um espaço de significação, está estreitamente 

vinculado ao processo de formação de identidades sociais. [...] Dessa 

perspectiva, o currículo não pode ser visto simplesmente como um 

espaço de transmissão de conhecimentos. O currículo está centralmente 

envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, naquilo que 

nos tornaremos. O currículo produz, o currículo nos produz. (SILVA, 

2003, p. 27)  

mailto:lucas.linck@hotmail.com
mailto:felipao.rg@hotmail.com
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 Para o referido estudo, foram mapeados, como meio de delimitação geográfica, 

todos os cursos de formação inicial em Educação Física em funcionamento na região sul 

do Rio Grande do Sul, sejam eles de licenciatura ou bacharelado, tornando-os assim 

componentes do mesmo.  

 Deste modo, a investigação que dá sentido a este recorte terá também como 

objetivo problematizar os Projetos Pedagógicos de Curso dos referido cursos, porém, 

neste recorte, procurarei me deter apenas em uma das decisões de método que tomo para 

a produção de dados da pesquisa e nos resultados obtidos neste primeiro contato. 

O laboratório de problematização 

Com o objetivo de produzir dados, foi elaborado, o que decidimos por denominar 

de laboratório de problematização. Trata-se de um laboratório a ser realizado com todas 

as turmas de alunos concluintes no ano de 2017 dentre os cursos de licenciatura em 

Educação Física componentes da pesquisa. 

A nomenclatura adotada para tal se dá pelo fato de que tomarei o conceito de 

problematização em Michel Foucault como uma atitude que deverá percorrer toda a 

pesquisa. Para Foucault, problematizar trata-se de desnaturalizar algumas das noções de 

verdadeiro e falso a partir de um afastamento, desprendendo-se assim das ditas verdades 

absolutas e dando espaço a noção de que a verdade é sempre uma produção, ou seja, 

verdades de fato não existem. 

Problematização não quer dizer representação de um objeto 

preexistente, nem tampouco a criação pelo discurso de um objeto 

que não existe. É o conjunto das práticas discursivas ou não 

discursivas que faz alguma coisa entrar no jogo do verdadeiro e 

do falso e o constitui como objeto para o pensamento (seja sob a 

forma da reflexão moral, do conhecimento científico, da análise 

política etc.). (FOUCAULT, 2010, p.242) 

 

Tal laboratório foi planejado visando produzir significados a partir do 

entendimento dos acadêmicos acerca do tema “formação inicial em Educação Física e 

campos de atuação”, sendo colocado em funcionamento a partir de três momentos. São 

eles: a apresentação do estudo, a proposta de um desafio e apresentação/discussão acerca 

daquilo que foi produzido. 
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Primeiro, um breve momento de apresentação sobre a investigação, explanando a 

temática, os objetivos, e o problema de pesquisa. Tal apresentação irá deter-se apenas 

nestes três itens acerca de pesquisa, levando em consideração que determinadas 

colocações feitas pelo pesquisador poderão induzir os acadêmicos a produzir significados 

relacionados a alguma das temáticas que já cercam esta pesquisa, deixando-os assim, 

livres para ressaltar aquilo que os toca em relação a este tema. 

Após esta apresentação, o segundo momento consiste em propor um desafio onde 

os acadêmicos divididos em grupos devem elaborar um banner digital que trate da 

temática. Para este momento será fornecido um modelo de banner e estipulado o tempo 

de vinte minutos, onde os mesmos poderão acessar a internet se necessário, com intuito 

de buscar algum conteúdo que possibilite a ilustração e solidificação de alguma discussão 

relacionada ao tema proposto. 

 

                             (Imagem 1:Banner da proposta) 

O terceiro e último momento do laboratório de problematização consiste em cada 

grupo apresentar seu banner em um tempo aproximado de cinco minutos, buscando 

minimamente discutir com os demais participantes do laboratório aquilo que estará sendo 

tratado em seu banner. Neste momento do laboratório será utilizado um gravador de áudio 

para realizar a captura daquilo que os acadêmicos colocam durante a apresentação e 

discussão dos banners por eles elaborados, para posteriormente ocorrer a transcrição 

destas falas. 
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O laboratório na Universidade Federal do Rio Grande 

No mês de Março de 2017 foi realizado o primeiro dos laboratórios de 

problematização. Devido à proximidade geográfica, o curso da Universidade Federal do 

Rio Grande foi o escolhido para este primeiro momento. 

Após um contato presencial com a coordenação do curso, a resposta obtida foi 

positiva em relação à realização do laboratório, restando apenas determinar em qual 

momento o mesmo seria realizado. A partir daí, entendendo que o espaço disciplina de 

Estágio Supervisionado III seria o ideal, levando em consideração a relação da proposta 

de temática com aquilo que é tratado dentro desta disciplina, acabo por solicitar, a 

intervenção nesta disciplina. 

O próximo passo foi estabelecer uma conversa com os quatro professores 

responsáveis pela disciplina. Após o contato com os mesmos em uma de suas reuniões de 

organização da disciplina recebi a resposta positiva para a realização do laboratório no 

dia 27 de Março de 2017. Na referida data me fiz presente na Sala 4 do Centro Esportivo 

da FURG onde as 19 horas e 10 minutos o laboratório de problematização teve início. A 

turma se fez presente em um numero total de 17 alunos, e a intervenção ocorreu em 

consonância com aquilo que foi planejado, tendo a duração total de 50 minutos. 

Inventário de temáticas 

A partir daquilo que foi tratado nos banners e nas discussões realizadas no 

momento de apresentação dos mesmos, sete temáticas que de certa forma vão de encontro 

ao problema de pesquisa emergiram. Com estas, foi realizado um agrupamento nomeado 

de inventário de temáticas.  Abaixo reproduzo uma tabela com o agrupamento realizado, 

estes, que serão tratados individualmente na próxima seção deste estudo. 

GRUPO 1 – sobre conhecimentos GRUPO 2 – sobre disciplinas 

Universidade como fornecedora de 

conhecimentos pedagógicos/ demais tipos 

de conhecimentos se dão em outros 

espaços 

Homogeneidade existente entre conteúdos 

escolares e não escolares 

Dificuldade de atuação em espaços onde 

os conhecimentos técnicos de 

determinadas modalidades esportivas se 

fazem necessários 

Intersecção existente entre as disciplinas 

que compõem o curso 
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Dificuldade de atuação com clubes 

esportivos/ academias de ginástica 

 

Entendimento de que o curso não fornece 

formação adequada para a atuação no 

esporte de rendimento 

Dificuldade de atuação em espaços onde 

gestos técnicos e regras 

institucionalizadas estão presentes  

 

Ao longo desta investigação tratarei destas temáticas a partir concepção de 

linguagem em Michel Foucault, compreendendo estes temas que emergiram e aqueles 

que poderão vir a emergir, como construtores do sentido que estes acadêmicos atribuem 

ao conteúdo abordado no laboratório de problematização. “Se a linguagem exprime, não 

o faz na medida em que imite e reduplique as coisas, mas na medida em que manifesta e 

traduz o querer fundamental daqueles que falam.” (FOUCAULT, 1992, p.306) 

Nesta concepção, a linguagem é compreendida como construtora do pensamento, 

e a ela, é atribuída à função de representar o mundo e tudo que há nele, assim, está muito 

mais atrelada ao sujeito que fala do que a coisa tratada ou percebida. 

Para Veiga-Neto (2011): 

Em vez de ver a linguagem como um instrumento que liga nosso 

pensamento á coisa pensada, ou seja, como um instrumento de 

correspondência e como formalização da arte de pensar, Foucault 

assume a linguagem como constitutiva do nosso pensamento e, em 

consequência, do sentido que damos às coisas, à nossa experiência ao 

mundo. (VEIGA-NETO, 2011, p.89) 

 

Tendo minimamente explanado a concepção de linguagem que tomarei daqui para 

frente, passarei a tratar aquilo que surgiu dentro do laboratório de problematização como 

noções construtoras de sentido acerca daquilo que tocou os acadêmicos em relação à 

temática explorada, aquilo que produziu significados nos mesmos para que pudessem 

chegar ao ponto produzir ou reproduzir estas noções e não outras. 

 Portanto, visto que os participantes estão em fase de conclusão do curso, podemos 

realizar o movimento de pensamento na direção da maneira em que o currículo e aquilo 

que o coloca em funcionamento passou a auxiliar na produção destas noções. O que o 

currículo produziu sobre estes acadêmicos a ponto destes significados serem produzidos 
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e não outros? Será que somente o currículo se encarregou da produção destes 

significados? 

As noções de formação pedagógica x conhecimentos específicos: seria este um “bom” 

problema? 

Inicialmente, a partir daquilo que foi produzido pelos participantes do laboratório 

de problematização, é possível identificar algo que se repete por diversas vezes durante a 

intervenção, o que entendo por uma noção, já naturalizada entre o grupo, daquilo que 

seria a formação pedagógica. 

Tal noção trata do que é a formação pedagógica, e exerce relação direta com o 

problema desta pesquisa, visto que passa a se estabelecer a partir de um afastamento da 

mesma em relação à atuação fora do ambiente escolar. Entendo assim, que para os 

acadêmicos participantes, a formação pedagógica estaria ligada diretamente aos 

conhecimentos relacionados ao “ser professor” ou as capacidades tidas como necessárias 

para que uma aula de Educação Física aconteça, conhecimentos estes que poderão ser 

usados quase que exclusivamente nos ambientes escolares, estando os ambientes não-

escolares permeados por outros tipos de conhecimentos.  

[...] a universidade fornece a formação pedagógica inicial para o aluno atuar em 

vários contextos, porém, a parte técnica deverá ser aprimorada para além da 

graduação. (GRUPO 1) 

Assim, passa a ser identificado um afastamento entre a noção elencada por eles 

como formação pedagógica a noção de conhecimentos específicos, porém, este 

afastamento é problemático principalmente em um sentido: na idéia que de os 

conhecimentos tidos como pedagógicos são carregados de significados relacionados 

exclusivamente à atuação escolar. A necessidade de um saber/agir pedagógico por parte 

do professor estaria condicionada pelo ambiente em que se dá sua atuação? O mesmo não 

seria algo central à atuação de um professor independentemente de seu ambiente de 

atuação profissional? Os ambientes não-escolares dispensam o saber/agir pedagógico do 

professor? 

Para melhor ilustrar tal afastamento, trago um trecho da fala do mesmo grupo 1, 

afim de exemplificar a maneira como os mesmo tratam a noção de conhecimentos 

específicos. 

[...] vou dar bem um exemplo: se a gente fosse ensinar futsal. Eu acho que a gente ia 

saber como lidar com aqueles alunos, trabalhar com eles. Mas as regras, como chutar, 
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o pé, essas coisas mais técnicas nós ainda não íamos tá aptos a tá trabalhando né. Talvez 

na escola fosse o suficiente o que a gente tem de conhecimento, mas se fosse uma 

escolinha de futsal por exemplo, não seria. A gente teria que buscar formação em outros 

espaços.(GRUPO 1) 

A partir deste exemplo, entende-se que aquilo que é tratado como conhecimento 

específico pelos participantes está diretamente relacionado à execução e ao ensino de 

movimentos próprios de determinada prática corporal componente do campo da 

Educação Física, neste caso, o futsal. Neste sentido, trato como pertinente, evidenciar um 

dos aspectos relevantes a isto que é tratado pelos acadêmicos como formação pedagógica 

ou conhecimentos pedagógicos. Trata-se da busca destes conhecimentos pedagógicos, 

entre outras coisas, pela negação do caráter absoluto de verdade que é muitas vezes 

atribuído ao conhecimento específico dentro de determinadas práticas, principalmente 

aquelas não-escolares. 

E a parte de fazer outras didáticas tava tranqüilo, mas o jogo em si, ou alguma duvida 

que eles tinham, que eles queriam que eu sanasse, as vezes eu não me sentia preparada 

pra aquele momento. (GRUPO 1)  

Tendo minimamente exemplificado duas noções que surgem dentro daquilo 

produzido pelo laboratório de problematização, aquilo que fica em evidência é: O 

currículo teria alguma ligação com tal afastamento e com a maneira em que o mesmo se 

naturalizou entre boa parte dos acadêmicos componentes da pesquisa?  Seria alguma 

formação capaz de dar conta de todos aqueles conteúdos tratados como problemáticos 

pelos acadêmicos? 

Dentro do laboratório, tal noção ganha força também por parte de outros grupos, que 

passam a trazer para discussão elementos da atuação não-escolar, mais especificamente, 

o esporte de rendimento44, fazendo uma relação da atuação dentro destes espaços com 

aquilo que é abordado dentro das disciplinas que compõem o curso. 

Quando eu passei por clubes esportivos ali, foi muito da experiência que eu tinha antes 

do clube, antes da Educação Física, e não que o curso proporcionava. E academia 

também, muito mais com conhecimento da outra formação do que com que daqui do 

curso. [...] Agora no quesito do rendimento, eu propriamente penso que se tu quer 

                                                 
44 Trato como esporte de rendimento o modelo esportivo onde prevalece a busca pela performance e 

consequentemente o êxito  sobre os adversários. É exercido sob regras preestabelecidas pelas organizações 

internacionais de cada modalidade. 
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trabalhar com rendimento o curso não vai te dar uma base boa, tu tem que buscar fora, 

tem que buscar curso externo. (GRUPO 2) 

Mesmo que estejamos tratando de um curso de licenciatura em Educação Física, 

passo a identificar que tais acadêmicos se colocam de maneira interessada em relação aos 

discursos que permeiam a atuação não-escolar e aqueles conhecimentos tidos como 

necessários para atuação nestes ambientes, ao mesmo tempo em que identifico uma 

redução dos ambientes não-escolares quase que unicamente ao esporte de rendimento. 

Tal interesse pode se estabelecer por uma infinidade de significados. Inicialmente, 

suspeitaria de quatro deles como sendo centrais a isto, porém, para não tratá-lo como 

respostas ou soluções para determinados problemas, tratarei os mesmos como sinais. 

 O primeiro sinal: a força do fenômeno esportivo dentro do país, mais 

especificamente o futebol/futsal, e a vontade de parte dos acadêmicos em Educação Física 

em atuar dentro destes espaços. 

Agora no quesito do rendimento, eu propriamente penso que se tu quer trabalhar com 

rendimento o curso não vai te dar uma base boa, tu tem que buscar fora, tem que buscar 

curso externo [...] Mas em um dos clubes esportivos já me vi com bastante 

dificuldade.[...] Mas na questão do esporte de rendimento ali é complicado.(GRUPO 2) 

 Segundo, o discurso naturalizado de que dentro de espaços de treinamentos de 

modalidades esportivas específicas exista a necessidade de ensinar a técnica e a tática de 

uma maneira engessada, seguindo moldes também naturalizados como os únicos 

possíveis para a obtenção de resultados satisfatórios. Porém, o que se pode perceber, a 

partir daquilo que entendemos por esporte de rendimento, é que o fator que assume maior 

centralidade nestes espaços é: onde o professor deseja chegar. Ou seja, quais objetivos 

ele pretende atingir.  

Portanto, fazendo uso do exemplo elencado pelos acadêmicos, o futsal de rendimento, 

torna-se interessante refletir no sentido do porque destes conhecimentos tidos como 

pedagógicos, não serviriam de auxílio para a obtenção de resultados satisfatórios dentro 

destes espaços. O tipo de conhecimento que o professor fará uso para chegar até seu 

objetivo é realmente tão central? O que fez/faz com que o conhecimento pedagógico seja 

afastado destas práticas e destes espaços de uma maneira tão natural? 

Terceiro, a (ainda) naturalizada ideia de que o professor de Educação Física, deve, 

acima de tudo, saber executar de uma maneira exemplar aquilo que ensina. Ou de uma 
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maneira mais usual: “saber fazer”. Neste sentido, ainda no caso do futsal, o discurso do 

grupo 1 acaba por reforçar isto que trato como o terceiro sinal: 

Mas eles as vezes queriam que tu ensinasse e tinham duvidas sobre algumas coisas e 

queriam sanar comigo. E como o professor de educação física parecia que eu já tinha 

que saber parecia que já tinha que tá em mim sabe? Isso é uma coisa meio natural. Por 

isso que eu disse que eu tive que ler, estudar, porque tinha coisas que eles perguntavam 

e eu não sabia (GRUPO 1, grifos meus) 

Por fim, o quarto sinal que aponto trata especificamente da estruturação do 

referido curso. Diferentemente de outros cursos de licenciatura tratados nesta pesquisa, o 

que pode ser facilmente percebido no PPC do referido curso é que o mesmo se dedica a 

formar professores aptos a atuarem tanto em ambientes escolares quanto em ambientes 

não-escolares (tema este que irei me deter um pouco mais na próxima seção do 

inventário), sendo algo que se expande e ganha força, tomando forma de discurso 

pulverizado dentre as diversas disciplinas que compõem o curso. Surgiria a partir destes 

quatro apontamentos o interesse por parte dos acadêmicos em relação à atuação não-

escolar como um todo?  

Tendo elencado estes quatro sinais, o que deve ser salientado é o fato de que tais 

noções emergiram a partir da participação espontânea de alguns dos acadêmicos, não 

podendo tomá-los como verdade absoluta ou como problema para todos os acadêmicos 

ou egressos deste curso, visto que é imensurável a maneira em que cada significado toca 

cada indivíduo. O exercício que me dedico a fazer é de problematizá-las a partir da ótica 

do currículo e daquilo que ele possa vir a produzir em termos de significados. Portanto, 

se nesta seção do inventário de temáticas realizamos um exercício de pensamento a partir 

de um afastamento entre duas noções elencadas pelos participantes, o que veremos na 

seção que se segue são noções que tratam de uma aproximação, uma homogeneidade 

entre grande parte das disciplinas do curso. 

O entrelaçamento entre as disciplinas do curso: quais os campos de atuação 

possíveis? 

Se as primeiras noções produzidas tinham por base os conhecimentos de uma 

forma geral, tratados como pedagógicos ou específicos, estas que compõem o segundo 

bloco do inventário tratarão de algo mais preciso, das disciplinas que compõem o curso e 

consequentemente da potência que as mesmas terão em relação à produção de 

determinados significados. 
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No momento em que o Grupo 2 classifica os possíveis campos de atuação em 

Educação Física em: escolar, rendimento, saúde e social, e o Grupo 3 opta por elaborar 

uma imagem onde divide as disciplinas obrigatórias em “escolar” e “não-escolar”, e logo 

após coloca um conjunto entre os dois círculos, denominados por eles como “conjunto 

intersecção”, duas coisas podem ser destacadas: 

Primeiro, o fato do laboratório propor algo relacionado aos campos de atuação em 

Educação Física, remeteu estes acadêmicos, de uma maneira espontânea, à divisão entre 

ambientes escolar e não-escolares, mesmo que esses dois termos não tenham sido tratados 

no momento da proposta. 

[...] a gente acaba vendo que algumas delas, são, no curso aqui especificamente mais 

voltadas pra um lado do que pro outro. Alem disso, a gente pode ver que , a gente deixou 

o círculo do escolar maior, do que o não escolar também. (GRUPO 3) 

 Assim, trato a divisão dos campos de atuação em “escolar” e “não-escolar” como 

um discurso potente, porém, não reconhecendo-o como um discurso materializado por 

estes acadêmicos, e sim reproduzidos pelos mesmos muito em virtude de sua 

naturalização dentro dos ambientes que cercam a formação inicial em Educação Física. 

Se a proposta do referido curso é de formar profissionais aptos a atuarem em todos os 

ambientes possíveis, porque esta divisão continua sendo materializada quando tratamos 

de formação inicial em Educação entre os acadêmicos deste curso? 

Segundo, a questão que procurarei me deter mais neste bloco: o entrelaçamento, 

ou aquilo que os acadêmicos chamaram de intersecção entre as disciplinas obrigatórias 

do referido curso. 

Dentro daquilo que foi apresentado pelo Grupo 3, pode-se identificar inicialmente,  

o  fortalecimento da ideia anteriormente apresentada pelo Grupo 2 acerca da separação 

dos campos de atuação em escolar e não-escolar, colocando as disciplinas obrigatórias 

em conjuntos divididos. Porém, o Grupo 3 centraliza sua ideia naquilo que passam a 

chamar de “conjunto intersecção”, ou seja, aquelas disciplinas que segundo eles, são 

capazes de produzir significados relacionados aos dois campos de atuação acima citados. 

Na verdade a idéia inicial era ilustrar como o aluno do curso durante a formação 

ele pensa em separar as coisas, o que eu vou usar na escola e o que eu não vou 

usar, mas mostrar que muito maior, não só o conjunto A como o conjunto B, mas o 

maior e o principal do curso ele tá na verdade no conjunto intersecção no caso. 

(GRUPO 3) 
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Neste sentido, ao mesmo tempo em que o referido grupo não se desprende da 

separação dos campos de atuação, tampouco da intersecção existente, reconhece, como 

podemos ver no trecho a seguir, o enfoque do curso na atuação dentro dos ambientes 

escolares. 

[...] e como o nosso curso a habilitação é a licenciatura, a gente vê também o peso 

das disciplinas da formação de professores. [...] mostrar que o curso ele tem uma 

formação mais ampla pra escola, mas existe uma grande intersecção que 

compreende o ambiente não-escolar (GRUPO 3)  

A partir daquilo que foi tratado, tomarei a intersecção como um entrelaçamento, 

ou uma transposição de elementos comuns entre si, buscando compreender a maneira com 

que isto se estabeleceu como uma noção entre estes acadêmicos. O que determinadas 

disciplinas produziram de significados nestes a ponto de tal noção se materializar? O que 

levou estas disciplinas a fazerem parte do conjunto intersecção e não outras? Quais 

conhecimentos são tidos como facilitadores tanto para atuação escolar quanto para não 

escolar? 

 Buscando compreender tais questões, e percorrendo o momento de discussão 

acerca da produção do Grupo 3, é possível identificar que tal entrelaçamento está 

diretamente ligado a uma vontade de desconstruir aquilo que segundo eles se estabelece 

em relação aos campos de atuação do egresso do referido curso: o curso não oferecer uma 

formação para a atuação em ambientes não escolares. 

Só que eu acho que a questão mais importante disso tudo aí é poder visualizar que 

quando alguém fala assim: que o curso não oferece uma formação pra trabalhar 

fora da escola, [...] ai não existe uma formação pra fora da escola, a pessoa não 

ta levando em conta esse ponto de intersecção entendesse? A pessoa parece não 

estar levando que é na verdade o maior ponto. (GRUPO 3) 

 Esta noção passa a se estabelecer a partir da divisão dos cursos em licenciatura e 

bacharelado? No caso deste curso, o mesmo se materializa única e exclusivamente pelo 

fato de oferecer a titulação de licenciado? Em outros cursos de licenciatura em Educação 

Física isso se materializa da mesma forma?  

 Identifico também, que aquelas disciplinas tratadas como componentes do 

conjunto intersecção são vistas pelos acadêmicos como capazes de produzir 

conhecimentos que poderão ser usados em ambos ambientes de atuação anteriormente 

tratados. São elas: Fisiologia, Filosofia, Lutas, Relações de Trabalho, Esportes, Danças, 
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Cinesiologia, Antropologia, Sociologia, Psicologia, Biologia, Libras, Corporeidade, 

Ginástica e Anatomia. 

  Neste momento, sem que ementas das referidas disciplinas sejam analisadas, 

podemos perceber que dois subgrupos emergem dentro deste conjunto intersecção: o das 

disciplinas da área das ciências biológicas e das disciplinas da área das ciências humanas. 

Assim, no trecho a seguir podemos identificar a maneira como esta alocação de 

disciplinas foi feita por eles, demonstrando que de alguma maneira o nome da disciplina 

remetia estes acadêmicos a área de atuação em que ela melhor se enquadrava. 

É, acho que é interessante a gente falar como é que a gente acabou chegando nisso 

né. Antes da tentativa de tentar tirar uma posição do coletivo, a gente acabou 

escutando de cada um, o que cada um se citava quando falava em formação inicial 

em Educação Física e espaço de atuação. A grande maioria acabou direcionando 

os olhares a essa maneira da gente expor né, de colocar, de certa maneira 

classificar as coisas, [...] foi algo que depois que a gente falou a gente acabou 

pensando e tendo dificuldades quando falava. Por exemplo: falava uma matéria e 

se perguntava: ta e aí, é não-escolar? É escolar? (Grupo 3) 

 Neste sentido, entendo que de alguma maneira tais disciplinas produziram 

determinados significados sobre estes indivíduos, significados estes que exercem poder 

no sentido dos mesmos conseguirem rapidamente aproximar tais significados do 

ambiente escolar ou não-escolar, ou neste caso, de ambos. Estando ciente de que uma 

noção proferida por um grupo envolve diferentes concepções de diferentes indivíduos e 

de que a mesma disciplina pode ter diferentes abordagens dependendo do professor 

responsável por ela em determinado momento, algumas coisas podem ser ditas: 

 Levando em conta a realização deste primeiro laboratório de problematização, ou 

seja, todas aquelas diferentes noções que vieram a se materializar a partir dos três grupos, 

é relevante colocar que aquilo que tomo como noções de determinado grupo são falas 

proferidas por mais de um indivíduo. Ou seja, nos deparamos aqui, com uma diversidade 

bastante grande de significados produzidos por este currículo como um todo, mas ao 

mesmo tempo, com noções que se repetem de maneira parecida entre alguns dos 

participantes. 

Portanto, trato como imensurável, o modo com que determinados saberes 

perpassarão por cada indivíduo. Isto porque esta ação se dá de uma maneira peculiar, a 

partir da construção de cada sujeito, o que a torna difícil de ser medida. Assim, 
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compreendo tal afirmação como um facilitador para a ocorrência de diferentes noções 

dentro de um mesmo grupo, a partir deste primeiro laboratório de problematização 

realizado. 
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RESUMO 
A educação do século XXI fomenta o desenvolvimento integral dos sujeitos, levando em 

consideração aspectos cognitivos e socioemocionais. A autonomia é elemento constituinte da 

Conscienciosidade, um aspecto socioemocional atrelado de modo significativo ao sucesso 

profissional e pessoal. Considerando o ambiente escolar lócus de interação social e de exploração 

de conhecimento científico e a fase neurobiológica da adolescência, é plausível o aprimoramento 

da cognição social e a construção da autonomia nesses estudantes. Assim, a abordagem das 

neurociências na educação formal pode colaborar para a compreensão das bases biológicas da 

percepção pessoal, da cognição social e do comportamento interpessoal, contribuindo para um 

tipo de autoconhecimento. Sob essa perspectiva, a pesquisa qualitativa investigou como o 

conhecimento científico na área das neurociências pode contribuir na autopercepção dos 

adolescentes e interferir na construção da autonomia desses sujeitos. Foram colaboradores de 

pesquisa 10 alunos do 3º ano do ensino médio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul - campus 

Rio Grande. A coleta de dados envolveu a aplicação de entrevista semiestruturada antes da 

realização do curso e a reaplicação pós-curso. Os registros obtidos foram submetidos à análise de 

conteúdo de Bardin. Os dados até então analisados apontam alterações na autopercepção dos 

estudantes quanto à autonomia, revelando ampliação da cognição social e a otimização do 

autoconhecimento. É possível inferir que a exploração das neurociências contribuiu para o 

desenvolvimento de aspectos cognitivos e socioemocionais dos estudantes. Defende-se que a 

necessidade de considerar a inserção da temática na educação formal, mais especificamente no 

ensino de ciências.   
 

Palavras-chave: autopercepção, autonomia, cognição social 
 

1. Introdução  

No que diz respeito à autonomia, evidências neurofisiológicas propiciam um 

entendimento aprimorado do funcionamento do sistema nervoso diante dos processos de 

deliberação e de tomada de decisão. O conhecimento dos mecanismos cerebrais fornece 

argumentos significativos para compreender o sujeito como ser autoreorganizador diante 

de sucessivos processos de escolha. Todavia, há de se considerar a influência dos 

processos de mediação sobre esse substrato orgânico, o cérebro, sendo que afeta 

diretamente o desenvolvimento humano, pois é através de consecutivas mediações que 

formamos nosso caráter, nossa personalidade e, consequentemente, passamos a 

interpretar as informações a nossa volta e agir no mundo.  

mailto:marcelokdvz@gmail.com
mailto:fahc.rg@gmail.com


234 

 

 Nesse cenário, as interações humanas são fundamentais para o desenvolvimento 

da autopercepção nos indivíduos, atingindo a autonomia dos sujeitos.Desse modo, a 

perspectiva neurobiológica dos processos cognitivos e socioemocionais nas tomadas de 

decisão traz implicações interessantes quando se pensa a construção da autonomia na 

escola.  

 No que se refere ao estudante adolescente, que vive uma crise de identidade, a 

qual segundo Boyd e Bee (2011, p.458) se configura por um “estado psicológico de 

turbulência emocional que surge quando o senso do self de um adolescente ‘se 

desorganiza’ para que um novo senso de identidade possa ser alcançado”, a autopercepção 

impacta de modo significativo a construção de sua autonomia. 

Nesse panorama, considerando que o conhecimento científico tem como foco 

principal trazer informações que transformam o já conhecido e afetam comportamentos, 

os conhecimentos emergentes das neurociências articulados ao cotidiano de nossas vidas, 

pode influenciar o autoconhecimento e/ou autopercepção desses sujeitos, isto é, no modo 

como percebem a si mesmo. À medida que se oferece conhecimento científico ao 

estudante adolescente acerca da neurofisiologia cerebral na adolescência e do papel da 

cultura na construção de sua autonomia, pode-se fomentar a reflexão e o questionamento 

e, assim, contribuir para trazer à tona as crenças e os valores que estão no seu inconsciente 

e constituem sua e subjetividade e atingem sua autopercepção.  Nesse sentido, o 

conhecimento sobre o funcionamento do cérebro e sobre as implicações para nosso 

comportamento pode ser concebido como um “empreendimento pessoal”. 

  

2. Objetivo 

 A pesquisa objetivou investigar como o conhecimento científico na área das 

neurociências pode contribuir na autopercepção dos adolescentes e interferir na 

construção da autonomia desses sujeitos.  

 

 3. Neurociências na educação formal para adolescentes 

 A sociedade atual demanda uma educação que conduza sujeitos ao controle de 

suas próprias escolhas, sendo autodeterminados e valorizem de modo adequado a opinião 

do outro. A autodeterminação segundo Lefrançois (2012) é baseada na indicação que as 

pessoas tem ânsia pela autonomia pessoal, tem a necessidade da responsabilidade por suas 

escolhas e ações. 
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 Para Morin (2002, p.53): 

O aprendizado da auto-observação faz parte do aprendizado da 

lucidez. A aptidão reflexiva do espírito humano, que o torna capaz de 

considerar-se a si mesmo, ao se desdobrar [...] deveria ser encorajada e 

estimulada em todos. Seria preciso ensinar, de maneira continua, como 

cada um produz a mentira para si mesmo, ou self-deception. 

 

Os indivíduos autônomos não são dependentes dos outros para uma melhora em 

sua autoestima, não desestabilizam com críticas, não são afetadas por bajulações e essa 

indenpendência os deixa mais serenos e em paz consigo mesmos, sentimentos não 

experienciados por pessoas que são dependentes da aprovação alheia (FEIST et al., 2015).  

No que tange ao desenvolvimento da autopercepção sob a perspectiva das 

neurociências, Fonseca (2009, p. 55 ) lembra que “nas áreas pré-frontais [correspondentes 

ao Córtex Pré-frontal- CPF] também designada psicomotoras, emergem as funções de 

planificação, de suporte a decisão, de avaliação, de continuidade temporal, de controle 

emocional, de controle inibitório, de gratificação adiada, etc”. 

Devido à maturação dessas áreas cerebrais no cérebro dos adolescentes, é 

característico nessa fase da vida o pleno desenvolvimento de novas capacidades 

operacionais sendo assim, ele estaria pronto para “florescer”, ou seja, para tomar a direção 

de sua própria vida, suas escolhas, seus valores. Entretando, essa evolução sofre uma 

grande influência da mediação social e esse fator limitante afeta, nem sempre 

positivamente, o crescimento do ser humano que deveria estar a “todo vapor”. O CPF é a 

região mais sensível a intervenções do cérebro e se mantém assim até o início da idade 

adulta (TOUGH, 2014) 

Assim, os adolescentes estão passando por uma fase neurobiológica propícia para 

intervenções que visem uma nova configuração no entendimento do “si mesmo” em 

relação às demandas que, segundo a sociedade atual, deveriam atender. Santrock (2014) 

lembra que os adolescentes tem maior probabilidade de serem conscientes e preocupados 

com seu autoconhecimento.  

Estando em um momento de plena reconfiguração cerebral, o adolescente está em 

uma fase ótima para ser fomentada sua autopercepção, ou seja, eles necessitam de 

subsídios para poder passar pela maturação cerebral de modo a desenvolver competências 

que modifiquem sua maneira de enxergar o mundo e a eles próprios, levando-os a idéia 

de sujeitos autoreferentes, afastando-se da heteronomia.  Para Foucault (2016), a prática 

de nós mesmos é necessária para que obtenhamos sucesso no expurgo da vontade do 
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mundo sobre a nossa e, o autor ainda lembra que é mais fácil corrigir-se enquanto ainda 

se é jovem pois a normatização social ainda não está incrustrada. 

Adotando a perspectiva de Claxton (2005, p. 142) 

[...] quando a pessoa explicita as coisas, ela é capaz de assumir uma 

postura crítica diante delas e enxergar que há realmente alternativas ao 

que parecia, implicitamente, ser inevitável. A reflexão gera a escolha. 

Examinar a si mesmo, sua cultura e seu meio para entender como 

separar o que sentem do que deveriam sentir, o que valorizam do que 

deveriam valorizar e o que querem do que deveriam querer. Eles 

desenvolvem o pensamento crítico a iniciativa individual e uma 

percepção se si mesmos [...] 

 

Nesse sentido, a autoreflexão demanda que a mente investigue e observe o que 

está sendo vivenciado, incluindo os estados emocionais. Assim, sujeitos autoconscientes 

são aqueles que são “autônomos e conscientes de seus próprios limites, gozam de boa 

saúde psicológica e tendem a ter uma perspectiva positiva sobre a vida”(GOLEMAN, 

2012, p.61). Nossos comportamentos e sentimentos, passam a ser examinados, 

questionados através de um tipo de escrutíneo consciente; temos a liberdade de modificá-

los ou rejeitá-los, trazer a luz da consciência “ as premissas nas quais foram baseados 

nossos papéis como filho ou filha, pai ou mãe, parceiro, empregado, aluno, homem, 

mulher...(CLAXTON, 2005). Para Kegan (1992 apud CLAXTON, 2005, p.142) a 

autoorientação é uma 

palavra inanimada que não consegue captar o arrebatamento humano da 

alma de seu ambiente cultural...[esse educadores] estão pedindo a 

muitos deles[seus alunos]  para mudar toda maneira como entendem a 

si mesmo, seu mundo e o relacionamento entre os dois. Estão pedindo 

a muitos deles que coloquem em risco a lealdade e as devoções que 

constituiram as bases de suas vidas. Afinal, só adquirimos “autoridade 

pessoal” relativizando - ou seja, apenas alterando fundamentalmente- o 

nosso relacionamento com a autoridade pública. 

 

Assim, a educação pode contribuir para que o indivíduo aprimore seu potencial 

reflexivo através de ações pedagógicas que possibilitem aos estudantes enxergarem a 

complexidade de viver socialmente, considerando a si e aos outros. Freire (2016) reitera 

essa colocação dizendo que não amadurecemos de repente, pelo contrário, ocorre aos 

poucos, todos os dias, ou não. Seguindo seu raciocínio, o autor ainda afirma que por esse 

motivo, uma pedagogia da autonomia se faz necessária, centrada em experiências 

estimuladoras da decisão e da responsabilidade, em experiências que respeitam a 

liberdade. 

   Tomando como referência a relação entre cognição e reflexão vale lembrar o que 

preconiza Fonseca (2009, p. 70) 
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o ensino  de competências cognitivas ou seu enriquecimento não deve 

continuar a ser ignorado pelo sistemas de ensino, hora assumindo que 

tais competências não podem ser ensinadas, hora assumindo que elas 

não precisam ser ensinadas. Ambas as assunções estão profundamente 

erradas: primeiro porque as funções cognitivas de nivel superior podem 

ser melhoradas e treinadas e, segundo, porque não se deve assumir que 

elas emergem automaticamente por maturação, ou simplesmente por 

desenvolvimento neuropsicológico. A capacidade de pensar ou 

raciocinar não é inata, as funções cognitivas não se desenvolvem se não 

forem objeto de treino sistemático e de mediatização contínua desde a 

educação pré-escolar até a universidade. A educação não deve apenas 

restringir-se ao fornecimento de grande quantidade de informação. 

 

 Conforme Moraes e Torres (2004), a escola deve dar condições do ser humano 

conviver/viver sem violentar sua essência, fazendo-o refletir sobre suas escolhas, e daí 

pode contribuir diretamente no desenvolvimento de sua autonomia, criatividade e 

consciência crítica. Ao contrário, se o foco for a correção dos pensamentos e das ações, a 

ação pedagógica estará inibindo o estudante a alcançar seu real potencial, pois esta reforça 

o estímulo negativo, dizendo que o sujeito não pode superar-se e avançar, limitando-o e 

afetando sua autoestima, autoconfiança e autoeficácia. Os autores, baseados em David 

Böhn (1991), ressaltam que há uma indissociabilidade entre a atividade química e elétrica 

do cérebro e dos demais sistemas envolvidos no funcionamento orgânico. A composição 

neuroquímica do cérebro passa a ser afetada então por alguns pensamentos e atitudes.  

O adolescente é permeado de maneira significativa pela cultura e isso pode 

desenvolver de maneira distorcida o seu entendimento sobre suas possibilidades inserido 

em um determinado contexto social, pois sua tomada de decisão fundamenta-se na 

heteronomia, ou seja, na construção interdependente do self, quando os autoconceitos são 

determinados pelos papéis sociais e relacionamentos pessoais. Não é comum na 

adolescência uma construção independente do self, isto é, fundamentar essa construção 

na autoconfiança e na busca do sucesso pessoal (GAZZANIGA e HEATHERTON, 2007) 

Expectativas sociais podem os levar a agir em conformidade, alterando suas próprias 

decisões ou comportamento para se adequar ao dos outros (SANTROCK, 2014).  

No que diz respeito à autonomia, evidências neurofisiológicas propiciam um 

entendimento aprimorado do funcionamento do sistema nervoso diante de  deliberação e 

tomada de decisão pressupõe a capacidade de autodeterminação, autogoverno e de 

deliberações visando a metas, caracterizando a autonomia como resultado desses desse 

processos. 

 Conforme, Gardner (2005), Ratey (2002), Gazzaniga e Heatherton (2007) e 

Damásio (2011), os conhecimentos neurocientíficos podem servir como fundamento para 



238 

 

uma melhor compreensão da cognição e do comportamento social. Esse conhecimento, 

ao propiciar uma possível mudança conceitual poderá servir de base para uma mudança 

comportamental, se esse for o desejo do sujeito. Nessa direção, ao ter oportunizada a 

reflexão acerca do seu comportamento autônomo, os adolescentes poderão qualificar 

positivamente suas interações humanas e contribuindo assim para o desenvolvimento da 

autonomia. As neurociências colaboram para a compreensão das bases biológicas da 

percepção pessoal, da cognição social e do comportamento interpessoal, contribuindo 

para um tipo de autoconhecimento. Para Damásio (2015) compreender a biologia da 

natureza humana contribuirá para melhorar as condições da existência, mesmo que ter o 

conhecimento científico não substitua a experiência subjetiva.  

 Sob essa perspectiva, as Neurociências, dada sua proximidade com conteúdos da 

área de ciências, em especial das ciências biológicas, podem ser exploradas na educação 

formal, fazendo parte do conteúdo disciplinar. Na fase da adolescência, na qual a 

maturação cerebral propicia o melhor exercício do pensamento reflexivo e crítico, esses 

conhecimentos articulados ao cotidiano dos alunos, podem favorecer o melhor 

entendimento de aspectos cognitivos e socioemocionais presentes em seus 

comportamentos, oferecendo  condições de ampliar a autoconversa e proporcionar o 

autogerenciamento através da (re)construção autoperceptual. 

 

 4. Método 

Trata-se de pesquisa qualitativa. A coleta de dados aconteceu no Instituto 

Federal de Educação , campus Rio Grande, caracterizando um estudo de caso. Foram 

colaboradores de pesquisa 10 estudantes do 3º ano do Ensino Médio participantes de 

curso na área das neurociências. A realização do curso teve duração de 10 horas e foi 

desenvolvido pelos pesquisadores no contraturno e, através de situações de ensino 

teórico-práticas, foram oferecidas informações acerca de como o cérebro funciona na fase 

da adolescência e alguns esclarecimentos referentes à origem de muitos de seus 

comportamentos e ações.  

Constituíram fatores determinantes para a amostra: geralmente os estudantes 

nessa fase do ensino médio pertencem a uma faixa etária de 15 a 16 anos,  na qual o córtex 

pré-frontal esta em plena maturação, caracterizando momento adequado para 

intervenções de caráter cognitivo e socioemocional; o conteúdo programático presente no 

primeiro ano do ensino médio dessa escola trata do tecido nervoso, o que favorece a 
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compreensão da temática do curso, uma vez que esse está relacionado às transformações 

cerebrais que ocorrem nessa fase; os estudantes nessa fase da vida, vivenciam um 

momento de construção de identidade e desenvolvimento da autonomia, o que se 

aproxima ao escopo do trabalho. 

A coleta de dados envolveu a aplicação de entrevista semiestruturada antes da 

realização do curso e a reaplicação da entrevista pós curso. Os registros obtidos foram 

submetidos à análise d e conteúdo de Bardin.   

 

 5. Análise de dados 

Considerando que o trabalho está em andamento, os dados até então analisados  

revelam alterações  nas autopercepções dos estudantes quanto à autonomia. Os registros 

obtidos na aplicação da entrevista antes do curso apontaram que apenas 3 (três) estudantes 

se consideravam autônomos, 1(um) identificou-se como sujeito não autônomo e 6 (seis) 

responderam afirmativamente, porém que não tinham certeza. As complementações das 

respostas originaram categorias que não revelaram conceitos totalmente equivocados, 

mas sim, insuficientes.  

Diante da primeira questão, na qual os estudantes eram questionados se 

considerava consideravam a si próprios sujeitos autônomos, apenas E2, E5e E10 afirmam 

que sim e somente E7 identificou-se como sujeito não autônomo. E4 não se considerou 

autônomo cognitivamente, mas sim em seu jeito de ser, enquanto que E1, E3, E6, E8 e 

E9, apesar de responderem afirmativamente, não o fazem com certeza, como pode ser 

observado a seguir:    

 E3 - Sim, acho que sim. 

 E6 - Acho que sim. 

No que diz respeito à insegurança em afirmar que é ou não autônomo, é possível 

inferir que derivam de um conflito/lacuna conceitual, pois os estudantes não apresentam 

domínio do conceito. Isso é perceptível diante das complementações de respostas 

oferecidas. E1, E4, E8 e E9, ao tomar como base para suas justificativas, diferentes pontos 

de vista, apresentam uma diversidade de conceitos que é aceitável. A autonomia pode ser 

entendida como capacidade plena para fazer escolhas e tomar decisões, seja no âmbito 

emocional, comportamental e intelectual (SANTROCK, 2014; CLOUTIER; DRAPEAU, 

2012). Nesse momento, surgem então três categorias a partir dos conceitos adotados: 
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Autonomia financeira 

E1 -Dependendo do que tu considera autônomo sim, mas em relação a dinheiro 

não porque eu não trabalho. 

Autonomia cognitiva 

E4 - Acho que não, porque se o professor não explicar as coisas eu não aprendo. 

[...] No sentido de ser, sou sim. 

Autonomia como liberdade total  

E8 - Mais ou menos, às vezes eu tenho que abrir mão por causa do colégio, mas 

não é nada que me comprometa muito. Acho que consigo ser autônomo. 

Autoreferência heterônoma 

E9 - Acho que sim, não sei bem responder pra ti [...] Todo mundo é diferente em 

casa, no colégio, muda a personalidade, tipo, não a personalidade, mas o jeito de agir. 

Tu não vai fazer a mesma coisa que tu faz em casa no colégio, por exemplo, mas no geral 

acho que sim. 

Na resposta de E9, é possível identificar uma autoreferência fundamentada em 

fatores externos, ao afirmar que se adapta comportamentalmente a diferentes contextos 

vivenciais. O entendimento do estudante se aproxima do que Jung (2011) apresenta como 

persona: máscaras que “ajudam”, como seres coletivos que somos a enfrentar as 

demandas que emergem das relações sociais. 

 No segundo momento de coleta, houve modificação na autopercepção como 

sujeito autônomo de 5 (cinco) colaboradores. Houve alteração conceitual em 9 (nove) dos 

10 (dez) colaboradores. Novamente, através das complementações de resposta, 

emergiram categorias que apontam conhecimento semântico ampliado e implicam numa 

autopercepção aprimorada acerca da autonomia. Na primeira questão, houve modificação 

na autopercepção como sujeito autônomo de 5 colaboradores. E2 que se considerava 

autônomo, não se reconhece mais como tal e E7 vice-versa. E4 e E9 passaram a se 

considerar não autônomos e E6 passou a se considerar autônomo. Importa destacar que 

esses três últimos colaboradores (E4, E6 e E9) tinham dúvidas quanto a ser ou não 

autônomo antes do curso. 

 Independente da questão de se considerar ou não autônomos, houve alteração na 

autopercepção relativa à autonomia em 9 dos 10 colaboradores. Novamente, tal qual 

aconteceu quando aplicada a entrevista antes do curso, na questão 1 foram oferecidas 

complementações de resposta por 5 colaboradores, E1, E2, E3, E4 e E9, o que propiciou 
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um entendimento ampliado das alterações acerca da autopercepção dos estudantes, 

originando as categorias a seguir. 

   

           Autonomia como reflexividade autônoma 

Essa categoria é a que melhor se aproxima do conceito de autonomia, pois E2 

verbaliza a autopercepção aprimorada e indica um entendimento de que a autonomia é 

resultado de um processo de individuação, de afastamento das personas e do exercício da 

reflexividade autônoma. Sendo assim, é coerente uma aproximação com a teoria de 

Archer (2003,2007), na qual a autoconversa pode subsidiar um movimento que leva à 

reflexividade autônoma, sendo autoreferente.  

Ainda nessa linha de raciocínio, Feist et al.(2015) evidenciam que os indivíduos 

autônomos são mais fiéis as suas crenças não sendo influenciados por bajulações e, por 

consequência afastam-se das máscaras sociais, personas, que segundo Jung (2011) são 

invólucros protetores que distanciam os sujeitos da individuação. 

Tal movimento de introspecção revela uma tendência de E2 ao “cuidar de si”, pois 

conforme Foucault (2016), é um princípio constitutivo do sujeito como autor de seus 

próprios atos, não fundamentando sua vida na função social.  

 

E2 - Na verdade eu não lembro da minha última resposta, mas eu acredito que 

mudou a minha concepção de autonomia. A última vez que conversamos, eu tava com 

problema em casa e relacionando o curso a essa mudança, eu pude perceber que eu não 

tenho que fazer as coisas pra agradar aos outros, tipo aquele baile de máscaras. Eu tenho 

que ser o que eu gosto e como eu me sinto bem! 

 

 Essa compreensão também aparece na fala de E3, porém intercalada com 

momentos de dependência, constituindo a categoria abaixo apresentada. 

 

 Autonomia e alternância de reflexividade 

E3, ao considerar a autonomia, menciona que algumas tomadas de decisão 

envolvem a aprovação alheia. É comum, na fase da adolescência, por falta de experiências 

empíricas o sujeito buscar respaldo em opiniões externas como pais, professores e 

amigos(SANTROCK, 2014; CLOTIEUR ; DRAPEAU, 2012). 
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E3 - Mais ou meno. Muitos conceitos que eu tinha mudaram em decorrência das aulas, 

de realmente entender o que é ser autônomo. Então eu acho que às vezes sim, porque eu 

tenho capacidade de tomar algumas decisões e outras nem tanto porque eu não tenho 

experiência, corrida, pra tomar elas sozinho. 

Esse estudante apresenta uma compreensão que vai ao encontro do que Archer 

(2003, 2007) defende. Para a autora, há uma transitoriedade no exercício da reflexividade. 

Dessa forma, a reflexão e tomada de decisão pode ser dependente do parecer do outro 

(pais, amigos, professores, etc), se caracterizando como reflexividade comunicativa. 

Quando não dependente do outro, é denominada reflexividade autônoma, embasada nas 

próprias crenças e vontades. É predominante no comportamento humano a necessidade 

de aprovação externa, o que é observado na categoria a seguir. 

 

 Autonomia como independência total 

 Essa categoria emerge da confusão conceitual entre autonomia e egocentrismo. 

Pode-se perceber no discurso tanto de E4 tanto quanto no de E9, a idéia de que se tornar 

autônomo seria renegar uma ecodependência saudável e isolar-se do convívio social.  

 Esse entendimento dos estudantes pode encontrar fundamento nas teorias 

implícitas,  que segundo Moraes (2008), são oriundas da cultura, sendo constituídas a 

partir de crenças compartilhadas socialmente. Complementando essa idéia, Dijk (2008) 

diz que há uma reprodução maciça do “já dito”, logo, a formação dos modelos mentais 

que compõe a memória episódica e semântica dos sujeitos é afetada por esses estímulos 

cíclicos. Então, esses conhecimentos quando introjetados se tornam crenças utilizadas na 

interpretação e ação no mundo.  

 Partindo dessas concepções acerca da replicação de crenças sociais no que diz 

respeito ao sujeito coletivo e a individuação, Jung (2011) lembra a existência de uma 

dicotomia entre individuação e individualismo, os quais, respectivamente, envolvem 

peculiaridades do ser e egocentrismo.  

 

 E4 - Não, acho que eu dependo de muita gente ainda. Tanto economicamente 

quanto psicologicamente, acho que falta muito ainda pra mim. Acho que nem quando tu 

te tornas mais velho. Acho que autônomo, é uma palavra muito forte, tu depender só de 

si. Se não, não viveríamos numa sociedade. Ninguém é autônomo sempre têm alguém que 
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precisa de alguém e mesmo que não precise no momento, vai precisar em alguma outra 

etapa da vida, então, não me considero autônomo. 

 

 E9- Eu não lembro o que eu respondi na primeira entrevista, mas considerando 

que eu ainda dependo de outras pessoas, eu não me considero autônoma ainda. Eu acho 

que não existe ninguém autônomo porque nós precisamos do calor de outra pessoa. 

Então, eu não acho que tenha pessoa autônoma. Eu não sou autônoma porque eu preciso 

do meu irmão pra vir até o IF e depois que eu me formar eu vou precisar da minha família 

pra apoio. Acho que não tem ninguém autônomo de verdade mesmo.  

 Interessa destacar aqui que ambos os estudantes trazem à tona a percepção que 

também é defendia por Piaget (1994, p.83), para quem “sempre e por toda parte, o 

contingente das regras e das opiniões pesa sobre o espírito individual, em virtude de uma 

coação mesmo ínfima [...]”, inclusive o homem adulto se submete a essas regras que o 

cercam.   

 

 7 Considerações finais 

  O estudo permite inferir que o conhecimento científico das neurociências 

pode ser subsídio para aprimorar a autopercepção do adolescente quanto à sua autonomia, 

uma vez que oferece a possibilidade da realização de uma autoconversa otimizada pelo 

enriquecimento de memória semântica.  

É possível defender que o conhecimento científico contribuiu para um aumento 

do léxico e assim, a memória semântica envolvida no conhecimento de mundo e de si 

também sofreu variações.  Concomitantemente, isso parece acarretar um aprimoramento 

na autoconversa, gerando um movimento de autoanálise inclusive de suas crenças. Nesse 

sentido, o conhecimento científico amplia o universo exterior em um universo mental, 

oferecendo ao sujeito possibilidades de conhecer para ser e viver.   

   Os resultados aptresentados fomentam o entendimento de que a exploração de 

conhecimentos das neurociências poderia ocorrer na educação formal, pois ao articular 

aspectos neurobilógicos e socioculturais do desenvolvimento humano contribuiriam para 

o desenvolvimento integral dos estudantes.  
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RESUMO 

O grupo “Trilheiros do Sauá” realiza atividades de Educação Ambiental na Universidade Federal 

de Viçosa, e já desenvolveu roteiros de trilhas interpretativas sobre diversas temáticas. Em geral, 

a elaboração de roteiros interpretativos e materiais didáticos ocorrem a partir da literatura 

disponível e do conhecimento adquirido de especialistas e educadores, muitas vezes, sem contar 

com a participação dos educandos na produção dos mesmos. O objetivo deste trabalho foi 

incluir, na produção de um roteiro de trilha interpretativa, a participação dos alunos do Ensino 

Fundamental de uma escola do município de Viçosa, Minas Gerais, testando em campo um 

roteiro interpretativo com foco no grupo taxonômico das aves. O roteiro pré-elaborado foi 

submetido à aplicação e avaliação dos estudantes e, então, reformulado, dando origem à versão 

final. As atividades que permaneceram a partir do roteiro inicial foram as “Perguntas 

exploratórias”, “Área do Tangará-dançarino” e “Dinâmica da caça às fotos”. A “Dinâmica dos 

binóculos de papel” foi retirada, devido a sua baixa aprovação. Foi incluído, devido à experiência 

em campo, um momento de “Preparação prévia”, que consiste em uma visita prévia, que inclui 

um contato com o professor regente e uma conversa com os alunos. Identificamos, com este 

trabalho, a existência de elementos inesperados na prática de mediar trilhas interpretativas, a 

relevância da participação dos alunos na adequação das práticas educativas propostas à sua 

realidade e ao contexto escolar, sendo possível construir um roteiro interpretativo mais afinado 

e significativo para os estudantes. 

 

Palavras-chave: Trilhas Interpretativas; Educação Ambiental; Avifauna; Atividades de 

Campo.    
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INTRODUÇÃO  

 O grupo “Trilheiros do Sauá”, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas 

Gerais, desenvolve um projeto de Extensão desde 2013, que consiste em realizar 

atividades de educação e interpretação ambiental na chamada Mata da Biologia, um local 

de fácil acesso com trilhas com alto potencial educativo, dada sua riqueza em 

biodiversidade e acessibilidade.  O grupo fornece suporte para escolas da Educação 

Básica interessadas em visitar o local e desenvolver atividades de campo, e seu objetivo 

de trabalho é criar práticas inovadoras, superando o tradicionalismo existente nas escolas 

devido a limitações de pessoal, de calendários e financeiras.   

Para atender aos diferentes objetivos propostos por educadores que agendam 

visitas à Mata, o grupo desenvolveu roteiros de trilhas interpretativas sobre diferentes 

temáticas como ecologia, botânica, fungos, ciclos biogeoquímicos e alguns grupos de 

animais. Diante da abundância, diversidade e importância ecológica das aves e do 

evidente interesse que esse grupo desperta nos visitantes, optou-se por trabalhar na 

criação de um roteiro interpretativo específico para a avifauna da Mata da Biologia. 

Temas como o canto das aves, comportamento, conservação e suas especializações 

morfológicas podem ser trabalhados de forma criativa, por despertarem a curiosidade 

das pessoas.  

As trilhas interpretativas apresentam grande potencial como instrumentos de 

Educação Ambiental, uma vez que promovem uma imersão no ambiente natural e 

despertam a sensibilidade, reflexão e bem estar aos visitantes. A conexão que elas geram 

com o lugar visitado podem criar uma maior compreensão e apreciação dos seus recursos 

disponíveis, além de proporcionar atividades que permitem a análise de significado de 

eventos observados no ambiente em vez de ser uma mera transmissão da informação, o 

que é fundamental no processo educativo (PROJETO DOCES MATAS, 2002b; SERPE 

e ROSSO, 2011).  

No processo de elaboração de roteiros educativos e materiais didáticos, existe uma 

tendência de a experiência em campo e o sentimento dos alunos em relação à atividade 

não serem levados em conta. Os roteiros finais são criados, normalmente, com base 

apenas na literatura disponível e no conhecimento adquirido dos educadores. Porém, 

considerar o conhecimento prévio, sentimentos e expectativas dos participantes de uma 

ação educativa é uma ferramenta fundamental na Educação Ambiental crítica 

(GUIMARÃES, 2005; LOUREIRO, 2012), o que não vem sendo priorizado nas práticas 
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vigentes. A proposta deste trabalho foi de incluir, na produção de um roteiro de trilha 

interpretativa, a participação dos alunos, testando em campo um roteiro interpretativo 

com foco no grupo taxonômico das aves. Buscamos, assim, despertar a consciência da 

capacidade dos participantes em contribuir na sua própria prática educativa, através de 

temas que pudessem ser abordados de forma significativa e correspondessem às suas 

expectativas.  

 

ABORDAGEM METODOLÓGICA  

A intervenção educacional aqui proposta, apresenta-se na forma de metodologia 

participativa. A escola selecionada para este trabalho foi uma escola pública do 

Município de Viçosa, MG, com a qual já havia uma parceria já estabelecida por meio de 

projetos de ensino e extensão, com o Setor de Ensino de Ciências e Biologia do 

Departamento de Biologia Geral, da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas 

Gerais. A escola atende estudantes do Ensino Fundamental e Médio. 

As turmas selecionadas para participar da pesquisa foram as duas turmas do 7º ano 

do Ensino Fundamental, ano em que se estuda a interação entre os seres vivos e a 

diversidade da vida (BRASIL, 1998b), o que favorece o trabalho em campo com o grupo 

das aves. Ao todo, participaram da atividade 63 alunos na faixa etária de 11 a 14 anos. 

A primeira turma era composta por 31 alunos, e a segunda por 32 alunos. 

No desenvolvimento do trabalho foi necessário elaborar uma primeira versão do 

roteiro, usando como base o Manual de Introdução à Interpretação Ambiental 

(PROJETO DOCES MATAS, 2002b) e o Manual para Excursões Guiadas Brincando e 

Aprendendo com a Mata (PROJETO DOCES MATAS, 2002a). Foram também 

identificados pontos interpretativos por meio de conversas com especialistas que 

conhecem a Mata da Biologia e do uso do capítulo Ecologia de avifauna, do livro 

Ecologia de Mata Atlântica: estudos ecológicos na Mata do Paraíso (RIBON et al. 

2014). Esta versão foi utilizada em campo com os alunos e, por meio da observação livre 

(MARCONI e LAKATOS, 2009), dois observadores fizeram anotações sobre o 

comportamento dos alunos (interessados ou não; inquietos ou não, entre outros), suas 

perguntas, sugestões e comentários surgidos espontaneamente.  

O roteiro previamente elaborado consistia em quatro “Momentos Interpretativos”, 

denominados: I – Perguntas exploratórias; II – Área do Tangará-dançarino; III – 

Dinâmica da caça às fotos; IV – Dinâmica dos binóculos de papel. As “Perguntas 
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exploratórias” consistiam em convidar os alunos para uma conversa na entrada da Mata 

da Biologia, em que os monitores se apresentavam e criavam um ambiente de 

concentração e envolvimento com o tema, e buscavam identificar expectativas sobre a 

atividade. Deveriam ser feitas perguntas para levantar o conhecimento prévio, interesse 

e sentimentos dos alunos em relação à avifauna da região, buscando promover um 

espaço de sensibilização sobre a temática a ser abordada, e de liberdade expressão, em 

que as particularidades de cada grupo possam ser manifestadas. Ao final deste momento, 

devem-se organizar a turma em dois ou mais grupos para garantir a segurança e 

viabilizar a participação dos alunos, de forma que se intercalem monitores e professores 

entre os alunos, e um monitor no início e um no final da fila. A “Área do Tangará-

dançarino” seria o primeiro momento no interior da trilha, e consistia em “chamar” o 

Tangará-dançarino com o auxílio de playback. A ave responde bem ao chamado e pode 

se aproximar do observador. Neste momento seria importante levar uma foto do animal, 

para mostrar aos alunos sua aparência e auxiliar a sua procura, além de problematizar o 

comportamento territorialista das aves, suas causas e consequências para as espécies. A 

“Dinâmica da caça às fotos” é uma proposta de promover oportunidades de conhecer 

melhor as aves do local. Ao caminhar pela trilha, os alunos encontrariam fotos de 

diferentes espécies de aves espalhadas pela vegetação, tendo o monitor um espaço para 

conversar com os alunos sobre elas, seus hábitos de vida, particularidades e curiosidades, 

além de apresentar, com o auxílio de uma caixa de som, o canto de cada espécie. Esta 

estratégia tem o intuito de instigar e estimular a curiosidade dos alunos, além de ser um 

momento de troca de informações sobre diferentes espécies. A “Dinâmica dos binóculos 

de papel”, por sua vez, era uma proposta de mudar as perspectivas e formas de ver a 

mata, sendo os alunos convidados a observar ao seu redor através dos binóculos. Além 

disso, é possível trabalhar assuntos como equipamentos de campo e práticas de 

observação de aves.  

Posteriormente, na fase de avaliação e reformulação do roteiro, foi feita uma visita 

à escola para a aplicação de um questionário não estruturado, que buscasse captar dos 

alunos suas impressões, opiniões e sugestões sobre a atividade. As observações e 

questionários foram analisados por meio do método da Análise de Conteúdo (FRANCO, 

2012; MARCONI e LAKATOS, 2009), além da Estatística Descritiva, para apresentar 

os dados quantitativos (GIL, 1999). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Ao longo da realização deste trabalho, uma questão se tornou relevante e trouxe 

novos questionamentos quanto a qualidade da experiência educativa em campo. As duas 

turmas que participaram da atividade passaram por processos diferentes devido a 

imprevistos de logística, e assim foram evidenciadas particularidades que 

transformaram a forma de lidar com a dinâmica da experiência em campo, e com os 

sujeitos da pesquisa.  

Na primeira turma, o contato com a escola foi realizado por meio da diretora, que 

ficou responsável por conversar com os alunos sobre a atividade, e promover a logística 

da escola para realiza-la. Além disso, a visita sofreu duas mudanças de data, primeiro 

devido à chuva e depois devido a uma paralização na escola. No dia da atividade, os 

alunos foram a campo sem estarem cientes das atividades que iriam ocorrer, nem seus 

objetivos, além de se encontrarem despreparados em termos de vestimenta, calçados e 

itens como água, lanche, repelentes, etc. Este fato foi crucial para a pesquisa, por ter 

evidenciado a importância da preparação para o bom desenvolvimento da atividade.  

A presença de mosquitos e o fato de não terem sido preparados para levar garrafas 

de água, por exemplo, incomodou muito e pode ter influenciado o comportamento dos 

alunos, deixando-os agitados. A turma apresentou um comportamento hiperativo e 

tumultuado, prejudicando o andamento da atividade, sendo este desconforto 

mencionado pelos alunos nos questionários aplicados, em que manifestavam estarem 

incomodados com a “bagunça”.  

Devido ao ocorrido, a atividade com a segunda turma passou por mudanças, 

referentes ao roteiro e também à preparação prévia dos alunos. Diferente da primeira 

visita, o contato com a escola foi realizado diretamente com a professora de Ciências, 

de forma que ela pudesse incluir a atividade na programação da disciplina, além de 

promover debates sobre ela em sala de aula. Ocorreram duas visitas prévias na escola, 

para preparação dos alunos e conversa quanto o objetivo da atividade, trabalhando suas 

expectativas e dando informações sobre vestimentas e itens necessários para serem 

levados a campo. A professora participou de todo processo, desde a preparação, visita e 

avaliação.  

Tais mudanças realizadas mostraram evidente melhora na atividade. O contato 

mais cuidadoso com a escola e o maior envolvimento da professora regente de Ciências 

permitiram um melhor aproveitamento da atividade como um todo, proporcionando uma 
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experiência mais rica de sentido aos alunos (MENGHINI et al., 2007), uma vez que os 

mesmos estavam previamente informados sobre os objetivos da atividade. Além disso, 

os alunos estavam devidamente vestidos e calçados, o que garantiu o conforto e 

segurança em campo. Os observadores registraram uma grande participação e 

concentração nas atividades durante todo o processo, fazendo silêncio quanto solicitado. 

Verbos e expressões como “aprender”, “conversar”, “responder perguntas” surgiram de 

forma inédita nos questionários da segunda turma. Este resultado traz a reflexão 

desenvolvida por Viveiro (2009), sobre a importância da preparação prévia dos alunos 

para a atividade, e da inserção desta no planejamento dos professores regentes. Ela 

ressalta que o potencial educativo das atividades de campo pode ser limitado quando 

estas não são devidamente organizadas e pensadas em um planejamento que articule 

atividades de campo com as atividades desenvolvidas em classe.  

 Em relação ao roteiro, algumas mudanças também foram realizadas na segunda 

turma, buscando corrigir falhas reconhecidas na primeira visita, levando em 

consideração os resultados dos questionários e dos dados registrados pelos observadores.  

Uma das dinâmicas propostas para a 1ª turma foi a dos “binóculos de papel”. 

Apesar de ter surgido depoimentos que tanto ressaltavam a criatividade da dinâmica 

quanto a desaprovavam, ela foi mencionada em apenas 10% das vezes como atividade 

que agradou aos alunos, e a experiência em campo e os dados dos observadores 

confirmaram que não houve entusiasmo dos alunos com relação a ela.  Devido a essas 

observações, a atividade dos binóculos de papel foi cancelada já para a visita da segunda 

turma. Esta atividade foi substituída por um momento de visualização de aves com 15 

binóculos reais, emprestados pelo Departamento de Biologia Animal da UFV. Cada 

binóculo foi distribuído a uma dupla de estudantes, para que ambos pudessem manusear 

o equipamento. Esta atividade foi mencionada 5 vezes (17,2%) pelos alunos como 

“atividade que gostou”, além de ter sido registrado, pela pesquisadora e pelos 

observadores, um grande entusiasmo em relação à atividade.  Porém, é possível 

encontrar dificuldades de logística para providenciá-los, criando a necessidade de se 

programar uma dinâmica alternativa a essa, que permita dar significado à atividade 

como um todo.  

Além das reclamações quanto à dinâmica dos “binóculos de papel”, a forma de 

organizar os grupos na entrada da mata também foi um fator de estresse relevante na 

primeira turma. Na visita, a turma foi organizada em dois grupos, para proporcionar um 
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melhor andamento nas atividades. Na primeira visita, a organização foi feita pela 

pesquisadora, usando o critério de números 1 e 2. Além de este item ter sido citado por 

dois alunos como algo que não gostaram, uma aluna demonstrou intensa frustração e 

chorou ao ficar separada de sua amiga. As reclamações apresentadas pela primeira turma 

foram consideradas para a segunda turma, de forma que buscassem atender as 

expectativas dos alunos. Assim, a organização dos alunos em dois grupos foi feita de 

forma espontânea, com a ajuda da professora. A redução da frequência de reclamações 

ligadas ao roteiro quando se compara a primeira turma (18,5%) à segunda turma (14,2%) 

se deve, provavelmente, a estas adaptações na metodologia.  

A aplicação dos questionários permitiu uma melhor avaliação da qualidade do 

roteiro e da necessidade de mudanças. Na primeira turma, o número total de 

questionários respondidos foi de 26, enquanto na segunda turma foram 21. Em termos 

da atividade em geral, todos os alunos (100%) relataram terem gostado. Atribuímos isso 

à sensação prazerosa de sair da escola e entrar em contato com a natureza 

(MENDONÇA, 2007), evidenciadas pelas categorias relacionadas a experiências gerais, 

como “passear” e “respirar ar puro”. Foi realizada ainda uma análise mais refinada das 

dinâmicas propostas, identificando a frequência com que estas foram mencionadas de 

forma positiva. A dinâmica “Caça às fotos” foi mencionada direta e indiretamente, por 

meio de expressões como “conhecer as aves” e “conhecer os cantos das aves”, uma vez 

que remetem aos momentos da dinâmica em que fotos de aves eram encontradas ao 

longo do percurso da trilha, momento que se propunha uma conversa sobre elas e a 

apresentação dos cantos de cada uma.    

A Tabela 1 apresenta a frequência de menção das atividades apreciadas pelos 

alunos relacionadas à primeira versão do roteiro interpretativo.  

Tabela 1. Frequência de menção das atividades apreciadas pelos alunos relacionadas ao roteiro 

interpretativo. 

Dinâmicas Aprovação às dinâmicas 

Aprovação as Dinâmicas Turma 1(% e n) Turma 2 (% e n) 

Área do tangará-dançarino 23,3 (7) 10,3 (3) 

Caça às fotos 66,6 (20) 72,4 (21) 

“Binóculos de papel” 10,0 (3) Não realizada 

Binóculos Não realizada 17,2 (5) 

Total 100 (30) 100 (29) 

Fonte: Elaboração Própria 
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Como pode ser observado, na Tabela 1, as atividades apreciadas pelos alunos que 

tinham relação ao roteiro foram mencionadas num total de 30 vezes nos questionários 

da primeira turma e 29 vezes da segunda turma. A dinâmica mais aprovada em ambas 

as turmas foi a da “Caça às fotos”. Tal resultado vai de encontro aos dados das 

observações assistemáticas, em que foi registrado boa receptividade da atividade em 

questão.  

A dinâmica “Área do tangará-dançarino” foi mencionada como atividade 

agradável em 23,3% das vezes na primeira turma e em 10,3% na segunda. Tal diferença 

entre as turmas pode estar relacionado ao fato de que a ave respondeu ao playback 

somente na primeira turma, o que não ocorreu na segunda. Isso pode trazer uma carga 

de frustração que precisa ser bem trabalhado pelo monitor mediador. Tal frustração foi 

abordada por dois alunos da segunda turma, afirmando que “Não visualizar o tangará-

dançarino” foi uma atividade da qual não gostou. É importante, porém, separar a 

aprovação da atividade como um todo da frustração de não ver a ave, uma vez que a 

observação do grupo no ato da atividade mostrou que houve interesse e entusiasmo com 

a mesma. A seguir, são apresentados depoimentos de estudantes que, mesmo não tendo 

avistado o tangará dançarino, manifestaram sentimentos positivos: 

 

“Foi bem legal, gostei de tudo (...) também quando a gente chamou o pássaro 

tangará-dançarino pela caixinha de som, mesmo ele não aparecendo ele ficou 

cantando junto.”  (Aluno 16, Turma 1)  

 

“Foi muito legal, tentamos chamar o tangará-dançarino, mas foi uma pena 

que não conseguimos vê-lo. Foi uma aventura muito show.” (Aluno 20, 

Turma 2)   

 

Foi identificado um alto índice de aprovação do roteiro, já que 66,6% dos alunos 

da primeira turma e 52,3% da segunda turma disseram que não houve nenhuma atividade 

que não tivessem gostado, resultando em 60% do total de alunos sem reclamações a fazer. 

Apenas 16,6% das reclamações existentes tinham alguma relação com o roteiro. Elas 

estão apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2. Atividades não apreciadas pelos alunos, relacionadas ao roteiro interpretativo. 

Atividades não apreciadas pelos alunos 

Turma 1 (n)  Turma 2 (n)  

“Binóculos” de papel (2)  Não ver o tangará (2)  

Método de organização de grupos (2)  Dificuldades com o manuseio do binóculo (1)  

Bagunça e conversa (1)    

Fonte: Elaboração Própria 

 Foram levantadas, ainda, sugestões dos alunos para as dinâmicas realizadas no roteiro 

interpretativo. As mesmas estão apresentadas na Tabela 3.  

Tabela 3. Distribuição de frequência de sugestões relacionadas ao roteiro interpretativo. 

Sugestões  Turma 1 (% e n)  Turma 2 (% e n)  

Reduzir barulho e bagunça  12,5 (2)  6,6 (1)  

Fornecer repelentes  37,5 (6)  0  

Mudar a forma de dividir o grupo  18,7 (3)  0  

Repetir a atividade  12,5 (2)  13,3 (2)  

Ter mais atividades  0  40 (6)  

Nada  18,7 (3)  40 (6)  

Total  100 (16)  100 (15)  

Fonte: Elaboração Própria 

               A frequência de alunos que não sugeriram nenhuma mudança cresceu da 

primeira turma para a segunda (de 18,7% para 40%), indicando uma melhora na segunda 

aplicação do roteiro interpretativo. Outro indício deste fato é o surgimento de sugestões 

na categoria “ter mais atividades” somente na segunda turma, e em número expressivo 

(40%), o que indica também uma maior aprovação do roteiro na segunda visita. As 

sugestões relacionadas ao incômodo causado pelos mosquitos e pela forma de organizar 

o grupo não surgiram na segunda turma, indo também de acordo com esta interpretação.  

Ao fim deste trabalho, chegamos a uma versão final do roteiro interpretativo, com 

a contribuição da experiência em campo com alunos do Ensino Fundamental. As 

atividades que permaneceram foram as “Perguntas exploratórias”, “Área do Tangará-

dançarino” e “Dinâmica da caça às fotos”. A “Dinâmica dos binóculos de papel” foi 

retirada, devido a sua baixa aprovação. Foi incluído devido à experiência em campo, um 

momento de “Preparação prévia”, que consiste em uma visita prévia na escola, que inclui 

um contato com o professor regente, de forma a incluir a atividade em seu planejamento 

de aulas. Além disso, o monitor deverá conversar com os alunos sobre a visita, fazendo 

as devidas orientações tanto sobre vestimenta e calçados quanto sobre os objetivos da 



255 

 

atividade. É também um momento de promover o envolvimento da turma, identificar 

expectativas e tirar dúvidas. Por sua difícil logística, a atividade envolvendo binóculos 

reais permaneceu como uma sugestão de atividade final, podendo também ser utilizadas 

dinâmicas, conversas ou atividades em classe para fechamento da experiência.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A proposta deste trabalho foi de incluir, na produção de um roteiro de trilha 

interpretativa, a participação dos alunos, testando em campo um roteiro interpretativo 

com foco no grupo taxonômico das aves. Buscamos identificar temas que pudessem ser 

abordados de forma significativa e correspondessem às suas expectativas. A participação 

dos alunos mostrou-se bastante pertinente e proveitosa, permitindo uma maior 

adequação dos procedimentos e das práticas propostas à realidade dos alunos e do 

contexto escolar. Vale destacar as mudanças ocorridas no contato com a escola e a 

preparação prévia dos alunos, o que foi fundamental para o bom andamento da atividade 

e promoveu grande melhora na postura dos alunos frente à mesma, corroborando com 

as considerações de Viveiro (2009).  

Fatos inesperados, como a forma de organização dos grupos terem sido um fator 

de estresse para os alunos, por exemplo, explicita a relevância do contato em campo com 

os alunos, para a melhora da atividade. Assim, para o aproveitamento de toda a 

potencialidade deste tipo de atividade, cada etapa do trabalho de campo deve ser levada 

em conta, desde o planejamento, execução, exploração dos resultados e a avaliação 

(VIVEIRO, 2009).  Identificamos, com este trabalho, a existência de elementos 

inesperados na prática de mediar trilhas interpretativas, buscando construir um roteiro 

interpretativo mais afinado e significativo para os estudantes, resultando em uma versão 

final mais adequada ao público alvo. 
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RESUMO 
A discussão sobre gênero e sexualidades desde as primeiras décadas do século passado é marcada 

por avanços e retrocessos nas políticas educacionais. No entanto, as inquietações advindas da 

pressão social sobre essas questões não fogem ao cotidiano escolar, tanto é que recentemente 

figurou no cenário educacional o debate sobre a inclusão ou exclusão dos termos diversidade 

sexual e identidade de gênero no Plano Nacional de Educação e nos Planos Estaduais e Municipais 

de Educação (CNTE, 2015). Este texto é oriundo de uma pesquisa realizada com 208 docentes do 

ensino básico da rede pública na cidade de Pelotas/RS e objetiva a reflexão sobre a importância 

da abordagem das temáticas de gênero e sexualidades na formação e prática docente para o 

combate da homofobia, declarada ou velada, presente no ambiente escolar. A repressão das 

manifestações de homoafetividade, as atitudes ou inoperância, as falas, silenciamentos e/ou 

indiferenças quanto às questões referentes à diversidade sexual, remete-nos a questionar o papel 

da/do docente e de sua intensa participação no processo de constituição dos sujeitos/educandos e, 

por conseguinte, no processo de construção das identidades sociais e transformações na 

sociedade. As conclusões apontam para a necessidade de inclusão dessas temáticas nas grades 

curriculares das universidades nos cursos de formação de professores e nos programas de 

formação continuada docente para a garantia de práticas educativas a favor da igualdade de 

direitos e da não discriminação por orientação sexual e/ou identidade de gênero na escola. 

 

Palavras-chave: Formação docente, Gênero, Homofobia; Sexualidades, Prática 

docente.  

 

1. Introdução 

 Muito mais que nas pautas de reivindicações de direitos das minorias, 

encampadas pelos movimentos sociais, as discussões sobre diversidade sexual, tão em 

voga nos dias atuais, ocupam espaços nas pautas de programas de televisão, rádios, 

jornais, revistas e redes sociais na internet, fazendo com que o tema se popularize e seja 

abordado sob as mais diferentes vertentes. Na seara política, este debate tem engendrado 

os discursos e as disputas eleitorais e no que concerne às religiosidades, tem estado 

presente nos púlpitos dos sermões de igrejas das mais distintas religiões. No campo 

científico, há tempos tem sido objeto de investigação das ciências biológicas e, nas 
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últimas décadas, é notório o crescimento de estudos sobre as sexualidades entre as/os 

pesquisadoras/res das ciências humanas e sociais (FERREIRA; SANTOS, 2014).  

No que tange especificamente à educação, essa discussão, desde as primeiras 

décadas do século passado, é marcada por avanços e retrocessos nas políticas 

educacionais. No entanto, as inquietações advindas da pressão social sobre as questões 

das sexualidades não fogem ao cotidiano escolar e estão vívidas e se fazem presente 

diariamente na vida de estudantes e docentes não heterossexuais, tanto é que recentemente 

figurou neste cenário o debate sobre a inclusão ou exclusão dos termos diversidade sexual 

e identidade de gênero no Plano Nacional de Educação e nos Planos Estaduais e 

Municipais de Educação (CNTE, 2015). 

A escola, como espaço público de formação e socialização tem, ao longo da 

história, reproduzido as diferenças ao classificar os sujeitos por etnia, sexo e classe social, 

e contribuído para a manutenção da norma social hegemônica e dentre elas, a 

heteronormatividade. Dessa forma, o ambiente escolar marginaliza e exclui os que não se 

enquadram nos padrões da heteronormatividade (FERREIRA; SANTOS, 2014).  

Diante disso, este texto objetiva a reflexão sobre a importância da abordagem das 

temáticas de gênero e sexualidades na formação e prática docente para o combate da 

homofobia, declarada ou velada, presente no ambiente escolar. A repressão das 

manifestações de homoafetividade, as atitudes ou inoperância, as falas, silenciamentos 

e/ou indiferenças quanto às questões referentes à diversidade sexual, remete-nos a 

questionar o papel da/do docente e de sua intensa participação no processo de constituição 

dos sujeitos/educandos e, por conseguinte, no processo de construção das identidades 

sociais e transformações na sociedade. 

 

2. Fundamentação teórica 

 

Quem, daquelas e daqueles que frequentam ou frequentaram a escola, não se 

lembra das/dos diversas/os professoras e professores que tiveram? Falas, atitudes, gestos 

e posturas de algumas/alguns docentes que fizeram parte da nossa vida escolar ainda 

vivem em nossas memórias, por mais distante que seja o agora do antes. Os 

posicionamentos de docentes, de colegas, do próprio ambiente escolar, nos marcam, nos 

interpelam e participam do nosso processo de constituição enquanto sujeitos, tal qual nos 

afirma Louro (2007): 

(...), possivelmente, as marcas permanentes que atribuímos às escolas não se 

refletem nos conteúdos programáticos que elas possam nos ter apresentado, mas 
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sim se referem a situações do dia-a-dia, a experiências comuns ou 

extraordinárias que vivemos no seu interior, com colegas, com professoras e 

professores. As marcas que nos fazem lembrar, ainda hoje, dessas instituições 

têm a ver com as formas como construímos nossas identidades sociais, 

especialmente nossa identidade de gênero e sexual (LOURO, 2007 p.15).  

Belmira Oliveira Bueno nos diz que a formação docente é um processo “cujo 

início se situa muito antes do ingresso nos cursos de habilitação – ou seja, desde os 

primórdios de sua escolarização e até mesmo antes – e que depois destes tem 

prosseguimento durante todo o percurso profissional do docente” (2002, p. 22). A autora 

elucida ainda que mesmo que a formação proporcione parte das condições para a 

docência, o sujeito que se dedica a ela se torna o principal agente nesse processo, pois sua 

história de vida e seu percurso intelectual, nas diversas fases e por diferentes aspectos 

tornam-se de grande importância no processo de formação por ela/ele vivido (BUENO, 

2002). Diante disso, é possível entender que, embora a formação docente inicial não seja 

decisiva para os posicionamentos docentes, ela pode representar grande contribuição no 

processo, principalmente quanto às questões de gênero, sexualidades e homofobia na 

escola. 
 

Uma pesquisa desenvolvida em 2008 pelo Centro de Estudos e Comunicação em 

Sexualidade - ONG ECOS, analisou os currículos e ementas dos cursos de pedagogia para 

identificar a existência de disciplinas que tratassem sobre educação em gênero e 

sexualidades. A pesquisa foi realizada em plataforma digital a partir dos dados 

disponibilizados no site do MEC e, em seus resultados aponta que de 989 universidades 

brasileiras, apenas 41 ofereciam alguma disciplina sobre a temática. Outro fator a se levar 

em conta é que em sua maior parte, as disciplinas eram oferecidas na modalidade optativa, 

o que indica que apenas estudantes interessadas/os as cursavam (RIZZATO, 2013). A 

maioria dos cursos de formação inicial docente não possui, em sua grade curricular, 

propostas de trabalho com temas relacionados à educação em sexualidades e gênero. 

Dentre as consequências disto estão: a dificuldade que, em geral, docentes demonstram 

em trabalhar tais conteúdos em suas aulas, a manutenção da cultura sexual da escola, que 

tende a dessexualizar os sujeitos e o espaço, a reprodução de uma abordagem da educação 

sexual pautada na prevenção de DST/AIDS e de gravidez na adolescência, deixando de 

lado outros aspectos associados à sexualidade humana, como as relações de gênero, a 

dimensão do prazer, os sentimentos e emoções, os direitos sexuais e reprodutivos 

(UNBEHAUM; CAVASIN; GAVA, 2010). 
 

Ainda que as temáticas relativas à diversidade sexual, orientação sexual e 

identidade de gênero não sejam priorizadas na formação inicial docente, elas fazem parte 
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de algumas iniciativas de formação continuada fomentadas, principalmente, pelo governo 

federal. Cabe ressaltar que a ênfase das políticas recai sobre a formação docente 

continuada, ainda que a formação inicial não tenha sequer mencionado essas temáticas. 

Se por um lado, essa dinâmica sinaliza o “caráter compensatório” que pode ser atribuído 

às experiências de formação continuada, assim como a possibilidade de que esses cursos 

sejam oferecidos às/aos docentes sob o “argumento da incompetência” (SOUZA, 2006, 

p. 484), por outro, conforme nos diz Maria Helena Souza Patto (1990, p. 349) ressalta o 

“potencial transformador das relações escolares” inerente a essas experiências de 

formação docente continuada e destaca que os/as educadores/as são percebidos/as como 

“portadores de carecimentos radicais que os fazem [...] um grupo social potencialmente 

transformador”. 

Portadoras/es de seus princípios éticos e valores morais, munidos por 

conhecimentos específicos e regulados por um currículo, as/os profissionais da educação 

– docentes, interagem nesse espaço chamado escola, posicionando-se diante das 

manifestações homofóbicas ou de homoafetividade. 

Na escola, seus agentes – corpos discente, docente, diretivo e funcional – 

interagem com as diversas formas de expressões das sexualidades que ali se fazem 

presente. A sexualidade aqui entendida como um conjunto de descobertas, crenças, 

práticas, escolhas, fantasias, e experiências relacionadas ao ato sexual, construído ao 

longo da vida dos indivíduos, que se encontra recoberto por valores morais, que são 

determinados por comportamentos e costumes sociais que dizem respeito ao coletivo 

(NUNES, 2005). Desse modo, “sexualidade é o conjunto de processos sociais que 

produzem e organizam a expressão do desejo e o gozo dos prazeres corporais, orientados 

a sujeitos do sexo oposto, do mesmo sexo, de ambos os sexos, ou a si mesmo/a” 

(CARVALHO; MELO E ISMAEL, 2008, p.1). 

Este vem a ser também um conceito cultural que diz respeito à forma como cada 

ser vivencia e significa o sexo, indo além do determinismo naturalista, como defende 

Foucault (1997): 

[...] não se deve conceber [a sexualidade] como uma espécie de dado da 

natureza que o poder é tentado a pôr em xeque, ou como um domínio obscuro 

que o saber tentaria, pouco a pouco, desvelar. A sexualidade é o nome que se 

pode dar a um dispositivo histórico: não a uma realidade subterrânea que se 

apreende com dificuldade, mas à grande rede da superfície em que a 

estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, 

a formação do conhecimento, o reforço dos controles e das resistências, 

encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e 

de poder (FOUCAULT, 1997, p. 100). 
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E, quanto à presença da sexualidade no ambiente escolar, Louro (1997), afirma: 

As questões referentes à sexualidade estão, queira-se ou não, na escola. Elas 

fazem parte das conversas dos/as estudantes, elas estão nos grafites dos 

banheiros, nas piadas e brincadeiras, nas aproximações afetivas, nos namoros; 

e não apenas aí, elas estão também de fato nas salas de aula- assumidamente 

ou não – nas falas e atitudes das professoras, dos professores e estudantes 

(LOURO, 1997, p.131). 

 

Nessa perspectiva, importa ressaltar que para Foucault (2001) o discurso cria 

“verdades”, produz saberes, formas de pensar e interpretar o mundo, verdade entendida 

como processos de criação e invenção de nós mesmos. Nesse sentido a ciência é 

produzida por nós, constituída pelo nosso discurso. A ciência é, então, uma vontade de 

verdade (FOUCAULT, 2013). A escola, portanto, é um espaço de criação, produção e 

apropriação das ciências – naturais e humanas – constituída a partir dos discursos de seus 

agentes. Dessa forma, os discursos dos e das docentes criam e professam “verdades” 

traduzidas e reveladas por meio de suas interlocuções, práticas e posturas que ficam 

intrinsecamente engendradas na constituição dos sujeitos/educandos. Nesse contexto, 

Caetano (2013) sinaliza: 

Pensar as identidades sexuais significa também compreender os discursos dos 

seus sujeitos. Essa compreensão requer ainda refletir sobre as práticas 

educativas que nos formaram e influíram na maneira como percebemos o 

significado de ser homem ou mulher, frequentemente orientado por dicotomias 

(CAETANO, 2013, p. 37). 

 

Na escola, bem como em outros lugares, a homossexualidade é encarada como 

“contagiosa”, o que promove, consequentemente, a exclusão de pessoas homossexuais, 

uma vez que a aproximação pode ser compreendida como uma identificação a tal 

identidade, o que vem a reforçar a marginalização desse grupo (LOURO 2007). Outro 

fator que contribui para essa postura social é a heterossexualidade presumida, o que faz 

com os e as docentes conduzam suas aulas como se naquele ambiente todos fossem 

heterossexuais. As aulas são conduzidas como se a homossexualidade não fizesse parte 

dessa realidade (JUNQUEIRA, 2009a). 

Pesquisas apontam que, embora a escola devesse se constituir num espaço de 

promoção da cidadania, o ambiente escolar se apresenta como hostil, intolerante e 

violento em relação a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros, 

configurando-se, por muitas vezes, como espaço de produção e reprodução da homofobia 

(JUNQUEIRA, 2009b). Destarte, Junqueira destaca ser a escola um ambiente que:  

Configura-se um lugar de opressão, discriminação e preconceitos, no qual e 

em torno do qual existe um preocupante quadro de violência a que estão 

submetidos milhões de jovens e adultos LGBT – muitos/as dos/as quais vivem, 

de maneiras distintas, situações delicadas e vulneradoras de internalização da 
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homofobia, negação, autoculpabilização, autoaversão. E isso se faz com a 

participação ou omissão da família, da comunidade escolar da sociedade e do 

Estado (JUNQUEIRA, 2009b, p. 15, grifo acrescentado). 

 

Nesse contexto o termo homofobia aparece de diversas formas, mas todas elas 

traduzem-se em preconceito e discriminação. Aparece como um dispositivo de vigilância 

de gênero; como violência simbólica da dominação masculina (BOURDIEU, 1998); 

modo de organização e constituição do masculino como produção da cultura e saber do 

ocidente que aparece na discriminação afetiva, intelectual e política por meio de lógicas 

heterossexistas (BORRILLO, 2001). Assim, o preconceito hierarquiza como subcidadãos 

aqueles que são identificados como homossexuais (PRADO; MACHADO, 2008). 

Homofobia é “a discriminação contra as pessoas que mostram, ou a quem se atribui 

algumas qualidades (ou defeitos) atribuídas ao outro gênero” (WELZER-LANG, 2001, 

p. 465). Também pode ser compreendida como a intolerância ou o medo irracional, 

relativos à homossexualidade, que se expressa por violência física e/ou psíquica. A 

vivência recorrente dessas violências por pessoas LGBT pode levar à homofobia 

internalizada, que é a incorporação de hostilidades quanto a sua própria orientação 

afetivo-sexual (MOITA, 2003). É uma maneira de enxergar o mundo, advinda dos 

discursos que são produzidos e reproduzidos pelas instâncias socializadoras e que 

reafirmam a lógica dicotômica sexista e a heteronormatividade compulsória (LOURO, 

1997, 2001; FOUCAULT, 1987). A homofobia é muito mais que violência física e ou 

simbólica, ela está arraigada no sexismo e na heteronormatividade social (JUNQUEIRA, 

2009b). Nos dias de hoje, é um dos últimos preconceitos tolerados na nossa sociedade, 

como aponta Dinis (2011): 

Qualquer brasileiro(a) pode se lembrar facilmente de vários nomes da política 

nacional ou dos movimentos de defesa dos Direitos Humanos que defendem 

publicamente o direito das minorias étnico-raciais, das mulheres, das(os) 

presidiárias(os), dos(as) sem-terra, das pessoas com necessidades educativas 

especiais, mas que se escondem quando o assunto em pauta é o combate à 

violência ou a lutas pelos direitos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 

transexuais. Na atualidade poucas pessoas ousariam expressar publicamente 

formas de sexismo contra mulheres, ou formas de racismo que incentivem 

explicitamente o preconceito contra a população negra, contra a população 

judaica, contra a população indígena, ou outras minorias étnico-raciais. No 

entanto, dizer publicamente não simpatizar ou mesmo odiar pessoas 

homossexuais ainda é algo não só tolerado, como constitui também uma forma 

bastante comum de afirmação e de constituição da heterossexualidade 

masculina (DINIS, 2011, p. 4). 

 

Estudos e pesquisas, segundo um trabalho realizado pela Fundação Perseu 

Ábramo, apontam que a sociedade brasileira em sua maioria, principalmente educadores, 
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acredita que o sexo biológico define os papéis sexuais, aparecendo ainda nessa pesquisa, 

de forma reduzida, os discursos médicos e outros saberes que se articulam com 

afirmações morais desvalorizando a diversidade sexual e inferiorizando a comunidade 

LGBT (VENTURI, 2009). 

Na escola, a homofobia é expressa por meio de agressões verbais e ou físicas, do 

isolamento e da exclusão, cujas consequências podem ser a evasão escolar e o sofrimento, 

conforme indica a pesquisa da UNESCO intitulada “Juventudes e Sexualidade”, realizada 

em 14 capitais brasileiras. O estudo, coordenado por Abramovay, Castro e Silva (2004), 

discute o preconceito e a homofobia nas escolas e sua invisibilidade nesse contexto. As 

autoras traçam um panorama dessa realidade e revelam que, além dos professores e 

professoras silenciarem frente à homofobia dos e das estudantes, são muitas vezes 

coniventes com a violência sofrida por discentes homossexuais. A pesquisa demonstrou, 

ainda, que o percentual de docentes que declaram não saber como abordar os temas 

relativos à homossexualidade em sala de aula vai de 30,5% em Belém a 47,9% em Vitória. 

Professores e professoras que acreditam ser a homossexualidade uma doença: 12% em 

Belém, Recife, Salvador, entre 14 e 17% em Brasília, Maceió, Porto Alegre, Rio de 

Janeiro e Goiânia e mais de 20% em Manaus e Fortaleza (ABROMAVAY, CASTRO, 

SILVA, 2004). 

A Pesquisa Nacional “Diversidade na Escola” aponta que 87,3% dos pesquisados 

têm preconceito em relação à orientação sexual e 98,5% têm algum nível de 

distanciamento social. 26,6% dos/as alunos/as, 20,5% dos/as funcionários/as e 10,6% 

dos/as professores/as concordam com a frase “eu não aceito a homossexualidade” e 

23,2% dos/as alunos, 23,4% dos funcionários/as e 11,8% dos/as professores/as 

concordam que a homossexualidade é uma doença (MAZZON, 2009). 

A pesquisa “O Perfil dos Professores Brasileiros”, realizada pela UNESCO em 

2002, aponta que 59,7% dos professores e professoras julgam inadmissíveis as relações 

homossexuais e 21,2% não gostariam de ter vizinhos homossexuais (UNESCO, 2004). 

Durante a “Parada do Orgulho GLBT” em 2004, na cidade do Rio de Janeiro, dos 

entrevistados entre 15 e 18 anos, 40,4% afirmaram sofrer discriminação na escola por 

serem homossexuais ou transgêneros (CARRARA; RAMOS; FACCHINI 2005). Na 

Parada Gay de São Paulo em 2005: 32,6% declararam a escola e a faculdade como 

espaços de marginalização e exclusão de LGBTs e 32,7% disseram ter sofrido 

discriminação por partes de professores/as ou colegas (CARRARA; RAMOS; SIMÕES; 
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FACCHINI, 2006). Em Belo Horizonte, na 8ª Parada em 2005, a escola foi apontada 

como a instituição de maior frequência de manifestações homofóbicas: 34,5% declararam 

ter sofrido ali frequentes ou eventuais discriminações (PRADO; RODRIGUES; 

MACHADO, 2006). Na 8ª Parada Livre de Porto Alegre em 2004, a escola apareceu em 

primeiro lugar como espaço de discriminação contra LGBTs. 40% dos jovens de 15 a 21 

anos apontaram discriminação por parte de professores/as e colegas (KNAUTH; 

BENEDETTI, 2006). 

Diante dos dados apontados podemos vislumbrar a questão da homofobia no 

ambiente escolar. Negar a existência de homossexuais na sala de aula, fingir que eles e 

elas não existem, possibilita que educandos gays e lésbicas reconheçam a si mesmo como 

desviantes, malquistos, desprezíveis e insignificantes e sejam acometidos por gozações e 

insultos no ambiente e nas atividades escolares (LOURO,1997). Nessa perspectiva a 

homofobia reverbera aos sujeitos homossexuais também por meio de violência simbólica 

como forma de dominação social da masculinidade heterossexual, como aponta Bourdieu 

(1999): 

Falar de dominação, ou de violência simbólica, é dizer que, salvo uma revolta 

subversiva que conduza à inversão das categorias de percepção e de avaliação, 

o dominado tende a assumir a respeito de si mesmo o ponto de vista do 

dominante: através, principalmente, do efeito de destino que a categorização 

estigmatizante produz, e em particular do insulto, real ou potencial, ele pode 

ser assim levado a aplicar a si mesmo e a aceitar, constrangido e forçado, as 

categorias de percepção direitas (straigth, em oposição à crooked, tortas), e a 

viver envergonhadamente a experiência sexual que, do ponto de vista das 

categorias dominantes, o define, equilibrando-se entre o medo de ser visto, 

desmascarado, e o desejo de ser reconhecido pelos demais homossexuais 

(BOURDIEU, 1999, p. 144). 

 

Recorrentemente nos discursos docentes aparece a palavra “problema” ao fazerem 

referência às diversidades sexuais e aos alunos e alunas LGBTs, no entanto, o problema 

está nas práticas educativas diante do fato dos professores e professoras não saberem 

como agir em relação a estas questões e situações. Problema que, no contexto da prática 

pedagógica, não deve se ater às atitudes dos educandos e educandas, mas sim às posturas 

e abordagens dos e das docentes frente às manifestações da sexualidade (JOCA, 2008). 

Omissão e ausência de ação dos professores e professoras diante de manifestações 

homofóbicas se traduzem em silenciamento pretensioso, como esclarece Guacira Louro 

(1997) “ao não falar a respeito deles e delas, talvez se pretenda ‘eliminá-los’, ou, pelo 

menos, se pretenda evitar que os alunos e as alunas ‘normais’ os/as conheçam e possam 

desejá-los/as. Aqui a ausência da fala aparece como garantia da ‘norma’” (LOURO, 1997, 

p. 67-68). A omissão dos e das docentes que evitam discutir a diversidade sexual e de 
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gênero na escola é evidenciada por meio desses silenciamentos diante das violências 

físicas ou verbais a que são submetidos os estudantes LGBTs. Britzman descreve o temor 

desses docentes em abordar a temática no ambiente escolar: 

existe o medo de que a mera menção da homossexualidade vá encorajar 

práticas homossexuais e vá fazer com que os/as jovens se juntem às 

comunidades gays e lésbicas. A ideia é que as informações e as pessoas que as 

transmitem agem com a finalidade de “recrutar” jovens inocentes (...). 

Também faz parte desse complexo mito a ansiedade de que qualquer pessoa 

que ofereça representações gays e lésbicas em termos simpáticos será 

provavelmente acusada de ser gay ou de promover uma sexualidade fora da 

lei. Em ambos os casos, o conhecimento e as pessoas são considerados 

perigosos, predatórios e contagiosos (BRITZMAN, 1996, p. 79-80 apud 

DINIS, 2011, p. 43). 

 

A análise realizada por Carvalho (2010) da prova presencial escrita, feita por 61 

docentes, cursistas dos Seminários Temáticos de Prática Curricular II do Curso de 

Pedagogia/ EAD/ Educação Infantil do Centro de Educação da UFPB, onde foram 

discutidas as relações de gênero no cotidiano da educação infantil, aponta que as respostas 

são pautadas pelo sexismo, pelo androcentrismo, pelo heterossexismo, pela misoginia e 

pela homofobia. Em sua maioria, professores e professoras consideram a 

heterossexualidade como a única sexualidade legítima/ correta. Alguns chegam a afirmar 

que as crianças não deveriam ter contato com pessoas homossexuais e que estas deveriam 

ser impedidas de entrar nas escolas de educação infantil e, ainda, que não deveriam 

exercer a docência com crianças.  O exercício da profissão docente por uma pessoa 

homossexual só poderia ser tolerado em níveis de ensino onde o corpo discente é mais 

velho e, portanto, a moral heteronormativa dos e das estudantes não poderia ser 

influenciada, ou no ensino público, onde os pais não podem influenciar as políticas e 

práticas educacionais e, consequentemente, não podem optar. Nas palavras da autora “a 

heteronormatividade e a homofobia estão fortemente presentes nas representações e 

práticas sociais e permeiam as relações escolares, assim como a naturalização da violência 

sexual masculina” (CARVALHO, 2010, p. 83).  

Na pesquisa de Liane Rizzato (2013) com docentes que passaram por um curso 

de formação continuada em gênero, sexualidade e homofobia, destaca-se que alguns, após 

a formação, desenvolveram ações sobre sexualidade em suas aulas sem fazer mera 

menção à diversidade sexual. Segundo a autora os professores e as professoras 

apresentam diferentes percepções sobre homofobia na escola, assim como níveis distintos 

de envolvimento com a temática. A experiência social em homofobia desses sujeitos 

mostra-se fortemente permeada por suas vivências pessoais e profissionais, pelo grau de 
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contato com pessoas não heterossexuais, pela participação no curso de formação e pela 

experiência social em gênero e sexualidade.  

Contradições e dissonâncias são constantes em seus discursos. A pesquisadora 

afirma que muitas variáveis são apresentadas nos relatos das e dos docentes 

pesquisados/as, variáveis que contradizem umas às outras. É perceptível um esforço para 

manutenção da “normalidade” nas vivências sexuais e nos relacionamentos afetivos. A 

heterossexualidade compulsória aparece na determinação da masculinidade, na força do 

discurso religioso e político nas falas dos professores e professoras e em suas percepções 

sobre homofobia (RIZZATO, 2012). 

 Em 2009, uma pesquisa sobre a percepção das professoras do ensino médio e 

fundamental sobre a homofobia na escola, realizada em escolas estaduais de Santa Maria/ 

RS, indica que as questões relativas às sexualidades não são questões formais na escola. 

Brincadeiras e discriminações aos que são ou parecem ser homossexuais são ignoradas e 

as professoras sentem dificuldades em abordar o tema da homofobia em sala de aula. A 

pesquisa ressalta a necessidade de sensibilização do corpo diretivo – diretoras e 

orientadoras pedagógicas – para com a temática para que possam dar suporte às docentes 

que abordam o assunto. (BORGES; PASSAMANI; OHLWEILER; BULSING, 2011). 

Ao debruçarmo-nos sobre os estudos aqui expostos, nos deparamos com um cenário 

alarmante que foge aos propósitos de uma educação para todas e todos. Ao refletirmos 

sobre o real papel do e da docente e de sua intensa participação no processo de 

constituição dos sujeitos/educandos e, por conseguinte, no processo de construção das 

identidades sociais e transformações na sociedade, assusta-nos os dados apresentados. De 

acordo com os estudos aqui apresentados, nos discursos docentes aparecem contradições, 

dissonâncias e um evidente empenho para manter a “normalidade” nas vivências sexuais 

e relacionamentos afetivos. Nesse sentido, Foucault (2013) considera:  

O que é afinal um sistema de ensino senão a ritualização da palavra; senão uma 

qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam; senão a 

constituição de um grupo doutrinário ao menos difuso; senão uma distribuição e 

uma apropriação do discurso com seus poderes e saberes? (FOUCAULT, 2013, 

p. 42). 

 

3. Procedimentos metodológicos 

Participaram deste estudo 208 docentes atuantes em vários níveis e modalidades 

de ensino (anos iniciais, anos finais, ensino médio e EJA), advindas/os de nove unidades 

escolares das redes públicas de ensino básico – tanto estadual quanto municipal, situadas 

na cidade de Pelotas/ RS. Esta pesquisa é de natureza qualitativa e quantitativa e utilizou 
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questionário como instrumento de coleta de dados contendo questões abertas e fechadas. 

A análise foi ancorada nos estudos de Bardin (1979) -análise de conteúdo - e na análise 

temática de Minayo (2004).   

 

4. Resultados e discussão 

Do universo total de respondentes (208), 12% (25) afirmaram ter cursado na 

formação inicial disciplinas que tratassem sobre gênero e 32% (67) afirmaram ter cursado 

na disciplina que tratasse sobre sexualidades. 

 De acordo com os dados obtidos, verifica-se que o maior número de respondentes 

encontra-se na faixa etária entre 30 e 39 anos de idade (34%) e o menor entre 20 e 29 

anos (5%). As mulheres representam 89% de docentes, sendo que no que concerne ao 

estado civil 64% são casadas/os ou vivem com companheira/o e 71% possuem filhos. Em 

sua maioria, são heterossexuais (94%), 77% são docentes do ensino fundamental (36% 

são do ensino fundamental I e 41% são do ensino fundamental II) e quanto à área de 

conhecimento, 36% são docentes da área de linguagens, códigos e suas tecnologias e 34% 

do CAT- Currículo por Atividade. Por fim, 36% possuem de zero a cinco anos de 

docência e 55% são sindicalizadas/os.  

A maioria das/dos respondentes afirma que costuma conversar sobre diversidade 

sexual em casa e/ ou com amigos, têm amigos homossexuais, têm colegas de trabalho que 

são homossexuais, não acredita que a sexualidade possa ser modificada/ alterada, não 

sente vergonha/ constrangimento ou nojo/asco ao presenciar manifestações afetivas/ 

amorosas entre pessoas do mesmo sexo, considera o casamento entre pessoas do mesmo 

sexo correto/legítimo, não frequenta ambiente que é também frequentado pelo público 

LGBT e não participa de movimento de defesa de direitos LGBT. Metade das/dos 

docentes entrevistadas/os têm familiares/ parentes homossexuais.    

 Estes posicionamentos apontados nas respostas das/dos docentes pesquisadas/os, 

diferem de parte dos dados apresentados por algumas/alguns pesquisadoras/res, cujos 

estudos ancoram o referencial desse trabalho. Nestes estudos podemos observar que os 

discursos de grande parte das/os docentes brasileiras/os, revelados pelas práticas e 

posturas que os engendram, estão abarrotados de repúdio às homossexualidades, 

evidenciando docentes que ainda acreditam que os papéis sexuais são definidos pelo sexo 

biológico, que tomam as homossexualidades por doença, julgando as relações 

homossexuais inadmissíveis na sociedade. Os recortes das pesquisas expostos nesse 

trabalho relatam que por todo o país estudantes homossexuais são discriminados, 
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marginalizados e excluídos por colegas e por docentes. O ambiente escolar aparece como 

lócus de manifestações homofóbicas, onde a heteronormatividade está embutida nas 

práticas educativas, e estas se empenham em ensinar a “ser homem” e “ser mulher”, 

dentro da perspectiva da norma hegemônica, conforme assinala Silva Júnior (2013): 

Parece plausível intuir que o que está em jogo na escola, quando a 

homossexualidade serve de pretexto para degradar, hostilizar e violentar os 

indivíduos que fogem do arquétipo hegemônico do masculino e do feminino 

são predicados do que é ser homem e do que é ser mulher” (SILVA JUNIOR, 

2013, p. 100). 

 

Nos dados apresentados, considerando que a imensa maioria (94%/194) das/dos 

docentes pesquisadas/os se declara heterossexual, pode ser observado que embora, 

segundo as respostas, a maior parte não frequente ambiente que também é frequentado 

pelo público LGBT e não participe de movimentos de defesa de direitos dessas pessoas, 

apresenta-se com grande envolvimento pessoal com a homossexualidade, permeado pela 

aceitação dessa orientação sexual - conversas em casa e com amigos, parentes, amigos e 

colegas de trabalho homossexuais, não acredita que a sexualidade pode ser 

modificada/alterada – e não se manifesta de forma homofóbica - não sente vergonha/ 

constrangimento, nojo/asco de manifestações afetivas entre pessoas do mesmo sexo e 

considera o casamento homossexual correto/legítimo.   

Sintetizando os resultados do estudo, pode-se observar que a maioria se diz 

parcialmente preparada e uma pequena parcela se declara totalmente preparada para 

abordar temas sobre gênero e sexualidades em suas aulas. A maior parte das/dos 

respondentes atribui à escola total ou parcial responsabilidade em promover em seu 

ambiente a abordagem desses temas. No entanto, ao serem questionadas/os se a escola 

está preparada para tratar de temas como homofobia e homossexualidade, a maioria alega 

que a escola está despreparada para tratar de tais assuntos. 

A quase totalidade das/dos docentes pesquisadas/os afirma que as discussões 

sobre gênero e sexualidade são relevantes na escola e a maior parte assegura que todas as 

disciplinas são adequadas para tratar dessas temáticas. Na opinião da maioria das/dos 

respondentes, manifestações discriminatórias e preconceituosas em relação às 

sexualidades interferem muito no rendimento escolar dos/as alunos/as que as sofrem. 

Também a maioria afirma que costuma posicionar-se diante de questões sobre identidades 

sexuais e de gênero na escola. A maior parte declara que já presenciou atitudes 

preconceituosas/ discriminatórias em relação a identidades não heterossexuais na escola. 

Quanto a manifestações de afetividade entre pessoas do mesmo sexo na sala de aula ou 
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em qualquer ambiente da escola, metade do número total de pesquisadas/os assegura que 

nunca presenciou enquanto que as/os demais sustentam que já presenciaram. Esses 

apontamentos evidenciam a presença de identidades não heterossexuais na escola. 

A maioria das/dos respondentes declara que nas suas aulas trabalha sobre 

diversidade sexual sempre que o tema aparece, enquanto que apenas uma pequena parcela 

afirma trabalhar este tema mesmo que não esteja no currículo. Ainda que a maior parte 

declare trabalhar o tema em suas aulas, o número de docentes que alega não se sentir 

preparada/o para tratar do assunto é expressivo (25%/52).  

Indiferentemente da frequência (muitas vezes/ sempre; algumas vezes/ de vez em 

quando) ou do motivo (se fizer parte do conteúdo da aula; apenas nas brincadeiras e piadas 

entre alunos e alunas), maiormente as/os pesquisadas/os afirmam que questões sobre 

sexualidade e homossexualidade estão presentes em suas aulas. Declaram também que 

possuem alunos e alunas homossexuais ou que são considerados homossexuais pelos 

demais. Vale ressaltar que o índice de docentes que fazem essa afirmativa é mais que o 

dobro das/dos que afirmam não ter e das/dos que dizem não saber. Na opinião da maioria 

das/dos entrevistadas/os não há nenhuma diferença no tratamento entre aluna e aluno na 

escola. No entanto, afirmam que estudantes não heterossexuais são tratados de forma 

diferente dos demais na escola. Quanto ao fato de docentes homossexuais exporem ou 

não sua orientação sexual na escola, a maior parte declara-se indiferente quanto a essa 

questão, o que pode indicar que na opinião das/dos respondentes, essa deve ser uma 

escolha de cada um. Embora as/os entrevistadas/os, maiormente, assegurem que nunca 

participaram de nenhuma reunião que tratasse sobre diversidade sexual, declaram que 

costumam abordar o assunto em conversas informais com as/os demais docentes. 

 

 

6. Considerações finais 

A partir das análises realizadas, os dados dessa investigação evidenciaram que a 

ausência e ou pouca oferta de disciplinas na formação inicial docente e formação 

continuada que tratem dos temas homofobia e homossexualidade interferem diretamente 

na prática docente uma vez que a maioria considera a escola despreparada para tratar 

desses assuntos, afirmam que já presenciaram atitudes discriminatórias e preconceituosas 

em relação às sexualidades no ambiente escolar e que estas interferem no rendimento 

das/dos discentes que as sofrem. Declaram ainda, que alunas e alunos não heterossexuais 

são tratados de forma diferente pelas/pelos demais, que trabalham estes temas quando 
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estes aparecem e enfatizam a inexistência de reuniões pedagógicas que abordem tais 

temas.  

Em suma, podemos inferir que embora os temas homofobia e homossexualidade 

estejam presentes na escola, ainda há uma expressiva carência de disciplinas sobre gênero 

e sobre sexualidades na formação inicial docente e de formação continuada sobre essas 

temáticas. Faz-se necessário a inclusão dessas temáticas nas grades curriculares das 

universidades nos cursos de formação de professores e nos programas de formação 

continuada docente para que se possam garantir práticas educativas a favor da igualdade 

de direitos e da não discriminação por orientação sexual e/ou identidade de gênero na 

escola. 
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Eixo 5: Pesquisa como princípio cognitivo e formativo 
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RESUMO 
A presente pesquisa foi elaborada como requisito obrigatório para a conclusão do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Neste trabalho, 

buscou-se entender quais verdades vêm sendo fabricadas dentro do Núcleo de Educação 

Ambiental e Patrimonial da cidade de Rio Grande/RS, instituição que executa atividades diretas 

e indiretas dentro das instituições escolares do município. Partindo especialmente dos estudos 

foucaultianos, entende-se esse como um espaço formal, envolto por relações de saber-poder, que 

veicula ditos socialmente aceitos, consolidando modos de ser e de estar no mundo. O campo da 

Educação Ambiental e as práticas do Núcleo em análise são, muitas vezes, carregados por fortes 

metanarrativas, que classificam, qualificam e desqualificam, na maioria das vezes, as concepções 

e visões voltadas para esse campo do saber, com o desejo de transformar e solucionar os 

problemas criados pelo homem na natureza. Reduzindo assim, suas práticas voltadas a flora e a 

fauna. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Escola; Estudos foucaultianos.  
 

Delineando a pesquisa e suas possibilidades  

Ao olhar pesquisas atuais sobre a EA, me inquietou perceber o quanto a 

escola, para trabalhar com este campo de saber, reduz suas práticas ao plantio de legumes 

e frutas, à reciclagem do lixo e reutilização de materiais, parecendo buscar uma 

conscientização em massa e se distanciando, na maioria das vezes, de problematizações 

acerca do social, do político e do cultural.  

Wortmann (2010) nos ajuda a compreender que nossas práticas são 

consolidadas de acordo com a cultura na qual estamos inseridos e ela, quando colocada 

em circulação, é assumida como verdade, em diferentes épocas e grupos sociais. Não 

pretendo aqui manifestar uma ideia de como trabalhar a Educação Ambiental dentro das 

escolas, mas sim, problematizar o modo como olhamos para os discursos ambientais e 

como podemos pensar a EA para além de práticas de “ações verdes”, como nos provoca 

Guimarães (2014). Um exemplo disso é o de fechar a torneira enquanto escovamos os 

dentes porque no outro dia queremos ter água de novo; reciclar o lixo, pois fazê-lo 

possibilitará no futuro uma melhor qualidade de vida; reutilizar materiais para 

economizar os recursos naturais, etc. Tais práticas reduzem o entendimento de natureza 

ao biológico e ecológico. Nas palavras do autor: “[...] Somos continuamente convidados 

e convocados a nos tornarmos sujeitos sustentáveis, a nos ‘esverdearmos’, tornando-nos 

mailto:melinaterra92@hotmail.com
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responsáveis por nossos atos de consumo, nas mais simples escolhas que fazemos no 

nosso cotidiano” (GUIMARÃES, 2014, p. 126) [grifo do autor]. 

Como estudante de Pedagogia, me debruço em dúvidas constantes quando 

ouço, leio ou pesquiso sobre Educação Ambiental dentro da educação básica. Sendo 

assim, me questiono como ela é tratada, vista, problematizada, trabalhada por 

profissionais das escolas de ensino básico do município de Rio Grande. Diante dessas 

indagações, nasceu o problema de pesquisa que discuto ao longo deste Trabalho de 

Conclusão de Curso: Que práticas discursivas da Educação Ambiental são 

produzidas no Núcleo de Educação Ambiental e Patrimonial da Secretaria 

Municipal da Educação da cidade de Rio Grande? Vale mostrar a potência de um 

órgão governamental como este, visto que é, muitas vezes, a partir dele que se produzem 

ações nas escolas municipais, cursos de formação para professores, verbas públicas 

endereçadas a ações vinculadas ao campo da Educação Ambiental dentro das escolas, etc. 

Como meio de perceber as práticas discursivas presentes nesse espaço, algumas 

interrogações me parecem imprescindíveis: Como a Educação Ambiental se constitui 

num imperativo escolar na legislação brasileira? Quais verdades ambientais são 

produzidas nas escolas municipais de Rio Grande/ RS? 

 

Metodologia 

Minha pesquisa consistirá numa abordagem qualitativa, que me possibilitará 

refletir com mais zelo e perspicácia sobre as problematizações que me proponho a fazer. 

Esse tipo de abordagem, segundo Godoy (1995), tornou-se fundamental ao longo dos 

anos, pois facilita a compreensão de determinadas problemáticas sociais, afinal, trabalha 

com os casos de uma forma mais detalhada, isolada, sem generalizações e rigidez. 

Sendo assim, este trabalho busca realizar uma análise qualitativa dos 

documentos oficiais e de uma entrevista com a profissional que exerceu maior tempo de 

coordenação no Núcleo sob análise. Para isso, minha pesquisa se efetivou em dois 

momentos. 

No primeiro, fiz uma análise dos documentos que envolvem a Educação 

Ambiental, tanto no âmbito da cidade de Rio Grande quanto em nível nacional, que são: 

as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental – DCNEA; a Resolução n. 

2, de 15 de junho de 2012 (BRASIL, 2012); o Programa Nacional de Educação Ambiental 

– PRONEA (BRASIL, 2014); a Lei 9795/1999 (BRASIL, 1999) e o documento do 
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município de Rio Grande que trata especialmente da Educação Ambiental nas escolas – 

as Diretrizes sobre Educação Ambiental do Município de Rio Grande (RIO GRANDE, 

2015). No que tange ao documento da região, optei por seguir as recomendações da 

entrevistada, pois acredito que, de certa forma, ela tendo conhecimento desse documento, 

o mesmo, pode acabar por interpelar suas práticas, seja diretamente, ou indiretamente. No 

que se refere aos documentos nacionais, entendi pertinente analisar aqueles que possuem 

influência e fácil alcance por parte dos profissionais da área educacional. 

No segundo momento, munida das análises documentais, dei seguimento à 

entrevista com a ex-integrante do Núcleo de Educação Ambiental de Rio Grande, que 

atuou como coordenadora desde a criação do órgão, em setembro de 2013, até dezembro 

de 2015. Fazendo uso da entrevista semiestruturada, perguntei sobre seu entendimento e 

suas práticas no que se refere à Educação Ambiental, dentro e fora do Núcleo. Minha 

intenção foi, com a entrevista e as análises documentais, tecer entendimentos acerca das 

práticas discursivas fabricadas sobre EA em um núcleo governamental importante para a 

disseminação desse campo de saber nas escolas públicas do município de Rio Grande/RS. 

A partir desse desejo e traçando este objetivo, escrevi este trabalho. 

 

Aporte teórico: As múltiplas faces do que podemos chamar de Educação Ambiental 

Subsidiada por uma vertente filosófica chamada pós-estruturalismo, a 

presente pesquisa não tem como pretensão classificar ou desqualificar as práticas voltadas 

para a temática da Educação Ambiental dentro das escolas de ensino básico, tampouco 

anunciar quais são as formas de trabalhar com esse tema dentro das salas de aula. O que 

se procura aqui é manifestar problematizações acerca das práticas discursivas que são 

fabricadas em um núcleo governamental importante que contribui com a seara ambiental. 

Sem a pretensão de procurar soluções para todos os problemas educacionais, 

ou idealizar meios para isso, venho apoiada por autores que me possibilitam uma visão 

bem mais humilde a respeito desse campo do saber. Isto é, uma visão capaz de enxergar 

as melhorias nas pequenas revoltas, ou seja, sem uma perspectiva salvacionista e 

totalitária.  

Logo, sendo o nosso pensar sobre Educação construído historicamente, não 

podemos afirmar que ele já estava no mundo, apenas à espera da sua descoberta, mas sim, 

que é uma sucessão de práticas e estudos, que constituíram e naturalizaram aquilo que, 

hoje, conhecemos por Educação (VEIGA NETO, 2004). Foi assim, lendo sobre essa 



279 

 

naturalização da compreensão do que é Educação, que me questionei se nós, sujeitos 

imersos nesse campo, conseguimos tencionar nosso pensamento para além daquele que 

coloca a instituição escola como um valor de verdade para a formação/educação dos 

sujeitos. Será que conseguimos provocar nossas mais sólidas verdades acerca de para que 

serve a escola?    

São tantos questionamentos que nem ousaria tentar respondê-los aqui. Meu 

desejo é mais modesto. Gostaria de tencionar minhas verdades e pensar sobre elas. Por 

que a escola se tornou um valor de verdade para nós? Como a EA entrou no centro das 

discussões e necessidades na esfera social, política, econômica e cultural?  

Pensando nesses questionamentos, trago o filósofo Michel Foucault para 

fundamentar minha análise sobre a instituição escola. Foi ele que provocou, de modo 

emblemático e impactante, o espaço escolar, como uma das mais variadas formas de 

disciplina, criadas com a intencionalidade de docilizar os corpos. Nesse espaço, dito por 

muitos de libertação das consciências moldam-se corpos de acordo com as regras que 

regem a sociedade, com a finalidade de construir um sujeito dócil e útil (FOUCAULT, 

2002).  

De tanto dizermos para nossas crianças e jovens o que devem fazer no espaço 

e no tempo em que julgamos serem pertinentes, eles acabam se disciplinando, tanto 

fisicamente quanto moralmente, ou seja, acabam disciplinando suas compreensões de 

mundo (VEIGA NETO, 2003). Logo, algumas práticas voltadas para o campo da 

Educação Ambiental vêm com essa perspectiva, na qual, nas pequenas exigências diárias 

– como fechar a torneira, reciclar o lixo, reutilizar materiais –, os sujeitos vão se 

condicionando e executando, quase que automaticamente, os modos e os fazeres 

considerados ideais para tentarem solucionar os problemas ambientais que nós, seres 

humanos, criamos ao longo da história.  

Sendo assim, neste momento, me interessa trabalhar com o conceito de 

discurso, pois é dessa forma que colocarei em suspenso algumas verdades já consolidadas 

sobre o que entendemos por Educação Ambiental.  

Compreendo o discurso como um conjunto de ditos que emitem verdades 

assumidas pela coletividade. Logo, essas verdades são colocadas em circulação e são 

validadas por uma rede de saberes e poderes que as permeiam. Vejo isso muito evidente 

no campo ambiental. Assumimos verdades e dificilmente as colocamos em suspenso. Isso 

ocorre com a máxima de que devemos cuidar do nosso planeta fechando a torneira, 
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reciclando o lixo, entre outras práticas consideradas ideais para que possamos salvar o 

meio ambiente. Então, pensando sobre essa potência do discurso sobre as vontades e os 

saberes dos sujeitos, me questiono: Quem poderia pensar que práticas como essas não são 

as certas a serem feitas para que possamos salvar o planeta Terra? Que outras práticas 

poderiam ser pensadas, se essas são as verdadeiras? Uma vez que é muito difícil pensar 

o contrário, como ou de onde refletir para se almejar algo diferente? Acredito que 

questões como essas podem tornar muito claro o conceito de discurso e da sua força no 

âmbito social e, consequentemente, dentro de qualquer instituição. Nas palavras do autor, 

[...] O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente 

que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, 

produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se 

considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito 

mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir. [...] 

(FOUCAULT, 1993, p.08). 

Quando falamos, pesquisamos e trabalhamos com a Educação Ambiental, 

podemos identificar uma variada quantidade de vertentes – entendidas aqui como 

verdades que se consolidaram e se consolidam por algum tempo – que, por mais que 

possuam a temática “meio ambiente” em comum, produzem diferentes discursos sobre o 

tema de acordo com as visões de seus autores (professores, pesquisadores, pedagogos, 

etc.). Esses discursos acabam propondo, muitas vezes, diversas maneiras de se falar e de 

se praticar ações educativas nesse campo do saber (SAUVÉ, 2008). Sendo assim, muitas 

vertentes tendem a promover discursos que qualificam ou desqualificam as ações voltadas 

para a Educação Ambiental, gerando maneiras consideradas “corretas” e métodos 

“adequados” para serem disseminados por meio de suas visões.  

Acredito ser importante destacar aqui algumas das vertentes da Educação 

Ambiental, com a finalidade de mostrar o quanto esse campo do saber pode ser visto de 

diferentes formas e pode fomentar discussões e práticas, as quais possibilitam novas 

formas de ser e de estar no mundo. Entre as possíveis vertentes existentes menciono o 

conservacionismo/naturalismo, a socioambiental e a pós-crítica.  

Com a finalidade de manter uma natureza intacta, ingênua e livre da ação 

humana, a visão naturalista busca no conservacionismo essa proteção contra as 

interferências humanas. Assume-se, assim, a visão de que as manifestações humanas 

sobre o natural sejam algo ruim ou maléfico. É problematizando sobre esse viés que me 

questiono se, na contemporaneidade, ainda é possível pensar nessa natureza pura e 

intocada pelo homem?  
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Segundo Carvalho (2012), a Educação Ambiental surge em um local muito 

demarcado pelo naturalismo e superar essa forma de compreender o meio ambiente é um 

grande desafio. Sendo assim, ela sugere que os leitores troquem de lentes, ou seja, passem 

a enxergar uma articulação entre humanidade e natureza. Logo, chama essa nova forma 

de “ver” a Educação Ambiental de socioambiental, na qual não se negam as questões 

naturais da natureza, mas se acrescenta uma ideia de relação entre mundo natural e mundo 

humano, na qual a natureza contempla tanto questões naturais, como culturais e sociais.  

O campo do sociambientalismo sacudiu a quietude com a qual pensávamos o 

campo da EA, tencionou verdades e colocou em destaque as questões da articulação 

humanidade/ambiente. Nos anos 2000, vimos a articulação dos estudos pós-estruturalistas 

com o campo ambiental.  A discussão sobre cultura ganha destaque e as estratégias de 

saber e poder são visibilizadas nessa vertente teórica. Em meu entender, essa vertente nos 

possibilita pensar novas formas de ver e fazer Educação Ambiental. 

Cabe realçar que nos interessa combater as narrativas que produzem certa 

estabilidade, previsibilidade, homogeneidade nos modos de se pensar as 

práticas pedagógicas em torno das questões ambientais. Defendemos uma 

pedagogia que promova fissuras, ranhuras no dispositivo da sustentabilidade, 

depreendendo de sua rede um emaranhado de linhas que possam tecer o que 

alguns pesquisadores brasileiros vêm chamando de “ecologias outras” ou 

“ecologias inventivas” ou “ecologias menores” (GUIMARÃES, 2014, p. 126) 

[grifos do autor]. 

 

Como nos afirma Guimarães, esses outros estudos têm uma característica 

muito particular quando procuram desconfiar de todo o discurso generalizado e adotado 

como correto, ideal, homogêneo, estável e previsível. Esses discursos são analisados por 

essa vertente com a finalidade de promover uma ruptura com os modos e fazeres 

consolidados no social.  

Dessa forma, não eximo minha responsabilidade de dizer o que entendo por 

Educação Ambiental e o que defendo. Porém, não quero generalizá-la a ponto de definir 

o que é melhor ou pior para o planeta, de dizer que viver em um determinado local, 

distante da urbanização, é viver melhor, colocando a ideia de que morar nas grandes 

cidades é viver à parte da natureza. São essas, entre outras generalizações, ainda muito 

disseminadas dentro desse campo do saber, que determinam, de certa forma, a 

compreensão que os sujeitos têm da EA. Logo, Educação Ambiental, para mim, se dá 

como uma forma de problematizarmos essas generalizações, de pensar outras maneiras 

de interagir e pertencer a esse mundo natural. Penso que são nas pequenas práticas, de 

refletir sobre o que está posto e procurar fazer diferente, que teremos pequenas e diárias 
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revoltas, capazes de mudar, minimamente, algumas formas de pensar e agir sobre o 

mundo no qual vivemos (VEIGA-NETO, 2016). 

Com esses entendimentos e estudos, parti para a coleta de dados, buscando 

responder ao problema de pesquisa criado nessa investigação – que práticas discursivas 

da Educação Ambiental são produzidas no Núcleo de Educação Ambiental e Patrimonial 

da Secretaria Municipal da Educação da cidade de Rio Grande? É problematizando a EA 

no município de Rio Grande que continuo tencionando esse campo de saber. 

 

As análises: O Núcleo de Educação Ambiental e Patrimonial da cidade de Rio 

Grande/RS e os documentos oficiais sobre EA: a fabricação de muitas verdades  

A análise de determinados documentos nacionais e locais, como ProNEA 

(BRASIL, 2004), PNEA (BRASIL, 1999), DCNEA (BRASIL, 2012) e Diretrizes de 

Educação Ambiental (RIO GRANDE, 2015) são indispensáveis para que seja possível 

uma reflexão acerca das mais variadas vertentes e discursos que se sobressaem no campo 

da Educação Ambiental e, consequentemente, dentro das instituições escolares – 

no caso específico dessa pesquisa, dentro do Núcleo de Educação Ambiental e 

Patrimonial da cidade de Rio Grande.   

Ao ler os documentos, elenquei dois eixos comuns entre eles. Eixos esses que 

os norteiam em toda a sua extensão, a saber: a marca constante de preceitos modernos 

que instituem a Educação Ambiental e a escola como local privilegiado para trabalhar a 

EA. É a partir desses dois eixos que me proponho discutir o corpus empírico dessa 

investigação: os quatro documentos elencados aqui e a entrevista.  

A escola, com uma visão especialmente moderna – marcada pelos ideários 

modernos –, assume-se como um imperioso local que, se bem conduzido 

pedagogicamente, pode promover a consciência dos sujeitos perante aquilo que desejam 

transformar. Como nos ajuda a pensar Veiga Neto:  

Isso tudo nos ajuda a compreender que boa parte das práticas que se dão na 

escola não foram simplesmente criadas com o objetivo de que as crianças 

aprendessem melhor. Nem foram, tampouco, o resultado de uma inteligência 

melhor dos professores, dos pedagogos e daqueles que pensaram a escola 

moderna. Claro que isso não significa que muitas dessas práticas não 

funcionem positivamente para a aprendizagem. Também não significa que tais 

pessoas não tenham sido inteligentes, ou não tenham se aplicado em seus 

propósitos, ou não tenham defendido interesses éticos, elevados. Uma das 

lições tiradas de tudo isso é o fato de que, bem antes de funcionar como um 

aparelho de ensinar conteúdos e de promover a reprodução social, a escola 

moderna funcionou - e continua funcionando - como uma grande fabrica que 

fabricou - e continua fabricando - novas formas de vida (VEIGA NETO, 2003, 

p. 5). 
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Contudo, na medida em que esses documentos defendem tais ideais, acabam 

por gerar valores de verdades legítimos na sociedade, diminuindo nossas possibilidades 

de pensar outras formas de solucionar os problemas que enfrentamos na 

contemporaneidade em relação ao meio ambiente e em relação ao homem e a natureza. 

Não estou afirmando que esses ideais e desejos devam ser extintos ou que são errados e 

que, por meio deles, não iremos alcançar aquilo que tanto procuramos. Apenas me 

questiono se é esse o único caminho a ser seguido, se por acaso não existem outros 

caminhos, outras vontades e outros desejos que, de uma forma ou de outra, também 

poderiam possibilitar outros modos de existir e conviver com o ambiente em que estamos 

inseridos.  

O reconhecimento do papel transformador e emancipatório da Educação 

Ambiental torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e 

mundial em que a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da 

natureza, a redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e 

globais, as necessidades planetárias evidencia-se na prática social [...] 

(BRASIL, 2012). [grifo meu] 

 

Art. 4º São princípios básicos da educação ambiental: I - o enfoque 

humanista, holístico, democrático e participativo (BRASIL, 1999).  

 

 

Enfoque humanista, histórico, crítico, político, democrático, participativo, 

inclusivo, dialógico, cooperativo e emancipatório.  Compromisso com a 

cidadania ambiental (BRASIL, 2004). 

 

Vejamos, nos excertos de alguns dos documentos, como a escola pode se 

tornar um espaço privilegiado para se trabalhar com EA:  

Estabelecimento de uma reestruturação da educação em direção à 

sustentabilidade, por meio inclusive da construção de novos currículos, nos 

quatro níveis de ensino, que contemplem a temática ambiental e estejam em 

sintonia com o ProNEA e com os Programas Estaduais de Educação 

Ambiental. (BRASIL, 2004). [grifo meu]. 

 

Estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação Ambiental 

na formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e 

pedagógicos das instituições de ensino, para que a concepção de Educação 

Ambiental como integrante do currículo supere a mera distribuição do tema 

pelos demais componente (BRASIL, 2012). [grifo meu]. 

 

Diante do que apresentam os documentos em análise, percebo o quanto eles 

acionam a escola como um espaço privilegiado para se trabalhar a EA, dando ênfase ao 

desejo de uma EA capaz de proporcionar um sujeito crítico, mais humano, cuja 

participação cidadã possa se dar na medida em que executamos “ações verdes”.  Sendo 

assim, problematizo o quanto essa responsabilidade dada à instituição escola pode 

constituir nossas concepções acerca desse campo do saber e, como consequência, nos 
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mobilizar a trabalhar para a promoção dessa forma de ser e de estar no mundo. E não 

distante disso, está a fala da entrevistada.  

Nas palavras da entrevistada:  

Pra mim, Educação Ambiental, ela é um caminho para uma sensibilização dos 

seres humanos. Uma sensibilização voltada para uma consciência de mundo, 

de um olhar pro meio, de um trabalho coletivo pro meio ambiente, pra 

preservação sim, pra separação de resíduos, pra separação do lixo, pra horta 

escolar, mas ela não é só isso, acho que ela vai além. Vem para uma 

sensibilização, para essa consciência mesmo de um olhar ao meio ao outro, 

ao coletivo, se tu não tiver esse olhar, tu não tá fazendo EA 

(ENTREVISTADA, 2016). 

Ao ler o que a entrevistada menciona que é fazer Educação Ambiental, me 

ponho em conflito. Percebo que ela assume algumas atitudes como essenciais para se 

fazer EA, na medida em que estipula o que é fazer Educação Ambiental ou, pelo menos, 

como pensar sobre EA. Assim, caracteriza aquilo que Veiga Neto assume como preceitos 

modernos, isto é, uma vontade de promover uma consciência, um sujeito que pense de 

uma forma ideal e pertença a esse ambiente ideal. Nada melhor que a instituição escolar 

para realizar isso. Segundo Veiga Neto (2003), “na medida em que a educação nos molda 

precoce e amplamente, passamos a ver como naturais os moldes que ela impõe a todos 

nós”.  

Considerações finais  

Percebo, a partir das análises realizadas, que a concepção de Educação 

Ambiental apresentada, tanto nos documentos oficiais quanto na fala da entrevistada, está 

permeada por discursos que defendem a garantia de um mundo melhor – transformado 

para o bem da humanidade –, promovendo: a emancipação dos sujeitos, uma consciência 

de mundo e um pertencimento ao meio, como aspectos importantes para que a EA se 

efetive nas escolas e na cidade de Rio Grande. Logo, percebe-se que o Núcleo de 

Educação Ambiental e Patrimonial concebe essas verdades sobre a EA e constitui suas 

práticas baseadas nesse ideal de sujeito, de sociedade e de natureza. Isto é, práticas 

voltadas para uma vertente crítica, que apresenta soluções para os problemas causados 

pelo homem, além de determinar ações essenciais para que essas soluções tão almejadas 

se efetivem no social. 
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RESUMO 
Este texto versa sobre os estudos realizados no Projeto de Pesquisa “As Três Ecologias de Félix 

Guattari” e as atividades artístico-pedagógicas do Projeto de Extensão “Grupo de Teatro 

Interativo” (GRUTI), ambos vinculados à Universidade Federal do Rio Grande/FURG. O GRUTI 

conta com dramatizações e experimentações estéticas, realizadas em forma de oficinas, 

desenvolvidas em consonância com as iniciativas e proposições do grupo com relação aos 

problemas socioambientais. O trabalho desenvolvido em laboratório tem a concepção da 

Teatralidade Humana (AMARAL, 2007, 2009 e 2013), como aporte teórico-conceitual. O 

objetivo da articulação entre as atividades desenvolvidas no grupo de estudo, na sala de aula e em 

laboratório é o planejamento e a efetivação de microintervenções ecosóficas, que são registradas 

pelo grupo e são material de análise e problematização do caráter imanente das complexas e 

indissociáveis questões ligadas ao meio ambiente (Ecologia Ambiental), a subjetividade humana 

(Ecologia Mental) e as relações sociais (Ecologia Social), aproximando reflexão e atitude 

ecológica – principais elementos da Ecosofia (GUATTARI, 1990 e 2015). As microintervenções 

ecosóficas implicam uma relação estreita entre ensino, pesquisa, extensão e processos grupais, 

fundamentando-se no campo epistemológico da Análise Institucional (LOURAU, 2014 e 

LAPASSADE, 2016). Surgem da necessidade de lidar com a complexidade da problemática 

socioambiental e estão ligadas à necessidade de produzir, com auxílio de métodos e técnicas 

artístico-pedagógicas, movimentos instituintes. Promovendo micro transformações no cotidiano, 

perturbando o que há de estático e imutável na dimensão instituída da realidade e colocando em 

questão o que as instituições sociais determinam como sendo proibido, permitido ou indiferente. 

 

Palavras-chave: Pesquisa-intervenção. Processos grupais. Análise Institucional. 

Educação Ambiental. Teatralidade Humana. 

 

Introdução 

Tomando a cidadania como fundamento do comprometimento com a construção da paz, 

com a defesa dos direitos humanos e com os valores democráticos, torna-se importante 

promover o engajamento social e político do graduando através do desenvolvimento 

conjunto de práticas de pesquisa, ensino e extensão. Trabalhando conteúdos, propondo 

experimentações e intervenções comprometidas com a sustentabilidade e o exercício da 

mailto:augustoamaral@hotmail.com
mailto:raquelavila111@gmail.com


288 

 

ética, favorecendo uma noção de conjunto das relações que a Universidade estabelece 

com outras instituições, com o cotidiano dos estudantes e com a comunidade em geral, 

na perspectiva de qualificar a análise e a ação interdisciplinar. 

Para contribuir com o entendimento sobre a complexidade das relações sociais e da 

relação entre sociedade e meio ambiente é necessário colocar em discussão a dicotomia 

entre cultura e natureza, os problemas socioambientais da contemporaneidade, os valores, 

os discursos, as prioridades, os compromissos e interesses atrelados à economia de 

mercado e as políticas neoliberais, do mesmo modo que é relevante problematizarmos a 

estrutura das instituições sociais45 e o modus operandi de suas hierarquias e aparatos 

burocráticos. Sem dúvida, a compreensão aprofundada dessas questões contribuirá com 

o avanço de um conhecimento acadêmico interdisciplinar, polifônico, multicentrado, 

acolhedor de uma complexidade que se processa em diversos níveis da realidade. Um 

saber capaz de gerar forças instituintes, perturbadoras do que há de estático e imutável na 

dimensão instituída do real, e que talvez nos indique caminhos, alternativas e soluções 

possíveis para os problemas da sociedade contemporânea. 

A formação aqui é entendida como dispositivo potencializador da capacidade de 

identificar e resolver questões, de enfrentar desafios e aprender a lidar com as demandas 

socioambientais, de argumentar para expor e defender suas próprias ideias, de 

desenvolver a comunicação interpessoal, de atuar em áreas de fronteira e em interfaces 

disciplinares, de abrir-se para diferentes campos do saber, de utilizar novas tecnologias e 

instrumentos de comunicação em plataformas digitais, de empreender de forma 

determinada e persistente, de trabalhar em equipe, de se envolver em projetos 

colaborativos e em ações solidárias em rede. Enfim, capacidade de gerir, planejar, criar 

estratégias e táticas de ação, de agir localmente e pensar globalmente, contextualizando 

os problemas socioambientais e analisando-os em suas múltiplas dimensões, tomando 

decisões mesmo em cenários repletos de dificuldades, imprevistos e incertezas. 

                                                 
45Toda instituição compreende um movimento que a gera: o instituinte; um resultado: o instituído; e um processo: a 

institucionalização (...) O instituído cumpre um papel histórico importante porque vigora para ordenar as atividades 

sociais essenciais para a vida coletiva. Para que os instituídos sejam eficientes, devem permanecer abertos às 

transformações como que o instituinte acompanha o devir social. Contudo, o instituído tem uma tendência a permanecer 

estático e imutável, conservando, de juri estados já transformados de facto e tornando-se assim resistente e conservador 

(...) Exemplos de instituições são: a linguagem, as relações de parentesco, a divisão social do trabalho, a religião, a 

justiça, o dinheiro, as forças armadas, etc. Um conglomerado importante de instituições é, por exemplo, o Estado. Para 

realizar sua função regulamentadora, as instituições materializam-se em organizações e estabelecimentos (...). As 

instituições regulam as atividades humanas, indicando o que é proibido, o que é permitido e o que é indiferente, podem 

ser expressas em leis (princípios-fundamentos), normas ou hábitos (BAREMBLITT, 2012, p.156 e 157). 
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Trata-se de um processo de formação comprometido com o entendimento e o fomento de 

relações possíveis entre ciência, cultura, economia, sociedade, meio ambiente, filosofia e 

tecnologia. Com o desenvolvimento de uma sensibilidade mais apurada com relação ao 

outro e ao mundo, às desigualdades sociais e problemas ambientais. 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento de atividades de ensino e extensão respaldados pela 

pesquisa científica torna-se fundamental, na medida em que nos voltamos para a 

constituição de uma organização social menos desigual, mais justa e humana, onde cuidar 

de si e de seu grupo social é indissociável do ato de cuidar dos demais seres vivos e do 

meio ambiente. Tornando cada vez mais necessário o aprofundamento teórico, a 

intervenção, o diálogo interdisciplinar e a coordenação de esforços visando promover as 

capacidades complexas do humano. 

 

Objetivos das microintervenções 

As atividades de pesquisa tem o objetivo de trabalhar em consonância com 

microintervenções ecosóficas, ampliando e propagando o conhecimento científico em 

conexão com a formação interdisciplinar, o cotidiano dos graduandos, a diversidade 

cultural e os saberes que compõem a matriz étnica do povo brasileiro. Formar para a 

cidadania, nessa perspectiva, pressupõe incrementar processos cognitivos capazes de 

fomentar a ação emancipadora, formando atores sociais inventivos, críticos e 

competentes, comprometidos social e ambientalmente. Para isso, as atividades de 

pesquisa contam com o aporte técnico e teórico-conceitual dos estudos sobre a 

Teatralidade Humana, capacitando os estudantes a relacionar conteúdos, refletir, debater 

e problematizar conhecimentos abrangentes, de caráter inter, multi e transdisciplinar. 

O projeto de pesquisa pretende qualificar práticas pedagógicas e contribuir com a 

construção de espaços de ensino-aprendizagem baseados na interdisciplinaridade, no 

diálogo entre as áreas do conhecimento e os componentes curriculares. Ampliando a 

sensibilidade, o questionamento, a curiosidade, a inquietação, a vivência artística, as 

dinâmicas de atualização científica, a autonomia, a busca da superação, a reflexão crítica, 

a experiência estética, o espírito inovador, a fim de que os graduandos tenham capacidade 

suficiente de dialogar com dilemas e problemas do nosso tempo através do intercâmbio 

entre espaços formais e informais, das parcerias interinstitucionais, do reconhecimento e 

validação de conhecimentos, competências e habilidades adquiridas em outras formações 
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ou contextos. O que se desdobra na permanente revisão das práticas educativas tendo em 

vista o caráter dinâmico e interdisciplinar na produção do conhecimento. Por isso, são 

produzidos textos coletivos e audiovisuais mostrando o processo de implementação das 

microintervenções ecosóficas junto às comunidades. 

 

Grupo de Estudo: trabalho colaborativo e formação de redes de pesquisa 

O grupo de estudo privilegia uma forma investigativa em que o conhecimento disciplinar 

transcenda sua especialidade e acolha contribuições de outras disciplinas, propiciando 

trocas mais amplas de informações e de críticas. Uma pesquisa aberta aos projetos 

interinstitucionais, ao trabalho colaborativo em rede, a associação de disciplinas que 

tenham objetos que lhes sejam comuns, acolhedora do que está entre as disciplinas, 

através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Capaz de dialogar com o 

senso comum e com os saberes não aderentes a métodos ou conceitos preestabelecidos. 

Em nossas atividades, pretendemos contribuir com a formação interdisciplinar a partir 

dos conceitos da Análise Institucional e do estudo da Ecosofia de Félix Guattari, 

analisando textos, realizando seminários e fóruns de discussão. A base teórica está 

articulada com as atividades em laboratório, saídas de campo, intervenções 

socioambientais, rodas de conversa e aulas expositivas ministradas, tornando os 

estudantes implicados no processo investigativo na medida em que participam, 

envolvem-se, propõem soluções, pelo menos parciais, para os problemas detectados por 

eles mesmos. Tais práticas pedagógicas procuram estabelecer um fluxo dialógico dos 

conteúdos teóricos estudados em sala de aula com a vida cotidiana e o mundo do trabalho. 

Buscamos construir um espaço de ensino-aprendizagem que privilegie o espírito 

investigativo e o aprofundamento dos problemas socioambientais46, tendo como ponto de 

partida os diversos contextos dos graduandos, seus locais de moradia, suas comunidades, 

seus bairros, seus grupos de convívio, etc. Ampliando a consciência e, principalmente, a 

responsabilidade com relação às questões inerentes aos seus próprios territórios, na 

                                                 
46A seguir alguns dos temas que são desenvolvidos, entre outros que os graduandos desejam investigar. Assuntos 

ligados às questões ambientais (segurança alimentar; mudanças climáticas; uso consciente da água; uso de fontes de 

energia renovável; sustentabilidade; aquecimento global; preservação da biodiversidade; ambientalização das lutas 

sociais; justiça ambiental) e às questões sociais e da subjetividade humana: exclusão social; o medo e a angústia; saúde 

coletiva; capitalismo, neoliberalismo e globalização; saúde pública; cidadania, desejo e transformação socioambiental; 

individualismo e solidão em tempos pós-modernos; processos democráticos e redes sociais; diálogo intercultural e 

transculturalidade; a insensibilidade humana; territorialidade; direitos humanos; socialização e processos de ensino-

aprendizagem; alienação/reificação; movimentos sociais; e as questões de classe, raça e gênero. 
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medida em que procurarem estabelecer relações com territórios mais amplos (o nacional, 

o transnacional, o latino-americano, o global, etc.) e territórios marginalizados, tendo em 

vista a segregação em função de aspectos socioeconômicos, de gênero, religiosos, de 

opção sexual, étnicos, culturais, etc. 

 

Campo epistemológico 

A concepção de intervenção aqui desenvolvida encontra seus parâmetros epistemológicos 

no campo da Análise Institucional47 desenvolvida na França a partir dos anos 60. Uma 

concepção microssociológica (sociologia dos processos grupais) que busca compreender 

criticamente e transformar na medida do possível os diversos sentidos cristalizados nas 

instituições, objetivando interrogá-los a partir de um entendimento sociopolítico dos 

processos de ensino-aprendizagem, por meio de um conhecimento imbricado com a ação 

implicada do pesquisador. 

A pesquisa-intervenção, de certa forma, provoca rupturas nas perspectivas colocadas pelo 

movimento da Pesquisa-Ação48 (THIOLLENT, 2005), principalmente naquelas 

referentes às relações entre teoria e prática, entre sujeito e objeto. No trabalho de campo 

proposto, a relação sujeito-objeto é sempre uma relação implicada e as teorias e conceitos 

dialogam permanentemente com a prática através de microintervenções ecosóficas. 

O campo do empírico, aqui entendido como campo de intervenção, é um território 

delimitado pelas possibilidades que surgem no decorrer das atividades desenvolvidas 

pelos estudantes. Nele é imprescindível a criação de estratégias e a tomada de decisões 

em consonância com as portas que se abrem e se fecham, com os imprevistos e 

adversidades, conforme as relações sociais que se compõem e recompõem-se, enfim, de 

acordo com as continuidades e interrupções que ocorrem no decurso do caminho. 

 

 

                                                 
47

 Bibliografia de base: Georges Lapassade: As Microssociologias (2005); Grupos, Organizações e Instituições (2016). 

Georges Lapassade e René Lourau: Chaves da Sociologia (1972). Remi Hess: Momento do diário e diário dos 

momentos (2006). René Lourau: A Análise Institucional (2014); Implication et Transduction (1997) e Analista 

Institucional em Tempo Integral (2004). Gregório Baremblitt: Compêndio da Análise Institucional e outras correntes 

(2012); Grupos, teorias e técnicas (1982). 
48Defende uma teoria amalgamada na ação comprometida do pesquisador. A busca de dados inclui testemunhos, associa 

entrevistas, questionários, análise de conteúdo e restituição das informações aos pesquisados. Visa à tomada de 

consciência e mudanças de comportamento. 
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Metodologia 

O Projeto de pesquisa entrelaça os conceitos teóricos e ações trabalhadas no grupo de 

estudos com as atividades prático-teóricas desenvolvidas em laboratório. Combinando 

oficinas de dramatização orientada e experimentações estéticas – embasadas na 

concepção da Teatralidade Humana – com microintervenções nas comunidades, a 

instituição de um diário de campo coletivo no Facebook, textos coletivos feitos no Google 

Docs e produção audiovisual. 

Os graduandos são orientados a buscar soluções a partir de uma análise crítico-

transformadora a fim de realizarem ações pessoais e/ou grupais para enfrentar e aprender 

a lidar com os problemas detectados por eles mesmos. O trabalho em laboratório e nos 

grupos de estudo é balizado pela compreensão estética e interpretativa do mundo, em 

conexão com as ações de sala de aula, fortalecendo a ação colaborativa e o envolvimento 

com a comunidade local (artistas de rua, líderes comunitários, educadores sociais, 

trabalhadores de cooperativas, agentes culturais, etc.). 

Nessa perspectiva, são desenvolvidas não somente a cognição, mas também as 

capacidades afetivas, emocionais, inventivas, intuitivas e motrizes, contemplando a 

iniciativa, a cooperação, a autogestão grupal, autonomia e a análise dos processos grupais 

vivenciados. 

O processo em laboratório conta com experimentações cênicas, realizadas em forma de 

oficinas49, que são realizadas em consonância com as iniciativas e proposições dos 

próprios estudantes com relação aos problemas escolhidos por eles e analisados por 

intermédio das atividades promovidas no grupo de estudos. O trabalho em laboratório é 

fundamentado pelos estudos sobre a Teatralidade Humana (AMARAL, 2007, 2009 e 

2013), que é o principal subsídio técnico e teórico-conceitual. 

Os problemas detectados nos diversos contextos em que os estudantes estão inseridos, ao 

serem transpostos para o tempo-lugar do Laboratório, são reelaborados em forma de 

dramatização orientada fazendo emergir alternativas que talvez ainda não tivessem sido 

levadas em consideração por eles – outras perspectivas, outros modos de perceber e de 

                                                 
49Estas oficinas procuram conjugar elementos prático-teóricos do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal (1996, 1988 e 

2002); do Psicodrama, de Jacob Levy Moreno (2012); da Somaterapia, de Roberto Freire (1988); dos Grupos 

Operativos, de Pichon-Rivière (1998 e 2009); da Biodança, de Rolando Toro (2002); da Sociopoética, de Jacques 

Gauthier (2009 e 2012); do Clowning, de Jean-Pierre Besnard (2006 e 2014); e, mais recentemente, do Esquizodrama, 

de Gregorio Baremblitt (1982, 2004 e 2012). 
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lidar com os mesmos problemas. Essas experimentações cênicas, filmadas para que 

posteriormente possamos analisá-las (as filmagens são usadas para compor os 

audiovisuais experimentais), problematizam os modos de existência, as relações sociais, 

a forma que as pessoas e os grupos lidam com as questões ambientais nos diversos 

contextos, ampliando as possibilidades de entendimento, argumentação e resolução das 

mesmas. 

As oficinas, juntamente com as atividades didático-pedagógicas e o desenvolvimento da 

pesquisa, contribuem com o processo de criação e efetivação das microintervenções 

ecosóficas, que implicam numa relação estreita entre ensino-aprendizagem e processos 

grupais. Elas tem como ponto de partida um projeto de pesquisa, criado pelos próprios 

alunos no componente curricular As Três Ecologias de Félix Guattari, com orientações 

gerais sobre a implementação dessas microintervenções junto às comunidades. Todavia, 

um detalhamento passo a passo da metodologia não pode ser especificado a priori, pois 

as microintervenções ecosóficas estão atreladas às demandas dos estudantes, as suas 

realidades cotidianas, aos grupos sociais e contextos em que estão inseridos e somente 

serão conhecidos ao longo do processo. 

As microintervenções ecosóficas surgem da necessidade de lidar com a complexidade da 

problemática socioambiental e estão ligadas a importância de produzirmos, com auxílio 

de métodos e técnicas artístico-pedagógicas, movimentos instituintes. Promovendo 

microtransformações no cotidiano (GUATTARI, 1981), perturbando o que há de estático 

e imutável na dimensão instituída da realidade (AMARAL, 2013) e colocando em questão 

o que as instituições sociais determinam como sendo proibido, permitido ou indiferente 

(BAREMBLITT, 2012). As microintervenções ecosóficas são filmadas, editadas e 

transformadas em audiovisuais experimentais pelos próprios graduandos, 

problematizando o caráter imanente das complexas e indissociáveis questões ligadas ao 

meio ambiente (Ecologia Ambiental), a subjetividade humana (Ecologia Mental) e as 

relações sociais (Ecologia Social), aproximando reflexão e atitude ecológica – principais 

elementos da Ecosofia (GUATTARI, 1990 e 2015). 

Através do Google Docs50 é produzido coletivamente um texto, em forma de ensaio, sobre 

a experiência de realização do trabalho prático-teórico, narrando os limites e 

                                                 
50O Google Docs permite criar e editar textos online que podem ser compartilhados em tempo real com diversas pessoas 

em diferentes espaços, através de notebooks, smartphones, laptops, etc. 
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possibilidades do processo de planejar e operacionalizar as microintervenções ecosóficas. 

O texto problematiza e aprofunda teoricamente as ações em torno da tentativa de resolver 

as questões socioambientais enfocadas, na perspectiva dos aspectos positivos e negativos 

desse processo, dos atravessamentos e bifurcações que ocorreram ao longo do caminho. 

A escrita dos ensaios, na medida do possível, conta com as contribuições teórico-

conceituais dos demais componentes curriculares dos estudantes, a fim de enriquecer 

ainda mais seu conteúdo. 

Para registrar as atividades desenvolvidas foi criado um diário de campo coletivo, na 

forma de um grupo fechado no Facebook. Nele são postados todos os materiais que 

subsidiam a pesquisa e as microintervenções ecosóficas – este material é objeto de análise 

dos textos e artigos que escrevemos. No grupo fechado também são realizados fóruns de 

discussão sobre as questões vivenciadas pelos estudantes, divulgados links de sites 

especializados e de microintervenções, informações sobre parceiros e colaboradores, 

notícias veiculadas na mídia, artigos e textos de livros, notícias sobre eventos acadêmicos, 

etc. 

 

Considerações finais 

Tanto as aulas ministradas, rodas de conversa, saídas de campo, fóruns de discussão, 

textos criados coletivamente e práticas realizadas em laboratório quanto as ações do grupo 

de estudos enriquecem os resultados da pesquisa. Reconhecendo que em metodologias 

processuais como esta a participação ativa dos estudantes, a prática refletida e a 

implementação das microintervenções ecosóficas são de fundamental importância, isso 

porque a ação pedagógica consolida-se na medida em que o graduando começa a perceber 

um mundo complexo, com mútuos engendramentos entre ciência, arte, filosofia, 

espiritualidade, técnica, saberes populares, etc. Quando compreende a estrutura 

econômica e sociocultural e sua influência sobre o meio ambiente, quando planeja, cria 

estratégias, compromete-se, pensa, cai em contradições, toma decisões, responsabiliza-se 

social e ambientalmente, desenvolve expressões não verbais como forma de 

comunicação, valorizando o sentir, as memórias, as utopias, os pressentimentos, 

aperfeiçoando a estrutura racional do pensamento e o diálogo intercultural. Somente um 

processo de ensino-aprendizagem aliado à experiência estética, às novas tecnologias do 

ciberespaço e à inovação didático-pedagógica pode dar sustentação – a médio e longo 

prazo – à melhoria da educação, o que implica instaurar e fortalecer processos de 
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mudança, revendo os modelos de formação disciplinares, tradicionais, fechados em si 

mesmos. 
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RESUMO  

Este estudo objetiva observar como dois projetos de intervenção desenvolvidos no Mestrado 

Profissional em Educação pretendem abordar a temática do Projeto Político-Pedagógico, assim 

como as atividades de intervenção. Uma das pesquisas busca analisar e avaliar o processo da 

gestão e do cotidiano escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Balbino Mascarenhas, 

da cidade Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul (RS), criando subsídios para significação e 

reconstrução do Projeto Político-Pedagógico, a partir de Rodas de Conversa e momentos de 

escrita reflexiva, tendo como público alvo os professores da referida escola. A outra pesquisa tem 

a finalidade de elaborar Orientações Norteadoras firmadas no Projeto Político-Pedagógico para a 

realização da Adaptação Curricular Individualizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Dr. Alcides Marques, fundamentadas nas bases legais vigentes. Trata de estudos das legislações 

que regem a educação inclusiva e as adaptações curriculares individualizadas que serão objeto de 

discussões, pois abordarão as modificações do planejamento, objetivos, atividades e formas de 

avaliação diferenciada, no currículo como um todo, ou em aspectos dele, para incluir 

verdadeiramente os 10 alunos com deficiência intelectual laudados que estão incluídos na escola 

citada e os demais alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, garantidas por lei. As 

mestrandas trazem em discussão a análise metodológica dos Projetos de Intervenção realizado de 

Mestrado Profissional em Educação, pela Universidade Federal do Pampa, Campus Jaguarão. 
  

 

Palavras-chave: Educação; Projeto Político-Pedagógico; Adaptação Curricular 

Individualizada. 

INTRODUÇÃO 

 Baseado nas experiências profissionais, tendo como pano de fundo o nosso 

próprio percurso de pesquisa científica, sentimos a necessidade de analisar e refletir sobre 

o Projeto Político-Pedagógico (PPP) das nossas escolas, nas quais atuamos, sendo uma 

Escola Estadual de Ensino Fundamental da cidade de Jaguarão e uma Escola Municipal 

de Ensino Fundamental na cidade de Pelotas-RS. Encontramo-nos motivadas a explorar 

mailto:alicesias@yahoo.com.br
mailto:deboraps.jag@gmail.com
mailto:paulatrinds@gmail.com
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esta temática, desde que ingressamos no Mestrado Profissional em Educação, no ano de 

2016, em busca por qualificação profissional, aguçadas pela a ausência de reflexão sobre 

o Projeto Político-Pedagógico e Adaptação Curricular Individualizada, onde o PPP da 

escola na cidade de Pelotas não é revisitado e analisado há algum tempo e a Adaptação 

Curricular Individualizada já existente na escola de Jaguarão, mas não existe legalmente 

em seu PPP. 

Nossa formação acadêmica, nossos estudos e o nosso tema de pesquisa, com 

enfoque no Projeto Político-Pedagógico, nos aproximou, a Professora e Mestranda Maria 

Alice de Freitas Sias, tem formação em Magistério e Curso Superior de Pedagogia, com 

habilitação para o exercício do Magistério nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

Magistério das Matérias Pedagógicas e Gestão Educacional, e Pós-Graduação “Lato 

Sensu” – Nível de Gestão Escolar. A Professora e Mestranda Debora Sanes tem formação 

em Magistério, graduada em Pedagogia, com habilitação em Educação Infantil e Séries 

Iniciais. Pós-Graduação “Lato Sensu” – em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Por 

trabalharmos com a educação há muitos anos e sempre em busca de uma educação de 

qualidade, nossa preocupação em relação ao Projeto Político-Pedagógico e a Educação 

Inclusiva, nos desafiou, pois na Escola de Ensino Fundamental de Pelotas o Projeto 

Político-Pedagógico, não é revisatado desde 2010, já a Escola de Jaguarão é revisto todo 

ano, mas não tem nada registrado em relação às Adaptações Curriculares Individualizadas 

que alguns professores já fazem. 

A partir da análise Metodológica dos Projetos de Intervenção realizado no Curso 

Stricto Sensu, Mestrado Profissional em Educação, pela Universidade Federal do Pampa, 

Campus Jaguarão, denominados “Refletindo e reestruturando o Projeto Político-

Pedagógico: A importância de avaliar a escola constantemente” e “Adaptação Curricular 

Individualizada: Implementando orientações em consonância ao Projeto Político-

Pedagógico”, é que discorrerá este trabalho, analisando assim, a metodologia utilizada 

por nós Mestrandas, nos Projetos de Intervenção, a serem colocados em prática nas 

escolas evidenciadas. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PROJETOS: 

A Mestranda e Pesquisadora Maria Alice de Freitas Sias, apresenta o Projeto de 

Intervenção denominado “Refletindo e reestruturando o Projeto Político-Pedagógico: A 

importância de avaliar a escola constantemente”, anunciando a metodologia de pesquisa 
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qualitativa, de cunho intervencionista. Este projeto de intervenção tem como objetivo 

geral, “Analisar e avaliar o processo da gestão e do cotidiano escolar da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Balbino Mascarenhas, da cidade Pelotas, Estado do Rio Grande 

do Sul (RS), criando subsídios para significação e reconstrução do Projeto Político-

Pedagógico”. 

Ambas usarão a pesquisa qualitativa, pois a mesma não pode ser traduzida por 

indicadores quantitativos, entretanto trata de uma pesquisa que analisa conceitos, fatos e 

acontecimentos. A pesquisa do tipo intervenção visa elaborar, executar e analisar, 

avaliando assim, as ações pedagógicas. Este tipo de pesquisa foi escolhido, pois a 

intervenção será realizada no local de trabalho das pesquisadoras. 

Denominam-se intervenções as interferências (mudanças, inovações), 

propositadamente realizadas, por professores/pesquisadores, em suas práticas 

pedagógicas. Tais interferências são planejadas e implementadas com base em 

um determinado referencial teórico e objetivam promover avanços, melhorias, 

nessas práticas, além de pôr à prova tal referencial, contribuindo para o avanço 

do conhecimento sobre os processos de ensino/aprendizagem neles 

envolvidos. Para que a produção de conhecimento ocorra, no entanto, é 

necessário que se efetivem avaliações rigorosas e sistemáticas dessas 

interferências. (DAMIANI, 2012, p. 3). 

As ideias de Damiani (2012) definem esta pesquisa, como pesquisa do tipo 

intervenção pedagógica, pois, são dados gerados no próprio local da intervenção, partem 

do propósito de transformar e contribuir, com as práticas educacionais, trabalha-se com 

dados pesquisados e analisados constantemente, e por último, sua avaliação é guiada por 

métodos científicos, ou seja, métodos rigorosos e fidedignos. 

As pesquisas tem como aporte teórico da pesquisa qualitativa, Lϋdke e André 

(1986) e Minayo (2010), pesquisa do tipo intervenção, Damiani (2012), entrevista, análise 

documental, Bauer e Gaskell (2002), Gil (2011), Goldenberg (2011), Lϋdke e André 

(1986) e Minayo (2010), portfólio, Behrens (2006), Danielson e Abruption (1997), e Vilas 

Boas (2004), diário de campo, Bogdan & Bikel (1994), Falkembach (1987), e Gerhardte 

e Tolfo (2009), observação participante Evans-Pritchard (1978) e Rubem Oliven (1980) 

e análise de conteúdos Laville & Dione (1999) e Bardin (2004). 

Os planos de intervenções foram organizados a partir do diagnóstico, trazendo 

como coleta de dados, a análise documental das entrevistas do tipo semiestruturadas, 

elaboradas pelas pesquisadoras. No primeiro projeto, a pesquisa foi realizada com as 

professoras da referida escola, e os documentos analisados foram PPP e o Regimento 

Escolar, instituído pela escola. No que se refere ao segundo projeto foram realizadas 
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pesquisas com as professoras da escola, equipe diretiva e pedagógica, a professora 

responsável pela sala de AEE e com a responsável pelo setor da educação especial da 5ª 

CRE (Coordenadoria Regional de Educação) e os documentos analisados foram às 

legislações, decretos e resoluções referentes à inclusão, currículo, adaptações curriculares 

e o próprio PPP e regimento da escola. 

As professoras das escolas foram escolhidas para a entrevista, com o propósito de 

identificar o conhecimento delas sobre o PPP, a importância, as principais questões 

pedagógicas que sentem como necessidade de dialogar e refletir frente ao PPP, 

enfatizando as ações diárias da escola, e se acreditam ser importante ter momentos de 

estudos e reflexões em nossa escola e de que forma podem contribuir em nossa prática, e 

na segunda pesquisa, dando ênfase as Adaptações Curriculares Individualizadas, será 

analisado o tempo de experiência no magistério, se fizeram algum curso na área de 

inclusão e se existe algum suporte o qual elas busquem apoiar-se.  

Para Lϋdke e André (1986), a entrevista é uma das ferramentas principais para a 

coleta de dados, sendo uma das primordiais técnicas aplicadas em pesquisas das ciências 

sociais. Por este motivo foi escolhida a entrevista, como sendo um dos processos de 

análise de dados mais verídicos para o trabalho de investigação, da pesquisa. 

Com a realização das entrevistas e suas degravações, foi dado o início ao processo 

de investigação e análise, o instrumento de diagnóstico trouxe informações sobre os 

sujeitos entrevistados e percepções referentes ao Projeto Político-Pedagógico e as 

Adaptações Curriculares, tendo como intuito a realização das intervenções. O segundo 

instrumento de diagnóstico é a análise documental dos PPPs, sendo ele o principal 

documento do processo da primeira pesquisa, pois é o documento balizador das ações da 

escola e as legislações referentes à Educação Inclusiva, Currículo e Adaptações 

Curriculares. 

Para Lϋdke e André (1986, p. 38), “a análise documental pode se constituir numa 

técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações 

obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”. 

Para motivar os sujeitos pelo projeto de intervenção, será apresentado o quão 

importante é o PPP para a escola, organizando nossas ações diárias, qualificando assim, 

o processo de ensino-aprendizagem dos educandos, mostrando que o PPP não é analisado 

e reavaliado desde 2010. Muitos que trabalham na escola não têm conhecimento deste 

documento, por isso, a importância de criar subsídios de avaliação e reconstrução do PPP. 
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A principal possibilidade de construção do Projeto Político Pedagógico passa 

pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria 

identidade. Isso significa resgatar a escola como espaço público, lugar de 

debate, do diálogo fundado na reflexão coletiva. (VEIGA, 2004, p.14). 

 De acordo com Damiani (2012, p. 2), “parte-se do pressuposto de que as 

intervenções em Educação, em especial as relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem, apresentam potencial para, simultaneamente, propor novas práticas 

pedagógicas [...]”. 

Os planos de Intervenções se constituirão a partir de Rodas de Conversa e 

momentos de escritas reflexivas, terão aproximadamente nove encontros, na qual poderão 

ser ampliados ou suprimidos, conforme a necessidade e a densidade das discussões 

solicitadas e instigadas nas entrevistas, como sendo necessárias analisar no PPP, em 

relação as nossas ações diárias dentro da escola, analisando como estão caracterizadas no 

documento criando assim, subsídios para a reconstruí-lo. 

“Nessas rodas são dadas oportunidades para a partilha de experiências e, 

consequentemente, para o surgimento de questionamentos que incentivam a 

busca de novos argumentos que possam ser divulgados na própria Roda. Nela 

têm-se questionamentos, constroem-se coletivamente novos argumentos e se 

discutem os argumentos construídos para serem divulgados na Roda e fora 

dela”. (ALBUQUERQUE E GALIAZZI 2011, p. 388). 

Pensando no professor reflexivo, Alarcão (2003) afirma basear-se na capacidade 

de pensar e refletir, identificando o ser humano como criador e não imitador. 

O momento de escrita reflexiva é importante, pois é a fase da produção escrita, 

critica e reflexiva, após a troca de ideia que se dará nas Rodas de Conversa, o que cada 

professor pensa e conhece sobre o PPP e quais os subsídios que acreditam ser necessários 

para tornarmos efetivamente uma escola reflexiva, a partir dos estudos sobre o PPP. 

O objetivo dos encontros é que seja uma dinâmica de conversa e partilha, sem sair 

do planejamento, tratando assim, das questões a serem analisadas, baseada na parceria 

entre os professores, pois o PPP deve ser sempre avaliado na coletividade e totalidade, 

constituindo-se em processo democrático. 

Conquistaremos uma escola reflexiva, uma escola que tenha seu próprio PPP, 

realizado por todos os seus membros, conhecendo seus objetivos e reconhecendo que a 

avaliação é importante e necessária, acreditando em seus profissionais, alunos, pais e em 

toda a comunidade escolar, onde avaliação é constante, e busca uma educação de 

qualidade, a partir das Rodas de Conversa e momentos de escrita reflexiva, consistente e 

contínua, sendo esta a proposta dos encontros de intervenção. 
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No andamento da intervenção é necessário realizar a avaliação do processo, os 

instrumentos de coleta de dados que serão utilizados para as avaliações, como forma de 

acompanhamento das intervenções, para os professores será o Portfólio, na qual farão 

seus registros de cada encontro ao término, registrando suas necessidades, percepções e 

reflexões, e dos assuntos tratados nos mesmos. 

O Portfólio foi escolhido por ambas, porque segundo Behrens (2006, p. 105), é 

“procedimento metodológico que permite envolver atividades didáticas de auto-avaliação 

que documentam aspectos multidimensionais do que os alunos aprenderam. [...]”. 

Para a avaliação das pesquisadoras será utilizado Diário de Campo, levando em 

consideração as problemáticas, as ações, conversas informais e à permanência dos 

sujeitos nas Rodas de Conversa e nos momentos de escrita reflexiva, tendo assim, análise 

e acompanhamento do projeto de intervenção. 

Sob o mesmo ponto de vista, Falkembach (1987) apud Gerhardt e Silveira (2009, 

p. 76), afirma que: 

“O diário de campo é um instrumento de anotações, um caderno com espaço 

suficiente para anotações, comentários e reflexão, para o uso individual do 

investigador em seu dia a dia. Nele se anotam todas as observações de fatos 

concretos, fenômenos sociais, acontecimentos, relações verificadas, 

experiências pessoais do investigador, suas reflexões e comentários. Ele 

facilita criar o hábito de escrever e observar com atenção, descrever com 

precisão e refletir sobre s acontecimentos.” FALKEMBACH (1987) apud 

GERHARDT E SILVEIRA (2009a, p. 76). 

O diário de campo foi escolhido para ser um instrumento de avaliação das 

pesquisadoras, podendo refletir amplamente e de forma complexa dentro desse 

instrumento, trazendo de forma detalhada as ações dos sujeitos da pesquisa, ou seja, os 

professores e a equipe diretiva. É um caderno, onde será anotado tudo sobre cada Roda 

de Conversa e os momentos de escrita reflexiva, em cada encontro realizado, cada detalhe 

da progressão da pesquisa, trazendo a análise e reflexão logo após o término do encontro. 

Este será o caminho a ser percorrido na Intervenção Pedagógica, com os demais sujeitos, 

trabalhando para que os objetivos da intervenção sejam alcançados.  

A Mestranda e Pesquisadora Debora Sanes, apresenta o Projeto de Intervenção 

denominado “Adaptação Curricular Individualizada: Implementando Orientações em 

consonância ao Projeto Político-Pedagógico”. Este projeto de intervenção tem como 

objetivo geral elaborar Orientações Norteadoras em consonância com o Projeto Político-

Pedagógico para a realização da Adaptação Curricular Individualizada em uma escola da 
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rede estadual, fundamentadas nas bases legais vigentes. Anunciando a proposta 

metodológica utilizada que será pesquisa-ação, onde define Thiollent (1988):  

A pesquisa ação é um tipo de investigação social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 

de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. (Thiollent, 1988 p. 14). 

O investigador deixa de ser apenas investigador, tornando-se membro. Dentro da 

perspectiva de ser um exercício pedagógico configurado como ação, torna científica a 

prática pedagógica, onde a pesquisa e a ação se integram.  

 

No caso, consideramos que ela deve estar comprometida com uma proposta 

pedagógica histórico-crítica, uma vez que esta concepção está preocupada com 

a perspectiva de que os participantes deverão apropriar-se criticamente de 

conhecimentos e habilidades necessárias à sua realização como sujeito crítico 

dentro desta sociedade que se caracteriza pelo modo capitalista de produção. 

A avaliação diagnóstica não se propõe e nem existe de uma forma solta e 

isolada. É condição de sua existência a articulação com uma concepção 

pedagógica progressista. (LUCKESI, 2005, p. 82). 

 

Para motivar os sujeitos pelo projeto de intervenção, será analisado a importância 

dessas orientações e o conhecimento de novas técnicas, exploração e abordagens em 

relação ao currículo e as adaptações, qualificando assim, a nossa prática, levando em 

consideração os conhecimentos e as práticas já existentes.  De acordo Thiollent (2008) 

constata também que é possível conceber dispositivos de pesquisa social, com base 

empírica, nos quais em vez de separação, haja um tipo de co-participação dos 

pesquisadores e das pessoas implicadas no problema investigado, sem ser necessário, com 

isso, abandonar o que o autor denomina de “espírito científico” (THIOLLENT, 2008). 

Nesta segunda pesquisa será usada a observação participante por ser uma técnica 

de investigação social em que o observador partilha, na medida em que as circunstâncias 

o permitam e também por fazer parte do grupo de professores da referida escola. Realizar 

uma observação participante demanda ao pesquisador, de começo ao fim, um forte 

investimento teórico-metodológico.  

É preciso concordar que a prática da observação participante se insere naquilo que 

Rubem Oliven (1980) diz sobre a prática da própria Antropologia: "[...] a Antropologia, 

para ser uma boa Antropologia [...] necessita ser radical, no sentido etimológico do termo, 

isto é, procurar ir à raiz dos fenômenos que estuda, sem ter medo de desafiar tabus e 

conhecimentos consagrados". 
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A análise dos dados é uma das fases mais importantes da pesquisa, pois, a partir 

dela, é que serão apresentados os resultados e a conclusão da pesquisa, conclusão essa 

que poderá ser final ou apenas parcial, deixando margem para pesquisas posteriores 

(MARCONI & LAKATOS, 1996). Trago a Análise de Conteúdo que trata de trazer à 

tona o que está em segundo plano no que se estuda, buscando outros significados 

intrínsecos na pesquisa. 

Segundo Laville & Dione (1999), por meio da análise de conteúdo, procura-se 

desmontar a estrutura e os elementos do conteúdo, com vistas a esclarecer suas diferentes 

características e significação. Contudo, eles alertam colocando que a análise de conteúdo 

não é, como se poderia imaginar, um método rígido, no sentido de que, percorrendo uma 

sequência fixa de etapas, fatalmente se obtêm os resultados desejados. Segundo Bardin:  

A análise de conteúdo apresenta as seguintes etapas no seu processamento: 

1) Pré-análise: nesta etapa, o pesquisador vai realizar a "escolha dos 

documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos 

objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação 

final"; 2) Descrição analítica: o material é submetido a um estudo aprofundado 

orientado pelas hipóteses e pelo referencial teórico. Procedimentos como a 

codificação, a categorização e a classificação são básicos nesta fase. Buscam-

se sínteses coincidentes e divergentes de ideias; 3) Interpretação referencial: a 

reflexão, as intuições com embasamento nos materiais empíricos estabelecem 

relações, aprofundando as conexões das ideias. Nessa fase, o pesquisador 

aprofunda sua análise e chega a resultados mais concretos da pesquisa. Bardin 

(2004, p. 89). 

A intensão desta segunda pesquisa-ação é que ela possa gerar um processo de 

reflexão-ação coletiva, em que haja sim, uma imprevisibilidade nas estratégias, que gere 

desassossego, inquietação e que desacomode principalmente o intelecto de cada um. Que 

considere as ideias, a voz do sujeito, suas perspectivas, mas não apenas para registro e 

posterior análise e sim para causar transformações em si próprio, no processo e 

principalmente no meio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ambas pesquisam temas muito discutido nos dias atuais, sendo o PPP e a 

implementação da Educação Inclusiva na nossa realidade educacional, que é o tema das 

Adequações Curriculares Individualizadas, para que isso aconteça é necessário que ela 

esteja em consonância com o Projeto Político-Pedagógico da escola. 

Existe uma necessidade geral de desenvolvimento de currículos que garantam não 

apenas o acesso, mas também a permanência na escola regular e o sucesso do aluno com 
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dificuldades, estão explanados no documento denominado Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs, publicado originalmente em 1999 e reeditado em 2002. Segundo este 

documento, as adaptações curriculares devem ser entendidas como um processo a ser 

realizado em três níveis, o primeiro deles, no Projeto Político-Pedagógico da escola, por 

meio do qual é possível identificar e analisar as dificuldades enfrentadas pela escola, 

assim como estabelecer objetivos e metas comuns aos gestores, professores, funcionários 

da escola, familiares e alunos. 

Assim evidenciamos Heredero (2010) que esclarece que as adaptações curriculares 

devem ser realizadas em três níveis: no âmbito do projeto pedagógico e seu currículo 

escolar; no currículo desenvolvido na sala de aula e no nível individual de cada aluno. 

Para melhor compreensão das etapas, descreve também que essas medidas podem ser 

concretizadas quando se favorece e estimula a diversificação de técnicas, procedimentos 

e estratégias de ensino. A resolução do CNE/2001 traz: 

Art. 15. A organização e a operacionalização dos currículos escolares são de 

competência e responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, devendo 

constar de seus projetos pedagógicos as disposições necessárias para o 

atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos, respeitadas, 

além das diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica, as normas dos respectivos sistemas de ensino. 

 O PPP é um documento que retrata a identidade da escola, na qual deve ser 

avaliado constantemente por todos da comunidade escolar, deve ser encarado por todos 

da escola, como uma construção e reconstrução contínua. 

Para a construção do projeto político-pedagógico, devemos ter claro o que se 

quer fazer e porque vamos fazê-lo. Assim, o projeto não se constitui na simples 

produção de um documento, mas na consolidação de um processo de ação-

reflexo-ação que exige o esforço conjunto e a vontade política do coletivo 

escolar. (VEIGA, 2001, 56). 

Portanto, para realizar a adaptação curricular individualizada é necessário que o 

Projeto Político-Pedagógico da escola e o planejamento de ensino considerem objetivos 

educacionais e estratégias didático-pedagógicas que garantam acessibilidade de todos os 

alunos na rede escolar, sendo assim, o PPP, deve estar atualizado, considerando os 

objetivos e metas a serem percorridos. 
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RESUMO 
O texto apresenta resultados da pesquisa realizada junto aos educandos do primeiro ano do Ensino 

Fundamental da EMEF Cinco de Maio, localizada em Montenegro – RS, que objetivou analisar 

e propor intervenções pedagógico-musicais norteadas pelos questionamentos: Como a educação 

musical se apresenta na EMEF Cinco de Maio? Em que espaços e tempos são desenvolvidas as 

ações pedagógico-musicais? Quais intervenções pedagógico-musicais poderão ser propostas e 

implementadas ao contexto escolar analisado? Para seu desenvolvimento, optou-se pela 

abordagem qualitativa e a pesquisa-ação como método; observações, registros em fotografias e 

Caderno de Campo, como técnica para coleta de dados e a análise de conteúdo, para a análise dos 

dados coletados. A fundamentação teórico-analítica constituiu-se na reflexão sobre a ação 

docente, filosofia da educação, educação musical e pedagogia musical. Com base nos dados e, 

considerando-se o referencial teórico, foi possível concluir que as ações pedagógico-musicais são 

viabilizadas através de Oficinas Musicais ofertadas pelo PIBID-Música/UERGS e, a partir delas, 

foram desenvolvidas intervenções pedagógico-musicais junto aos educandos. 

 

Palavras-chave: Educação Musical, Pedagogia Musical, Pesquisa-ação, PIBID-

Música/UERGS. 
 

 

Introdução 

A reflexão sobre a Educação Musical no Brasil tem se apresentado em um patamar 

de relevância significativo nas últimas décadas, sendo publicados diversos estudos que 

tratam desde os primeiros passos históricos de sua inserção em território nacional, até a 

integração na Educação Básica. De todo modo, o entrelaçamento entre Música e a 

Educação Musical têm sido investistigada sob diversos pontos de vista, incluindo 

educação, educação musical, musicologia, história, dentre outras áreas que permitem um 

aprofundamento pertinente e adequado da área, sob o aspecto do ensino e aprendizagem 

musical.  

A partir desta relação, este texto apresenta resultados da pesquisa realizada junto 

ao curso de Especialização em Educação Musical, da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul (UERGS), vinculada ao grupo de pesquisa “Educação Musical: diferentes 

tempos e espaços”. Foi fundamentada em estudos sobre o aprimoramento docente e o 

mailto:bruno-almeida@uergs.edu.br
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processo de ensino-aprendizagem musical na Educação Básica. Para tal, a Escola Pública 

Municipal de Ensino Fundamental Cinco de Maio (EMEF Cinco de Maio) foi escolhida 

como lócus para a realização da pesquisa-ação. 

Nesse sentido, ao relacionar alguns estudos sobre educação e educação musical, 

em uma aproximação ao desenvolvimento profissional docente, visando à constituição de 

um pensamento sob a perspectiva da ação pedagógico-musical na Educação Básica, a 

construção de um caminho reflexivo na relação entre música, pesquisa e ação, configuram 

o pensamento sobre os fatores históricos, a formação docente e a constituição do professor 

de música a partir de sua experiência prática.  

Em se tratando do cenário brasileiro em educação musical, Martinez e Pederiva 

(2013), em seu estudo, apresentam uma breve retrospectiva dos acontecimentos históricos 

que envolveram a trajetória da Educação Musical no Brasil, procurando entender a 

inserção da música nas escolas, bem como os diversos papéis que essa exerceu e exerce 

ao longo do tempo. O foco das autoras foi compreender os acontecimentos histórico-

musicais do passado para contribuir e aprimorar o presente da educação musical nacional. 

Sob esta perspectiva histórica, Souza (2014) relaciona, em uma trama que envolve 

a história, a educação, a formação e a constituição da pedagogia musical, considerando a 

pluralidade da inserção da música no Brasil, aspectos que influenciaram a constituição 

deste segmento artístico no país, além de corroborar a importância da discussão de 

assuntos que envolvam o desenvolvimento da área por parte de educadores, historiadores 

e profissionais de áreas afins que estejam dispostos a contribuir com pesquisas e reflexões 

a respeito da música e, em especial, à educação musical brasileira, imprescindível à 

continuidade do desenvolvimento cultural nacional. 

Diante desta relação, a formação de profissionais que possam atuar na educação 

musical é abordada sob diversas perspectivas. Neitzel, Ferreira e Costa (2013) realizaram 

uma investigação junto a graduandos atuantes no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) para avaliar o impacto desta política pública como fonte de 

incentivo e aproximação de acadêmicos ao contexto escolar durante a graduação. Dentre 

as principais características apontadas pelos autores, destaca-se que “o saber do professor 

está relacionado à sua identidade e a elementos que constituem seu trabalho, devendo ser 

compreendido em relação à prática em sala de aula e ao saber plural e temporal” 

(NEITZEL; FERREIRA; COSTA, 2013, p. 107). Contudo, compreende-se que a 

viabilização do acesso de graduandos ao ambiente escolar através do PIBID contribui e 
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impacta na “qualificação tanto dos professores universitários quanto da Educação Básica, 

dos licenciandos, assim como provoca um impacto importante nos cursos de licenciatura” 

(NEITZEL; FERREIRA; COSTA, 2013, p. 120).  

 Outra perspectiva, entendendo que o processo de formação profissional de 

professores é contínuo, que se desenvolve após a formação acadêmica do decente, ou seja, 

se desenvolve, também, na experiência prática proporcionada pelo ambiente escolar, é 

relacionado por pesquisadores que buscam desenvolver estudos voltados ao 

aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem musical.  

Gaulke (2013) investigou junto aos professores de música, atuantes na educação 

básica, o processo de integração ao ambiente escolar e do desenvolvimento pedagógico 

dos docentes, ponderando que a busca por vínculos junto aos alunos e a escola, bem como 

a obtenção de experiências docentes na área, são aspectos fundamentais para um 

desempenho significativo por parte dos professores. Portanto, a partir dos professores de 

música investigados, foi possível compreender que a busca por “formas de criar vínculo 

com os alunos, com o conhecimento, com o fazer musical em sala de aula e os interesses 

musicais dos alunos, e de construir um modo de ensinar e fazer aprender música na 

educação básica” (GAULKE, 2013, p. 101), a partir das experiências obtidas na vivência 

ao contexto inserido é relevante para a construção e desenvolvimento docente dos 

profissionais. 

 Sobre aprendizagem musical criativa, Beineke (2011) aponta que a construção de 

atividades colaborativas junto aos alunos, proporcionando a criação de intervenções 

musicais que valorizem os aspectos de aprendizagens dos educandos, pode ser uma fonte 

valiosa de informação e interação entre educandos e educadores. Seu estudo apontou que, 

além da importância de proporcionar aos alunos atividades de composição musical, os 

professores podem reconhecer “que as crianças têm muito a dizer sobre os significados 

que atribuem a essas práticas, criando e recriando argumentos para justificar suas ideias 

– sempre provisórias – de música” (BEINEKE, 2011, p. 103). 

 Portanto, a preocupação em viabilizar atividades que possam integrar professores, 

alunos e ambiente educacional, tem se apresentado como uma importante fonte de 

reflexão aos profissionais, em prol de uma construção docente que possa valorizar o 

trabalho como educador musical, bem como o discurso musical de seus alunos. 

Aproximando a Educação Musical da escola lócus desta investigação, alguns 

estudos publicados recentemente relacionam a ocorrência da música na EMEF Cinco de 
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Maio, bem como os aspectos pedagógico-musicais abordados transversalizando-os ao 

processo de formação docente. 

Wolffenbüttel et al. (2016), relacionam a importância do subprojeto Música, 

vinculado ao PIBID, da UERGS, ao desenvolvimento de acadêmicos do curso de 

Graduação em Música: Licenciatura, da instituição, através do contato com o ambiente 

escolar, desenvolvendo atividades pedagógico-musicais junto aos educandos com faixas 

etárias diversificadas. Nesse sentido, a EMEF Cinco de Maio conta com a realização de 

diversas Oficinas Musicais, viabilizadas pela atuação dos acadêmicos, priorizando o 

desenvolvimento docente, além da oferta e acessibilidade à educação musical aos alunos 

da escola. 

 Outros estudos realizados neste cenário educativo também ponderaram sobre a 

importância do PIBID-Música/UERGS para a formação dos futuros docentes que atuam 

na escola. Tais estudos sinalizam a contribuição do programa para o fortalecimento e 

desenvolvimento pedagógico-musical por parte de todos os envolvidos, dentre eles os 

acadêmicos e os alunos da EMEF Cinco de Maio, a partir de intervenções que viabilizam 

o aprendizado de instrumentos musicais, dentre outras possibilidades interventivas que 

proporcionam a inserção da música na escola (ALMEIDA et al., 2016; REZENDE et al., 

2016). 

 A relação entre história, pedagogia e formação docente, através dos estudos 

apresentados, contribui para o entendimento da importância da constante reflexão do 

professor de música sobre o seu contexto de trabalho, fortalecendo a pesquisa e a ação no 

desenvolvimento da educação musical. 

Considerando-se estes pressupostos, esta pesquisa objetivou analisar e propor 

intervenções pedagógico-musicais na EMEF Cinco de Maio, tendo os seguintes 

questionamentos como norteadores: Como a educação musical se apresenta na EMEF 

Cinco de Maio? Em quais espaços e tempos são desenvolvidas as ações pedagógico-

musicais? Quais intervenções pedagógico-musicais poderão ser propostas e 

implementadas ao contexto escolar analisado? 

 

Fundamentação Teórica 

 A busca por reflexões que possam auxiliar o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica se faz fundamental para o professor contemporâneo. McKernan (2009, p. 

143) ressalta que “precisamos começar a pensar no ensino como experiência, criação, 

crença, planejamento, ação, investigação sobre as ações problemáticas e reflexão sobre a 
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ação”. Em outras palavras, o autor ressalta a importância da investigação sobre a prática 

e na prática, como uma forma singular para o desenvolvimento docente.  

 Para auxiliar sobre o “pensar” neste tempo vivenciado, Morin (2003, p. 59) 

apresenta três princípios sobre as incertezas humanas: o primeiro princípio é cerebral, 

portanto, “o conhecimento nunca é um reflexo do real, mas sempre tradução e construção, 

isto é, comporta risco de erros”; o segundo aspecto aborda o físico, tangenciando que “o 

conhecimento dos fatos é sempre tributário da interpretação”; e o último aspecto, 

epistemológico, “decorre da crise dos fundamentos da certeza”. Em suma, todos somos 

passíveis ao erro e, ao ter certeza, entramos na “crise”, sabendo que se há certeza, há 

erros. Logo, a reflexão sobre estes três aspectos é necessária para entender que a 

transformação dos conhecimentos e dos saberes necessários para o exercício profissional 

nunca estão prontos, pois para além da certeza, há a incerteza de que algo precisa ser 

transformado após o processo de transformação. 

 Para Morin (2013, p. 65) “a educação deve contribuir para a autoformação da 

pessoa (ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar 

cidadão”, entendendo, então, a educação como uma concepção social, atrelada ao 

pensamento reflexivo. 

 “Portando, a disciplina nasce não apenas de um conhecimento e de uma reflexão 

interna sobre si mesma, mas também de um conhecimento externo” (MORIN, 2013, p. 

105). E é nesta relação que o conceito de transdisciplinaridade é fundamental, pois “trata-

se frequentemente de esquemas cognitivos que podem atravessar as disciplinas, as vezes 

com tal virulência, que as deixem em transe” (MORIN, 2013, p. 115). Ou seja, ocorre 

uma fusão entre diferentes áreas de conhecimentos para a constituição de uma disciplina 

que abranja informações fundamentais e relevantes de ambas as concepções relacionadas. 

 A concepção de educação musical abordada durante a realização desta 

investigação constitui-se a partir da valorização do discurso musical dos educandos, 

entendendo que a música transcende a sala de aula. A música surge e está presente em 

diversos momentos das vivências dos alunos em sua cultura, na sociedade (SWANWICK, 

2014). 

 França e Swanwick (2002, p. 8) explicam que “a composição é um processo 

essencial da música devido à sua própria natureza: qualquer que seja seu nível de 

complexidade, estilo ou contexto, é o processo pelo qual toda e qualquer obra musical é 
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gerada”. E é através dela que se pode viabilizar a afloração do discurso musical dos 

educandos a partir de suas experiências de vida. 

 O ouvir música é outro importante aspecto salientado pelos autores para o 

processo educativo-musical. Para eles, “a apreciação é uma forma legítima e 

imprescindível de engajamento com a música. Através dela podemos expandir nossos 

horizontes musicais e nossa compreensão” (FRANÇA; SWANWICK, 2002, p. 12). 

 Sobre a performance musical, França e Swanwick (2002) apresentam uma 

aproximação dos educandos aos instrumentos musicais, de modo que, com o passar do 

tempo, a técnica em relação ao seu tocar vai se aprimorando em função da busca de 

melhorias ao processo que envolve o fazer musical. Contudo, os autores explicam que, 

 

composição, apreciação e performance são as formas fundamentais de 

envolvimento com a música [...] Através da participação ativa nessas 

modalidades, os alunos podem desenvolver sua compreensão e 

comunicar seu pensamento musical. (FRANÇA; SWANWICK, 2002, 

p. 15). 

 

O processo educativo-musical através da composição, apreciação e performance, 

está atrelado ao modelo C(L)A(S)P: a organização das siglas dispõe de um equilíbrio 

sobre os fundamentos de desenvolvimento de atividades musicais, entendo que C 

significa composição; A, apreciação; P performance; interpolados por L, estudos 

acadêmicos (literatura); e S, aquisição de habilidades (técnica) (FRANÇA; 

SWANWICK, 2002). 

Desta forma, entende-se que, para o desenvolvimento de uma proposta 

interventiva-musical, seja apropriado contemplar atividades que envolvam o processo de 

criação musical, apreciação musical, performance musical e o desenvolvimento de 

habilidades relacionadas ao manuseio de instrumentos musicais, além da integração dos 

saberes acadêmicos relacionados à educação musical, por parte do professor/educador 

musical. 

Em se tratando da pedagogia musical, torna-se pertinente a esta investigação 

esclarecer o conceito proposto por Kraemer (2000), sobre a relação social entre as pessoas 

e a(s) música(s). Nas explicações do autor:  

 

A pedagogia da música ocupa-se com as relações entre as pessoa(s) e 

a(s) música(s) sob os aspectos de apropriação e de transmissão. Ao seu 

campo de trabalho pertence toda a prática músico-educacional que é 
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realizada em aulas escolares e não escolares, assim como toda cultura 

musical em processo de formação. (KRAEMER, 2000, p. 51). 

 

 Nesse sentido, a pedagogia musical volta-se ao processo de entender a relação 

social que envolve o saber histórico, filosófico, psicológico, social, dentre outros, 

relacionados a música. Todavia, como nos esclarece o autor, a tarefa da pedagogia da 

música deve ser definida “juntamente com a aquisição de conhecimentos: compreender e 

interpretar, descrever e esclarecer, conscientizar e transformar” (KRAEMER, 2000, p. 

66). 

 A integração entre os saberes que compõem a presente fundamentação teórica, 

quais sejam: a reflexão sobre a ação docente, a filosofia da educação, a educação musical 

e a pedagogia musical, constituem uma trajetória importante para a compreensão do 

desenvolvimento dos conhecimentos educativo-musicais empregados durante a coleta de 

dados. Os saberes profissionais, a reflexão sobre a ação e na ação, se complementam junto 

às apropriações da educação musical e pedagogia musical, numa relação social e de 

conhecimentos que se transformam a cada momento e espaço de tempo vivenciados pelos 

envolvidos na ação, quer sejam os educandos, o educador ou mesmo o ambiente escolar. 

 

Metodologia  

Para o desenvolvimento da pesquisa, em se tratando de uma aproximação do 

pesquisador ao contexto escolar, as proposições sobre a abordagem qualitativa propostas 

por Bogdan e Biklen (1994) foram determinantes. 

 De acordo com os autores, a função do pesquisador qualitativo está em entender 

o comportamento humano empreendido em um dado contexto social que, no caso, incide 

no contexto escolar. Nesta perspectiva, os pesquisadores qualitativos “tentam 

compreender o processo mediante o qual as pessoas constroem significados e descrever 

em que consistem estes mesmos significados” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 70). 

 A partir da abordagem qualitativa, a pesquisa-ação foi escolhida como método de 

pesquisa, entendendo que a aproximação do pesquisador do cenário educacional 

proporciona uma interação aos sujeitos de pesquisa, de forma que estes possam se 

relacionar em um processo de construção de conhecimentos pedagógicos mútuos. 

 A pesquisa-ação, para Thiollent (2011), 

 

é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
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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). 

 

 Para a coleta dos dados fez-se uso de observações, Caderno de Campo e registro 

em fotografias. A análise de conteúdo proposta por Moraes (1999) foi escolhida para a 

análise dos dados coletados, pois viabiliza “uma interpretação pessoal por parte do 

pesquisador com relação à percepção que tem dos dados” (MORAES, 1999, p. 3). 

Portanto, a proposta de análise de dados, conforme o autor, consiste na preparação das 

informações, na unitarização, categorização, descrição e interpretação (MORAES, 1999). 

 

Resultados e Análise dos Dados 

Ao escolher a EMEF Cinco de Maio como lócus de investigação, localizada na 

cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul – RS, a qual oferta à comunidade local o ensino 

da pré-escola ao nono ano do Ensino Fundamental, a inserção do pesquisador no lócus de 

investigação, enquanto pesquisador/professor volutário, para observar a ocorrência do 

ensino de música, foi imprescindível. Embora, como apontado na Revisão de Literatura, 

recentemente existam pesquisas sobre o ensino de música na escola lócus desta pesquisa, 

quando foi iniciada a presente investigação, no segundo semestre de 2015, não havia tais 

publicações, justificando a importância da realização de observações iniciais, com vistas 

a identificar quais as atividades pedagógico-musicais eram ofertadas. 

 Portanto, ao identificar que as ações musicais eram desenvolvidas por acadêmicos 

do curso de Graduação em Música: Licenciatura, vinculados ao PIBID-Música da 

UERGS, estes foram convidados a participar da pesquisa como Pesquisadores 

Colaboradores. Nesse sentido, a investigação passou a contar com a participação de sete 

bolsistas do programa, além de uma acadêmica voluntária atuante no espaço escolar. 

 Para que fosse possível conhecer as atividades músico-interventivas realizadas 

pelos acadêmicos, foi solicitado que os mesmos respondessem a um formulário, com 

vistas a identificar quais e quantas atividades eram ofertadas à comunidade escolar. Foram 

identificadas sete Oficinas Musicais, quais sejam: Oficina “Titanic na Escola”; Oficina 

de Teclado; Oficina de Violão; Oficina de Rádio Escolar; Oficina de Banda Escolar; 

Oficina de Escaleta; e Oficina de Musicalização. 

Com base nas informações sobre as propostas pedagógicas das oficinas, objetivos 

e atividades desenvolvidas, observou-se que os alunos dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, estudantes da escola, não eram contemplados pelas oficinas musicais, visto 
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que cada oficina foi constituída e direcionada para um público alvo em especial, sendo 

realizada em contraturno das atividades curriculares da escola – exceto a Oficina “Titanic 

na Escola”, realizada junto à turma da pré-escola; portanto, as demais oficinas não eram 

realizadas em horário letivo, de forma a contemplar todos os alunos de uma turma escolar. 

A partir desta informação deu-se início às observações junto a uma das turmas de primeiro 

ano da escola. 

Após a realização de três observações em sala de aula, o Plano de Aula foi 

elaborado prevendo a realização de cinco aulas que contemplassem algumas das 

atividades pedagógicas desenvolvidas nas Oficinas Musicais, ofertadas na escola pelos 

acadêmicos bolsistas do PIBID-Música/UERGS.  

Nesse sentido, a fase um da pesquisa identificou que as ações musicais não eram 

ofertadas a todos os educandos da escola; a fase dois compreendeu a aderência de 

Pesquisadores Colaboradores e a escolha do tema, entendendo a importância de se propor 

uma proposta interventiva-musical para uma das turmas da escola que não tivesse sido 

contemplada com as ações do PIBID-Música/UERGS; na fase três, foi realizada a escolha 

do ambiente a ser observado, optando por uma das turmas do primeiro ano do Ensino 

Fundamental; a fase quatro compreendeu o processo de observação junto à turma de 

primeiro ano; e a fase cinco, visou à elaboração da proposta interventiva-musical, que 

será descrita a seguir. 

 

As intervenções pedagógico-musicais: do desenvolvimento ao replanejamento 

 

A proposta inicial para as intervenções pedagógico-musicais previstas pelo Plano 

de Aula contemplava a realização de cinco intervenções; porém, com o decorrer de suas 

realizações, e com base nos replanejamentos e implementações necessários, foram 

realizadas oito intervenções pedagógico-musicais. Este processo de elaboração e 

reelaboração de planejamentos, em função do desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem, é possível ser analisado a partir de McKernan (2009, p. 141), que propõe 

a existências de três etapas para o desenvolvimento profissional. A primeira etapa 

compreende “planejar aulas”, a segunda, o uso de conhecimentos técnicos para o 

desenvolvimento do trabalho docente, e a terceira, compreende “uma maneira intuitiva 

para produzir conhecimento original e resultados e encontros únicos”.  
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Nesse sentido, as propostas dos três primeiros encontros juntos aos educandos 

objetivaram contemplar a apreciação musical como forma de apresentação dos 

instrumentos musicais. De acordo com França e Swanwick (2002, p. 13), atividades que 

viabilizem a apreciação musical “devem levar os alunos a focalizarem os materiais 

sonoros, efeitos, gestos expressivos e estrutura da peça”. Então, para que esta 

aproximação dos educandos com a música fosse viabilizada, as aulas foram planejadas 

de modo a ocorrer uma diversificação entre o “Momento Concerto”, o qual o 

pesquisador/professor executou músicas ao instrumento tema da aula, para que os alunos 

pudessem apreciá-la – no caso da aula um, cujo instrumento tema era o teclado, e da aula 

dois, tendo a escaleta como instrumento tema, foram executadas músicas do cotidiano 

dos alunos para que pudessem cantar junto – e o momento de apreciação com gravações 

em áudio e vídeo de músicas ao instrumento tema da aula três, a flauta doce, sendo 

apresentado aos alunos um vídeo de uma música executada com quatro flautas doces de 

tessituras diferentes (baixo, tenor, contralto e soprano).  

As quatro primeiras aulas contemplaram a aproximação dos educandos ao teclado, 

escaleta, flauta doce e violão, em ambas as propostas interventivas contemplou-se a 

apresentação das partes que constituem o instrumento musical, cuidados ao manuseá-los, 

além do momento de exploração instrumental, no qual os alunos puderam tocá-lo à sua 

maneira, criando uma composição musical individual, ou em duplas ou mesmo em 

pequenos grupos. França e Swanwick (2002, p. 10) relacionam que o objetivo desta 

aproximação inicial com o instrumento viabiliza o desenvolvimento de “brincar, explorar, 

descobrir possibilidades expressivas dos sons e sua organização, e não, dominar técnicas 

complexas de composição”. 

Após o período de exploração e criação musical, os alunos puderam mostrar suas 

composições no “Momento de Apresentações”, na maioria dos casos os alunos 

improvisaram arranjos sobre as músicas de seu cotidiano, cantigas populares e/ou 

folclóricas, além de criação de melodias e ritmos diferentes, aflorados de sua criatividade.  

Neste momento de apresentações ou performances musicais, como nos remete 

França e Swanwick (2002), os alunos foram encorajados a cantarem e se apresentarem 

como se estivessem em um palco; para tal, em todas as aulas foi posicionado um tapete 

de borracha que pudesse simular o palco de apresentações, tendo os colegas de turma 

como platéia. 
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Após a realização das quatro primeiras aulas foi possível refletir sobre os 

resultados e reestruturar algumas possibilidades interventivas. Nesse sentido, a aula cinco 

contemplou a apresentação dos instrumentos da Banda Escolar. Então, o professor 

responsável pela realização desta oficina musical na EMEF Cinco de Maio, componente 

do PIBID-Música/UERGS, foi convidado a participar da aula, apresentando os 

instrumentos musicais e as particularidades sonoras de cada um deles. Após a 

apresentação, os alunos foram convidados a escolher um instrumento para explorar 

sonoramente. Durante a realização da aula os alunos tiveram a oportunidade de explorar 

os diversos instrumentos musicais disponibilizados. Porém, visando um processo de 

aprimoramento técnico em relação aos instrumentos musicais de percussão utilizados na 

Banda Escolar (bumbo, caixa clara, pratos, surdo e taról), foi solicitado aos alunos que 

escolhessem um dos instrumentos disponíveis, para que fosse possível dar início à criação 

de um ritmo musical em conjunto, sob a orientação do pesquisador/professor. Logo, ao 

serem escolhidos os instrumentos musicais, foi realizada uma breve explicação sobre 

como segurá-los ou mesmo tocá-los de uma maneira mais “apropriada”, enfatizando a 

questão técnica de execução instrumental, conforme é apontado por França e Swanwick 

(2002), priorizando o desenvolver técnico de execução instrumental a partir do 

desenvolvimento do repertório musical. E, gradativamente, batidas rítmicas51 foram 

organizadas e intensificadas com a agregação de todos os instrumentos de percussão 

disponíveis na aula. 

Na aula seis, os instrumentos de percussão utilizados na Oficina de Musicalização 

(agogô, campanella, chocalho, guizos, maracas, meia-lua, pandeiro, pratos, reco-reco e 

triângulo), foram disponibilizados, também visando ao desenvolvimento de atividades 

similares a aula anterior (aula cinco), proporcionando momento de explorações sonoras 

sobre diversos instrumentos musicais, além da condução de sequências rítmicas sob 

regência do pesquisador/professor. 

Na sétima aula, a apreciação foi o foco principal. Os alunos foram convidados a 

conhecer a Rádio da Escola e, sob esta temática, tendo como atividade o trabalho 

perceptivo de conhecimentos de sons, os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar uma 

atividade que viabilizou, através da audição, a identificação de sons de seu cotidiano, 

                                                 
51 Optou-se por fazer uso do termo batidas rítmicas para designar o desenvolvimento de sequências rítmico-

musicais durante a realização da intervenção pedagógico-musical proposta, pois tal termo é mutuamente 

utilizado entre os alunos e o professor da Banda Escolar da EMEF Cinco de Maio durante os seus ensaios. 
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como do telefone, passarinho, dentre outros, e de instrumentos musicais já manuseados 

durante as aulas realizadas anteiromente, como flauta doce, tambor, violão etc. Cada um 

dos alunos recebeu um ofício com a representação gráfica dos sons, que ao serem 

reproduzidos sonoramente e identificado, foram pintados, constituindo a resposta ao som 

identificado. Nesta aula, os alunos também receberam o Cartão de Avaliação, podendo 

assinalar seu grau de satisfação em participar de cada uma das aulas já realizadas. Com 

base nessas respostas, a aula de número oito foi planejada, com vistas a contemplar a 

realização da intervenção pedagógico-musical que teve maior atribuição de satisfação por 

parte dos alunos. Nesse sentido, a aula que contemplou os instrumentos musicais 

utilizados na Banda Escolar foi selecionada, pois apresentou maior índice de 

conceituação. 

Desta forma, os alunos foram contemplados com a realização desta temática de 

aula, que priorizou um aprofundamento ainda mais significativo sobre a execução 

instrumental. 

Ao todo foram realizados onze encontros junto à turma de primeiro ano do Ensino 

Fundamental, um encontro por semana. Sendo três encontros de observações e oito 

encontros de intervenções pedagógico-musicais. 

Finalizada a fase cinco, que tangenciou a realização das intervenções pedagógico-

musicais, a fase seis contemplou a análise dos dados culminando na criação de um 

material didático que pudesse transversalizar as informações pedagógicas desenvolvidas 

pela professora titular junto à turma a alguns dos conhecimentos musicais proporcionados 

aos alunos durante a realização das atividades musicais. O material didático52 apresenta 

de forma transdisciplinar, sob a perspectiva de Morin (2013, p. 115), contemplando 

“esquemas cognitivos que podem atravessar as disciplinas”, ou seja, contemplando o 

processo de alfabetização, coordenação motora e conhecimentos musicais, através de oito 

atividades que poderão ser socializadas aos alunos da turma e, também, da comunidade 

escolar, viabilizando o aprendizado sobre instrumentos musicais integrados ao processo 

de alfabetização e letramento. 

                                                 
52 O material didático elaborado durante a realização desta pesquisa está disponível para acesso através 

do link: 

http://brunoalmeida.pbworks.com/w/page/114046342/ESPECIALIZA%C3%87%C3%83O%20EM%20EDU

CA%C3%87%C3%83O%20MUSICAL. 

 

http://brunoalmeida.pbworks.com/w/page/114046342/ESPECIALIZA%C3%87%C3%83O%20EM%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20MUSICAL
http://brunoalmeida.pbworks.com/w/page/114046342/ESPECIALIZA%C3%87%C3%83O%20EM%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20MUSICAL
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Todavia, a pesquisa ao culminar na elaboração de um material didático, 

transversaliza à preocupação de Kraemer (2000), que se trata da integração da educação 

musical a outras disciplinas; a concepção de pesquisa-ação de Thiollent (2011), que 

aponta a viabilidade da pesquisa resultar na criação de materiais que possam auxiliar a 

comunidade investigada a aprimorar seu desenvolvimento; e, principalmente, sobre os 

apontamento de Morin (2013) sobre a importância da reflexão na educação, entendendo 

que o processo de transformação é constante, e que as incertezas e as não acomodações, 

refletem um processo de reflexão para o desenvolvimento do pensamento social. 

 

Considerações Finais 

 As reflexões sobre a importância de pensar sobre a ação docente, na ação docente 

e para a ação docente, investigando possibilidades que possam contribuir para o 

desenvolvimento da área. Pensamentos sobre os desafios de compreender que todo 

conhecimento pode ser transformado e há mais incertezas do que certezas no 

desenvolvimento humano. Que a pesquisa-ação pode ser uma fonte de desenvolvimento 

que integra a prática e a teoria, de maneira complementar. Que a interação entre diferentes 

disciplinas e conhecimentos podem favorecer a educação musical, além do exercício de 

ações transdisciplinares, a favor do desenvolvimento de educandos. Todas essas 

ponderações nortearam a análise dos dados desta investigação, que buscou compreender 

a ocorrência da música em uma escola pública municipal de Montenegro, Rio Grande do 

Sul – RS. 

 As observações junto à escola, a turma de primeiro ano, as atividades pedagógico-

musicais desenvolvidas, replanejadas e viabilizadas, além de um aprimoramento docente, 

constituíram um vínculo entre pesquisador, pesquisadores colaboradores e instituição de 

ensino. 

Os laços estabelecidos junto aos educandos participantes da pesquisa 

possibilitaram responder o quão é importante ter professores de música para atuação na 

Educação Básica brasileira, bem como a importância do PIBID, para a viabilização de 

ações pedagógico-musicais que propiciem o desenvolvimento humano, afetivo e musical 

em ambientes educacionais que ainda não possuem professor(es) titular(es) com  

formação específica para a atuação docente, com vista à educação musical. 

A pesquisa integrou a escola, os alunos e a professora titular da turma do primeiro 

ano, os acadêmicos do curso de Graduação em Música da UERGS e a equipe diretiva da 
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escola, viabilizando o entender da importância da música na Educação Básica e a 

integração de todos para que a educação musical pudesse ser viabilizada. 

Portanto, apesar de a EMEF Cinco de Maio ser contemplada com ações musicais 

através de Oficinas de Música, ofertadas pelo PIBID-Música/UERGS, questiona-se: 

Quando a escola será contemplada com práticas musicais no currículo escolar? Quando 

ela terá profissionais com formação em música desenvolvendo atividades relacionadas à 

área junto aos educandos da escola? Entende-se que mais investigações acerca da 

integração de professores de música nas escolas públicas e municipais de Montenegro-

RS possam ser realizadas para buscar compreender os motivos para a ausência de 

profissionais na Educação Básica. E, também, pesquisas que possam fortalecer a inserção 

da música nas escolas e o aprimoramento da prática docente através da pesquisa-ação, 

podem contribuir ao cenário educativo-musical de nosso país. 
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RESUMO  

O presente trabalho apresenta discussões construídas a partir de pesquisa junto a professores de 

Língua Inglesa do município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tendo como objetivo traçar o 

perfil desse docente. A pesquisa busca avançar na discussão de referenciais teóricos que 

discorrem sobre a construção da identidade profissional e a formação docente. Assim, dedica-se 

a compreender estudos de autores como Miguel Arroyo, António Nóvoa, Maurice Tardif, 

Sacristan e Selma Pimenta. Os dados da pesquisa em questão foram coletados por meio de 

questionários e analisados seguindo as orientações expressas pela metodologia de Análise Textual 

Discursiva-ATD, com base em Moraes e Galiazzi. As discussões realizadas permitem respaldar 

a compreensão de que apurar o olhar para a formação docente no exercício da profissão possibilita 

melhor compreender os diferentes e diversos momentos da formação dos professores. Conclui-

se, então, que mapear quem são esses docentes, permite compreender as implicações desse perfil 

na constituição desses professores.  

 

PALAVRAS-CHAVE: constituição docente, professores de língua inglesa. 

 

OS CAMINHOS DA PESQUISA  

A formação de professores mostra-se como temática que abarca diferentes 

aspectos que, cada qual com sua especificidade e importância, contribuem para a 

profissionalização docente. Colocando os “pés nas pegadas dos professores”, é possível 

visualizar a formação inicial como um dos aspectos responsáveis por tal 

profissionalização. A temática, porém, torna-se mais complexa ao pensarmos em outros 

aspectos como formação continuada, vivência junto aos estudantes, aos colegas de 

profissão e, enfim, no próprio exercício da docência. Qual é o papel destes espaços/ 

indivíduos na formação de professores? O que dizem os docentes a este respeito? 

Buscamos, com o presente estudo, traçar um perfil do professor de Língua Inglesa 

(LI)  focando nas implicações frente a constituição docente.  Movemo-nos, para tanto, 

pela ideia de que a experiência é construtora e formadora da identidade profissional, pois 

ela abrange um saber-fazer de múltiplos significados. Em outras palavras, estamos nos 

referindo a uma investigação junto a professores que constroem e praticam saberes 

próprios oriundos da sua própria prática na sua escola.  

mailto:evelinecaren@gmail.com
mailto:vanisegomes@furg.br
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Exercer a docência no ensino de Língua Inglesa nem sempre é uma opção 

motivada pelo desejo de ser professor, estando a língua estrangeira como elemento de 

maior importância no momento em que se opta pelo curso de letras Português-Inglês. São 

precisamente os saberes da experiência que nos possibilita argumentar desta forma. Há 

uma década lidamos com a docência no ensino de língua inglesa e com a formação inicial 

de professores para esta área do conhecimento. 

Encontramos, a partir do exposto acima, duas motivações importantes para este 

estudo. Por um lado, o exercício da docência em língua inglesa há dez anos, prática 

exercida como escolha profissional que se vinculou não apenas ao prazer pelo estudo da 

língua inglesa, mas, sobretudo a vinculação deste prazer à docência. Por outro lado, a 

constatação realizada a partir do trabalho junto à formação inicial de professores de LI, o 

que possibilita compreender que poucos são aqueles que expressam o desejo e a 

possibilidade de “professores de LI”.  

Tornar-se professor, assim, é um processo que ganha maior destaque quando no 

exercício da profissão. Estar em sala de aula e nela vivenciar o cotidiano da docência 

lança o desafio de não apenas saber a língua estrangeira, mas, sobretudo de saber como 

ensiná-la. É preciso adquirir o que Tardif (2014, p.49) chama de habitus, uma série de 

disposições e situações adquiridas na e pela prática de sala de aula, em conjunto com os 

múltiplos saberes que envolvem a profissão. A partir dessa ótica, constrói-se a questão 

desta pesquisa: “como os professores de Língua Inglesa percebem a prática de sala 

enquanto constituidora da sua formação?”. 

 A ideia de “prática”, aqui, é construída a partir dos estudos de Sacristan (1999). 

O autor divide em três estâncias essa concepção, primeiramente ela é entendida como “a 

atividade dirigida a fins conscientes, como ação transformadora de uma realidade”, ou 

seja, toda a prática alia-se a uma teoria, a um porquê, com objetivos claros e uma proposta 

de modificar uma dada realidade, nesse caso a sala de aula com todos os seus agentes 

(professor-alunos-direção-comunidade escolar). Ela é uma “atividade social 

historicamente condicionada, dirigida à transformação do mundo”, a partir dessa ótica 

entende-se que a prática está determinada pelo contexto do professor, da escola e da 

sociedade, quando atingimos a esfera micro – a sala de aula, também estamos colaborando 

para a mudança do macro. E por fim, “como a razão que fundamenta nossos 

conhecimentos”, a prática quando posta e refletida ela constitui o que Tardif (2014) 
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chama de saberes da experiência, ou seja, os saberes que são construídos e validados na 

e através da prática. 

Levando em consideração a questão norteadora e a concepção de prática, com o 

objetivo de compreender como se dá a constituição dos docentes de língua inglesa por 

meio da prática de sala de aula, são apresentados os sujeitos de pesquisa, bem como a 

metodologia utilizada para realização deste estudo. 

 

O PERFIL DO PROFESSOR DE LI NO MUNICÍPIO 

Primeiramente, é preciso contextualizar os professores de LI destacados nesse 

artigo. O grupo investigado é composto por quarenta docentes de língua inglesa que 

atuam na Educação Básica (ensino fundamental e/ ou ensino médio), na cidade do Rio 

Grande, localizada ao sul do Rio Grande do sul. Os docentes são graduados em Letras- 

Português/ Inglês, os quais prestaram um concurso público para o cargo de professor de 

Língua Inglesa.   

O município compõe seu quadro de escolas com sessenta e sete instituições, entre 

elas escolas de educação infantil, ensino fundamental I (de 1º ao 5º ano) e II (de 6º ao 9º 

ano). Desse quadro, vinte e cinco escolas que ofertam o ensino fundamental II, têm como 

componente curricular o ensino de inglês como língua estrangeira. O ensino de uma 

língua estrangeira é obrigatório a partir do 6º ano, por isso o trabalho foi realizado com 

os professores do ensino fundamental II. 

A fim de realizar a coleta de dados, um questionário foi aplicado com o objetivo 

de traçar o perfil desses professores. As perguntas foram construídas tendo por base dados 

pessoais como idade, tempo de atuação, formação, assim como perguntas de múltipla 

escolha, nas quais os professores poderiam marcar alguns critérios que julgavam 

importantes na sua constituição enquanto professores de língua. Ainda, o material 

apresentava duas perguntas dissertativas, nas quais os sujeitos da pesquisa deveriam 

escrever a respeito da escolha da profissão e a importância da prática de sala de aula em 

sua atuação enquanto docente. 

Obteve-se um retorno de 75%dos questionários entregues, o que possibilitou 

organizar a pesquisa em duas etapas, na primeira traçou-se o perfil dos professores tendo 

em conta as respostas, e em uma segunda parte analisaram-se as perguntas de cunho 

dissertativo. As respostas foram analisadas e agrupadas por semelhanças. 
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 A pesquisa em questão caracteriza-se como de cunho qualitativo. Utilizamos, para 

fins de análise dos dados, a Análise Textual Discursiva- ATD (MORAES e GALIAZZI, 

2006). AATD proporciona a descrição e a interpretação dos elementos implícitos das 

mensagens, objetivando a construção de um metatexto no qual as informações 

pesquisadas serão examinadas. A construção de categorias tem por objetivo elencar ideias 

relevantes destacadas pelos sujeitos da pesquisa que convergem para um melhor 

entendimento do tema – a prática docente como constituidora da formação docente. 

 Seguem abaixo algumas reflexões a partir dos resultados da análise detalhada dos 

dados. 

 

ALGUNS APONTAMENTOS 

 Frente às respostas obtidas pôde-se traçar um perfil dos professores de língua 

inglesa do município, mapeando desde o gênero desses professores, a média de idade, o 

tempo de atuação no ensino de língua inglesa, até a formação complementar.  Além desses 

dados, obtiveram-se os motivos que levaram os sujeitos a escolherem a docência e a 

relevância de algumas expressões-chave para essa pesquisa.  

 Reflexo de uma realidade maior, o grupo de professores de língua inglesa não foge 

a regra. A docência ainda é dominada pelo gênero feminino, do qual há vinte e seis 

professoras e apenas quatro professores conforme o gráfico abaixo. Em suma, elas 

ocupam 87%%, enquanto eles, apenas 13%. 

 

Gráfico 1- Porcentagem professoras e professores no ensino de língua inglesa no município 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: GENESINI PEREIRA, pesquisa de mestrado. 

  

Esses professores possuem uma média de idade de quarenta e seis anos, não 

havendo professores com idade inferior a trinta anos. A maioria fica entre trinta e dois e 
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quarenta e nove anos (vinte professores), há dez professores acima dos cinquenta anos e 

apenas um desse grupo está acima dos sessenta anos de idade. 

 Quanto ao tempo de atuação com o ensino, específico da língua estrangeira, foi 

elaborada a tabela abaixo, a qual divide por faixas o tempo de serviço e o número de 

professores. 

Tabela 1: Tempo de serviço e número de professores 

Tempo em anos Número de 

Professores 

Menos de 5 1 

Entre 5 e 10 4 

Entre 11 e 15 8 

Entre 16 e 20 10 

Entre 21 e 25 5 

Mais de 25 2 

FONTE: GENESINI PEREIRA, pesquisa de mestrado. 

 

A partir da leitura do gráfico é possível perceber que a maioria, 33% dos 

professores estão atuando entre dezesseis e vinte anos no município, seguido do grupo no 

qual 27% dos docentes atuam entre onze e quinze anos. O restante oscila entre os outros 

grupos conforme a tabela acima. Frente a isso podemos dizer que a maioria dos 

professores está na metade de sua carreira docente, atuando entre dez e vinte anos. Cabe 

lembrar que hoje, dependendo da idade, fator previdenciário e anos atuados em sala de 

aula, o professor deve trabalhar em média entre vinte e cinco e trinta anos para poder 

encerrar sua carreira e então pedir seu afastamento, a aposentadoria. 

 Ao abordarmos o tema formação, têm-se como já relatado acima, por questões de 

requisito para prestar concurso público para o cargo de docente de língua inglesa, todos 

os professores são graduados em Letras Português/ Inglês. Desse grupo apenas dois (7%) 

professores têm como titulação apenas o curso de graduação. A maioria (83%) possui a 

formação lato sensu, ou seja, possui o grau de especialista, enquanto apenas três (10%) 

possuem a titulação de mestre. Todas essas titulações foram analisadas de acordo com as 

respostas dadas, um dos professores tem a titulação de mestre, porém em uma área 

diferente da de educação/ letras, por isso foi contabilizada apenas sua especialização que 

era numa área afim.  Nenhum dos sujeitos mencionou estar cursando ou ter um título de 

doutorado. Esses números são melhores visualizados na tabela abaixo. 

 

Tabela 2: Formação inicial/ complementar e número de professores 
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Formação Número de 

Professores 

Somente 

Graduação 

2 

Especialização 25 

Mestrado 3 

Doutorado 0 

FONTE: GENESINI PEREIRA, pesquisa de mestrado. 

Na elaboração do questionário foi realizada a seguinte pergunta, “Com base na 

tua experiência profissional, qual expressão mais define a tua escolha pelo ensino de 

língua inglesa”, na qual os professores poderiam selecionar as alternativas que melhor 

respondiam essa pergunta. Os sujeitos de pesquisa tinham entre opções para marcar o 

exercício da docência, a língua inglesa, a estabilidade profissional e uma outra opção 

que julgassem primordial para responder à questão proposta. 

Gráfico 2: Motivos da escolha pelo ensino de língua inglesa como profissão 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: GENESINI PEREIRA, pesquisa de mestrado. 

Ao marcar essa questão, os professores poderiam selecionar mais de uma 

alternativa, porém, o que chama a nossa atenção é o fato que em 62% das respostas, foi 

mencionada a língua inglesa como definidora da escolha profissional.  Uma faixa menor 

escolheu além do ensino de inglês a prática da profissão também como fator relevante. 

As duas respostas que marcaram outra, não mencionaram no espaço reservado o motivo 

pela escolha da profissão. Algo significativo a ser ressaltado, foi que nenhum professor 

marcou a alternativa - estabilidade profissional, como fator determinante, uma vez que 

são concursados, e pós-estágio probatório, são considerados estáveis. 

Uma vez que a maioria opta pela docência em língua inglesa em função da própria 

língua estrangeira, o encontro com a docência se dá de forma mais intensa na própria sala 

de aula. Assim, pode-se concluir que esse docente se constitui como tal na própria prática. 

A análise dos dados possibilitou por em destaque algumas ideias sobre o ser professor. 

Um dos sujeitos de pesquisa deixa evidente na sua fala o quanto a prática foi decisiva na 
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permanência no magistério, “eu queria cursar jornalismo e precisava estudar inglês e 

português... No 3º ano de graduação arrumei um emprego como professor numa escola 

privada. Tal experiência mudou minha opção e decidi ficar na educação.” (grifo meu) 

O professor citado atua no ensino de há quase três décadas, e ao indicar “tal 

experiência mudou minha opção e decidi ficar na educação”, ou seja, a vivência da sala 

de aula, ficando evidente que a prática o constituiu enquanto professor.  Fez-se professor 

em e através da sala de aula, pois esse não era seu objetivo primeiro. Arroyo (2013, p. 

152) afirma que professores são profissionais de prática, que se constituem através delas, 

dentro da escola, no seu fazer-pensar, nas escolhas cotidianas. 

Retomando as questões, havia um determinado número de assertivas, nas quais os 

professores deveriam classificá-las numa escala de 1 a 5, no qual o número 1 significava 

sem importância e o 5, extremamente importante, uma série de quatro assertivas a respeito 

do ensinar. A primeira era “a sala de aula contribui para minha formação docente”, 

conforme o gráfico abaixo.   

Gráfico 3: a sala de aula contribui para minha formação docente 

 

 

  

 

 

 

 

 FONTE: GENESINI PEREIRA, pesquisa de mestrado. 

A partir da observação do gráfico, é possível perceber a importância da sala de 

aula na formação desses docentes, uma vez que nenhum dos professores quantificou a 

informação como pouco importante, ou sequer sem importância. A grande maioria 43%, 

o equivalente a treze respostas, marcaram extremamente importante. Outra parte, 

correspondendo a oito (27%), como muito importante e o restante, nove respostas (30%), 

como importante.  É inegável, frente a essas respostas a contribuição da vivência do 

espaço sala de aula na formação do professor. 

Cabe destacar um desdobramento feito a partir da pergunta abordada no gráfico 

3, no qual os professores eram convidados a dissertar sobre o porquê da quantificação na 

questão. Então, frente a todas as respostas recebidas é possível destacar o excerto de uma 

das professoras, ao falar que a sala de aula contribui com o sentido de processo de 
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constituição/ formação ao dizer que, “à medida que vamos ensinando, vamos aprendendo 

outras formas de adquirir aquele conhecimento e outros significados para o que estamos 

ensinando.” 

 Quando a professora menciona que “vamos ensinando” e como consequência 

“vamos aprendendo”, a questão teoria e prática se complementam.  A docência é uma 

profissão prática e a docência/ educação enquanto científica é a ciência da prática para a 

própria prática, sendo difícil dissociar uma noção da outra. “Sua experiência teórica é 

composta pelos esquemas cognitivos ligados aos seus conhecimentos práticos e outros 

encadeados a esses conhecimentos” (SACRISTÁN, 1999, p.55). O professor estabelece 

e redimensiona a relação que entre a sua prática, os conhecimentos teóricos e demais 

aspectos que envolvem os demais agentes pertencentes à comunidade escolar.  

 Retomando as questões exploradas no questionário,  os professores foram 

instigados a quantificarem a importância da seguinte frase, “leciono porque gosto de 

língua inglesa”. Segue abaixo o gráfico das respostas obtidas. 

Gráfico 4: leciono porque gosto de língua inglesa 

 

 

 

 

  

 

 FONTE: GENESINI PEREIRA, pesquisa de mestrado. 

Com exceção de um participante (3%) que julgou a frase em questão como sem 

importância, todos os outros vinte e nove professores classificaram entre importante e 

extremamente importante a assertiva. A escolha pela língua como fator determinante foi 

explicitado anteriormente no gráfico 2, o qual demonstrou o motivo pelo qual esses 

professores escolheram a profissão docente, sendo a língua inglesa como principal 

motivo.  

 A penúltima assertiva questionava a importância a respeito da frase “leciono 

porque gosto de ser professor”, na qual as respostas também são classificadas, na sua 

maioria, como extremamente importante ou muito importante, apenas um professor 

classificou a frase como pouco importante quando baseado nas próprias concepções sobre 

ensino. Através da prática ou por escolha profissional, esses professores demonstram o 
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gosto pela profissão, se constituíram enquanto docentes na pluralidade de experiências 

vividas. A discussão desses  dados são possíveis de serem observados no gráfico a seguir. 

Gráfico 5: leciono porque gosto de ser professor 

 

 

 

 

 

 

FONTE: GENESINI PEREIRA, pesquisa de mestrado. 

Então, a última afirmação era “leciono porque não há outra escolha”, no qual os 

professores também classificaram quanto à importância. O que ocorreu nesta questão foi 

uma inversão na classificação, uma vez que essa assertiva vai de encontro as outras 

afirmativas. Uma vez que se tem um grupo de sujeitos que classifica como importante 

quesitos como o gosto pela profissão, a importância da sala de aula na constituição 

docente, era realmente esperado por nós essa inversão. Abaixo segue o gráfico dessa 

questão, no qual é possível observar que 67% dos professores julgam sem importância a 

frase descrita anteriormente. O restante, equivalente a 30% fica no âmbito do pouco 

importante, apenas 3%, uma resposta julgou como importante a assertiva. 

 Gráfico 5: leciono porque não há outra escolha 

 

 

 

 

 

FONTE: GENESINI PEREIRA, pesquisa de mestrado] 

 

FONTE: GENESINI PEREIRA, pesquisa de mestrado 

A pesquisa, neste trabalho, apresentada revela a realidade do professor de LI no 

município do Rio Grande. Algumas escolhas expostas deixam evidente que os professores 

se constituem no movimento da atuação em sala de aula, no dia-a-dia, nos desafios e nas 

conquistas. Eles se assumem como sujeitos em constituição por meio de sua prática 

docente, reconhecendo que a própria identificação que possuem com o ensino da língua 

inglesa refere-se a uma construção através da prática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destacamos que investigar a constituição docente é primordial para entender a 

escola e o espaço da sala de aula como agentes responsáveis pela formação de identidades, 

de valores e de conhecimento. Essa pesquisa busca compreender como esse professor se 

constitui na prática diária, e compreender tal processo é primordial para a valorização do 

profissional. 

A formação de professores vem se constituindo como temática de investigações 

há pelo menos duas décadas (Nóvoa, 1995), tendo como ponto de partida os 

conhecimentos adquiridos pelo professor, esses provenientes do exercício profissional ou 

formação inicial/continuada. Porém a compreensão de que a prática com todos seus 

saberes e complexidade ainda é um enfoque novo, legitima a importância da formação a 

partir da ótica do próprio exercício da docência. 

A profissionalização não deve ser associada apenas a cursos de formação docente, 

sejam eles na modalidade inicial e/ ou continuada , nem apenas ao fato que somente com 

as experiências do dia-a-dia o professor se constituirá enquanto profissional. Ela requer 

conhecimentos unificados e que insira o professor na constituição e uma identidade 

profissional.  É preciso considerar que   

a formação passa pela experiência, pela inovação, pelo ensaio de novos modos 

de trabalho pedagógico. A formação docente requer a participação dos 

professores em processos reflexivos e não somente informativos. (Nóvoa, 

1995, p.28). 

 

A formação docente é um processo amplo e complexo, a qual engloba não só 

saberes, mas também competências e conhecimentos que possibilitam o exercer da 

docência. A prática emerge como responsável por proporcionar a reflexão e constituição 

enquanto profissional, a ação em sala de aula aperfeiçoa a prática docente. Um processo 

contínuo, sendo necessária ao professor a busca constante de alternativas e formas 

complementares de aprimoramento de sua própria prática e de ampliação de estudos sobre 

o fazer docente, aliando os saberes teóricos aos saberes construídos na prática. 

 Por ser um processo contínuo, que não se finda, a formação principalmente a 

permanente ou continuada é muito influenciada pelo exercício da própria docência. Para 

Imbérnon (2011, p. 32), o conhecimento pedagógico, ou seja, aquele que “se construiu e 

se reconstruiu constantemente durante a vida profissional do professor em sua relação 

com a teoria e a prática” , se legitima na prática. O mesmo autor ainda aborda que a prática 

“é um processo constante de estudo, de reflexão, de discussão, de experimentação” (2011, 
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p. 36), entendendo assim prática como processo de formação, de construção de 

competências profissionais.  

Ser professor é educar-se permanentemente, pois o processo educativo não se 

fecha, é contínuo. Isto nos permite reconhecer que cada conhecimento construído pelos 

professores com seus alunos, vai implicar em novas relações com outros conhecimentos, 

novas construções, num processo permanente. Arroyo fala com maestria que “toda 

relação educativa é uma relação de pessoas, de gerações” (2000, p.10). O autor  ainda 

afirma que “o trabalho e a relação educativa que se dá na sala de aula e no convívio entre 

educadores (as)/ educandos (as) traz ainda as marcas da ação educativa” (2000, p.19).  

Nesse sentido, prática por si só se constitui em atividade de pesquisa/ reflexão.  

Com a pesquisa, foi possível perceber que em específico no caso dos professores 

de Língua Inglesa, a prática é constituidora desses docentes. A maioria dos sujeitos 

respondeu que a língua foi decisiva na escolha da profissão, pressupondo assim que a 

experiência do dia-a-dia os constitui enquanto profissionais. Arroyo (2013, p. 124)  

afirma que no dia-a-dia da profissão,  

incorporamos o ser professora, professor, como uma outra personalidade, 

como o outro de nós mesmos. Sabemos pouco sobre esses processos de 

internalização, de aprendizagem, de socialização do ofício que exercemos. 

Somos e continuamos sendo aprendizes.[...] Aprendemos convivendo, 

experimentando, sentindo e padecendo a com-vivência desse ofício. 

 

É preciso valorizar o cotidiano do professor e discutir a importância que a prática 

tem na formação docente. O professor é um profissional capaz de gerar conhecimento 

pedagógico por meio da prática. O que propomos nesse texto,  não é reforçar o equívoco 

de que teoria e prática são polos opostos, mas sim compreender as teorias presentes nas 

ações pedagógicas dos professores que os constituem como tal. Ou seja, compreender 

como os docentes se formam professores no exercício da própria docência. 

Pimenta (2000, p. 20) afirma que os saberes da experiência por si só não bastam. 

Não se procura desvincular a questão de que o professor deva ter um conhecimento 

didático-pedagógico que envolva desde conhecimentos relativos a(s) sua(s) disciplina(s)  

como conhecimentos relativos à educação, mas na sua jornada, o professor precisa 

desenvolver um saber prático baseado no seu cotidiano. Ninguém se torna professor de 

repente ou no entrar em sala de aula. Esse processo se dá durante toda a vida profissional.  

Assim,  concluímos que dar o devido valor à prática traz como consequência 

professores que reflitam sobre os seus percursos profissionais, sobre como percebem a 
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evolução ao longo da carreira, contribuindo assim para a constituição de uma identidade 

através das experiências. 
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta o primeiro conjunto de reflexões sobre a implementação das 

Situações de Estudo (SE) na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Carlos Loréa Pinto, a 

qual ocorre com o acompanhamento do Grupo de Educação Química na Produção Curricular 

(GEQPC) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) desde o  ano de 2016. O ponto de 

vista adotado é o da coordenação pedagógica, buscando tanto mostrar algumas contribuições a 

esse debate acerca das SE junto a Educação Básica, como também o papel do coordenador 

pedagógico a partir de uma escrita de si em meio a essa experiência da/na escola. Tal tarefa será 

realizada a partir de documentação pedagógica norteadora, a qual passa a delinear uma identidade 

ao corpo docente da escola, dando sentido a parceria com GEQPC, e também na análise das 

construções metodológicas que foram elaboradas para a implementação desse projeto, dando a 

ver uma prática em relação à coordenação capaz, igualmente, de ser problematizada no âmbito da 

escola. O intuito, assim, é realizar um panorama que permita pensar, e estruturar a partir dessa 

reflexão, os novos passos de uma caminhada de transformação na Escola Carlos Loréa Pinto.   
 

Palavras-Chave: Situações de Estudo; Coordenação Pedagógica; Carlos Loréa Pinto 

 

Introdução 

Esse texto pode ser caracterizado como o primeiro conjunto de reflexões sobre a 

inserção das Situações de Estudo (SE) junto à reforma pedagógica que ocorre desde o ano 

de 2016 na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Carlos Loréa Pinto – projeto esse 

que conta com o acompanhamento do Grupo de Educação Química na Produção 

Curricular (GEQPC) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) para 

implementação. Porém, esse mesmo texto poderia, também, ser pensado como o resultado 

de um constituir-se coordenador pedagógico, já que ele é escrito do ponto de vista de 

quem, ao aceitar assumir essa tarefa em 2017, se percebeu no centro de uma mudança 

tanto da escola, como de si.  

Por isso, ou justamente pela soma desses fatores, talvez fosse mais correto 

compreender o que vem a seguir como um relato de experiência. E esse relato se faz nos 

termos de uma postura reflexiva, crítica, mas também propositiva, já que pretende 

apresentar possíveis contribuições a esse debate acerca das SE no campo da Educação 

mailto:ffnobrega@yahoo.com.br
mailto:tatitrisb1@gmail.com


335 

 

Básica. 

Ser parte desse cenário exercendo a função de coordenador pedagógico, 

imediatamente, gerou um pensar sobre si dentro da própria prática, num exercício de  

reflexão crítica, a qual Paulo Freire concebe enquanto ato de criticizar-se ao ponto de 

tornar-se curiosidade epistemológica, rigorizando-se, assim, na aproximação com o 

objeto (FREIRE, 1996, p. 31). E nesse caso, a “prática” não é mais conectada somente ao 

espaço da sala de aula, ao ser professor, mas ao novo papel demandado pela instituição.  

Por isso, ao buscar aproximar-se dessa constituição de si enquanto coordenador, 

as palavras de Luzia Orsolon colaboraram para criar um primeiro núcleo de sentido a essa 

função. Em suas palavras:  

O coordenador pode ser um dos agentes de mudança das práticas dos 

professores mediante as articulações externas que realiza entre estes, num 

movimento de interações permeadas por valores, convicções, atitudes e por 

meio de suas articulações internas, que sua ação desencadeia nos professores, 

ao mobilizar suas dimensões políticas, humano-interacionais e técnicas, 

reveladas em sua prática. É um processo que aponta para dois movimentos: um 

interno/subjetivo, que se dá na pessoa do professor, ao tomar consciência de 

sua sincronicidade; e outro externo/objetivo, que se dá pela mediação do 

coordenador via formação continuada (ORSOLON, 2001, p. 20) 

 

Além de ser uma perspectiva que possibilita uma atribuição de competências – a 

qual ainda se dará a ver junto as onze ações/atitudes que o coordenador pedagógico possui 

no contexto escolar – fica explícito a responsabilidade que essa figura possui para realizar 

o que a autora chama de organizar os saberes “para realizar suas intenções político-

educacionais” (ORSOLON, 2001, p. 20). Ainda, a forma como isso será feito, para 

Orsolon, explicitará, justamente, a exterioridade da sua função na articulação dos 

diferentes atores escolares em prol de um projeto político-pedagógico que se queira 

transformador, e capaz de ser visualizado tanto em sua composição democrática, como 

nas práticas pedagógicas de toda a equipe escolar (ORSOLON, 2001). 

E nesse movimento de organizar saberes a partir de uma inovação curricular, ao 

mesmo tempo em que encontrar formas de implementação, o presente texto se vale de 

alguns recursos que oferecem um painel objetivo para acompanhar esse processo. Sendo 

assim, ao longo do texto serão analisados documentos institucionais de caráter local, 

como é o caso do Plano Político-Pedagógico (PPP) e o Regimento Escolar do Ensino 

Médio, bem como diretrizes orientadoras e normativas ligadas ao órgão competente na 

esfera estadual, a Secretaria de Educação (SEDUC/RS). Igualmente, materiais de apoio 

pedagógico, registros das reuniões,  e a confecção de materiais metodológicos específicos 
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criados no âmbito da coordenação pedagógica colaboram para evidenciar como se deu na 

escola a implementação das SE. 

Os resultados parciais desse trajeto irão refletir o desenvolvimento de um projeto, 

uma prática, enfim, uma escrita de si. Posto desse modo, esse é o relato de uma trama que 

começa no chão da escola, e é tecida a partir dessa liminaridade permanente e constitutiva 

do professor-coordenador, projetando um outro, esse sujeito que chamam de Coordenador 

Pedagógico.  

 

A escola Professor Carlos Lorea Pinto: um trajeto até as Situações de Estudo 

 A Escola Estadual de Ensino Médio Professor Carlos Loréa Pinto está localizada 

na zona periférica da cidade de Rio Grande, no bairro Cohab IV, sendo a única a oferecer, 

nesse perímetro, todas as modalidades de ensino básico ao longo dos três turnos. Tal 

situação gera alta procura por matrículas em um grupo discente que se concentra ao longo 

de seis comunidades, além daquele em que a escola está situada: Santa Rosa, Cidade de 

Águeda, Profilurb II, Assis Brasil, Castelo Branco I e Castelo Branco II.  

 Situada dentro desse universo social com baixo poder aquisitivo e alto grau de 

vulnerabilidade social, a escola foi fundada em 1988, contando com o ensino de 1ª a 5ª 

série do Ensino Fundamental. Sendo que, no ano de 2004, passou a oferecer o Ensino 

Médio.  

 Atualmente conta com 1100 alunos matriculados, sendo 250 deles pertencentes ao 

Ensino Médio do turno da manhã – recorte necessário a esse texto por exercer a função 

de coordenador somente nesse período Em termos estruturais, o Ensino Médio conta com 

oito turmas distribuídas da seguinte maneira: 101, 102, 103, 201, 202, 203, 301 e 302. Tal 

grupo de alunos tem acesso à biblioteca, laboratório de ciências, informática e sala de 

vídeo, além de espaço para atividades físicas e uma quadra de basquete 

  Dado esse contexto, a busca por um Plano Político Pedagógico (PPP) capaz de 

orientar a criação de estruturas para implementar o que Freire concebeu como “verdadeira 

aprendizagem” (FREIRE, 1996, p. 41), na mesma medida em que contemporâneo na sua 

relação com teorias e práticas de ensino-aprendizagem é um movimento que deve levar 

em consideração dois elementos: a documentação legal das esferas de poder competentes 

à Educação Básica, que apontam diretrizes mínimas, e a especificidade da comunidade 

escolar em questão.   

 Nesse sentido, não há como desvincular o atual PPP, que passou a viger em 2017, 
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e o novo regimento voltado ao Ensino Médio da escola Loréa Pinto que foi aprovado pela 

18ª Coordenadoria de Educação em 2013, do resultado de um acúmulo de experiências 

baseadas em documentações norteadoras anteriores. Nesse sentido, ambas as situações 

convergem a um horizonte pedagógico que foi elaborado pela gestão executiva do 

governo do Estado do Rio Grande do Sul entre os anos de 2011-2014, denominado Ensino 

Médio Politécnico.  

A  introdução do Ensino Médio Politécnico em 2011 fez com que as escolas da 

rede estadual reformulassem seus PPP’s a partir dessa proposta. Ou, como foi a situação 

presenciada na escola, criassem novas bases teórico-metodológicas para o Ensino Médio 

em regimentos que passassem a levar em consideração tal medida expedida pela 

SEDUC/RS. A intenção seria a de implementar, gradativamente, essa iniciativa que se 

norteava por um documento chamado “Proposta Pedagógica para o Ensino Médio 

Politécnico e Educação-Profissional Integrada ao Ensino Médio (2011-2014)”. 

Nesse material surgia um conceito-chave, o de Politecnia, que se traduziria pela 

SEDUC/RS literalmente por:  

(...) pensar a políticas públicas voltadas para a educação escolar integrada ao 

trabalho, a ciência e à cultura, que desenvolva as bases científicas, técnicas e 

tecnológicas necessárias à produção da existência e a consciência dos direitos 

políticos, sociais e culturais e a capacidade de atingi-los (GRAMSCI, 1978).  

A noção de politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das 

diferentes técnicas que caracterizam o processo produtivo moderno 

(SAVIANI, 1989, p. 17). 

 

Foi dessa forma que surgiu, em 2013, o Regimento Escolar do Curso de Ensino 

Médio Politécnico da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Carlos Loréa Pinto. E 

também é fruto dessa mudança promovida pela gestão estadual o norte para que a escola 

passasse a elaborar em 2015 o seu novo PPP.  

 No documento de 2013, por exemplo, estão assim expressadas algumas das 

concepções pedagógicas adotadas pela instituição:  

A concepção pedagógica sinaliza a centralidade das práticas sociais tendo 

como origem e foco o processo de conhecimento da realidade, no diálogo com 

a mediação de saberes e de conflitos, transformando a realidade pela ação dos 

próprios sujeitos (...) A articulação da prática social com o trabalho como 

princípio educativo, promove o compromisso de construir projetos de vida, 

individuais e coletivos, de sujeitos que se apropriam da construção do 

conhecimento e desencadeiam as necessárias transformações da natureza e da 

sociedade... (REGIMENTO ESCOLAR, 2013, p. 3) 

 

A Escola em por base uma educação democrática e humanística, partindo da 

realidade onde está inserido, numa proposta pedagógica que favoreça a 

construção de aprendizagens significativas, para que o educando adquira 

espírito crítico e participativo, o que o torna um cidadão consciente, capaz de 
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interagir e intervir na sociedade e no mundo do trabalho. (REGIMENTO 

ESCOLAR, 2013, p. 3) 

 

A vinculação que é feita a elementos centrais no documento do Politécnico surge 

no momento em que a escola apresenta a expressão “trabalho como princípio educativo” 

e “mundo do trabalho”. Aparecem, ainda, as noções de articulação com a realidade social, 

a mediação de saberes e conflitos, e a proposta de aprendizagens significativas de cunho 

crítico e participativo, itens que dialogam com a perspectiva apresentada pela 

SEDUC/RS.   

Também como processo de formação continuada ao longo desse período (2011-

2014) o projeto Cirandar, ofertado pela 18ª CRE em parceria com a FURG, insere-se 

nesse contexto. Ao trabalhar com o grupo de professores que atuava junto ao Ensino 

Médio, as formações ofereciam material teórico e situações práticas de debate sobre a 

politecnia no contexto escolar – sendo parte desse grupo de professores àqueles que 

atuavam no Loréa Pinto.  

Especificamente sobre a coordenação pedagógica, esse mesmo regimento aponta 

características e atribuições, sendo elas:  

- É o articulador do processo pedagógico junto ao administrativo, auxilia no 

planejamento e na coordenação de todas as atividades pedagógicas 

- Coordena e participa da implementação do Projeto Político Administrativo 

Pedagógico, e dos planos de estudos, levantando alternativas de trabalho 

coletivo. 

- Contribui no processo de avaliação, reflexão reorientando o planejamento e 

na ação de cada segmento da escola. 

- Busca reconhecer a realidade vivencial do educando, a história da própria 

comunidade, a fim de que os professores e funcionários possam melhor atender 

a todos os educandos em seu processo de desenvolvimento (REGIMENTO 

ESCOLAR, 2013, p. 7) 

 

 É possível perceber nesse grupo de itens apropriações das mais diversas no que 

tange ao entendimento desse papel na escola. Embaralham-se funções administrativas de 

gestão, com questões de cunho pedagógico. Ou ainda um reforço a ideia de onipresença 

do coordenador, o qual deveria ser capaz de dominar um universo tão amplo de 

informações sobre alunos, professores, gestão, bairro, enfim, comunidade escolar em sua 

totalidade, que caberia se perguntar, ao final, sobre o tamanho da carga de trabalho que é 

destinado a esse profissional.   

 Dado o fato que a gestão executiva do Estado do Rio Grande do Sul se alterou 

após o ano de 2014, a proposta pedagógica do Politécnico é deixada de lado, encerrando 

assim um ciclo de atividades formativas que visavam sua implementação. Com isso, em 
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2016, é lançada pela Secretaria de Educação a “Reestruturação Curricular do Ensino 

Fundamental e Médio”, que se apresenta através de um documento norteador que dispõe 

primeiros de suas concepções pedagógicas para, em seguida, caracterizar em termos de 

“epistemologia e pressupostos” cada uma das cinco áreas do conhecimento: Linguagens, 

Ciências da Natureza (CN), Ciências Humanas (CH), Matemática e Ensino Religioso, 

sendo essa última uma novidade que o documento apresenta ao isolar um componente 

disciplinar que antes estava junto às Ciências Humanas. 

 É em meio a esse processo que a escola cria um novo PPP, o qual passa por análise 

final e passará a viger no ano de 2017. Nesse documento, ao apresentar suas “Concepções 

norteadoras”, surge o seguinte entendimento para o item “Educação”: 

Processo formativo que ocorre na interação entre sujeitos numa constante 

ação-reflexão, compreendendo a dimensão transformadora. A Educação é um 

processo vivo e dinâmico que possibilita definir ações que visam à formação 

de um ser humano crítico, ativo e participativo, capaz de buscar soluções para 

as problemáticas do cotidiano (PPP, 2017, p. 15).  

 

Em seguida, quanto a proposta pedagógica, o PPP informa:  

A Escola está organizada com vistas a construir uma educação democrática, 

participativa, com igualdade de oportunidades, solidária, humana, que respeita 

cada pessoa, sua cultura e seus valores éticos, valorizando o saber do aluno, 

levando-o à superação de seus conflitos e à transformação social (...)    O fazer 

pedagógico baseia-se na construção do conhecimento, na interação social, na 

apropriação e na reconstrução do saber (PPP, 2017, p. 16-17).  

 

A percepção de uma Educação transformadora aponta para processos de ensino-

aprendizagem que reivindicam a autonomia dos sujeitos. Levando em consideração o 

PPP, a forma de alcançar isso será por meio de uma interação direta com o cotidiano, já 

que aponta para a busca de soluções do que chama de “problemáticas do cotidiano”  

 Cabe frisar que, no único momento em que explicita algo sobre a coordenação 

pedagógica, isso ocorre através de uma avaliação/descrição da própria comunidade 

escolar e a sua percepção sobre essa função. São considerados profissionais que 

demonstram “responsabilidade, comprometimento dedicação e seriedade no trabalho. 

Estão preocupados em orientar e auxiliar os professores e alunos na busca de um bom 

trabalho e aprendizagem significativa” (CPP, 2017, p. 13). 

 Descrever tal situação é importante à medida que possibilita perceber a situação 

de recorrentes reformas educacionais, na mesma medida em que cria um contexto que 

permite perceber uma construção que levou até a introdução das Situações de Estudo (SE) 

na Escola Loréa Pinto. Assim, é possível apontar que, com o Ensino Médio Politécnico 

se abriu uma porta para novas metodologias na escola, principalmente quanto a forma de 
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articular um ensino contextualizado aos componentes disciplinares. 

 É com esse pano de fundo que a parceria com o GEQPC ganha sentido, visto que 

o grupo, além de desenvolver projetos ligados à investigação na escola, primeiramente na 

área das Ciências da Natureza, e em seguida ampliando suas inserções nas outras áreas 

de conhecimento com a integração de pesquisadores de outros campos do saber. Frisando 

que essa busca partiu da própria escola, que busca alternativas para reformulações em sua 

base curricular.  

 Ao introduzir na escola o conceito de SE, então, o grupo formador estava diante 

de um corpo docente já inserido num debate sobre novas possibilidades metodológicas 

no processo de ensino-aprendizagem. Não levar em consideração esse dado seria, do 

ponto de vista da coordenação pedagógica, um equívoco, já que ele apresenta um perfil 

desse grupo de professores e suas experiências ao longo dos últimos anos.  

 Pensando nesses termos, a semelhança com as premissas desenvolvidas 

anteriormente pode ser vista já nesse trecho que percebe o alcance dessa proposta: 

A Situação de Estudo possibilita a articulação entre o conhecimento cotidiano 

do estudante e o conhecimento científico, pois parte de uma situação concreta, 

da vivência dos alunos, normalmente rica em aspectos conceituais para 

diversos campos ciência (VIANA, RIBAS & MALDANER, 2011, p. 2). 

  

 Nessa perspectiva, as SE se orientam a partir de uma contextualização do processo 

de ensino-aprendizagem que parte do aluno, de suas dúvidas, demandas, 

problematizações que podem variar em níveis de complexidade, mas que devem ser 

trabalhadas dentro de cada campo de conhecimento de maneira articulada ao próprio 

saber/fenômeno do componente disciplinar em questão. Ou nas palavras de Maldaner:  

[...] a Ciência não se apoia nas aparências e nem busca essências escondidas 

na natureza. É, a Ciência, uma construção humana, portanto, histórica, que se 

dá com o desenvolvimento de conceitos ou ideias que se confrontam com os 

dados sensoriais e as convicções espontâneas. (MALDANER et al., 2007, p. 

130) 

 

Para as SE, essa relação dos alunos com suas vivências mediadas por fenômenos 

científicos traz a chance de abordar em sala de aula “situações já conhecidas dos alunos, 

há a possibilidade de os mesmos interagirem intensamente com o objeto de estudo e com 

o professor, o que favorece o aprendizado” (MALDANER, et al. 2001). Desse exercício, 

segundo a proposta das SE, ocorreria um rompimento com a estrutura disciplinar do 

Ensino Médio, tanto na forma de abordagem como na sequência tradicional dos 

conteúdos. 
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Perceber-se coordenador em meio a essas mudanças faz com que as palavras de 

Maria Amélia Santoro Franco, ao pensar a função e a constituição de si, adquiram ainda 

mais força:  

... educador que precisa, no exercício da sua função, produzir a articulação 

crítica entre professores e contextos, entre teoria educacional e prática 

educativa. Entre o ser  o fazer educativo, num processo que seja ao mesmo 

tempo formativo e emancipador, crítico e compromissado (FRANCO, 2008, p. 

120) 

 

O que vem a seguir, então, é o resultado da inserção do GEQPC na escola Loréa 

Pinto, na mesma medida em que um exercício de reflexão sobre a própria prática nesse 

contexto.  

 

A aplicação das SE no Ensino Médio  

A primeira atividade pedagógica do ano letivo era, também, o primeiro encontro 

do grupo de professores após o recesso. O GEQPC participou palestrando sobre as SE, 

deixando claro que proposta passaria a fazer parte do Ensino Médio da escola de maneira 

global, não mais restrito a intervenções no campo das Ciências da Natureza.  

Também foi nesse momento que a apresentação “formal” como coordenador 

aconteceu. Porém, antes disso, a inserção no grupo da gestão escolar foi feita na própria 

escola, quando o primeiro material pedagógico norteador foi elaborado, e tal documento, 

destinado aos coordenadores, passaria a servir como instrumento de horizonte curricular. 

Basicamente, ele traça um conjunto de informações sobre o que são as Situações de 

Estudo do ponto de vista teórico, com passagens que aqui são apresentadas tal qual seu 

documento original:   

Propomos a Situação de Estudos como forma concreta de viabilizar  o processo 

de gênese dos conceitos científicos na escola. É ela uma situação concreta, da 

vivência dos alunos, rica conceitualmente para diversos campos da ciência... 

(MALDANER, 2005, p. 10)53 

 

Com base em Vygotsky, compreende-se e aceita-se que a constituição do ser 

humano dá-se nas interações sociais que se estabelecem em sua história 

particular (...) Isto significa que não há ‘transferência’ de significados para os 

objetos culturais, como os conceitos das ciências, por exemplo, mas produção 

de significados e sentidos nas interações estabelecidas... (MALDANER) 

 

Como dito antes, a vivência dentro do processo formativo anterior possibilitava 

                                                 
5353 No documento tal citação refere-se a bibliografia de 2005, porém tal trecho diz respeito à publicação 

MALDANER et al, 2001.  
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uma compreensão significativa dessa proposta. Assim, o desafio maior, não há dúvidas, 

começaria no chão da escola.  

Passada a palestra de abertura e uma dinâmica de acolhida no dia posterior, as 

demandas passaram a surgir com o início do ano letivo, e a primeira delas foi traçar uma 

estratégia de abordagem global, e também específica – pensando em atividades de com 

todos os professores, e também situações individuais com cada área do conhecimento e 

seus docentes.  

Nesse percurso é que se iniciam as descobertas, e a primeira é que muitas das 

expectativas acabam engolidas não só por um cotidiano de tarefas burocráticas 

expressivas, mas também pelas inúmeras rupturas que surgem ao implementar um projeto 

que exige, fundamentalmente, continuidade. E pensando nisso, a estratégia foi marcar 

encontros com cada área logo que entrássemos na terceira semana do ano letivo, 

otimizando o tempo possível e antecipando algumas demandas necessárias ao início do 

processo de implementação das SE.   

Até esse encontro os alunos seriam sondados pelos professores para que surgissem 

os temas das Situações de Estudos. Já que a escolha deve partir essencialmente do 

discentes, cabendo aos professores a mediação entre esse saber/situação e os fenômenos 

científicos específicos que serão trabalhados, sendo esse um exercício que exige, sem 

distinção de área do conhecimento muitas vezes adaptações que precisarão ser dialogadas 

junto aos atores envolvidos.  

Ao final dessa terceira semana surgiram, com as reuniões, os seguintes temas para 

SE: televisão, cuidado com animais e vida profissional. Sendo esses temas distribuídos 

entre primeiros, segundos e terceiros anos do Ensino Médio respectivamente. E aqui já se 

apresenta uma escolha do grupo de professores, no caso, a escolha de uma SE única para 

cada ano de curso do Ensino Médio.  

Como coordenador, o passo seguinte foi refletir sobre a inserção desses temas no 

âmbito curricular, de reorganização dos saberes, e a construção de opções de abordagem 

que buscassem um tensionamento com o modelo tradicional. É com tal cenário que, na 

segunda rodada de reuniões com cada área elaboro uma pequena tabela em que, 

alternando momentos de atividades em conjunto com momentos individuais de cada 

disciplina, eles deveriam preencher as seguintes informações:  
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Área 

- S

i

t

u

a

ç

ã

o 

d

e 

E

s

t

u

d

o 

Abordagens Fenômenos/Conteúdos Avaliação 

- História -  -  -  -  

- Geografia -  -  

- Filosofia -  -  

- Sociologia -  -  

Tabela1: mapa pedagógico. 

 

Observando a Tabela 1 ela se organiza de forma que a SE trata-se do tema comum 

a todos, sendo que o item seguinte é o momento em que precisam conversar sobre a 

metodologia, buscando aí alternativas criativas para o que se compreende por 

“abordagem”. De forma individual cada um passa a organizar quais seriam os seus 

fenômenos/conteúdos a serem trabalhados, valorizando assim a disciplina em sua 

especificidade científica e, por fim, a criação de coletiva de formas de avaliação, as quais 

deveriam ser pensadas em termos de área do conhecimento.  

É a partir dessa tabela que questões começam a surgir, sendo duas as principais: o 

“encontrar conteúdos” na SE, e como avaliar “diferente” – aqui usando duas expressões 

que surgiram dos professores ao longo dessas reuniões, as quais duravam cerca de duas 

horas. Tais demandas apresentam, justamente, duas ações/atitudes que Orsolon (2001, p. 

22-23) apresenta como de atribuição da coordenação pedagógica: mediar a competência 
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docente e incentivar práticas curriculares inovadoras.  

A alternativa para o “encontro com o conteúdo” foi solucionada em conjunto, com 

a troca de experiência entre os diferentes professores da mesma área, e com o apoio 

formativo do GEQPC, quando foi preciso, inclusive, reorientar a Situação de Estudos da 

área das Ciências da Natureza para outra temática, visto que chegou-se a conclusão da 

pouca capacidade de explorar fenômenos específicos no temática “Cuidado com 

animais”, passando para a opção “água na cidade de Rio Grande”, abordando pelo viés 

das Ciências Naturais a segunda opção que os alunos haviam levantado e se ligava ao 

conhecimento sobre a própria cidade.  

Já a forma de avaliar surgiu como resultado de um entendimento que, superar isso 

dependeria da criação de atividades plenamente elaboradas em conjunto, enquanto área 

do conhecimento. Seria preciso identificar-se como área para, aí sim, poder pensar uma 

avaliação como resultado desse trabalho partilhado. 

E para pôr em curso algum tipo de solução, foi preciso lembrar das palavras de 

Enrique Leff quando organiza o que chama de “ambientalização interdisciplinar do saber” 

(LEFF, 2001, p. 146). É preciso, para ele, uma recomposição holística, sistema e 

interdisciplinar do saber, o que levaria a um novo entendimento da própria expressão 

“ambiente”, E é com isso em mente se deu a organização de uma estrutura mínima de 

atividades em conjunto, em que cada componente deveria interagir com a sua área do 

conhecimento, ou mesmo com outras áreas;  

O resultado dessa reflexão podem ser observados na seguinte tabela de atividades: 

- Atividade - Descrição - Área 

- Laboratório 

da TV 

- Sala ambientalizada com 5 

modelos de televisor, dispostos 

em círculo, com os professores de 

forma conjunta apresentando cada 

especificidade ao centro 

- CN 

- Cine-

Debates 

- Quatro sessões de cinema, com 

diferentes filmes abordando a 

questão animal 

- CH/Ling. 

- Os animais 

no bairro 

- Pesquisa quantitativa em três 

bairros do entorno da escola para 

apurar as demandas comunitárias 

sobre essa questão, com questões 

criadas pelos alunos e abordagem 

de saída de campo 

- Ling./CH 

- Oficina de 

gráficos 

- Após a coleta de dados sobre os 

animais no bairro, os professores 

de matemática e português 

elaboraram com os alunos a 

- Mat./Ling. 
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apreensão dessas respostas, dando 

a elas um sentido problematizador 

de perceber as demandas 

principais que surgiram e 

deveriam ser colocadas em um 

folder a ser entregue aos 

moradores 

- Oficina de 

Folders 

- Elaboração dos folders de retorno 

à comunidade após coleta e 

análise dos dados levantados. 

Também foram elaborados 

cartazes a serem fixados em locais 

específicos do bairro 

- Ling. 

- Coletas no 

bairro 

- Saída de campo para realizar 

análises no laboratório da escola 
- CN 

- ETA-

Corsan 

- Saída de campo a Estação de 

Tratamento de Água da Corsan, 

buscando assim perceber, na 

prática questões referentes aos 

recursos hídricos e sua 

potabilidade 

- CN 

Tabela 2: Estruturação de atividades em conjunto 

 

Ao estruturar nas reuniões tais ações, o que correspondia também a traçar 

objetivos e criação de atividade de acompanhamento destinado os alunos, era possível 

perceber uma maior integração entre os componentes de cada área. Assim, os níveis de 

complexidade dessa relação entre as disciplinas passou a se dar, em casos como o da 

Ciências da Natureza, de maneira significativa, ao passo que áreas como a das Linguagens 

possuía maiores dificuldades nesse processo.  

Observar, e transformar em demanda tais situações, era uma tarefa diária que, de 

certa forma, convergia a um problema de fundo comum: a falta de comunicação entre os 

professores. Sujeitos que não se comunicam sobre a sua prática, por consequência, terão 

dificuldades em encontrar pontos de intersecção entre pares, o que em nada rompe ou 

sequer tensiona mudanças na escola.  

No decorrer das formações continuadas que realizava com o grupo GEQPC essa 

era uma das questões mais urgentes e, ao mesmo tempo, mais difícil de solucionar. E no 

universo da coordenação não há como deixar de ser irônico que tal função, mesmo nos 

colocando num “mundo de vozes” (CLEMENTE, 2001, p. 54) um sem número de 

distorções e cacofonias inviabilizam a comunicação verdadeira.  

E aqui uma segunda reflexão crítica no que diz respeito as dificuldades nas 

avaliações, e não poderia deixar de se mencionar. A maneira como se deu a sondagem 

junto às temáticas, por falta de um maior rigor metodológico, pode ter influenciado na 
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dificuldade de problematização dos professores a temas de grande amplitude e pouca 

mediação em busca de uma situação-chave – caso da temática “Televisão”, por exemplo. 

E aqui cabe um retorno a própria metodologia das SE, e que pode ser sintetizada 

em três etapas:  

1) Problematização, definida como espaço para os alunos expressarem o seu 

entendimento sobre o tema a ser abordado; 2) Primeira elaboração, momento 

em que são estudados textos de aprofundamento da temática apresentada na 

Problematização e são realizadas atividades que permitem a socialização da 

situação em estudo; 3) Função da elaboração e compreensão conceitual, etapa 

em que o aluno começa a relacionar as palavras representativas dos conceitos 

científicos com o contexto no qual as mesmas são empregadas (SANGIOGO 

et al, 2013, p. 39).  

 

 O que o autor chama de “espaço para expressarem o seu entendimento” parece 

ter sido demasiado curto, ou mesmo foi resumido a escolha por si, sem maiores 

problematizações quanto a esse ato, passando, assim, logo para o segundo item. Por tal 

lacuna, a terceira etapa acaba por esvaziar-se de sentido em algumas situações, 

prejudicando, efetivamente, o alcance plenamente satisfatório das SE no contexto escolar.  

Diante disso, foi fundamental em áreas como a Ciências Humanas e Matemática, 

que conseguiram elaborar atividades integradas e, igualmente, criaram um processo 

avaliativo em conjunto, estabelecendo critérios a uma série de trabalhos cotidianos 

(redações, apresentação de seminários, vídeos) e mesmo uma prova descritiva que foi 

concebida e corrigida integralmente em conjunto.  

Por sua vez, a área das Linguagens optou pela criação de um vídeo por parte dos 

alunos enquanto avaliação final do trimestre para os três anos do Ensino Médio, sendo 

que o segundo ano ainda criou um material informativo para o bairro relacionado a SE 

que, igualmente, foi pensada como avaliação de área. Já as Ciências da Natureza levou 

em consideração o grupo de atividades que realizou durante o trimestre, baseando-se nos 

critérios que estabeleceram a partir da apreensão de conceitos básicos da área. 

No caso da Matemática, foi possível que o professore escolhesse a área que 

gostaria de trabalhar em parceria, evitando assim um isolamento da disciplina. No caso 

da escola, uma das professoras se juntou às Ciências Humanas (nas turmas de primeiro e 

uma do segundo ano do Médio), e outra à Ciências da Natureza. Mesmo caso ocorreu 

com Ensino Religioso que, ofertado somente no primeiro ano do Médio, optou em 

estabelecer parceria com as Ciências Humanas.  

Ao encerrar o trimestre com o primeiro conselho de classe que mediaria como 

coordenador pedagógico, parece ter se fechado um ciclo inicial de implementação das SE 
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na escola. Junto com isso, a percepção de um papel de mediação sensível que o 

coordenador pedagógico parece ter que estar atento, pois não pode perder de vista que 

está em meio a um repertório de mudanças que fragiliza a todos em suas certezas e 

verdades estabelecidas. Daí a necessidade de apresentar estruturas claras de trabalho, com 

fluxo de informação permanente, dando a segurança necessária ao desenvolvimento das 

atividades, e também buscar a motivação do grupo e individual de cada um dos 

professores, já que eles precisam perceber  - no incentivo que se faz com a fala, atenção, 

capacidade de diálogo crítico - os avanços que proporcionam com essa prática.  

 

Quando não se chega no final, mas sim no que é possível dizer 

Laurinda Almeida possui uma compreensão sobre o docente que foi fundamental 

para que esse professor de História passasse a se constituir, na prática, no chão da escola, 

enquanto coordenador pedagógico. Nas palavras dela, “os primeiros anos de prática 

profissional são decisivos na aquisição do sentimento de competência”, e ainda, “os 

saberes profissionais se desenvolvem no âmbito da carreira, na qual se desenvolvem a 

socialização profissional e a construção da identidade.” (ALMEIDA, 2001, p. 69).  

Não havia um caminho que não fosse o da constituição no processo, claro que 

levando em consideração aptidões anteriores, oriundas da própria formação e que podem 

contribuir para esse tipo de atividade. À vivência com o grupo soma-se a essa escrita de 

si, pois me forjo dentro dele, compreendendo as demandas desse ponto de vista liminar 

do professor-coordenador – o que se transforma num “recurso” que o coordenador deve 

se fazer valer para que os objetivos de qualquer projeto possam ser alcançados 

(ALMEIDA, 2001).  

Ao sistematizar esse semestre inicial, e que leva em consideração um processo 

histórico constituído dentro dessa escola, foi possível reconhecer alguns alcances que as 

SE possuem, e que estão ligados a construção de nortes pedagógicos dentro de um 

processo de ensino-aprendizagem que se quer significativo e transformador em sua 

perspectiva crítica; a constituição de uma identidade ao grupo de professores, que passam 

a se reconhecer em uma determinada prática, que também os transforma, e a capacidade 

de estruturar uma nova perspectiva curricular.  

E como não poderia deixar de ser, também cria-se novas demandas a partir dos 

problemas que surgiram. Assim, em conjunto com o GEQPC, o que está posto agora é 

mais uma etapa que, agora, já se pensa em perspectiva histórica, fazendo do seu acúmulo 
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de experiências através da ação-reflexão-ação um saber ambientalizado e capaz de propor 

os ajustes necessários a essa caminhada a partir de duas perspectivas: a continuidade desse 

processo com a ampliação do apoio as outras áreas, o que ocorrerá com a organização de 

um núcleo formativo específico nas Linguagens e Humanas, e a consolidação das SE ao 

longo do segundo semestre de 2017 no âmbito de um aprofundamento nas possibilidades 

de interseções entre os diferentes campos científicos do Ensino Médio.  

 

Referências 

ALMEIDA, Laurinda Rodrigues. O relacionamento Interpessoal na coordenação 

pedagógica. In: ALMEIDA, Laurinda Ramalho, PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza. 

O Coordenador Pedagógico e o Espaço de Mudança. São Paulo, Edições Loyola, 2003. 

p. 67-79. 

 

CLEMENTI, Nilba. A voz dos outros e a nossa voz. IN: ALMEIDA, Laurinda Ramalho; 

PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza. O coordenador pedagógico e o espaço da 

mudança. São Paulo, Edições Loyola, 2001. 

 

FRANCO, Maria Amélia Santoro. Coordenação pedagógica: uma práxis em busca de 

sua identidade. IN: Revista Múltiplas Leituras. Vol. 1, n. 1, p. 117-131, jan/jun, 2008. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia – saberes necessárias à prática educativa. São 

Paulo, Paz e Terra, 1996.  

 

LEFF, Enrique. O saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, 

poder. Petrópolis/Rio de Janeiro, Vozes, 2001.  

 

MALDANER, O. A. et al. Situação de estudo como possibilidade concreta de ações 

coletivas interdisciplinares no ensino médio – ar atmosférico. In: ENCONTRO 

NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 3., 2001, Atibaia. 

Atas... São Paulo: ABRAPEC, 2001 

 

MALDANER, O. A. et al. Currículo contextualizado na área de ciências da natureza e 

suas tecnologias: a situação de estudo. In: ZANON, L. B.; MALDANER, O. A (Org.). 

Fundamentos e propostas de ensino de química para a educação básica no Brasil. Ijuí: 

Editora Unijuí, 2007. p. 109-138 

 

ORSOLON, Luzia Angelina Marino. O coordenador/formador como um dos agentes de 

transformação da/na escola. IN: ALMEIDA, Laurinda Ramalho; PLACCO, Vera Maria 

Nigro de Souza. O coordenador pedagógico e o espaço da mudança. São Paulo, Edições 

Loyola, 2001.  

 

RIO GRANDE DO SUL, Secretaria da Educação (SEDUC-RS). Proposta Pedagógica 

para o Ensino Médio Politécnico e Educação-Profissional Integrada ao Ensino Médio 

(2011-2014). Porto Alegre, 2011.  

 

RIO GRANDE DO SUL, 18ª Coordenadoria de Educação (18ª CRE-RS) - Secretaria de 



349 

 

Educação (SEDUC-RS). Regimento Escolar do Curso de Ensino Médio Politécnico da 

Escola Estadual de Ensino Médio Professor Carlos Loréa Pinto, 2013.  

 

_____________________, Secretaria da Educação (SEDUC). Reestruturação Curricular 

Ensino Fundamental e Médio – Documento Orientador. Porto Alegre, 2016 

 

 

_______________________. 18ª Coordenadoria de Educação (18ª CRE-RS) - 

Secretaria de Educação (SEDUC-RS). Plano Político Pedagógico da Escola Estadual de 

Ensino Médio Professor Carlos Loréa Pinto, 2017.  

 

SANGIOGO, Fabio Andre. Et al. Pressupostos epistemológicos que balizam a Situação 

de Estudo: algumas implicações ao processo de ensino e à formação docente. Revosta 

Ciência e Educação. Bauru, Vol. 19, nº 1, 2013, p. 35-54.  

 

VIANA, Jaqueline; Ribas, Fabiele; MALDANER, Otavio Aloísio. Especificidade do 

desenvolvimento de Situações de Estudo: perguntas do professor. In: VIII Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação nas Ciências e I Congresso Iberoamericano de 

Investigacion em enseñanza de las ciências, 2011, Campinas. E-book, Unicamp: Editora 

da Unicamp, 2011, p.1-12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



350 

 

O USO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

PARA ESTIMULAR A DISCUSSÃO E A PRÁTICA DE VALORES ÉTICOS 

 

Luciano Soares Lima  

Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

luciano.lima.rs@gmail.com 

 

Elisabeth Brandão Schmidt  

Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

elisabethlattes@gmail.com 

 

Cláudio Tarouco de Azevedo  

Universidade Federal de Pelotas - UFPEL 

claudiohifi@yahoo.com.br 

 

Agência de financiamento: CAPES 

 

RESUMO 

Torna-se imperativo que os processos educativos contemplem questões relacionadas aos valores 

éticos, criando condições que possibilitem questionamentos e tomadas de posição com relação à 

importância de uma vida pautada pela boa convivência entre humanos e demais seres do planeta. 

Esta escrita resulta de uma pesquisa que intenta investigar como as histórias em quadrinhos – 

HQs podem potencializar o desenvolvimento de valores éticos na Educação Básica. Trata-se de 

uma pesquisa de cunho qualitativo na qual a metodologia que conduzirá o fazer científico, alinha-

se aos pressupostos da pesquisa participante. A pesquisa será realizada mediante dados 

produzidos no contexto de oficinas teórico práticas de criação de HQs junto a uma turma do 5º 

ano do ensino fundamental de uma escola do município do Rio Grande. As oficinas foram 

estruturados da seguinte forma: manipulação de materiais de desenho, teorização de valores éticos 

e das HQs, leitura denotativa e conotativa de páginas de HQs e produção de quadrinhos. A 

fundamentação teórica, assim como as discussões, práticas e análises das oficinas são pautadas 

nas contribuições de teóricos e pesquisadores do campo da Educação, das HQs e dos valores.  

 

Palavras-chave: Valores éticos; Histórias em quadrinhos; Artes; Educação. 

 

Também conhecidas como gibi54 (Brasil), bande dessineé (França), fumetti 

(Itália), mangá (Japão) e comics (EUA), as histórias em quadrinhos foram definidas pelo 

famoso quadrinista Will Eisner55 como “arte sequencial”. Certamente é correto defini-las 

                                                 
54 Denominação genérica dada as histórias em quadrinhos publicadas no Brasil devido a revista Gibi, criada 

por Roberto Marinho em 1939 e que alcançou grande sucesso junto ao público leitor. 

55 Will Eisner (1917-2005) - lecionou na Escola de Artes Visuais de Nova York. É o precursor da HQ 

moderna. Pela riqueza de suas tramas narrativas e pelas inovações gráficas de suas histórias, este autor está 

entre os que mais contribuíram para a renovação das histórias em quadrinhos. O nome do prêmio mais 

importante da indústria de HQ, “The Eisner Awards”, foi dado em sua homenagem. 

mailto:luciano.lima.rs@gmail.com
mailto:elisabethlattes@gmail.com
mailto:claudiohifi@yahoo.com.br
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dessa forma, mas, ainda assim, trata-se de um conceito amplo, já que, o cinema por 

exemplo, também pode ser incluído nessa categoria. Com a finalidade de explicar mais 

detalhadamente o que vem a ser HQs, usarei o conceito elaborado por Scott McCloud56 

(2005, p. 09) o qual define as histórias em quadrinhos como “imagens pictóricas e outras 

justapostas em sequência deliberada destinadas a transmitir informações e/ou a produzir 

uma resposta no espectador”. Quando McCloud afirma que a sequência é deliberada, 

entende-se que não é algo aleatório, mas sim que, o quadrinista tem a intenção de provocar 

uma determinada reação no leitor. Há um planejamento. 

A escolha de desenvolver um projeto de pesquisa no campo da Educação usando 

as histórias em quadrinhos como algo que pudesse impulsionar minhas reflexões foi 

construído a partir das minhas experiências precedentes com essa arte. Desde a infância 

as HQs têm contribuído constantemente na minha formação pessoal e profissional. 

De acordo com Jorge Larrosa57 (2014, p. 12) “[...] pensar a educação a partir da 

experiência a converte em algo mais parecido com uma arte do que com uma técnica ou 

uma prática”. Ainda com relação a experiência Larrosa comenta (2014, p. 13): 

Há algo no que fazemos e no que nos acontece, tanto nas artes 

como na educação, que não sabemos muito bem o que é, mas que 

é algo sobre o que temos vontade de falar, e de continuar falando, 

algo sobre o que temos vontade de pensar, e de continuar 

pensando, e algo a partir do que temos vontade de cantar, e de 

continuar cantando, porque justamente isso é o que faz com que 

a educação seja educação, com que a arte seja arte e, certamente, 

com que a vida esteja viva, ou seja, aberta a sua própria abertura. 

 

Dentre algumas das principais contribuições dos quadrinhos na minha formação, 

destaco o fato de despertar meu interesse pela leitura e estimular meu desenvolvimento 

gráfico, algo que, consequentemente, fez com que eu começasse, já na adolescência, a 

ensinar desenho para pequenos grupos de jovens interessados em aprimorar seus traços. 

O interesse em lecionar surgiu a partir desse contato e, embora tenha levado algum tempo 

para decidir seguir esse caminho, isto é, me profissionalizar como um educador, hoje me 

encontro com esse objetivo realizado por estar licenciado em Artes Visuais. 

                                                 
56 Scott McCloud - nasceu em Boston em junho de 1960. Além de quadrinista, é pesquisador de histórias 

em quadrinhos. 

57 Jorge Larrosa - é professor de Filosofia da Educação na Universidade de Barcelona. Licenciado em 

Pedagogia e em Filosofia, doutor em Pedagogia, realizou estudos de pós-doutorado no Instituto de 

Educação da Universidade de Londres e no Centro Michel Foucault da Sorbonne, em Paris. 
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Durante a graduação tive a oportunidade de atuar como professor de Artes numa 

escola pública da rede municipal e, além disso, durante o mesmo ano, também trabalhei 

numa escola da rede pública estadual, na condição de bolsista, no Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID/CAPES, integrado ao Subprojeto Artes 

Plásticas e Visuais. 

Nas duas escolas trabalhei com turmas dos anos finais do ensino fundamental e 

entre as atividades desenvolvidas em sala de aula, algumas envolviam a utilização de HQs 

embora com um foco mais voltado para o desenvolvimento gráfico infantil, tema 

importante para a pesquisa que eu estava realizando para meu Trabalho de Conclusão de 

Curso nas Artes Visuais. Agora, sigo com minha investigação buscando compreender 

como as histórias em quadrinhos podem potencializar o desenvolvimento de valores 

éticos na Educação Básica. 

Existem inúmeros valores éticos e desde o início da pesquisa nunca foi minha 

intenção trabalhar com todos, mas sim com alguns que pudessem formar um conjunto 

central. Nesse sentido, a leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN ofereceu 

uma importante contribuição. 

Os PCN são orientadores da prática pedagógica de professores, coordenadores e 

diretores tanto da rede pública quanto da rede privada de ensino. Além disso, os PCN 

“por sua natureza aberta, configuram uma proposta flexível, a ser concretizada nas 

decisões regionais e locais sobre currículos e sobre programas de transformação da 

realidade educacional empreendidos pelas autoridades governamentais, pelas escolas e 

pelos professores” (PCN, 1997, p. 13). 

Os PCN propõem um conjunto de temas definidos como Temas Transversais58, os 

quais expressam conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania e obedecem a 

questões importantes e urgentes para a sociedade. Um dos Temas Transversais é a ética, 

cujos conteúdos, por impregnarem toda a prática cotidiana da escola, priorizam o 

convívio escolar. São eles: o respeito mútuo, a justiça, o diálogo e a solidariedade (PCN, 

2000). 

Além do respeito mútuo, da justiça, do diálogo e da solidariedade, valores que 

selecionei como categorias a priori para a pesquisa, também inclui o cuidado, uma atitude 

                                                 
58 Temas Transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual e ainda 

Temas Locais (são os temas de interesse específico de uma determinada realidade a serem definidos no 

âmbito do Estado, da cidade e/ou da escola). 
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fundamental na perspectiva de Leonardo Boff59 e que significa, segundo ele (2014, p. 

103), “[...] desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, bom trato”. 

O conceito de valor é amplo, principalmente se for considerado o contexto ao qual 

está relacionado (valor absoluto, valor nominal, valor estimativo, valor de mercado, entre 

outros). Para a pesquisa, decidi utilizar a definição na qual valor expressa, de acordo com 

Pedro Goergen60 (2005, p. 989) “[...] princípios consensuados, dignos de servirem de 

orientação para as decisões e comportamentos éticos das pessoas que buscam uma vida 

digna, respeitosa e solidária numa sociedade justa e democrática”. 

As histórias em quadrinhos podem contribuir na apresentação, em 

questionamentos e discussões desses princípios. Importante destacar que, durante parte 

do século passado o uso dos quadrinhos no processo formativo era algo improvável, já 

que as HQs foram acusadas, tanto no Brasil quanto em outros países, de exercer uma 

influência negativa no comportamento de seus jovens leitores. A crítica e a censura aos 

quadrinhos foram perdendo força com o tempo e isso se deve, segundo Waldomiro 

Vergueiro61 (2014, p. 16-17) porque “o desenvolvimento das ciências da comunicação e 

dos estudos culturais, principalmente nas últimas décadas do século XX, fez com que os 

meios de comunicação passassem a ser encarados de maneira menos apocalíptica [...]”. 

Vergueiro (2014, p. 17) destaca ainda que: 

O despertar para os quadrinhos surgiu inicialmente no ambiente 

cultural europeu, sendo depois ampliado para outras regiões do 

mundo. Aos poucos, o “redescobrimento” das HQs fez com que 

muitas das barreiras ou acusações contra elas fossem derrubadas 

e anuladas. De certa maneira, entendeu-se que grande parte da 

resistência que existia em relação a elas, principalmente por parte 

de pais e educadores, era desprovida de fundamento, sustentada 

muito mais em afirmações preconceituosas em relação a um meio 

sobre o qual, na realidade, se tinha muito pouco conhecimento. 

                                                 
59 Leonardo Boff - é uma referência nacional na reflexão de temas como ética, ecologia e espiritualidade. 

60 Pedro Laudinor Goergen - possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 

Nossa Senhora Imaculada Conceição (1968) e doutorado em Filosofia - Ludwig Maximilians Universität 

München (1975). Pós-doutorado na Universidade de Bochum e no Instituto Max Planck da Alemanha. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Filosofia da Educação, atuando e publicando 

principalmente nos seguintes temas: Educação, Universidade, Ética, Formação de professores e Teoria 

Crítica. 

61 Waldomiro Vergueiro - doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes (ECA) 

da USP, na qual é coordenador do Núcleo de Pesquisa de Histórias em Quadrinhos. Autor de vários artigos 

sobre HQ em revistas especializadas nacionais e internacionais. Membro do Conselho Editorial dos 

periódicos International Journal of Comic Art e Revista Latinoamericana de Estudios de la Historieta. 
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Com o surgimento de um posicionamento mais amistoso com relação as HQs, seu 

uso como um recurso pedagógico foi sendo incentivado por medidas como, por exemplo, 

a utilização da linguagem dos quadrinhos em livros didáticos.  

No Brasil, o uso das HQs na Educação é reconhecido pela Lei de Diretrizes e 

Bases – LDB e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN. Isso foi estabelecido em 

1997 quando, durante a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os 

quadrinhos foram oficializados como prática a ser utilizada em sala de aula (RAMOS, 

VERGUEIRO, 2009, p.10). 

Mais recentemente, em 2006, durante a gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, os quadrinhos foram, de acordo com Paulo Ramos62 e Vergueiro (2009, p. 12) 

“[...] incluídos na lista do PNBE63, que compra obras de diferentes editoras e as distribui 

a escolas de ensino fundamental e médio. Desde que foi criado, em 1997, o programa se 

pautava prioritariamente na distribuição de livros literários”. 

Certamente, a inclusão das HQs nesse programa governamental brasileiro indica 

o reconhecimento dessa arte como um recurso que pode contribuir na Educação. Depois 

de passar por um período de incertezas com relação a sua produção devido as intensas 

perseguições movida por pessoas contrárias à sua presença na formação dos jovens, é 

seguro dizer que atualmente gozam de relativa tranquilidade na sua relação com a 

sociedade. 

Atualmente, com o amplo desenvolvimento das mídias digitais, muitas HQs estão 

sendo criadas e disponibilizadas para compra tanto no formato impresso quanto no digital. 

É uma forma encontrada para manter essa linguagem atualizada, conquistar novos leitores 

e, além disso oferece condições para que educadores possam pensar em outros tipos de 

propostas que utilizem a abordagem dos quadrinhos. 

As HQs são arte e, de acordo com João-Francisco Duarte Jr64 (2006, p. 22) “[...] 

é através da arte que o ser humano simboliza mais de perto o seu encontro primeiro, 

sensível, com o mundo.” E, além disso, (2006, p. 23) “[...] a arte pode consistir num 

                                                 
62 Paulo Ramos - jornalista e professor. Doutorando em Filologia e Língua Portuguesa na USP. Integra o 

Núcleo de Histórias em Quadrinhos da USP. 

63 PNBE - Programa Nacional Biblioteca na Escola. 

64 João-Francisco Duarte Jr. - tem experiência na área de Educação, com ênfase em Filosofia da Educação, 

atuando principalmente nos seguintes temas: arte-educação, educação do sensível, arte, educação e cultura. 
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precioso instrumento para a educação do sensível, levando-nos não apenas a descobrir 

formas até então inusitadas de sentir e perceber o mundo, como também desenvolvendo 

e acurando os nossos sentimentos e percepções acerca da realidade vivida.” 

Ramos (2012, p. 17) afirma que esta arte possui, “[...] uma linguagem autônoma, 

que usa mecanismos próprios para representar os elementos narrativos. Há muitos pontos 

comuns com a literatura, evidentemente. Assim como há também com o cinema, o teatro 

e tantas outras linguagens.”  

Dessa forma, o uso de histórias em quadrinhos na educação pode configurar-se 

como um meio para promover uma educação significativa e transformadora, uma 

educação ambiental. Entendem-se por educação ambiental, de acordo com o Artigo 1º da 

Lei nº 9795/1999 da Política Nacional de Educação Ambiental, “[...] os processos por 

meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 

de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 

Nessa perspectiva, a educação ambiental é uma dimensão da educação que deve 

permear todos os componentes curriculares, metodologias e práticas pedagógicas, assim 

como os processos de formação inicial e continuada dos professores. 

Importante destacar que a pesquisa será realizada mediante dados produzidos no 

contexto de oficinas teórico práticas de criação de HQs junto a uma turma do 5º ano da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Martins Mano, no município 

do Rio Grande. Apesar das oficinas já terem sido realizadas, os dados ainda precisam ser 

analisados.  

Nas oficinas de HQs foi desenvolvido um trabalho prático de produção gráfica e 

textual, observação participante e orientação das atividades. As práticas consistiram no 

contato e manipulação de diferentes materiais de desenho e pintura além da observação e 

manuseio de HQs relacionadas aos valores éticos, com o intuito de promover o desejo 

dos alunos em criarem suas próprias histórias. Foi utilizado um sketchbook65, como um 

diário de bordo individual (pesquisador e estudantes) para produzir dados 

complementares. 

Foram selecionados quatro materiais de desenho para utilização na oficina. São 

eles: o nanquim, aquarela, lápis de cor aquarelável e giz pastel seco. Além de apresentar 

                                                 
65 O sketchbook é uma espécie de caderno ou diário onde são feitos registros, sejam eles desenhos, textos 

ou ambos. 
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e demonstrar a aplicação dos materiais, levei alguns dos meus desenhos (Fig. 1, 2 e 3) 

onde utilizei esses materiais. Os desenhos configuraram-se como um repertório 

pedagógico, com a finalidade de que os alunos tivessem uma noção de alguns resultados 

possíveis e acima de tudo, se sentissem estimulados a criar suas produções gráficas.  

 

          

 

 

 

 

 

 

As histórias em quadrinhos serão analisadas em relação ao processo criativo e aos 

sentidos relacionados aos valores éticos atribuídos pelos alunos, por meio de elementos 

Figura 1: Lola. Pincel e 

nanquim, 2015. 

Acervo do pesquisador. 

 

 

Figura 2: Eduardo Galeano. 

Lápis de cor aquarelável, 2016. 

Acervo do pesquisador. 

 

Figura 3: Peixe. Aquarela e lápis de cor, 2016. 

Acervo do pesquisador. 
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gráficos que constituem as HQs: quadro, balão, composição, personagens, linhas, entre 

outros.  

As análises gráficas estarão fundamentadas nas análises dos teóricos Scott 

McCloud66, Antonio Luiz Cagnin67 e Will Eisner. Enquanto assimila uma HQ, o sujeito 

irá se deparar com o desenho e a escrita, dois elementos fundamentais no processo de 

criação dessa arte, pois, de acordo com Eisner (2012, p. 2), “as regências da arte (por 

exemplo, perspectiva, simetria, pincelada) e as regências da literatura (por exemplo, 

gramática, enredo, sintaxe) superpõem-se mutuamente. A leitura da história em 

quadrinhos é um ato de percepção estética e de esforço intelectual”. 

Nos quadrinhos, a imagem é usada como forma de comunicação e, para Eisner 

(2012, p. 7), “o êxito ou fracasso desse método de comunicação depende da facilidade 

com que o leitor reconhece o significado e o impacto emocional da imagem”. 

A linha que estrutura os desenhos elaborados pelo quadrinista na produção de uma 

HQ pode contribuir para que se possa provocar esse impacto. McCloud nos diz que (2005, 

p. 124) “[...] todas as linhas carregam consigo um potencial expressivo”. Ele também 

classifica essas linhas de acordo com a direção (passiva, infinita, orgulhosa, forte, 

dinâmica e mutável), com a forma (importuna, grave, cálida, delicada, racional e 

conservadora) e com o caráter (selvagem, mortal, fraca, instável, honesta e direta) 

(McCloud, 2005). Cagnin (2014, p. 67) afirma que, na leitura de imagens: 

Os pontos, linhas e massas não seriam outra coisa que rabiscos e 

borrões, como de fato são, pois de princípio são indiferentes e 

nada indicam, não fosse a possibilidade que cada um tem de 

relacionar estes elementos com o seu repertório de 

conhecimentos, de capacidade perceptiva dos objetos, pessoas, 

fatos, do meio social, da cultura, a fim de lhes dar um sentido e 

um significado. 

 

Meu envolvimento na pesquisa enquanto artista, além de professor, influenciou 

na busca de uma metodologia que ofereça as condições para articular essas vertentes. 

Sendo assim, pretendo usar a a/r/tografia por tratar-se de uma prática da pesquisa 

educacional baseada em arte – PEBA, na qual tanto o texto quanto a imagem são 

                                                 
66 Scott McCloud - nasceu em Boston em junho de 1960. Além de quadrinista, é pesquisador de histórias 

em quadrinhos. 

67 Antonio Luiz Cagnin (1930 – 2013) - era professor, ambientalista e um dos pioneiros da pesquisa sobre 

histórias em quadrinhos no Brasil. 
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privilegiados quando ambos se encontram em uma situação de hibridização, como é o 

caso, por exemplo, de uma história em quadrinhos. As letras iniciais do nome dessa 

metodologia são uma metáfora para artist (artista), researcher (pesquisador) e teacher 

(professor) enquanto que grafia está relacionado a escrita e/ou representação. 

De acordo com Belidson Dias68 (2013, p. 24) a “PEBA oferece ao pesquisador e 

educador uma variedade de métodos que permitem auxiliar os processos de 

questionamentos, de reflexão e fazer”. Para Rita L. Irwin69 (2013, p. 29) a a/r/tografia é 

uma Pesquisa Viva “[...] porque se trata de estar atento à vida ao longo do tempo, 

relacionando o que pode não parecer estar relacionado, sabendo que sempre haverá 

ligações a serem exploradas”. Além disso, Irwin (2013, p. 30) destaca: 

[...] embora a/r/tógrafos possam usar modelos de coleta e 

interpretação de dados das ciências sociais, eles também aplicam 

as suas próprias formas de investigação artística e educacional. 

A/r/tógrafos envolvem-se constantemente com ideias dados e 

processos artísticos como uma forma de criar novas 

compreensões através da produção de conhecimento. Além disso, 

ao favorecer práticas contemporâneas de se fazer pesquisa, a 

a/r/tografia luta para não ser concretizada por formas particulares 

de coleta e interpretação de dados ou processos e produtos 

artísticos. É essencial a/r/tógrafos estarem familiarizados com o 

trabalho de artistas e educadores contemporâneos e ponderarem 

sobre como essas práticas podem influenciar suas percepções, os 

seus meios de realizar investigações e seus modos de produzir 

conhecimento. Ou seja, o trabalho dos a/r/tógrafos é reflexivo, 

recursivo, refletivo e responsável. 

 

Junto a escrita da pesquisa, estarei elaborando uma narrativa, uma história em 

quadrinhos com o título provisório de “Diário de Bordo” que vai acompanhar meu tempo 

de estudos em nível de mestrado. A história vai constituir um espaço no qual eu estarei 

expondo minhas reflexões, valores e vivências.  

Já comecei a produção de algumas páginas (Fig. 4) e tenho a intenção de articular 

essa história com as HQs produzidas pelos participantes das oficinas. 

 

                                                 
68 Belidson Dias - professor adjunto em arte educação, Programa de Pós-Graduação em Arte da UnB. Foca 

suas pesquisas em torno de questões da Educação em Cultura Visual e suas relações com currículo, cinema, 

pós-colonialismo, sexualidade, gênero e justiça social. 

69 Rita L. Irwin - professora titular de Arte Educação e diretora da Divisão de Formação de Professores da 

UBC. 
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Figura 4: Página da HQ “Diário de Bordo”, 2016. 

Acervo do pesquisador. 

 

Pretendo, a partir dos resultados da pesquisa, construir argumentos para defender 

a ideia de que usar as histórias em quadrinhos em sala de aula apenas como um 

instrumento pedagógico é limitar seu potencial, pois, por tratar-se de uma linguagem, 

constituem, segundo Thierry Groensteen70 (2015, p. 10) “[...] um conjunto original de 

mecanismos produtores de sentido”. 
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RESUMO  

O presente trabalho emerge de um processo de pesquisa de dissertação de Mestrado em 

andamento, o qual visa trazer à discussão a temática da formação de professores de Língua 

Portuguesa, tendo em vista a necessidade de discutir a organização de espaços formativos dentro 

da Rede Pública Municipal de Ensino, os quais possibilitem os professores sentirem-se 

pertencentes a esses espaços, como também comprometidos tanto com sua formação inicial 

quanto com a formação continuada, no que diz respeito ao trabalho com a linguagem numa 

perspectiva sociointeracionista. Concepção esta que considera a linguagem como produto da 

interação social, tratando de reintroduzir nos estudos da linguagem o aspecto social, interacional 

– em que é estudada de forma contextualizada e em funcionamento. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores de Língua Portuguesa. Políticas Públicas 

Educacionais, Interação. 

 

Introdução  

Através de um breve resgate histórico, Marcuschi (2001) nos traz de forma 

sintética, como se instituiu o ensino tradicional (ou normativo) de língua, no Brasil. 

Lembra-nos o autor que, no Brasil-Colônia, o ensino de língua voltava-se apenas para a 

alfabetização e, quando se prolongava um pouco mais, era para o estudo da gramática da 

Língua Latina, da retórica e da poética.  

O estudo da língua portuguesa foi oficialmente instituído pela Reforma 

Pombalina, em 1759, ao considerar como modelo de língua os escritores clássicos - 

seguindo os aspectos da gramática, retórica e poética como também os preceitos da 

Filologia. A ideia de que a língua formava um grande quadro da identidade nacional e era 
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a depositária da cultura nacional dá origem à visão de língua da Lei nº 5.692/71 como 

"expressão da cultura brasileira". 

À língua estaria dispensada a ser o patrimônio e a pátria de um povo. Assim como, 

sob o ponto de vista jurídico, a língua é vista como constituinte da identidade nacional. 

Esse parecer nasce da visão oficial conservadora da língua – ao eleger a variedade 

linguística usada pelos grupos de poder como o código aceito "oficialmente" e, portanto, 

representante da identidade nacional. 

Entretanto, é importante considerar que, por um lado, a variedade linguística não 

interfere na constituição da unidade nacional, posto que a natureza da língua é 

intrinsecamente heterogênea, e, por outro, também não vemos retratados o "patrimônio e 

a pátria" do povo brasileiro em outros países que falam a língua portuguesa, como em 

alguns países da África e mesmo em Portugal. Consideramos essencial salientar que a 

língua é parte integrante da identidade nacional, no entanto não é determinante, o que 

relativiza a imagem da língua como formadora da identidade nacional. 

 A concepção de língua como expressão do pensamento, que predominou 

exclusivamente na produção de manuais normativos para o ensino de língua até o final 

do século XIX, permanece ainda hoje nas concepções mais conservadoras, ao não 

admitirem outro ensino a não ser o da língua padrão, verificada nos cânones literários. 

 Logo, é dessa concepção que decorre a noção de erro, associada aos preceitos da 

gramática normativa, como tudo aquilo que foge à variedade eleita como modelo de 

correção da linguagem, fomentando o mito de que as pessoas que não conseguem se 

expressar segundo a modalidade padrão não sabem também pensar. 

A chamada variedade culta ou padrão associa-se a um padrão cultural fixado na 

tradição escrita – por estar ao alcance de uma parcela restrita da comunidade, o que lhe 

dá um status diferenciado, transformando-a no veículo utilizado na transmissão de 

informações políticas e culturais.  

Em consonância com a concepção de linguagem como expressão do pensamento, 

a Lei 5.692/71, atua no sentido de fixar a norma culta da língua como expressão da cultura 

brasileira. No entanto, esse ideal baseia-se em uma concepção estática e homogênea de 

língua, pois pensa na sua unidade, sem considerar que a língua varia e que, portanto, 

conhecer uma língua é conhecer as suas variedades para o manejo social (FIORIN, 2001). 
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Além da concepção de linguagem como expressão do pensamento, não podemos 

deixar de dar evidência a outra concepção ressaltada pela LDB em questão, em 

decorrência da ênfase ao tecnicismo: a linguagem como instrumento de comunicação. 

 Enquanto a primeira caracteriza a visão tradicional de gramática como um 

conjunto de regras a serem seguidas, a segunda está presente no estruturalismo, que 

concebe a gramática como uma relação de estruturas, passível de classificação e descrição 

científica. Diferentemente do normativismo, o estruturalismo propõe descrever a língua 

tal como é falada por determinada comunidade, em determinada época. 

No entanto, a operacionalização dessa concepção acaba por limitar-se à descrição 

da norma culta, uma vez que ao estruturalismo interessa a abstração linguística e não 

propriamente a realização linguística concreta de cada falante.  

Ao ver a língua como instrumento de comunicação, do qual o falante se apropria 

para transmitir uma mensagem, essa concepção "[...] fez com que a Linguística não 

considerasse os interlocutores e a situação de uso como determinantes das unidades e 

regras que constituem a língua, isto é, afastou o indivíduo falante do processo de 

produção, do que é social e histórico na língua (TRAVAGLIA, 2001)". 

Assim, desvalorizou estudos voltados a aspectos semânticos pragmáticos, sociais, 

discursivos e cognitivos, destacando a língua como objeto autônomo que, como salienta 

Marcuschi (2001), age por si só, independentemente da posição do sujeito falante. 

Apesar de não dar conta, como declarou Noam Chomsky (1972) do uso criativo 

da língua, o estruturalismo acarretou grande avanço no estudo dos aspectos formais da 

língua e o abandono do método dedutivo adotado pela gramática tradicional 

(apresentação das formas > regras de emprego > exemplos > exercícios-testes) em função 

do método indutivo (exemplos > exercícios estruturais > testes eventuais), que permitiria 

aos alunos adquirir automatismos necessários à prática da língua falada.  

Ao chegar ao Brasil na década de 1970, o modelo estruturalista da língua coincidiu 

com o momento histórico vivido pelo país, pautado no tecnicismo, esse modelo foi 

priorizado pela LDB nº 5.692/71 e passou a dominar, desde então, o cenário do ensino de 

língua. Propondo um modelo mecânico de aprendizagem, que exime o aluno da prática 

da reflexão, a técnica estruturalista aliou-se ao autoritarismo da ditadura militar, para 

quem o povo era apenas massa de manobra, sem direito de decisão política.  

Desta forma, a língua nacional ensinada na escola adquiriu um caráter 

emblemático, servindo de instrumento de dominação ao poder político e militar, porque 
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a própria concepção de língua corrente isentou as instituições de propiciar a reflexão e o 

posicionamento do sujeito, em face de um ensino centrado na repetição mecânica da 

estrutura da língua. 

O processo da formação dos professores de Língua Portuguesa a partir das LDB 

5.692/71 e 9.394/96 e dos PCN 

 Um debate limitado há anos ao meio acadêmico tomou corpo e hoje permeia os 

sistemas de ensino e seus órgãos normativos e reguladores - diz respeito à formação de 

professores e a prática docente.  

 Neste espaço buscamos mostrar os dispositivos legais inclusos na Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), visando identificar, compreender e 

avaliar a intencionalidade da proposta para a adoção de posturas pertinentes à formação 

de professores, aqui, dispensado aos professores de Língua Portuguesa. 

Sob esta reflexão, consideramos essencial analisar a formação desses professores 

a partir de um estudo crítico da realidade da escola e da educação básica, considerando o 

espaço e processo histórico da formação de professores no Brasil.  

 Para dar conta do propósito do assunto, é importante reconhecermos que, embora 

a Lei 5.692/71 tenha sido promulgada a 11 de agosto de 1971, as discussões para sua 

elaboração começaram no ano anterior, quando foi instituído o GT – Grupo de Trabalho 

– responsável pela elaboração do projeto de lei que seria levado à Câmara dos Deputados 

para aprovação. Desse grupo de trabalho participaram políticos e acadêmicos, 

representantes do Governo e dos Conselhos Estaduais e Nacionais de Educação.  

 Nessa acepção, é necessário compreendermos a formação de professores como 

processo situado em um determinado espaço e tempo histórico, onde é imprescindível 

questionar e refletir sobre a sua prática, como também sobre o contexto político e social 

no qual esta se desenvolve. 

 Em nosso entendimento, o tecnicismo instituído por essa Lei determinou, no 

âmbito da formação de professores, um declínio da qualidade na formação docente, logo, 

corroboramos com a afirmação de Saviani (1982), no que diz respeito à formação de 

professores e as críticas que ele faz à Lei 5.692/71, tais críticas devem-se ao fato de que, 

para ele, a formação de professores, quando deixou de ser ministrada em Escolas Normais 

e constituiu uma habilitação profissional em nível de 2º grau equiparada a tantas outras, 

passou a investir na quantidade em detrimento da qualidade, na adaptação em vez da 

autonomia, na formação profissional em detrimento da cultural geral. 
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Contudo, para que Saviani (1982) concluísse que a 5.692/71 era tecnicista, ele fez 

uma comparação com a anterior, a 4.024/61, buscando apreender o “espírito” que moveu 

ambas as legislações, informando que, “[...] quando se indaga a respeito do espírito de 

uma lei, o que se pretende saber é qual a sua fonte inspiradora, qual a sua doutrina, quais 

os princípios que a informam; enfim, como se diz correntemente, qual a sua 

‘filosofia’(SAVIANI, 1982, p. 134)”. 

 Inúmeras críticas emergiam a respeito da qualidade da formação de professores a 

partir de 1971, ano da aprovação desta LDB. Em nossa compreensão, não se pode atribuir 

à Lei 5.692/71 a expansão dos cursos de formação de professores, mas à Lei Orgânica de 

1946, quando, ao orientar aos estados e ao Distrito Federal a competência de organizar 

seus respectivos sistemas de ensino, desde que se respeitassem as determinações federais, 

possibilitou um movimento expansionista da rede escolar, em decorrência, da ampliação 

da demanda.  

Neste contexto, centra-se na escola o objetivo de preparar para o trabalho, no 

intuito de esta auxiliar no desenvolvimento econômico do país, bem como na segurança 

nacional. Assim como Saviani (1982), entendemos que ao desconsiderar uma formação 

mais geral e ao priorizar a formação profissional, estar-se-á negando aos trabalhadores a 

possibilidade de aprofundar os conhecimentos do mundo e das relações de trabalho e de 

sua própria condição, contribuindo, de forma significativa para expropriação do homem 

e sua capacidade intelectual – ao trabalhador limita-se executar tarefas e reproduzir tudo 

o que a sociedade lhe impõe. 

Dentro do ideário educacional brasileiro, há uma análise pouco crítica, onde 

sentimos que as lutas educacionais são travadas sob duas perspectivas distintas: aquela 

preocupada com o significado social e político da educação, do qual decorre a busca de 

uma escola pública e de qualidade, aberta a toda a população e voltada para as 

necessidades da maioria – das camadas não dirigentes; e outra, marcada pela preocupação 

com o aspecto econômico corporativo, fundamentado no caráter reivindicativo, esse 

expresso pelas greves que despontam  a partir do fim dos anos 70, estendendo-se e 

fortificando-se, respectivamente, nos anos 80 e 90, do século passado. 

Tanto entidades de cunho acadêmico-científico quanto entidades sindicais trazem 

a cabo a discussão sobre a política educacional brasileira, sendo assim, é nesse contexto 

que se fez necessária à exigência de se modificar na íntegra o arcabouço da educação 

nacional, o que implicava a mudança da legislação em vigor.  
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Depois de muitas idas e vindas ao Congresso Nacional, foi aprovada uma nova 

Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional procurando responder as necessidades do 

Processo Educacional no Brasil. Assim, a LDB 9.394/96 instituiu mudanças 

fundamentais no trabalho de formação de professores, a partir daí tencionamos 

compreender como se tem dado a formação do professor para o ensino de Língua 

Portuguesa após as mudanças educacionais ocorridas deste período até então.  

Outra significativa mudança validada por esta lei e ratificada pelo Parecer CNE 

04/1998 estabelece a ampla veiculação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

sendo os mesmos reconhecidos como instrumentos de orientação do trabalho pedagógico 

– cabendo enfatizar a organização desse documento estava sob a responsabilidade do 

Ministério da Educação. 

Temos ciência do significado de compreender as intenções que o Ministério da 

Educação a respeito de organizar uma proposta de currículo para as escolas brasileiras 

frente à crise no contexto social, almejando que a escola se transforme perante as 

imediatas demandas, assumindo, assim, outro caráter e, com convicção, outros modos de 

proceder – momento oportuno para que haja a intervenção do estado, a fim de direcionar 

qual o novo papel desejado para essa instituição. 

Desta forma, não pretendemos encerrar a discussão sobre o tema, cabe-nos, então, 

analisar como se efetivou, a partir desta época, o ensino de Língua Portuguesa, nos 

estados e municípios - em particular na Rede Pública Municipal de Rio Grande. 

Porém, se torna essencial, para reforçar nossos encaminhamentos no trabalho dos 

conteúdos de Língua Portuguesa no currículo escolar da Rede de Ensino, destacarem dos 

PCN considerações sobre o trabalho dos professores em geral e de Língua Portuguesa no 

particular, ao afirmar: 

Ao organizar o ensino, é fundamental que o professor tenha 

instrumentos para descrever a competência discursiva de seus 

alunos, [...] sob pena de ensinar o que os alunos já sabem ou 

apresentar situações muito aquém de suas possibilidades e, dessa 

forma, não contribuir para o avanço necessário. (PCN, 1998, p. 

48) 

Faz-se necessário, também, destacar outro fragmento dos PCN no que diz respeito 

aos “Objetivos de ensino”, onde são citadas as diversas capacidades que deveriam ser 

desenvolvidas junto aos estudantes, para cada uma das atividades globais de escuta de 
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textos orais, leitura de textos escritos, produção de textos orais/escritos e análise 

linguística: 

[...] espera-se que o aluno: [...] seja receptivo a textos que rompam 

com seu universo de expectativas, por meio de leituras 

desafiadoras para sua condição atual, apoiando-se em marcas 

formais do próprio texto ou em orientações oferecidas pelo 

professor (PCN, 1998, p. 49-50). 

 

Ao abordar o processo de ensino e aprendizagem, também reconhecemos em 

Bakhtin a importância de desenvolver no aluno o domínio dos gêneros – os quais nos 

permitem interagir com o outro. Ao reconhecer um gênero, entre outras funções, está a 

de desenvolver atitude responsiva crítica de busca da interlocução, pois sem essa ação 

dialógica não há comunicação. 

Corroboramos também com as ideias bakhtinianas, ao afirmar que são inúmeros 

os gêneros que as crianças já internalizaram antes de chegar à escola, no entanto seria de 

grande importância que estas desenvolvessem o conhecimento em nível (meta) linguístico 

desses gêneros que elas já dominam, visando a facilitar sobremaneira sua aquisição de 

novos gêneros. 

Os PCN também enfatizam essa necessidade, como podemos constatar abaixo: 

[...] desenvolvendo sua capacidade de construir um conjunto de 

expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da 

forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos 

prévios sobre gênero, suporte e universo temático[...](PCN, 1998, 

p. 50). 

Sabemos que as políticas educacionais demandam propostas as quais muitas vezes 

vão de encontro à concepção de escola enquanto espaço formador do povo - e não apenas 

das elites. No entanto, frente ao exposto nos PCN de Língua Portuguesa, destacamos 

como essencial o desenvolvimento da linguagem por meio das interações humanas, das 

relações que se estabelecem na sociedade em sua totalidade. 

Por alinharmos nosso pensamento ao de Freire (2015), nunca será excessivo falar 

acerca dos homens como seres, “inconclusos”, capazes de ter, não apenas a própria 

atividade, mas a si mesmo como objeto de consciência.  
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Sendo assim, credibilizamos a formação continuada àqueles professores que estão 

diretamente envolvidos com as questões da língua, a oportunidade e o espaço de 

refletirem criticamente sobre a necessidade emergente de revolucionar o ensino da Língua 

Portuguesa nas escolas públicas municipais de Rio Grande. 

 Por conseguinte, temos o interesse de discutir de que forma a Rede Pública 

Municipal de Ensino de Rio Grande tem organizado sua proposta pedagógica em um 

currículo pleno efetivado com práticas de ensino de modo a organizar com os professores 

conhecimentos teóricos e práticos que possam ampará-los no exercício da profissão 

docente de Língua Portuguesa. 

Compreendemos, também, que o que torna alguém professor é a relação que, 

como profissional, o sujeito estabelece com o conhecimento a ser ensinado e com seu 

outro – que é o aluno. Essa relação é atravessada por diferentes momentos, o que permite 

compreender a construção social e histórica do ser professor – esse profissional que se 

constitui no acontecimento da aula, na situação de interação na qual estão envolvidos 

professor e alunos. 

 Podemos, todavia, considerar que estamos em constante processo de 

aprendizagem, pois todas as práticas vivenciadas no decorrer da nossa vida profissional 

são práticas de formação continuada pautadas na construção da identidade, dos saberes e 

fazeres docentes de forma reflexiva. Essas são reflexões necessárias de realizarmos 

enquanto profissionais preocupados com a educação se tornar um ato de depositar, em 

que os educandos são os depositários e o educador, o depositante, como nos diz Freire 

(2015). 

O desafio da instrumentalização aqui exposta consiste em levar o professor a 

elaborar seus próprios instrumentos e seu discurso, através da apropriação da produção 

de outros. O caminho para consegui-lo seria articular essa instrumentalização com a 

reflexão sobre os problemas e as necessidades de uma prática, que pretende assegurar o 

êxito escolar e, concomitantemente, propor procedimentos, materiais didáticos e textos 

de fundamentação teórica que respondam às necessidades dessa prática e não se baseiem 

em condições idealizadas de trabalho.  

Por conseguinte, estamos convictos de que é preciso repensar a formação a partir 

do contexto do trabalho do professor, o que significa que esta não pode estar descolada 

ou distanciada da reflexão crítica da realidade da escola de educação básica. 
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A efetivação da proposta do ensino da Língua Portuguesa em uma perspectiva 

interacionista  

A vida em grupo estabeleceu formas de comunicação. Logo, os homens em 

formação chegariam a um ponto em comum: eles teriam algo para dizer. Sob esta reflexão 

de que como nasceu a linguagem, Cheptulin (1982) afirma que com a linguagem a 

consciência recebeu uma forma material de existência correspondente a sua natureza 

social. 

Em Marx e Engels encontramos a seguinte afirmação: “A linguagem é tão antiga 

quanto à consciência; a linguagem é a consciência real, prática (MARX e ENGELS, 2007, 

p.44)” que existe simultaneamente tanto para mim quanto para os outros. 

Em Vygotsky (2008, p.09) encontramos uma compreensão sobre a relação 

Natureza – Homem na organização do pensamento humano, dizendo que “dominando a 

natureza dominamos a nós mesmos, pois a interiorização da ação manifesta que faz o 

pensamento, e, particularmente, é a interiorização do diálogo exterior que leva poderoso 

instrumento da linguagem a exercer influência sobre o fluxo do pensamento.”  

Vygotsky (2008, p. 09) diz que “o homem, por assim dizer é moldado pelos 

instrumentos e ferramentas que usa, e nem a mente nem a mão podem, isoladamente, 

realizar muito.” Desta forma, os instrumentos e seus produtos são os fluxos da linguagem 

interiorizada e do pensamento conceitual, que algumas vezes caminham paralelamente e 

outras vezes se fundem , um influenciando o outro. 

 Baseamo-nos em Vygotsky (1984), por ter trabalhado a concepção de atividade 

mediada como forma da compreensão dos processos cognitivos. Os conceitos e a 

linguagem que os infundem dão força e estratégia à atividade cognitiva, e nessa linha 

entendemos o papel da Língua Portuguesa como expressão da representação social dessas 

mediações.  

A capacidade de impor estruturas superiores no interesse de ver as coisas de modo 

mais simples e profundo é tida como um dos poderosos instrumentos da inteligência 

humana. Esse autor dá início a uma perspectiva histórica na compreensão de como o 

pensamento se desenvolve e o que é o pensamento. 

Entendemos como o autor no que diz respeito a quando nos referirmos à palavra, 

essa não se reporta a um objeto isolado. A função primordial da fala é a comunicação, o 

intercâmbio social. Portanto, cabe uma crítica, aqui, quando o estudo da linguagem se 

baseia apenas na análise de elementos, também, essa função foi dissociada da função 

intelectual da fala. 
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A verdadeira comunicação humana avança ao significado da palavra. Na 

concepção de Vygotsky (1984), as formas mais elevadas da comunicação humana 

somente são possíveis porque o pensamento do homem reflete uma realidade e a 

conceitua (conceitualizada). Desse modo, o verdadeiro curso do desenvolvimento do 

pensamento não vai do individual para o socializado, mas do social para o individual.  

Nossa interpretação da realidade, enquanto adeptos do Materialismo Histórico, 

tem origem a partir de nossas experiências e aprendizagens. Isso significa dizer que 

dependendo das interações que temos com meio ambiente, na sociedade e no trabalho, 

constitui o arcabouço essencial da linguagem. Isso equivale a dizer que o “meio 

ambiente” é o lugar em que essas interações acontecem – daí surgem as variantes da 

língua - a sua diversidade.  

Nesse sentido, consideramos que a Língua Portuguesa não deixa de ser a nossa 

língua, porém cada pessoa, em seu meio/região adapta-se à sua maneira de comunicação. 

Cada pessoa tem suas características e seus vícios de linguagem derivados de sua própria 

história.  

No entanto, entendemos que são por meio das interações que a linguagem cria 

corporeidade, acontecendo prioritariamente sob duas formas: interação mundo-pessoa e 

interação pessoa-pessoa, equivalente a interação. Linguisticamente, entre as pessoas são 

chamadas de “comunicação” e as interações mundo-pessoa, consideradas como 

“referência”, nomeação, denotação, representação ou significação (relações de 

objetividade – subjetividade).  

 É importante apontarmos que toda reflexão sobre a Língua Portuguesa, seja sobre 

seu ensino ou pesquisa em quaisquer de seus aspectos, conduz ao pleno domínio das 

habilidades linguísticas. A linguagem como atividade cognitiva e discursiva e o domínio 

da língua, como sistema simbólico utilizado por uma comunidade linguística são 

instrumentos indispensáveis de participação social integral.  

 

Nossas Considerações 

 Consideramos como princípio importante na Educação Básica construir uma 

proposta que permita a todos ter acesso às culturas da leitura e da escrita, e é pressuposto 

essencial que o trabalho com a linguagem seja fundado nas atividades de leitura, escrita 

e oralidade. Porém, é na unidade de muitas práticas que emergem caminhos e perspectivas 
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que virão a constituir subsídios para a melhoria do ensino e da aprendizagem da Língua 

Portuguesa - objetivo comum a todos os professores e pesquisadores.  

 As aulas de Língua Portuguesa têm a especial responsabilidade de traduzir um 

trabalho numa concepção interacionista sobre a linguagem e, derivado desta abordagem, 

um conjunto de conhecimentos sobre a língua que tenha como objetivo principal o uso da 

linguagem, pois entendemos que é na vida social viabilizada por tal uso que o ser humano 

conhece a si mesmo e o meio no qual está imerso.  

Compreendemos, a partir de Marcuschi (2008), que a concepção de linguagem 

que sustenta o currículo é aquela em que a sala de aula constitui um grande laboratório 

de investigação, onde conhecer não é um ato individual, mas uma ação cooperativa. Dessa 

forma, superando a pedagogia em que o professor se limita a transmitir ou repetir o já 

sabido, ele passa a proporcionar condições para garantir a construção coletiva do 

conhecimento.  

 Aliamos nosso entendimento sobre os estudos da linguagem aos autores acima, 

assim como ao de Bakhtin (1997), cuja linguagem vista como processo de interação é 

possibilitada pelos enunciados, logo, a língua aparece em contextos de enunciação 

definidos, remetendo, sempre, a contextos ideológicos, o que corrobora com o 

posicionamento de que nenhuma palavra é neutra, mas sempre carregada de sentido, tanto 

pelo locutor quanto pelo interlocutor, caracterizando-se enquanto ponte. Para este autor, 

a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 

vivencial. “[...] A língua, no seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo ideológico ou 

relativo à vida” (BAKHTIN, 1997). 

 Em nosso entendimento, o ato de fala ou, ainda, a enunciação em si, não pode ser 

considerada como individual, unicamente do ponto de vista da norma, mas ao contrário, 

a enunciação é de natureza social, de relação dialógica e seu elemento principal é a 

interação verbal. Para Geraldi (1997), a linguagem não é o trabalho de um artesão, mas 

trabalho social e histórico dos sujeitos, sendo que é para os outros e com os outros que 

ela se constitui.  

 Posto que a linguagem seja vista como processo de interação, a língua é usada não 

apenas para a comunicação, mas também, para estabelecer a interação social. O indivíduo 

realiza ações, atua sobre o interlocutor, afirmação que está de acordo com Travaglia 

(2001) ao nos dizer que a linguagem é, pois, um lugar de interação humana, de interação 

comunicativa pela produção de efeitos de sentidos entre interlocutores, em uma dada 



372 

 

situação de comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico. Logo, a língua 

não deixa de ser expressão e comunicação, mas, além disso, passa a ser uma atividade 

sociointerativa.  

 É importante salientarmos que trabalhar a Língua Portuguesa, a partir da 

concepção de Marcuschi, resulta em oportunizar, na sala de aula, um conjunto integrado 

de atividades de leitura e de produção de textos orais e escritos. Assim, destacamos como 

fundamental entender a necessidade do estudo da linguagem na concepção interacionista, 

enquanto ação, ao ser analisada como atividade e não apenas pela decodificação do 

código linguístico. 

 Em consonância com essas posições e suporte teórico sugerimos mostrar que todo 

uso e funcionamento significativo da linguagem ocorrem em textos e discursos 

produzidos e recebidos em situações enunciativas ligadas a domínios discursivos da vida 

cotidiana e realizados em gêneros que circulam na sociedade.  

 Uma vez que as práticas de linguagem são uma totalidade e que o sujeito expande 

sua capacidade de uso da linguagem e de reflexão sobre ela em situações significativas 

de interlocução, entendemos que as propostas didáticas de ensino de Língua Portuguesa 

devem organizar-se tomando o texto (oral ou escrito) como unidade básica de trabalho 

considerando a diversidade de textos que circulam socialmente. Destarte, propõe-se que 

as atividades planejadas sejam organizadas de maneira a tornar possível a análise crítica 

dos discursos para que o estudante possa identificar pontos de vista, valores e eventuais 

preconceitos neles veiculados.  

 Assim organizado, concebemos que o ensino de Língua Portuguesa possibilita 

constituir-se em fonte legítima de autonomia para o sujeito, condição para a participação 

social responsável.  

 Sendo o domínio da língua, oral e escrita, fundamental para a participação social 

efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, 

expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz 

conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir a todos 

os seus estudantes o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da 

cidadania - direito inalienável de todos. 
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Eixo 6: Infância e processos educativos 
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RESUMO 

A convivialidade entre as crianças no contexto do ambiente de vida coletiva da educação infantil 

é um tema complexo e importante para o cotidiano dos fazeres docente. O texto tem como objetivo 

problematizar os encontros das crianças com seus pares de diferentes idades no ambiente de vida 

coletiva que é a escola de educação infantil, como fundante de uma experiência de enriquecimento 

cultural, pessoal, emocional e cognitivo, convergindo no pensamento de uma sociedade que se 

encontra com a absoluta alteridade do Outro e não tenta aprisioná-lo, tornando-o um igual. Assim, 

apresenta parte de uma pesquisa etnográfica, enfocando três unidades de análise, quais sejam: 

encontrar com as crianças maiores, encontrar com as crianças menores e encontrar com os adultos. 

Ao final, destaca-se quão relevante é pensarmos sobre as imagens que construímos com as 

crianças sobre as ações de seus pares e como o voltar-se ao Outro, na sua radical alteridade, 

constitui aprendizagens de pertencimento e participação a um ambiente comum e posteriormente 

a sociedade como um todo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Socialização. Espaços. Educação infantil. 

 

Introdução 

 Nos últimos anos a Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, avançou 

em termos de políticas de garantia do acesso e oferta de vagas para as crianças de 0 a 6 

anos. Nas escolas, estas convivem juntas em diferentes espaços, mas principalmente em 

dois espaços considerados comumente de uso coletivo: o pátio e o refeitório. Os bebês, 

as crianças bem pequenas e pequenas exercitam a convivialidade com seus pares no 

cotidiano da Educação Infantil. 

 Este texto apresenta assim parte dos resultados de uma pesquisa realizada durante 

o curso de Mestrado na UFRGS71 que tem como objetivo compreender como as crianças 

na convivialidade com os adultos e outras crianças significam os espaços da escola de 

educação infantil, identificando seus protagonismos na constituição e/ou transformação 

da constituição espacial. A investigação pauta-se pelo caráter etnográfico (ANDRÉ, 

2008; GRAUE; WALSH, 2003) e foi realizada com crianças de 4 e 5 anos em uma escola 

de educação infantil localizada em um município da grande Porto Alegre, no período 

                                                 
71 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

mailto:nora_simoes@hotmail.com
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entre os meses de setembro, outubro, novembro e início de dezembro do ano de 2014. O 

estudo contou com financiamento do Cnpq através de uma bolsa de estudos. 

Neste texto discute-se as relações estabelecidas pelas crianças com seus pares e os 

adultos desta instituição. Apresenta-se três unidades de análise, quais sejam: encontrar 

com as crianças maiores, encontrar com as crianças menores e encontrar com os adultos. 

Nestes enfoca-se como as crianças percebem e constroem ações e lugares no encontro 

com seus pares e com os adultos.  Discute-se como as crianças na convivência com outras 

crianças e com os adultos entrelaçam seus fazeres e quereres. 

Encontrar o outro é viver um processo de alteridade, de conhecimento de si, mas 

sobretudo de diálogo com os gostos, os jeitos, os pensamentos, as ações e os saberes do 

outro, o que leva a criança a elaborar argumentos e hipóteses sobre seus conhecimentos. 

O texto tem como objetivo problematizar os encontros das crianças com seus pares de 

diferentes idades no ambiente de vida coletiva que é a escola de educação infantil, como 

fundante de uma experiência de enriquecimento cultural, pessoal, emocional e cognitivo. 

  A convivialidade entre pares na Educação Infantil é uma pauta importante no 

campo da educação, na formação de professores e na educação ambiental, pois a 

socialização entre diferentes idades e com os adultos da instituição envolve três eixos 

importantes do processo de desenvolvimento sócio-cultural: participar, pertencer e 

aprender. É quando o outro me olha, me considera como um sujeito, que eu passo a existir 

e portanto, existo na relação.  No reconhecimento das crianças como atores sociais é que 

o texto propõe pensar os encontros fora da sala, convidando a “sair da caixa”. 

  

Dos percursos éticos na pesquisa com crianças 

A ética na pesquisa com crianças pequenas tem estado no foco das atenções de 

pesquisadores que buscam aprender com elas, em seu cotidiano, o jeito de pensar e de se 

relacionar com as coisas do mundo. Trata-se assim de discutir uma maneira de se 

relacionar com as crianças durante o contexto de investigação e posteriormente. 

Foram solicitadas autorizações às crianças, às famílias e à escola para o uso das 

fotografias e para a entrada em campo na realização da investigação. Valorizando um 

contexto de participação e autoria, as famílias foram informadas de que as próprias 

crianças escolheriam um nome de tratamento para a escrita, a história que seria contada 

sobre as relações e o ambiente de constituição dos lugares no encontro com o cotidiano 

do fazer docente e com os saberes e fazeres das crianças. Além disso, foi realizada uma 
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conversa com as crianças sobre a investigação e sobre o que a pesquisadora fazia naquele 

espaço, realizando um consentimento através das falas e desenhos. As crianças 

escolheram os nomes pelos quais gostariam de ser identificadas no decorrer do texto 

constituinte do corpo pesquisa, formando o seguinte grupo de sujeitos participantes: 

Alison, Bruna, Luan, Matheus-Ben10, Maxsteel, Nicholas-Cage, Pablo, Pedro, Peter-

Homem-Aranha, Rapunzel, Superman e Vitória. 

Durante a investigação foram utilizadas duas estratégias de aproximação, registro 

e compreensão do campo: a fotografia e o caderno de campo. O desejo era estabelecer 

um movimento ético de deslocar as crianças do papel de objeto da investigação, e coloca-

las como sujeitos. A fotografia e o caderno de campo se constituíram como elementos de 

aproximação entre a pesquisadora e as crianças, unidas pelo fascínio e pela curiosidade 

de uma experiência relacional de descoberta sobre a relação entre adultos e crianças. Uma 

relação não imposta, mas construída, de parceria, de apoio. Além disso, estas duas 

estratégias serviam como espaço de poder de participação de registro por parte das 

crianças e assim o acesso e o uso livre do caderno de campo e da máquina fotográfica 

permitiram as crianças expressarem os seus sentimentos, as suas ideias, seus valores, 

sobre o cotidiano que vivenciavam na escola. 

 

A convivialidade nos espaços da Educação Infantil – Encontrar com os iguais 

e com os adultos 

Desde a formulação da escola de massas, muitos são vieses que permeiam a 

discussão sobre a influência da arquitetura escolar e da organização do espaço na proposta 

pedagógica e nas relações que se estabelecem. Práticas educacionais que 

enfatizavam atividades dirigidas pelos adultos, tinham na disposição dos mobiliários e na 

arquitetura um aliado, marcando inúmeras estratégias higienistas, além de controle e 

poder. Atualmente, com as considerações de que as relações de aprendizagem se 

constituem um processo relacional de construção de conhecimentos entre as 

crianças, seus professores e o meio social, pensar sobre o espaço físico, inspirado até 

então em um único modelo de escola, necessitou ser (re)contextualizado. 

A valorização das crianças nos seus processos de ação e a descentralização da 

figura do professor como o único capaz de ensinar, bem como a mudança no enfoque de 

um ensino da transmissão para a busca da construção de relações, influenciam o modo 

como hoje pensamos serem possíveis as constituições espaciais da educação infantil e 
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como se apresentam algumas especificidades da percepção do modo como as crianças se 

apropriam, significam e transformam os ambientes da escola, apresentado nesta pesquisa. 

Wallon e Vigotsky, ao criticarem a psicologia tradicional por etapas evolutivas de 

desenvolvimento, reduzindo o sujeito somente ao biológico, enfatizam a relação do 

desenvolvimento da criança com o meio social e com as emoções. Passamos assim a 

compreender a criança como um ser eminentemente social. Nesses autores, 

 

está a afirmação de que os processos afetivos, intelectuais, socioculturais 

formam uma unidade – não uma unidade estática e invariável, mas uma 

unidade que se modifica, sendo que tais mudanças garantem a importância do 

conjunto do desenvolvimento psíquico da criança. (VASCONCELOS, 2008, 

p. 76). 

 

 Contudo, como aponta Sarmento (2005, p. 22), 

 
o modelo construtivista, apesar de considerar o papel das crianças na 

reprodução social, não analisa adequadamente as crianças enquanto co-

construtoras das realidades sociais. 

 

Para o mesmo autor (2003, p. 2), as crianças se inserem na sociedade “não como 

um ser estranho, mas como um actor social portador da novidade que é inerente à sua 

pertença à geração que dá continuidade e faz renascer o mundo”. Assim, da criança tida 

como objeto inscrito pelo adulto na sociedade, passamos à criança como sujeito de 

direitos, histórico e social, que produz cultura na sua relação com o mundo dos adultos. 

Nessa perspectiva, Bruner (2013) expressa como o sujeito atua na sociedade. De 

acordo com este autor, nós criamos uma representação do mundo e, além disso, somos 

sensíveis ao modo como outras pessoas veem o mundo. O autor enfatiza que o sujeito 

constrói suas relações com o mundo não só a partir de um lado biológico, mas 

fundamentalmente através das culturas humanas. 

Barbara Rogoff (1993), por sua vez, coloca como a relação estabelecida entre 

crianças é importante nas experiências que se tem na escola. Este espaço é um local 

privilegiado para viver o encontro com outras crianças, em uma sociedade que cada vez 

mais produz espaços urbanos que as isolam de um contato social com seus pares. A autora 

pontua que a separação por idades ocorre por ser conveniente aos adultos, mas que as 

crianças, com seus pares, estabelecem relações de cuidado, bem como auxiliam os 

processos de (re)conhecimento uns dos outros. 

O espaço físico das instituições de educação infantil é constituidor de 

experiências sociais, autônomas, criativas e de pesquisa. A atenção ao Outro e o 
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encontro significa compreender outras ideias, sentimentos e percepções sobre as coisas 

do mundo. Assim, colocamos importante pensar a Pedagogia da Escuta, que nos 

convida a pensar 

no Outro como alguém que ele não pode aprisionar, e que desafia todo o 

cenário da pedagogia [...] A pedagogia da escuta trata o saber como algo 

construído, em perspectiva e provisório, e não a transmissão de um corpo de 

conhecimentos que transforma o Outro num igual. (RINALDI, 2014, p. 43) 

 

Entretanto, muitas vezes, as crianças da educação infantil pouco convivem com 

seus pares de diferentes idades. Por trás dessa prática está a ideia de que as crianças 

maiores podem machucar os bebês ou ainda de que os bebês podem desmanchar as 

construções e brincadeiras das outras crianças. Em um dos trechos da pesquisa, em que 

ocorre um diálogo com as crianças, uma criança de aproximadamente 5 anos, está fazendo 

um bolinho de areia, uma criança bem pequena se aproxima e com a mão aperta o bolinho 

e enquanto escorre areia entre seus dedos, a outra diz “ele arruinou meu bolo! ”. 

Os horários de pátio, horário de lanche e almoço em que cada grupo de crianças 

apenas convive com sua turma, muitas vezes impede esses encontros. O que devemos nos 

perguntar é: O que me leva a organizar assim e não de outro jeito? Como as crianças de 

diferentes idades podem se encontrar no ambiente de vida coletiva? O que queremos 

também trazer para a reflexão são os encontros para além dos projetos de cada grupo 

planejados entre professores, mas o encontro que traz o enriquecimento cultural, pessoal 

e emocional que não é diretivo. 

Pensando nos fazeres das crianças na instituição de educação infantil e no ato de 

voltar-se para o outro (conversar), me remeto aos jeitos possíveis de narrar as ações das 

crianças. Para exemplificar vou utilizar a descrição de uma cena da pesquisa:  

  

Sou a última a sair da sala e ir para o refeitório. Quando 

chego no refeitório, sinto um cheiro de morango no ar e as crianças já 

estão sentadas a mesa. Me sento perto das crianças e logo a professora 

diz: “Será que eu conto para a profe Eleonora o que tu fez Matheus?” 

Fica um silêncio e as crianças me olham, inclusive Matheus. Vejo que 

Matheus está sujo de vermelho e pergunto com um sorriso: “O que tu 

fez?!” Ele ri e eu também. A professora me responde, gesticulando 

a ação do Matheus: “Ele pegou o morango passou na mesa e depois 

passou na testa! Acho que vai ter que ir ficar com os bebês, porque 

quem faz isso são os bebês!” Mais uma vez Matheus me olha e ri. 

Percebo que a mesa e testa do Matheus mostram as marcas de sua ação 

com riscos vermelhos do morango! Olho pra ele rindo e digo: 

“Estás todo vermelho! Querias pintar com o morango?”(Diário de 

campo) 
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Pensar assim o que queremos “transmitir” às crianças em termos de valores e 

conhecimentos sobre os sentimentos e a empatia nos convida a organizar mais encontros 

nos espaços e ambientes da escola de educação infantil, uma vez que “os relacionamentos 

entre as crianças oferecem oportunidades para a troca de ideias – esteja o educador 

presente ou não – e para o conflito cognitivo, a imitação e a generosidade” (RINALDI, 

2014, p. 230). Por entendermos a criança como um sujeito sócio-histórico e que a 

aprendizagem na educação infantil ocorre nos encontros, em um processo relacional, 

trazemos duas unidades de análise em que se reflete sobre o encontro com o espaço do 

Outro. 

Na amplitude do que acontece no cotidiano no encontro de crianças e adultos, na 

pesquisa, percebi que esta escola se constitui como um lugar de brincar. Essa hipótese 

não só é afirmada pelas crianças, Rapunzel e Alison, em um vídeo onde dizem que vão à 

escola para brincar, como também no tempo empenhado dentro da instituição para que as 

situações de brincadeira aconteçam. 

Ao longo dos episódios que estão a seguir podemos perceber como o 

conhecimento envolve a vida cotidiana das crianças na instituição. Também observamos 

que quando os espaços criam oportunidades sensíveis e acolhedoras para a aprendizagem, 

o conhecimento se torna visível através da atenção dada às coisas das crianças. De acordo 

com Tuan (1980, p. 04) a atitude é  

primariamente uma postura cultural, uma posição que se toma frente 

ao mundo. [...] e é formada de uma longa sucessão de percepções, isto 

é, de experiências [...]. E a visão do mundo é a experiência 

conceitualizada. 

 

Em todas as situações, a partir das ações das crianças sobre o espaço, 

compreendemos como elas se relacionam com este, criam lugares e hipóteses, iniciando 

grandes descobertas. As crianças criam muitos questionamentos na sua relação com o 

espaço. Assim, o professor deve considerar como tem retroalimentado essas experiências. 

Se fizermos um elogio á pergunta, ao invés de querer formular todas as respostas, 

perceberemos a riqueza de constituir um projeto relacional. 

Os conceitos de experiência, acolhimento, empoderamento, construtividade, 

encontro perpassam este trabalho no diálogo com as ações das crianças. Sensivelmente, 

as crianças habitam os silêncios criados. Percebemos então quanta vida há na escola de 
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educação infantil e o quanto devemos refletir e mudar a cultura da apostila que 

homogeniza as relações e as experiências. 

Essas considerações me levam a construir um mapa conceitual das rotas e 

processos para pensar a organização dos espaços no encontro com as ações das crianças, 

como podemos ver abaixo: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrar com as crianças maiores 

 

Na sequência de fotografias abaixo, o corpo descobre o limite entre o medo e a 

emoção da conquista a cada novo passo, se pendurando, subindo, descendo, balançando. 

No encontro com as crianças maiores, as crianças participantes da pesquisa descobrem e 

investigam novos jeitos de brincar no escorregador. A invenção da brincadeira começa 

com as crianças maiores. 
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Uma segura na cintura da outra e uma escorrega sentada e a outra deitada. A 

experiência em novas maneiras de explorar o escorregador convida as crianças menores 

a se inserem na brincadeira. Logo, uma das crianças maiores diz “As grandes não pegam 

as pequenas no colo”, entendeu-se que diziam que uma das crianças pequenas até poderia 

escorregar agarrada na cintura das grandes, mas as grandes não poderiam descer agarradas 

na cintura das pequenas.  

As crianças resolveram um grande impasse a partir de três eixos que elencamos 

aqui, pertencer, participar e aprender. Vitória era uma das menorzinhas do grupo que foi 

acompanhado durante a pesquisa e normalmente nas brincadeiras, ela ficava com o papel 

de filha ou de bebê. Rapunzel, que era do mesmo grupo, mas de altura maior, agarrou-se 

na cintura de Vitória e logo entraram no jogo das crianças maiores. 

As crianças inventaram um modo de experimentar o movimento do escorregador 

de maneira compartilhada. Escorregar deitado ou sentada traz sensações e percepções 

diferentes no corpo. 

Vitória e Rapunzel mostraram que crianças grandes e crianças pequenas podem 

brincar juntas, sem necessariamente as crianças pequenas serem sempre os bebês. 

Evidenciam o desejo e a potência de também protagonizarem situações e vivências 

compartilhadas com base na igualdade. Percebemos assim como o pátio exerce um papel 

importante na construção dos relacionamentos e na constituição das relações sociais.  

Organizar encontro entre as crianças de diferentes idades significa promover 

“encontros, interações em grupos, histórias, relações sociais e o início da aquisição de 

uma identidade pública pelas crianças” (CEPPI; ZINI, 2013, p. 45). 
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Encontrar com os bebês 

Vitória encontra os bebês no pátio. Ao notá-los logo lhes segura mão e os conduz 

até o pátio, local onde já estão os outros bebês. Ao longo da pesquisa tem-se destacado 

que “uma das evidências é a de que a escola é um lugar de muitos lugares” (SIMÕES, 

2015). Como aponta Tuan (1983, p. 152-153), 

As crianças se relacionam com as pessoas e os objetos com uma 

retidão e intimidade que fazem inveja aos adultos maltratados 

pela vida. [...] O lugar é uma pausa no movimento. [...] A pausa 

permite que uma localidade se torne um centro de reconhecido 

valor. 

 

 A ideia de “caracterizar a escola como um lugar de encontro” (DAHLBERG; 

PENCE; MOSS, 2009 apud BARBOSA, 2013, p. 218, grifo das autoras) nos leva a refletir 

sobre como construímos uma visão de bebês potência (MALMANN, 2015) frente às 

outras crianças. Muitas coisas, na instituição em que se realizou a pesquisa, separavam os 

bebês das outras crianças: os cercados, o momento do lanche, o cadeirão para comer, os 

brinquedos que ficavam atrás da cerca e a distância dos cadeirões com relação as outras 

mesas do refeitório. Através desta pedagogia invisível (ACASO, 2012) construímos uma 

imagem do que é ser bebê no ambiente coletivo da escola. 

 No relato apresentado anteriormente, a professora diz “isso é coisa de bebê”, os 

relatos que se ouvia das crianças eram “eles arruinaram minha brincadeira”, as outras 

professores diziam, quando alguém se aproximava da cerca que dividia o espaço dos 

bebês do resto do pátio, “cuidado pra eles não machucarem teu rosto”. Essas falas 

reforçam a importância de pensar a imagem e as relações que auxiliamos a construir no 

interior da creche e da pré-escola. Que coisas os bebês podem ensinar às outras crianças? 

E ainda, que coisas as outras crianças podem ensinar aos bebês? A aprendizagem que 

ocorre na participação de situações coletivas, auxilia no pertencimento e na construção 

de um lugar identitário e social. 



385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção de um lugar simbólico, de potência, tira os bebês da margem dos 

processos de cuidado e educação da escola e os coloca em evidência. Ou seja, as crianças 

bem pequenininhas podem vir a construir relações de pertencimento, aprendizagem e 

participação no encontro com as outras crianças da escola. Bebês não precisam conviver 

somente com os bebês, pois é na relação com a alteridade do Outro, que exercitam o ser 

e estar em grupo. Nesta unidade percebemos como pode ser possível trabalhar com as 

infâncias, sem necessariamente infantilizar as ações das crianças. Assim, deslocando-as 

de um lugar de incapacidade, aponta-se para a construção de um lugar simbólico potente 

e participativo. 

 

Encontrar com os adultos 
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Na cena, observa-se uma das poucas vezes em que vi a professora brincar junto 

com as crianças. Um encontro iniciado pelo batom que Vitória trouxe na mochila. 

Claro que devemos tomar cuidado para que a proximidade não se torne invasão. 

Aqui, as crianças convidaram a professora para a brincadeira, quando Vitória diz “Posso 

fazer chapinha no teu cabelo?” e a professora senta-se em uma cadeirinha. Rapunzel se 

aproxima e com um pente alisa os cabelos da professora. 

Staccioli (2013) descreve que as coisas das crianças são muitas, os objetos 

pessoais, aquilo que trazem para a escola, os objetos que vêm no bolso. O autor evidencia 

que,  

esses materiais são frequentemente observados e manuseados pelas crianças 

nos momentos individuais, em duplas ou em pequenos grupos espontâneos. É 

preciso dar espaço a essas atividades imprevistas. (p. 139) 

 

Assim, os objetos que as crianças trazem também podem se constituir como um 

lugar de relações. Em outro dia, Matheus-Ben10 fez um penteado no seu cabelo com a 

espuma do sabonete líquido e a professora disse para que ele tirasse a espuma do cabelo. 

Ainda, quando estávamos fazendo o painel de consentimento para a pesquisa, as crianças 

pegaram as canetinhas e fizeram tatuagens no corpo.  

Essas situações reinvidicam o diálogo intergeracional, mas também buscam a 

relação e construção do espaço enquanto uma vivência de corpo inteiro, para além dos 

cinco sentidos. Um espaço em que o professor seja presença, construindo um sentido de 

tempo que seja pausa, rompendo com a lógica de um tempo que apenas passa 

(BARBOSA, 2013). 

 

Conclusões 

 

Estar atento e disponível para aprender a construir perguntas a partir das ações das 

crianças exige do professor a construção de um tempo, que não é aquele do relógio e da 

produção. Precisamos de tempo para ouvir, para estar junto, sentar no chão, se aproximar 

sem se intrometer, ser solícito. Assim, aprenderemos que “o cotidiano é onde se aprende 

a ver a beleza das pequenas coisas”. (BARBOSA, 2013, p. 219). Trata-se, portanto, de 

também reivindicar a experiência como uma maneira de habitar o mundo (LARROSA, 

2011). 

Então, aqui, na conversa, encontro o sentido do ato de narrar, voltar-se para o 

outro e com ele, construir sentidos sobre as nossas ações. Dessa forma a educação se torna 

um convite a fazer junto. Entretanto, esses fazeres são irrepetíveis e portanto, experiência. 
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A construção dos espaços e dos convites às crianças aos encontros significa assim 

um tempo da experiência e não o tempo da fábrica. A experiência tem como princípio a 

alteridade, já que como isso que me passa, é um Outro, que não eu, que me afeta e me 

transforma. O ambiente da educação infantil pode garantir assim uma radical alteridade 

nos encontros entre crianças de diferentes idades se pensar em tempos e espaços para 

aprendizagens coletivas, já que o aprender é movido essencialmente pela curiosidade e 

pela novidade. Que grande aprendizado seria se os adultos se encontrassem com as coisas 

das crianças todos os dias. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta parte da pesquisa realizada no mestrado onde será realizado um estudo 

sobre um programa do Governo Federal para a infância - o Programa Criança Feliz, que visa 

atender gestantes e crianças até os cinco anos e onze meses de idade através de visitações para 

acompanhamento da gestação e orientações com vistas ao investimento na infância desde cedo. 

Para compreender os deslocamentos em relação à infância e as políticas públicas, buscamos na 

história da infância alguns subsídios para a análise. Neste artigo apresentamos apenas uma parte 

do estudo com a intenção de demonstrar os deslocamentos ocorridos na história da infância até 

chegarmos a infância como sujeito de direitos, da emergência do atendimento à infância e do 

quanto as primeiras formas de atendimento de cunho assistencial ainda se apresentam nas políticas 

públicas atuais. Primeiramente abordamos o surgimento da ideia de infância enquanto construção 

da Modernidade, após buscamos apresentar as primeiras formas de atendimento à infância, 

baseados em estudos históricos e por fim trazemos a emergência de instituições para atender a 

infância, como o surgimento das creches. Para a construção da pesquisa fazemos uso da vertente 

pós-estruturalista, recorrendo às contribuições do filósofo francês Michel Foucault. 

  

Palavras-chave: Infância. Governamento. Atendimento. 

 

Introdução 

 

Com a necessidade de compreender os contextos em que as políticas públicas para 

a infância foram se dando ao longo dos anos, sentimos a necessidade de recorrer à história 

da infância. O objetivo não é o de chegar a uma origem da ideia de infância, mas de 

compreender alguns contornos que as concepções de infância foram apresentando para se 

chegar às políticas públicas voltadas para o público infantil atualmente. 

Nesta parte do trabalho apresentamos o surgimento da ideia de infância e de como, 

ao longo do tempo, ela foi se consolidando e passou a ser vista como sujeito de direitos. 

A intenção não é realizar um estudo minucioso sobre o seu surgimento e evoluções no 

seu conceito, mas de elencar aspectos significativos no que tange, especialmente, à 

assistência dada às crianças. De como os direitos foram sendo postos em evidência através 

das leis.  

mailto:cdcapilheira@gmail.com
mailto:mariarenata.alonso@gmail.com
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Apresentaremos algumas formas de atendimento à infância a partir do século XIX 

e o surgimento da infância enquanto direito, e de como, ao longo do tempo, surgem 

estratégias de assistência para gerenciar a população infantil.  

Ao recorrer à história da infância e à sua educação, o fazemos buscando 

aproximar-nos de uma determinada forma de olhar para tais aspectos e acontecimentos, 

percebendo o quanto olhar para o passado traz condições de problematizarmos o tempo 

presente.  Apoiamo-nos em Carvalho (2012, p.255) quando diz que: 

 

O presente para Foucault traz consigo continuidades, 

descontinuidades e rupturas em relação ao passado. Por 

conseguinte, recorre-se ao passado como modo de aprofundar a 

problematização das condições em que vivemos. O passado não 

é visto de forma linear; nele não se projeta o cumprimento de um 

sentido ou de um progresso. 

 

Para o filósofo, a história é percebida não somente como um olhar para o passado, 

mas uma maneira de se compreender o presente. Com essa afirmativa e amparada nesta 

perspectiva, pode-se afirmar que a infância como compreendemos hoje foi uma 

construção histórica que se deu a partir de movimentos sociais, políticos e econômicos. 

Não há um marco, uma origem da compreensão de infância, por isso, a partir de estudos 

históricos faremos uma breve abordagem a fim de contextualizar e buscar compreender 

como esses processos implicaram nas questões que atualmente formam as concepções de 

infância, e de como foram se dando os processos por políticas para a educação das 

crianças pequenas. Para isso, lançaremos um olhar genealógico sobre a história da 

infância, compreendendo, conforme apontam Lockmann e Mota (2013, p.82), que: 

 

A pesquisa genealógica não objetiva revelar um ponto primeiro, originário, de 

onde tudo evolui. Não se trata de revelar a essência de determinado objeto ou 

desvendar, no passado, um ponto embrionário onde estariam alojados 

determinados conceitos e ideias. 

 

Sendo assim, consideraremos nesta pesquisa, além da história, as questões sociais 

e culturais que foram se entrecruzando, seus acasos, desvios e descaminhos, sem 

preocupar-nos com uma linearidade histórica, com uma ordem cronológica. Procurar 

aproximar-nos desta forma de olhar para a história, ajudará, a partir de estudos 
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foucaultianos, a compreender os regimes de verdade72 aos quais a infância foi e é 

submetida ao longo dos anos. Pretendemos, então, observar quais os deslocamentos que 

se deram desde as primeiras práticas de assistência às crianças, até algumas leis e 

programas hoje existentes para os cuidados com a infância.  

 

O surgimento de uma ideia de infância na Modernidade 

A infância enquanto categoria social, com características demarcadas e 

necessidades específicas é uma construção da Modernidade. Segundo Àries73 (1989), é a 

partir dos séculos XVII e XVIII que a criança passa a ser vista através das suas 

peculiaridades. Através de um estudo iconográfico, esse autor coloca que na Idade Média 

não havia distinção entre adultos e crianças, que não havia restrições ao que pertencia ao 

mundo dos adultos e dos pequenos, não havia reservas, os pequenos participavam das 

atividades com os adultos, bem como trabalhos e a divisão de espaços e cômodos. 

A partir do século XVII surge um sentimento novo em relação à infância e, como 

aponta Mota (2010, p.50), a criança: 

 

Passa a ser fonte de distração e relaxamento para o adulto, sendo paparicada 

por aqueles que com ela convivem. Por outro lado, há também uma fonte de 

interesse que é externa à família e que tem sua expressão representada, 

principalmente por eclesiásticos e moralistas no século XVII que, preocupados 

com a disciplina e a racionalidade dos costumes, também voltavam suas 

atenções à infância. É assim que, do século XVI ao século XIX, se configura a 

subjetividade moderna para a infância. 

 

Com a Modernidade, as formas de compreender as populações e os indivíduos vão 

sofrendo mudanças, “as mudanças que ocorrem na organização social, política, 

correspondem a sutis transformações na maneira como os sujeitos são percebidos, 

                                                 
72 Para Michel Foucault (1993 p.12) “cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de 

verdade: isto é, os tipos de discurso que aceita e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e 

instâncias que permitem distinguir entre sentenças verdadeiras e falsas, os meios pelos quais cada um deles 

é sancionado. 

73 Philippe Àries contribui de forma importante para a construção da ideia de infância, mas sofre críticas 

em relação a sua pesquisa, em relação as suas fontes, imagens e generalizações, pois, segundo 

KUHLMANN JR. (2010 p.22)  vários documentos importantes não foram levados em consideração :“Os 

registros paroquiais, as cartas, a literatura romanesca, os textos jurídicos e médicos, os tratados de educação, 

as biografias dos santos, também mostram que as fontes não estavam mudas em relação à infância na Idade 

Média”, e também por não considerar em suas análises a infância pobre, dando ênfase às famílias da Idade 

Média. Além disso, há críticas à radicalidade de que não há registro de infância antes da Modernidade 

(DANELON, 2015 p.220) 
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categorizados, diferenciados e (con)formados” (BUJES, 2002, p.32). A criança passa a 

ser diferenciada do adulto, com necessidades específicas, passa a ter suas particularidades 

e, aos poucos, a ser vista como um sujeito de direitos, que precisa de cuidados e proteção. 

De acordo com Resende (2015), a criança entendida com suas individualidades, 

passa a ser amparada por conhecimentos científicos e tida como um ser inacabado, que 

tem necessidade de resguardo e proteção, precisando ser conhecida para que receba a 

atenção específica. Bujes (2002) aponta que, a partir do momento em que a criança é vista 

como uma categoria diferente do adulto, é preciso lançar um olhar diferenciado sobre elas 

através dos conhecimentos que vão surgindo, pois os significados atribuídos à infância 

“são resultados de um processo de construção social, dependem de um conjunto de 

possibilidades que se conjugam em determinado momento da história, são organizados 

socialmente e sustentados por discursos nem sempre homogêneos e em perene 

transformação” (BUJES, 2002, p.24). Essa autora também coloca que a concepção de 

infância não é estanque, que depende do momento social em que se vive.  

Ao analisar as questões de infância e poder, Bujes (2002, p.64) afirma que as 

crianças: 

Passam a se constituir como alvos do poder - pontos focais de inúmeros 

discursos que criam um conjunto de normas para as relações entre adultos e 

crianças, que ensejam sentimentos de piedade e ternura, que mobilizam 

experiências de toda ordem voltadas para sua educação e moralização. Elas se 

tornam objetos de interesse de inúmeras classes profissionais, de distintas 

iniciativas governamentais, de práticas especializadas, de legislação, de 

regimentos, de estatutos, de convenções. 

 

A partir das necessidades das crianças, por serem considerados seres imaturos e 

com necessidade de proteção, surgiram estratégias de governo dessa população, com 

medidas de educação, higiene, religião. É neste âmbito, para vir ao encontro dessas 

medidas, que a escola vai ser um importante aliado das famílias para que as formas de 

governamento aconteçam. 

Bujes (2002) aponta ainda que, para se ter o controle da população, é necessário 

que haja conhecimento sobre ela para gerir a vida dos indivíduos. Por isso, a produção de 

saberes sobre as crianças se tornou crescente na Idade Moderna. Com os estudos acerca 

da infância e o desenvolvimento infantil, as crianças passam a fazer parte de uma 

população e podem ser “(...) medidas, calculadas, categorizadas, descritas, ordenadas e 

organizadas estatisticamente podem também se tornar, ao mesmo tempo, alvo de 

determinadas instituições e objetos sujeitos ao exercício do poder e do saber.” (BUJES, 
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2002, p.80). Assim, o atendimento das crianças em instituições escolares passa a se dar 

juntamente com outros acontecimentos importantes, como o papel da mulher na 

sociedade, a industrialização e às novas formas de conceber a criança. 

A partir do século XIX, educação e assistência se entrelaçam e a assistência utiliza 

a escola de massas, escola para ricos e pobres, como um meio eficiente de controle dos 

corpos infantis com medidas higienistas, através das políticas sanitaristas. Conforme 

Lockmann e Mota (2013, p.104): 

 

Vê-se na educação uma forma de agir sobre o corpo infantil, estabelecendo 

regras de contato, moldando comportamentos, ensinando higiene a fim de que 

seus hábitos (comumente vistos como nocivos à salubridade da população) 

pudessem ser modificados, evitando o alastramento de doenças, os contágios 

e todos os males que se poderiam causar à vida da população. A escola de 

massas foi um dos mecanismos utilizados para gerenciar esses riscos.   

 

A intenção era trazer todos os indivíduos para dentro da escola, especialmente os 

mais pobres, com o objetivo de civilizá-los e torná-los sujeitos que tivessem uma vida 

social saudável. A escola moderna dá condições para um maior controle e governamento 

das populações infantis. 

Com a busca de conhecimento sobre as particularidades de cada faixa etária, a 

escola torna-se uma importante estratégia de “regulação e controle dos indivíduos e das 

populações que habitam os núcleos urbanos das sociedades organizadas” (COSTA, 2004, 

p.77). Assim, fica evidente as estratégias para governar, pois através das práticas adotadas 

dentro da escola os riscos seriam diminuídos, e a escola foi um desses mecanismos para 

gerir esses riscos. 

Mas a escola não foi a única estratégia utilizada para melhor governamento dos 

sujeitos infantis. Além dela, outras estratégias no âmbito das políticas públicas foram 

sendo adotadas nesta direção. A seguir, pretendemos apresentar alguns aspectos de como 

a infância foi sendo percebida e como foram sendo criados mecanismos para atendê-la, 

através da percepção do espaço da infância e das legislações que foram criadas para apoiá-

la. 

As políticas públicas e as primeiras formas de atendimento à infância  

As primeiras formas de atendimento à infância não surgiram de forma imediata, 

mas a partir da percepção de suas características específicas, que iniciou na Modernidade. 

As maneiras como as políticas e o poder público lidam com a infância variam de acordo 

com as transformações que vão surgindo na sociedade. Quando se percebe a infância por 
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meio de suas especificidades e particularidades, é que se inicia a olhar mais para essa 

faixa geracional, criando-se mais legislações para atendê-la.  

Conforme salientamos anteriormente, a partir do surgimento da ideia de infância, 

ela passa a ser alvo de intensas estratégias para que possa ser gerida. Percebe-se, no 

decorrer desses movimentos, que foram usadas formas específicas de controle sobre os 

corpos infantis. Bujes (2012) aponta que as modificações econômicas, políticas e sociais 

estão intimamente ligadas aos significados de infância, e que as construções sociais vão 

apresentando um conjunto de possibilidades para a condução dos indivíduos.  

No Brasil, o atendimento à infância surge da necessidade de atender a população 

infantil especialmente pelo abandono e pela mortalidade. Moysés Kulhmann Jr (2011) 

aponta que as primeiras instituições foram inspiradas em abrigos e asilos que recolhiam 

as crianças abandonadas desde o período Medieval. Desde esse tempo seu surgimento 

teve a finalidade de dar amparo e assistência aos que necessitavam. Borges (2015) ao 

realizar um estudo sobre as formas de atendimento à infância na cidade do Rio Grande- 

RS, aborda que as primeiras instituições de atendimento à infância no Brasil inspiraram-

se nos abrigos e asilos que desde o período Medieval recolhiam crianças abandonadas. 

Essas instituições tinham o propósito de conceder assistência e amparo às crianças 

abandonadas. Uma das instituições que serviram como alternativa para o abandono de 

crianças foi a roda dos expostos, instaladas nas Santas Casas de Misericórdia. Conforme 

Marcílio (2006, p.57): 

 

O nome da roda provém do dispositivo onde se colocavam os bebês que se 

queriam abandonar. Sua forma cilíndrica, dividida ao meio por uma divisória, 

era fixada no muro ou na janela da instituição. No tabuleiro inferior, e em sua 

abertura externa, o expositor depositava a criancinha que enjeitava. A seguir, 

ele girava a roda e a criança já estava do outro lado do muro. Puxava-se uma 

cordinha com uma sineta, para avisar a vigilante ou rodeira que um bebê 

acabava de ser abandonado e o expositor furtivamente retirava-se do local, sem 

ser identificado. 

 

Segundo Borges (2015, p.45), a principal preocupação da instituição ao recolher 

as crianças abandonadas era providenciar o batismo, pois acreditava-se que somente por 

meio dele a criança teria a salvação da alma. Poletto (2012) em seus estudos que trazem 

a história de assistência aos jovens no Brasil, mostra que as Santas Casas eram as 

instituições que atendiam os abandonados, além de serem voltadas à caridade e 

tratamentos de saúde.  
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O objetivo das Santas Casas era de acolher, alimentar, cuidar e de não deixar os 

bebês sem o sacramento do batismo, já que eram casas de caridade cristãs. Percebe-se a 

assistência e a caridade com o próximo com o objetivo de salvação: de quem é salvo e de 

quem salva. Segundo Lockmann e Mota (2013), as santas casas foram as únicas 

instituições que acolheram, por quase três séculos, crianças abandonadas, pobres e 

indigentes. 

Assim que as crianças fossem recolhidas eram cumpridos os rituais a partir do 

recebimento dos expostos, um deles é o registro das crianças expostas no Livro de 

Matrículas. As crianças eram alimentadas por amas-de-leite e batizadas. Uma criadeira 

recebia dinheiro para cuidar e criar a criança, até, mais ou menos, sete ou oito anos de 

idade, depois a criança era devolvida à Casa. Após eram buscadas famílias que 

acolhessem esses expostos para aprenderem algum ofício: ferreiro, sapateiro, balconista, 

para os meninos, e empregada doméstica para as meninas. Segundo Marcílio (1997) aos 

meninos havia a possibilidade de serem enviados para as Companhias de Aprendizes 

Marinheiros ou Aprendizes do Arsenal de Guerra, verdadeiras escolas profissionalizantes 

dos pequenos desvalidos, dentro de dura disciplina militar (MARCÍLIO, 1997, p.73-74). 

A assistência prestada por essas instituições era ligada às obras de caridade, para 

que os bebês entregues a elas pudessem ser batizados, sendo esta a primeira preocupação, 

com o objetivo de salvá-los a alma, além de também conter o infanticídio e o aborto. 

As crianças acolhidas pelas Santas Casas, depois de uma certa idade poderiam ser 

mandadas para casas de famílias, servindo como mão de obra barata. Marcílio (2006) 

afirma que as crianças que eram incorporadas a uma família, tinham mais chances de 

sobreviver e de se estabelecer na idade adulta. 

As estratégias de cuidado e assistência através da caridade e benemerência eram 

ações que direcionavam condutas sobre o corpo das crianças abandonadas. Com a 

instituição de regras morais e religiosas, tem-se o controle dos indivíduos para que não 

ofereçam perigo à sociedade, tornando-os sujeitos úteis através do aprendizado de algum 

ofício. 

Segundo Lockmann e Mota (2013, p.92), eram “uma espécie de filantropia 

caritativa e ato de benemerência ao próximo”, que tinham o objetivo de conduzir a 

conduta dos sujeitos através das verdades religiosas. 

Marcílio (1997) aponta que os expostos dependiam do espírito de caridade da 

população, que ajudavam a mantê-los nas instituições. No período colonial, segundo a 
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autora, era um hábito homens que possuíam bens, preocupados com a salvação das suas 

almas, fazerem doações em testamento para a caridade. Preocupação que ia além da 

caridade com os expostos, mas consigo mesmo, os “homens proprietários, preocupados 

com a salvação das suas almas deixavam em seus testamentos legados e esmolas para a 

misericórdia, muitos designando-os expressamente para ajuda na criação dos expostos” 

(MARCÍLIO, 2001, p.67). Pode-se complementar essa ideia com os estudos de 

Lockmann (2013, p.187-188), que indica que: 

 

Participar das ordens religiosas dessa época, tais como as Misericórdias, por 

exemplo, significava, por um lado, usufruir de benefícios terrenos que 

melhoravam as possibilidades de fazer bons negócios e obter vantagens junto 

ao Governo; por outro, viver essa vida de acordo com os princípios religiosos, 

exercendo o bem, ajudando os necessitados, garantiria a salvação das almas 

dos benfeitores, encaminhando-os à vida eterna. 

 

A essa salvação das almas, podemos nos remeter ao poder da Igreja em pastorear 

o seu rebanho na promessa da salvação, conduzindo os fiéis à segurança e salvação 

através das ações caritativas. Foucault utiliza a metáfora do rebanho e do poder pastoral 

e diz que “esse é o tipo de poder que foi introduzido no Ocidente pelo cristianismo e que 

tomou uma forma institucional no pastorado eclesiástico: o governo das almas se constitui 

na Igreja cristã como uma atividade central e douta, indispensável à salvação de todos e 

de cada um” (FOUCAULT, 1987, p.82). Esse controle pastoral permite, através do 

convencimento, através de regimes de verdade, conduzir as almas para a salvação. O 

pastor conduz seu rebanho, o protege, o alimenta. Foucault faz uma comparação da forma 

como a Igreja Ocidental passou a conduzir a conduta dos sujeitos através da pastoral das 

almas. Segundo o autor: 

 

O pastor está a serviço do rebanho, deve servir de intermediário entre ele e os 

pastos, a alimentação, a salvação, o que implica que o poder pastoral, em si, é 

sempre um bem. Todas as dimensões de terror e de força ou de violência 

temível, todos esses poderes inquietantes que fazem os homens tremer diante 

dos poderes dos reis e dos deuses, pois bem, tudo isso se apaga quando se trata 

do pastor (FOUCAULT, 2008, p.172). 

 

Valendo-nos da perspectiva que apoia este estudo, compreendemos esse poder 

como a condução da conduta dos indivíduos, mas não como algo imposto, mas por crerem 

na salvação, é que se deixam conduzir:  
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Trata-se de um processo de convencimento que faz as pessoas se inclinarem 

diante de determinada verdade. Não é obediência, nem obrigação, mas um 

conjunto de técnicas de convencimento que agem por meio de um governo pela 

verdade. Tais ações são práticas de governo, de condução, de regulação, de 

controle pastoral (LOCKMANN E MOTA, 2013 p.98). 

 

O poder pastoral, portanto, permeou as primeiras práticas de assistência à infância 

de forma muito significativa, acentuando a caridade e benemerência para a salvação, 

intervindo diretamente na vida dos indivíduos.  

Com o avanço da urbanização, em meados do século XIX, inicia-se uma 

preocupação maior com a vida biológica, onde a preocupação central se direciona à 

prevenção de doenças e cuidados higiênicos:  

 

Era necessário criar novas táticas de governo que permitissem não apenas um 

controle-pastoral dos indivíduos, mas, principalmente, um controle político-

biológico da população. Começa, então, a se esboçar uma nova forma de 

governar que possibilitava controlar a circulação dos indivíduos, seus hábitos, 

suas formas de agir e conviver, evitando e prevenindo a ocorrência de 

acidentes, desgraças, miséria e doenças (LOCKMANN E MOTA, 2013, p.99). 

 

A partir daí há um deslocamento no que tange às formas de governamento da 

população, pois os saberes científicos fazem com que haja uma nova estratégia, 

envolvendo os indivíduos a agir de determinadas formas para modificar sua realidade. 

Através desses saberes científicos e com ajuda da estatística, foi possível analisar as 

necessidades da população de um determinado espaço, gerenciando os riscos sociais e 

utilizando-se de estratégias para conter esses riscos. Bujes (2002, p.35) coloca que a partir 

do século XVII as preocupações passam a voltar-se para a vida. Da ameaça de morte 

passa-se à exaltação da vida, cria-se a necessidade de uma biopolítica da população. O 

termo biopolítica, de Foucault, sendo uma faceta do biopoder, lança estratégias onde os 

objetivos passam a ser o fazer-viver, e é onde se exercita o biopoder, conforme formulado 

por Foucault (2007): 

 

Esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século XVII, em duas 

formas principais; [...] dois pólos de desenvolvimento interligados por um 

feixe intermediário de relações. Um dos pólos, o primeiro a ser formado, ao 

que parece, centrou-se no corpo como máquina: no seu adestramento, na 

ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo 

de sua utilidade e docilidade, [...] – tudo isso assegurado por procedimentos de 

poder que caracterizam as disciplinas: uma anátomo-política do corpo humano. 

[...] O segundo, que se formou um pouco mais tarde, por volta da metade do 

século XVIII, centrou-se no corpo-espécie, no corpo transpassado pela 

mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos: a proliferação, 

os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a 
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longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar; tais processos 

são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles 

reguladores: uma biopolítica da população (FOUCAULT, 2007, p. 151-152).  

 

Conforme salientamos anteriormente, através da ciência foi possível serem 

produzidos saberes sobre a infância, através da condução da conduta e regulação desses 

sujeitos, além das práticas educacionais voltadas a esse corpo infantil. Esta etapa da vida 

passou a ser um interesse e o corpo da criança um foco de poder-saber através da 

disciplina, que manifesta o domínio do poder.  

Os saberes que se ocupam da infância passam a fazer parte de diferentes âmbitos: 

educacional, médico-higienistas, administrativos, jurídicos, que se propõe a documentar 

com minúcias a conduta infantil. Aos poucos, vão tornando-se objetos de disciplina, do 

poder disciplinar. A partir disso, percebe-se o deslocamento em relação às formas de 

assistência, pois passou da preocupação com a salvação das almas, na forma caritativa, à 

uma preocupação com a vida biológica, através de um controle político-biológico da 

população. Outras formas de governar a população emergiram e os saberes ligados à 

infância estão ligados às práticas educacionais que começam a surgir para ela.  

Através do controle político-biológico da população, criam-se novas formas de 

governar, necessitando mais saberes sobre os indivíduos, seus hábitos, a fim de diminuir 

as doenças, acidentes, de forma a gerir os riscos sobre a população.   A ideia de uma 

sociedade moderna, com atendimento e assistência à infância associava-se à noção de 

uma sociedade em progresso, o que Kulhmann Jr (2011, p.56) denomina de assistência 

científica por “se sustentar no progresso e na ciência da época”. Começam a surgir estudos 

sobre as crianças a partir de interesses médico-higienistas, educacionais e administrativos. 

Estes variavam desde as medições, pesagens, descrições, até a análise dos 

comportamentos e interesses. Dessas investigações passam a definir os comportamentos 

infantis e suas formas de condução. A partir desses estudos vão surgindo outras áreas de 

interesse nos sujeitos infantis, como a Pedagogia, Psicologia e Medicina, com discursos 

que se formulam como “verdade”, sendo disseminados e autorizados a fazer referência à 

infância com autoridade (BUJES, 2002). A infância passa a ser um campo de exercício 

de poder e saber, através de intervenções de várias áreas, com objetivo de dar assistência, 

pautadas em saberes científicos para garantir o governamento dos sujeitos infantis. 

Para dar continuidade à contextualização histórica acerca das demandas e 

estratégias políticas em torno da infância, a partir da influência da assistência científica, 

julgamos pertinente analisar como os processos de escolarização das crianças foram se 
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dando, e as estratégias de condução da conduta dos indivíduos no decorrer da história do 

Brasil. 

A emergência das instituições para atender a infância 

Conforme Passetti (2000), em seu trabalho sobre crianças e políticas públicas, nas 

últimas décadas do século XIX, muitas crianças e jovens eram vítimas de variados tipos 

de violência que aconteciam nas famílias, nas escolas, fábricas, nos confrontos entre 

gangues e policiais.  Muitos pais abandonavam seus filhos por não terem condições de 

criá-los, pois viviam em subúrbios e cortiços.  Nesses cortiços, as pessoas trocavam 

muitas vezes de parceiros, aumentando os membros da família, bem como crianças 

desnutridas e sem escolaridade. A violência e as famílias consideradas sem estrutura 

passaram a ser um problema de Estado, não mais das filantropias, como os orfanatos.  

A forma de vida nos subúrbios, com famílias numerosas, fazia com que crianças 

e jovens vivessem privados de condições sociais e econômicas. Por conta disso, muitos 

desses jovens se voltaram à criminalidade, então “a ideia de que a falta de família 

estruturada gestou os criminosos comuns e os ativistas políticos, também considerados 

criminosos, fez com que o Estado passasse a chamar para si as tarefas de educação, saúde 

e punição para crianças e adolescentes” (PASSETTI, 2000, p.348). 

Uma das medidas adotadas pelo poder público foi retirar das ruas as crianças que 

viviam nelas, pois causavam desconforto à população. Elas eram levadas para asilos 

mantidos pelo governo, sob o compromisso de educar e profissionalizar, mas realmente 

a intenção era retirar esses sujeitos do convívio social. Houve intervenções de 

profissionais de saúde, com um trabalho voltado especialmente para a criança pobre, de 

cuidados com a higiene e até punições caso desrespeitassem as regras de higienização 

(PASETTI, 1995). 

As creches que foram surgindo na Europa no final do século XIX e no Brasil um 

pouco mais tarde foram criadas para atender especialmente a demanda de crianças que 

necessitavam de assistência. Kuhlmann Jr. (2000) aborda que foi através das descobertas 

no campo da microbiologia, que foram viabilizadas formas de amamentação artificial, 

fazendo com que a creche encontrasse condições para se difundir, pois anteriormente era 

atribuída às mães os cuidados e educação dos bebês, além dos índices de doenças e 

mortalidade que eram muito altos. Como a condição de alimentar passa a não ser 

exclusiva das mães, as creches se difundem internacionalmente e chegam ao Brasil. Ao 

longo do tempo proliferam-se e muitas instituições mantenedoras de creches chegaram a 
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ter profissionais da área educacional (KUHLMANN JR, 2000). Os atendimentos de 

crianças de quatro a seis anos, na maioria das vezes, eram dados em jardins de infância.  

Outro aspecto que cabe ressaltar é o fato de que, no século XX, a legislação 

trabalhista de 1932 previa que onde trabalhassem mais de trinta mulheres deveria ter uma 

creche. Portanto, as primeiras legislações que apontam para o direito a espaços para o 

cuidado de crianças pequenas não vêm do campo da educação. Conforme aponta 

Kuhlmann Jr. (2000), este modo de educação voltado para crianças bem pequenas, não 

fez parte de uma intenção de educação. Sobre isso, Bujes (2002, p.58) afirma que este 

novo modo de educação das crianças pequenas: 

 

Foi proposto como solução para resolver/minimizar os problemas sociais 

e morais atribuídos à pobreza. Esteve, em suas origens, associado a uma 

visão pejorativa das classes populares, vistas como ameaçadoras do 

equilíbrio social. A instituição, se atentarmos para o que nos diz Foucault, 

nasceu associada a um movimento em prol da vida ou, para utilizar suas 

palavras “fazer viver. 

 

Essa forma de atendimento à infância pobre, principalmente às crianças que 

estavam nas ruas, foi concomitante ao processo de escolarização de massas.  Lockmann 

e Mota (2010, p.103) acrescentam que “esse processo de escolarização das massas 

aparecia articulado a um projeto mais amplo de progresso da nação e de higienização da 

cidade. Para o sucesso desse projeto, era fundamental agir sobre a infância”. Ao trazer os 

sujeitos para dentro da escola, observa-se as estratégias de conduta dos indivíduos. Ao 

gerir e controlar os corpos, em relação à saúde e à higiene, demonstra a assistência dentro 

de espaço escolar, através da necessidade do gerenciamento higienista e sanitário. 

Com a expansão do sistema capitalista no século XX, evidencia-se o aumento da 

população vulnerável, excluída e marginalizada. Houve também um crescimento de 

entidades privadas ligadas, principalmente à Igreja Católica, para atender os órfãos, 

delinquentes e abandonados para doutrinar e moralizar. 

A partir desse período, surgiram outras formas de atendimento à infância através 

de Decretos, Códigos e serviços com intuito de “preservar” a infância através da 

prevenção, instrução e correção.  A criança deveria ser educada porque seria o futuro da 

nação, mas, em se tratando da criança pobre, o objetivo era “moldá-la para a submissão” 

(RIZZINI, 2008, p.29), pois no modelo capitalista, era necessário ter esse tipo de mão-

de-obra nas relações de produção. 
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Com a necessidade de oferecer escolarização aos sujeitos pobres, a educação passa 

a ser a ferramenta para diminuir os riscos da sociedade. A escola vai ser responsável por 

instruir valores às classes mais pobres, para ensinar-lhes bons hábitos e costumes, gerindo 

os riscos.  No que diz respeito à educação das crianças pequenas, Kuhlmann Jr (2000) 

aponta que as propostas de educação popular efetivadas pelos congressos e exposições 

internacionais74  não pretendiam lançar grandes investimentos na educação dos mais 

pobres: 

A concepção da assistência científica, formulada no início do século XX, em 

consonância com as propostas das instituições de educação popular difundidas 

nos congressos e nas exposições internacionais, já previa que o atendimento da 

pobreza não deveria ser feito com grandes investimentos. A educação 

assistencialista promovia uma pedagogia da submissão, que pretendia preparar 

os pobres para aceitar a exploração social. O Estado não deveria gerir 

diretamente as instituições, repassando recursos para as entidades 

(KUHLMANN JR., 2000, p.8). 

 

Com tal perspectiva percebe-se a proliferação de denominações que começam a 

ser utilizadas para fazer referência às crianças pobres. Um destes termos é menore. Rizzini 

(2008) em seu livro sobre a história das políticas públicas para a infância no Brasil, 

ressalta que até os anos de 1900 não havia distinção entre as fases da infância e 

adolescência, o termo infância era utilizado até completar a maioridade e o termo menor 

era utilizado por todos que não tivessem completado a maioridade. No início do século 

XX, aparecem os termos púbere, para rapaz e rapariga, associando essas formas à 

criminalidade. 

O termo delinquência juvenil aparece também no início do século XX. O termo 

menor adquire uma conotação diferente da anterior, conforme Rizzini (2008, p.134) “ 

torna-se uma categoria jurídica e socialmente construída para designar a infância pobre – 

abandonada (material e moralmente) e delinquente. Ser menor era carecer de assistência, 

era sinônimo de pobreza, baixa moralidade e periculosidade”. 

Essas denominações que vão aparecendo a partir do início do século XX nos 

suscitam a pensar sobre as mudanças nas formas de perceber a infância neste contexto 

                                                 
74 Moysés Kuhlmann Jr.(2011)  em seu livro Infância e Educação Infantil- uma abordagem histórica, aborda 

que os congressos e exposições internacionais, no século XIX, tinham o objetivo de apresentar propostas 

que abrangessem o conjunto das relações sociais em que os trabalhadores e a população pobre das cidades 

estivessem envolvidos. “procurava-se prever a educação da infância e do adulto, a casa em que fossem 

morar, os móveis e a alimentação”. (KUHLMANN JR. 2011, p.58) 
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aqui no Brasil. Percebe-se, com tais denominações, uma necessidade de descrever em 

minúcias de que infância se fazia referência ou estava se tratando. A partir da 

caracterização da criança ou jovem, que era realizada por meio de investigações 

detalhadas, definia-se o tipo de atendimento, assistência ou tutela que seria mais indicado 

(RIZZINI, 2008). 

No caso da infância pobre, até hoje o que vemos são programas, políticas, projetos 

assistenciais com intencionalidades biopolíticas, gerindo os riscos de uma determinada 

população. Pode-se pensar sobre os interesses nos “menores”: protegê-los ou moldá-los 

para o convívio social, protegendo a população das suas possíveis ameaças? Com 

estratégias de controle e normalização, através do governamento, são lançadas formas de 

condução de seus possíveis campos de ação. As proposições acima elencadas demonstram 

ações para governar cidadãos, utilizando-se das políticas públicas como estratégia. 

Após discorrer sobre um pouco da história da infância e quais foram as primeiras 

formas de assistência às crianças, nosso intuito foi mostrar como a infância foi ganhando 

espaço no decorrer dos anos, através das políticas públicas. Nesse sentido, procuramos 

apontar alguns dos deslocamentos que foram ocorrendo no decorrer da história da 

infância, especialmente demonstrar o quanto as crianças foram ganhando visibilidade no 

campo das políticas públicas, vista como sujeito de direitos, tornando-se alvo de 

governamento desde o nascimento.  
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RESUMO 
O presente trabalhado apresenta os resultados de uma pesquisa realizada em um Ambiente de 

Aprendizagem em Arte de uma Escola Municipal de Educação Infantil na cidade de Rio Grande 

– RS. Nesta pesquisa buscamos identificar a presença dos aspectos da cultura regional nas 

situações cotidianas vivenciadas por um grupo de crianças de quatro anos de idade no Ambiente 

de Aprendizagem em Artes e Ciências Naturais. Trata-se de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, tendo o estudo de caso como importante elemento de compreensão do ambiente 

pesquisado bem como a observação e o registro em caderno de campo como as estratégias 

utilizadas para a produção de dados. A inserção no Ambiente de Aprendizagem em Artes permitiu 

identificar a utilização desse ambiente para registro através de diferentes modos e linguagens do 

trabalho realizado com projetos, e também a possibilidade de descobertas e brincadeiras através 

das produções e criações artísticas das crianças. A análise dos dados foi realizada a partir dos 

seguintes autores: Richter (2004), Edwards, (1999), Duarte Júnior (1981), Horn (2007), Ostetto 

(2000), Rinaldi (2012), Brougère (1998). Os resultados expressaram que a presença da família 

pode ser considerada como uma das formas de inserção da cultura regional na escola, promovendo 

a convivência com diferentes pessoas e ampliando desta forma o repertório de vivências e 

aprendizados das crianças. Os resultados também evidenciaram a utilização das datas 

comemorativas nas situações cotidianas do Ambiente de Aprendizagem em Arte e Ciências 

Naturais, neste aspecto, levando em consideração a documentação abordada no estudo e os 

referenciais utilizados, consideramos também como uma possibilidade de inserção e apropriação 

da cultura regional na escola. 
 

Palavras chave: Ambiente de aprendizagem; Educação Infantil; Cultura Regional. 

 

 

Introdução 

 Neste artigo discutimos sobre os aspectos da cultura regional no cotidiano escolar, 

com foco na expressividade de um grupo de crianças de quatro anos de idade, em uma 

turma de pré-escola, de uma Escola Municipal de Educação Infantil em Rio Grande (RS). 

 Um dos motivos que nos levou a investigar sobre essa temática foi a alteração da 

Lei de Diretrizes e Bases – LDB nº 9394/96, pela Lei nº 12.287/2010, mais 

especificamente, no que está estabelecido no artigo nº 26: “O ensino de arte, 
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especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 

obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 2010, p. 1). Sem alterar, contudo, outra 

redação na LDB anterior a qual dispõe que: 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 

dos educandos. (BRASIL, LDB, 1996, p.19) 
 

 Considerando tanto a LDB de 1996, como a alteração instituída pela Lei nº 12.287 

em 2010, fica claro que além de uma base nacional, aspectos regionais e locais são 

ressaltados como parte do currículo para todas as etapas da Educação Básica.  

 No caso específico da Educação Infantil, em 2010 foram publicadas novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI. Trata-se de um 

documento que tem como propósito orientar o trabalho junto às crianças de 0 a 5 anos de 

idade na Educação Infantil. Conforme consta neste documento, a elaboração das 

propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil: 

[...] devem ter dentre seus objetivos a garantia de acesso a processos de 

apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de 

diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à 

confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação 

com outras crianças. (BRASIL, DCNEI, 2010, p.20) 
  

Entendemos, a partir do excerto anterior, que as “linguagens artísticas” estão 

contempladas pelas DCNEI por meio da “apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos de diferentes linguagens”, especialmente quando na sequência do 

documento é indicado que as práticas pedagógicas “[...] favoreçam a imersão das crianças 

nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros de 

expressão, gestual, verbal, plástica, dramática e musical” (BRASIL, DCNEI, 2010, p.27).   

 Além disso, a recomendação expressa nesse documento é de que, na Educação 

Infantil, a inserção das crianças nas diferentes linguagens artísticas ocorra por meio das 

interações e das brincadeiras, as quais são apresentadas como eixos norteadores da 

proposta pedagógica. 

 As DCNEI sugerem ainda, que as experiências proporcionadas no cotidiano da 

Educação Infantil “[...] promovam o relacionamento e a interação das crianças com 

diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, 

dança, teatro, poesia e literatura” (BRASIL, DCNEI, 2010, p.28).  
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Considerando essas questões normativas e legais voltadas para a Educação 

Infantil, interessa-nos conhecer como os aspectos locais e regionais são vivenciados pelas 

crianças no cotidiano da Educação Infantil. Para tanto, acompanhamos, no primeiro 

semestre do ano de 2015, um grupo de crianças de quatro anos de idade de uma Escola 

Municipal de Educação Infantil, mais especificamente, nas rotinas realizadas no 

Ambiente de Aprendizagem das Artes Plásticas e Ciências Naturais.  

 O caminho metodológico desta investigação, seguiu os princípios da pesquisa 

qualitativa considerando os referencias propostos por Bogdan e Biklen (1994). Dentre os 

princípios que caracterizam essa perspectiva de pesquisa, destacamos que “na 

investigação qualitativa a fonte de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador 

o instrumento principal” (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p.47). 

 A descrição dos dados produzidos por meio de relatos das observações em campo, 

registros fotográficos, documentos da escola e observação e transcrição de vídeos, 

também evidenciam o caráter qualitativo da pesquisa (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 

48). 

 Tendo em vista que nosso interesse é pelo processo desenvolvido ao longo da 

produção de dados, e não pelos os resultados ou produtos, focamos no Ambiente de 

Aprendizagem em Arte e Ciências Naturais, em seu espaço, nos materiais utilizados, nas 

proposições de atividades, buscando, dessa forma, identificar a presença de aspectos da 

cultura regional. 

 Trata-se de uma escola que nasceu como uma instituição filantrópica, onde atendia 

crianças de seis meses a seis anos de idade, com o apoio da Prefeitura Municipal do Rio 

Grande, que cedia professores para comporem o quadro de profissionais da instituição. 

Em 1999, essa instituição passou a integrar o quadro de escolas da Prefeitura Municipal 

do Rio Grande 

  Atualmente são atendidas em torno de 120 (cento e vinte) crianças, na faixa-etária 

de zero a cinco anos de idade; nela trabalham vinte professoras, duas coordenadoras 

pedagógicas e oito atendentes 

 A partir de 2014, a escola optou pela organização em forma de ambientes de 

aprendizagem, como uma maneira de contornar a falta de espaço e proporcionar 

diferentes vivências para as crianças, pois algumas delas permanecem na escola das 8 

horas às 17 horas.  
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 Essa maneira de organização em ambientes de aprendizagem foi registrada no 

“Projeto Cantos e Recantos”, organizando pelos gestores da instituição, cujo o objetivo 

geral é “Oferecer ambientes de aprendizagem diversos, de forma a contribuir para a 

efetivação do cuidado e educação das crianças de 0 a 6 anos incompletos”. (PROJETO 

CANTOS E RECANTOS, 2012, p.3, grifo das autoras). 

 Na configuração diária do projeto, as turmas circulam em diferentes ambientes, 

obedecendo a um cronograma de horários. O que possibilita às crianças vivenciarem os 

diferentes ambientes de aprendizagem da escola, com intervalos de tempo diferenciados, 

pois os horários são flexíveis às necessidades das crianças e à proposta de trabalho 

planejada pela professora. Esses ambientes são: dormitório e sala de higiene; ambiente de 

leitura, teatro e fantoches; ambiente do brinquedo; ambiente de música e atividades 

físicas; ambiente de artes plásticas e ciências naturais. 

 A seguir, apresentamos o aporte teórico que conduziu nossas problematizações e 

reflexões, especialmente, no que se refere a cultura e aspectos regionais. Na sequência, 

descrevemos o que o cotidiano da Educação Infantil revelou nesta pesquisa e as 

respectivas problematizações. 

 

Cultura regional e arte.... possíveis intersecções  

 Entendemos que identificar a presença dos aspectos da cultura regional nas 

situações cotidianas, vivenciadas por um grupo de crianças de quatro anos de idade, no 

Ambiente de Aprendizagem em Artes e Ciências Naturais, não é uma tarefa simples.

 Desse modo, procuramos compreender, inicialmente, o que seria a “cultura 

regional” expressa nos documentos oficiais e a sua importância tanto no ambiente escolar, 

quanto na formação das crianças e dos cidadãos.  

 Contudo, é necessário compreender que, ao desenvolver um trabalho que valorize 

a cultura de uma determinada região, desenvolve-se também uma noção de identificação 

cultural dos sujeitos. Isso porque, ao conhecer e apropriar-se da cultura na qual está 

inserido, o sujeito, provavelmente, ampliará seu sentimento de pertencimento àquela 

localidade. A esse respeito, Ana Mae Barbosa destaca: 

A arte na educação, como expressão pessoal e como cultura, é um importante 

instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento individual. 

Através da arte, é possível desenvolver a percepção e a imaginação para 

apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, 

permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a capacidade criadora 

de maneira a mudar a realidade que foi analisada (BARBOSA, 2010, p.100). 
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 Quando o indivíduo conhece sua própria cultura, ele desenvolve também sua 

capacidade crítica para compreender a realidade e transformá-la, desconstruindo e 

construindo a partir do novo conhecimento. Barbosa (2005, p. 293) denomina isso de 

“processos criadores desenvolvidos pelo fazer e ver Arte”. 

 Em relação à cultura, Brougère (1998) defende que a brincadeira possibilita um 

espaço de criação cultural de grande importância. Isso porque brincando, a criança tem a 

possibilidade de “criar e entreter uma relação aberta e positiva com a cultura”. 

(BROUGÈRE, 1998, p.1) 

 Brougère (1998) considera o jogo uma atividade cultural que pressupõe a 

necessidade de determinados aprendizados, capazes de desenvolver, na criança, a 

apropriação da capacidade de brincar. O autor sugere ainda a hipótese da existência de 

uma cultura lúdica, sendo compreendida como “um conjunto de regras e significações 

próprias do jogo e que o jogador adquire e domina no contexto de seu jogo” 

(BROUGÈRE, 1998, p.3). 

 Ostteto (2014), defende que as linguagens expressivas envolvem conhecimentos 

de arte e de cultura, traduzidos muitas vezes em educação estética ou na relação 

educação/infância/arte. Sendo que “fazer é fazer-se, dar forma é formar-se, dizer é narrar-

se, desenhar é designar-se” (OSTTETO, 2014, p. 6).  

 A perspectiva de Ostteto reafirma a necessidade de possibilitarmos diversas 

experiências para as crianças através de diferentes sentidos na Educação Infantil, a fim 

de ampliarmos as possibilidades de sentimentos e sensações.  

 A prática escolar em Artes, na Educação Infantil, além de propiciar às crianças o contato com 

diferentes materiais, o qual é impregnado de muitos significados para elas, gerando produções artísticas 

que revelam, de certa forma, o contexto no qual estão inseridas e, possivelmente, indícios da cultura de sua 

região. 

 Duarte Junior (1981) pontua que o surgimento da cultura é o próprio aparecimento do homem na 

Terra, mais especificamente quando o homem passa a denominar o mundo através da oralidade, ou ainda 

através de sons, quando passa a simbolizá-los, e ainda quando imprime, em tais elementos, o sentido de 

instrumentos, ele se torna humano. Tornando-se humano, traça o que chama de primeiros “produtos 

culturais”, criando elementos significativos e dando, assim, sentido para sua vida. A respeito da produção 

cultural, o autor destaca que: 

Criar cultura é, portanto, humanizar a natureza, ordenando-a e atribuindo-lhe 

significações expressivas dos valores humanos: criar a cultura é concretizar tais 

valores. Fora de um ambiente cultural não existem seres humanos, isto é, o 

homem não pode existir enquanto tal senão através da cultura. É nela que nos 

tornamos humanos, que aprendemos a organizar e construir o mundo, 

atribuindo-lhe significações (DUARTE JÚNIOR, 1981, p.47). 
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 Duarte Júnior refere-se, no excerto anterior, a uma relação indissociável entre o 

homem e a cultura, interdependência que “ensina”, através de exemplos e da própria 

convivência com outros seres humanos, como devemos nos comportar, o que comer, 

atitudes consideradas corretas e aceitáveis em uma determinada cultura. Considerando as 

transformações ocorridas na sociedade, o homem vai se transformando, assim como a 

cultura. 

 Desse modo, em uma cultura, esses “aprendizados” e intercâmbios são 

estabelecidos também pela linguagem, considerando a língua falada, comum em uma 

mesma cultura, permitindo, com isso, a existência do sentimento de identidade cultural. 

O que Duarte Júnior (1981, p.53) caracteriza “por indivíduos que nascem, aprendem e 

constroem o mundo dentro de uma mesma cultura”, e que, de certa forma, guardam entre 

si essa identidade. 

 Considerando também a existência de diversas culturas, a arte-educadora Ivone 

Mendes Richter (2003) realizou um estudo sobre o ensino intercultural das Artes Visuais 

na escola. Nele, a pesquisadora tece esclarecimentos relevantes a respeito do termo 

multiculturalidade: 

Historicamente, o termo “multiculturalidade” não é de forma alguma um termo 

pacífico e de sentido único. Muitos (as) autores (as) que têm tratado da 

educação multicultural afirmam que esse termo é bastante recente, embora o 

fenômeno como tal não o seja. [...] Esse termo tem sido utilizado como 

sinônimo de “pluralidade ou diversidade cultural”, indicando as múltiplas 

culturas hoje presentes nas sociedades complexas. No entanto, é a denominação 

de “multicultural” que se encontra consagrada na literatura, tanto na área da 

educação quanto da arte-educação, pois é dessa forma que a questão da 

diversidade vem sendo estudada e discutida há muito tempo. Atualmente vem 

sendo utilizado o termo “interculturalidade”, que implica uma inter-relação de 

reciprocidade entre culturas. [...] Esse termo seria, portanto, os mais adequados 

a um ensino-aprendizagem em artes que se proponha a estabelecer a inter- 

relação entre os códigos culturais de diferentes grupos culturais. No entanto, 

convivemos hoje todas essas denominações, aparecendo como sinônimos. 

(RICHTER, 2003, p.19) 
 

 Os termos estabelecidos pela autora destacam que as questões relacionadas às 

diversas culturas vêm recebendo destaque no campo das pesquisas no ensino da Arte. 

Nesse sentido, a cultura vem sendo compreendida na escola como “educação 

multicultural”. 

 Richter (2002, p.25) descreve a educação multicultural como sendo o processo no 

qual um indivíduo é capaz de desenvolver competências em múltiplos sistemas, tornando-

se capaz de “perceber, avaliar, acreditar e fazer”. A definição proposta por Richter surge 

de dois conceitos emprestados à antropologia: a educação e a cultura. 
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 A educação, por sua vez, propõe os processos nos quais a cultura é transmitida 

aos sujeitos. A cultura “envolve o que é criado pelo ser humano”, como, por exemplo, 

roupas, artefatos, objetos, comportamentos e pensamentos. 

 Com relação ao papel do educador e da escola no processo de enculturação, 

Richter expressa que: 

Os (as) educadores (as) devem criar ambientes de aprendizagens que 

promovam a alfabetização cultural de seus (suas) alunos (as) em diferentes 

códigos culturais, a compreensão da existência de processos culturais comuns 

às culturas, e a identificação do contexto cultural em que a escola e a família 

estão imersas. Este último aspecto não deve ser descuidado, pois a escola, como 

instituição formal, deve também desenvolver capacidades específicas, voltadas 

para atuação na sociedade em que o estudante está, vive e à qual pertence. 

(RICHTER, 2002, p.28) 
 

 Neste sentido a autora explicita a possibilidade de que seja através do papel dos 

educadores que se desenvolve o acesso à determinada cultura, no que se refere aos 

códigos e processos culturais no qual as crianças estão inseridas.  

 Desta forma, expomos na seção seguinte alguns momentos do cotidiano no 

Ambiente de Aprendizagem em Arte e Ciências Naturais da E.M.E.I investigada. 

 

O cotidiano da escola: local onde as coisas acontecem 

 Nos dados produzidos a partir de vinte horas de observações realizadas no 

Ambiente de Aprendizagem em Arte e Ciências Naturais da EMEI Oscar de Moraes, é 

possível afirmar que não identificamos de forma explícita a presença de aspectos da 

“cultura regional”. No entanto, foi preciso uma reflexão mais aprofundada para 

compreender melhor de que forma eles se manifestaram.  

 Cabe destacar, que pelos limites deste texto, não apresentaremos o volume de 

dados produzidos ao longo da pesquisa, mas sim, focaremos em situações vividas pelas 

as crianças do Nível IB, que envolvem o projeto “Nossa casa, nossos sonhos”. Isso porque 

as crianças ganharam uma casinha e pediram para a professora que nela tivesse móveis 

semelhantes aos existentes em uma casa. Então, as crianças tiveram a ideia de pedir para 

que as famílias as ajudassem a confeccionar os móveis para a casinha. Identificamos nesse 

contexto grande potencialidade para refletirmos sobre a cultura regional.  

 Segundo relatos das crianças e da professora, os adornos para a casinha foram 

confeccionados com o auxílio das famílias e, dessa forma, criaram sofá, televisão, 

quadros, cortinas, tapetes, enfeites, mesa, etc. A participação das famílias na execução de 

uma atividade pensada pelas crianças e pela professora evidencia que a dinâmica escolar 
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desta EMEI favorece o contato e a participação das famílias em momentos do cotidiano 

da escola. 

 Barbosa (2008) destaca importância da participação da família na escola, 

pontuando o seguinte:  

[...] Compete a cada escola e a cada grupo de alunos construir seu próprio 

projeto pedagógico. Nesse sentido, pensar a escola como comunidade 

educativa, que inclui em seus projetos a participação da família e da 

comunidade, significa ampliar as fronteiras sociais. É preciso ver esse espaço 

educativo na contemporaneidade como lugar de criação cultural e não apenas 

de divulgação de saberes; de experimentação e não de sacralização do 

instituído; de procura de sentidos e não de fixação, de padronização de 

significados. O ensino perde seu caráter mecânico e arbitrário para converter-

se na aprendizagem do funcionamento da vida. (BARBOSA, 2008, p.89, 

GRIFO NOSSO) 
 

 Nesse excerto, em que a autora ressalta que a construção do projeto cabe à escola 

e aos alunos, abre também espaço para a participação das famílias. E no caso da turma 

observada, percebemos que as crianças já estavam habituadas à parceria com as famílias, 

pois, ao pedirem para a professora que as famílias as ajudassem, já sabiam que poderiam 

contar com tal ajuda e também com a aceitação da professora e a abertura da escola para 

que fosse executado o trabalho. Ou seja, essa prática é habitual na escola. 

 Outros pontos relevantes a serem destacados no excerto de Barbosa referem-se à 

escola ser percebida como um lugar de “criação cultural e não apenas de divulgação de 

saberes”. Desse modo, a escola é propensa à criação cultural, concebida como um espaço 

que pode instituir novos pensares e produções, capaz de proporcionar a experimentação 

de diversas possibilidades e, dessa forma, encontrar sentido para o que aprendemos e 

vivenciamos dentro e fora da escola. 

 Com relação às articulações entre a família e a escola, as autoras Gandini e 

Edwards (2002) destacam que:  

Dar a devida atenção ao relacionamento é uma atitude coerente com as últimas 

pesquisas realizadas no campo do desenvolvimento infantil. Abandonamos 

teorias que se concentravam apenas no desenvolvimento individual e passamos 

a adotar outras que consideram as crianças no contexto em que vivem. O 

desenvolvimento infantil é atualmente considerado um processo de construção 

social que ocorre no contexto de relacionamentos íntimos e significativos com 

adultos e com os colegas. Não há dúvidas de que uma rede rica e coesa de 

relacionamentos interpessoais representa para as crianças um grande potencial 

de crescimento. (GANDINI, EDWARDS, 2002, p.125). 
 

 Percebemos que os relacionamentos na escola, estabelecidos entre as crianças e 

suas famílias, enriqueceram as situações de aprendizagem possibilitam um ambiente de 

aproximação. No caso da produção coletiva, realizada no Ambiente de Aprendizagem em 

Artes e Ciências Naturais, além de ser um momento significativo para as crianças, uma 
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vez que foi proposta por elas a participação das famílias, formou-se também uma relação 

de amizade entre as famílias que vivenciaram a atividade. 

 Para Rinaldi (2002), o foco do processo educativo é a criança, mas evidencia a 

necessidade de valorização do trabalho conjunto com as famílias. Ainda segundo a autora, 

essas relações são necessárias ao aprendizado e ao convívio e respeito às diferenças 

culturais, étnicas e sociais. 

 Através da participação das famílias no ambiente da creche, as crianças também 

aprendem a se relacionar com pessoas diferentes de seus familiares e professores, 

possibilitando, com isso, o respeito à diversidade cultural, religiosa e social.  

 No que se refere à cultura regional, é uma oportunidade para as crianças terem 

seus primeiros contatos com a cultura de uma região por intermédio das famílias, 

começando pelo ambiente familiar e pela comunidade onde estão inseridas. Isso foi 

evidenciado no projeto “Nossa casa, nossos sonhos”, em que as vivências em uma casinha 

de brincar foram capazes de proporcionar diversos conhecimentos a respeito da cultura 

de uma região, através de brincadeiras. 

 A Figura 1 demostra a casinha que as crianças ganharam e que deu origem ao 

projeto “Nossa casa, nossos sonhos”.  

Figura 3 – Casa doada para a turma  

 

Fonte: Material produzido no decorrer da pesquisa  

  

 No texto que está disposto na porta do Ambiente de Aprendizagem em Artes e 

Ciências Naturais, o qual contém a expressão “registro dos projetos”, indicando que tais 

registros poderiam ser feitos através de pinturas, desenhos, modelagens, confecção de 

brinquedos e móbiles para outros ambientes. 
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 Apresentamos nas figuras 2 e 3 alguns registros realizados pelas crianças e suas 

famílias no desenvolvimento do projeto “Nossa casa, nossos sonhos”. 

 

Figura 2 e 3 – Desenho coletivo: quadro confeccionado para a casa 

 

 

Fonte: Material produzido no decorrer da pesquisa 

 

 As figuras 2 e 3 mostram um trabalho coletivo realizado por meio do desenho, 

com a utilização de colagens de diferentes materiais que compõem a borda da produção.  

A capacidade de representação que nos distingue dos outros seres, essa capacidade de 

construir significado através da expressão em diferentes linguagens. Segundo Sandra 

Richter: 

É entre os dois e sete anos de idade, período simbólico por excelência no 

desenvolvimento humano, que a criança conquista a capacidade de imaginar. 

Capacidade representacional, notável, pois liberta do contexto espaço-temporal 

imediato, vai conquistando gradual e progressiva possibilidade de ir até a 

fantasia, vivê-la intensamente e voltar à realidade sem se fixar na situação 

imaginada. (RICHTER, 2004, p. 56) 
 

  Desse modo, a criança é capaz de manifestar por meio do desenho e da utilização 

de instrumentos coloridos, aquilo que vê, sente, sonha, fantasia ou vivencia. Além disso, 

expressa, ludicamente, experimentos com cores e formas, tendo a possibilidade de 

compartilhar sua produção com outras crianças e adultos. 

 Notamos no Ambiente de Aprendizagem em Arte e Ciências Naturais, a 

valorização do real, daquilo que é vivenciado pelas crianças. Por isso, a necessidade de 

representação de situações significativas dos projetos. Nesse sentido, percebemos a 

prática cultural na ação de ver e de sentir e na possibilidade de interpretar e representar o 

que foi visto e vivido na escola. 
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 Na abordagem de Reggio Emilia75, a representação e a expressão dos projetos 

envolvem uma gama de experiências, explorações e expressões de diferentes maneiras, 

seja pela oralidade, por movimentos, músicas, desenhos, ou qualquer outro tipo de 

manifestação expressiva. A arte e estética são percebidas: 

[...] como uma parte central da maneira como as crianças percebem e 

representam seu mundo. A arte não é vista como uma parte separada do 

currículo, mas ao invés disso é vista como uma parte integral da aprendizagem 

cognitivo-simbólica plena da criança em desenvolvimento. O trabalho das 

crianças não é casualmente criado, mas é o resultado de uma exploração guiada 

de temas e eventos relevantes para a vida das crianças e comunidade mais 

ampla. (EDWARDS, 1999, p.254) 
 

 É pertinente destacar, no excerto em destaque, o segmento que expressa a 

presença da arte na integralidade do currículo, proporcionando aprendizagem cognitivo-

simbólica do desenvolvimento da criança.  

 Tornando desta forma a arte indissociável do currículo escolar, não como um 

momento em que as crianças irão “ter aula de artes”, mas sim, um momento pleno de 

produção e criação planejados e de relevância para as crianças. Como podemos perceber 

nas imagens que seguem. 

Figuras 4 a 9 – Algumas produções conjuntas das famílias e crianças 

 

Figura 4 – Enfeites para a casa   Figura 5 – Tapete 

 

                                                 
75ReggioEmilia é uma cidade de 130.000 habitantes na região próspera e progressista de Emilia Romagna, 

no nordeste da Itália. Seu sistema municipal de educação para a primeira infância tornou-se reconhecido e 

aclamado como um dos melhores sistemas de educação do mundo. (EDWARDS, CAROLYN, 1999, p.21) 
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Figura 6 – Cortina   Figura 7 –  Mesa de canto e enfeite 

 

 

Figura 8 – Móbile   Figura 9 – Quadro 

FONTE: Arquivo da autora 

 

  As produções destacadas nas figuras anteriores também deixam indícios da cultura 

na qual estamos inseridos, ou seja, daqui a algum tempo, caso outra pessoa visualize tais 

imagens, poderá encontrar vestígios da época em que as embalagens possuíam 

determinados formatos (Figuras 7, 8 e 9), ou dos tipos de tecidos utilizados (Figuras 5, 6, 

7 e 9) ou até mesmo sinais de como vivíamos nesse período e da maneira como 

organizávamos nossas vidas e casas. 

 Nas brincadeiras observadas, as crianças tinham liberdade de mover esses 

elementos na casinha, podiam tirar da casa, trocar de lugar, explorar e brincar de maneira 

livre. Ou seja, as produções artísticas confeccionadas para compor a casinha serviam de 

brinquedos. Foram pedidos, aceitos e explorados pelas crianças, adquirindo um valor 

inestimável também porque criados com a utilização de sucatas, conchas e materiais 

recicláveis, que poderiam ser deixados de lado na escola e acabar sendo descartados. 

 É interessante destacar a valorização dada pela professora aos materiais trazidos 

pelas crianças, como, por exemplo, as conchas (Figuras 4 e 7), as folhas e sucatas 
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utilizadas nas produções realizadas no momento da atividade de avaliação informal com 

as famílias. A esse respeito, Horn (2007) expressa mais uma característica comum, 

detectada em Reggio Emilia: “[...] esses espaços têm uma característica comum, que é o 

acolhimento, sentimento que advém do cuidado e da harmonia na organização dos 

ambientes, na forma de receber os alunos e que se expressa em uma cultura própria [...]” 

(HORN, 2007, p.36). 

 A maneira como as crianças são acolhidas pode ser representada também na 

aceitação e na valorização do que elas levam para a escola, como “relíquias”, a exemplo 

das conchas, que foram pintadas e utilizadas para compor a casinha. 

 A brincadeira do cotidiano, “a casinha”, torna-se também uma forma de criação, 

elaboração de pensamentos, situações, ações e de estabelecimento de conhecimentos e 

vivências capazes de estruturar a brincadeira da vida real. Dessa forma, as crianças 

estavam desenvolvendo a aprendizagem do funcionamento da vida. Percebemos que a 

brincadeira individual ou coletiva pulsava no Ambiente de Aprendizagem em Arte e 

Ciências Naturais e, desse modo, consideramos que, para tratar do ambiente, seria 

necessário contemplar as brincadeiras. As descobertas realizadas e proporcionadas pelas 

proposições artísticas da professora desencadeavam, em diversos momentos, brincadeiras 

aprovadas pela professora ou realizadas em momentos de afastamento da mesma. 

 Para Gilles Brougère (1998), o brincar é um espaço de criação cultural de grande 

importância. Isso porque é na brincadeira que a criança terá a possibilidade de “criar e 

entreter uma relação aberta e positiva com a cultura”. (BROUGÈRE, 1998, p.1) 

Ainda para esse mesmo o autor "[...] Brincar não é uma dinâmica interna do indivíduo, 

mas uma atividade dotada de uma significação social precisa que, como outras, necessita 

de aprendizagem [...]" (BROUGÈRE, 1998, p.1). 

 

Considerações finais 

 Este trabalho apresentou dados de uma pesquisa que buscou conhecer como os 

aspectos locais e regionais são vivenciados pelas crianças no cotidiano da Educação 

Infantil. Dentre os aspectos identificados ao longo da investigação podemos destacar os 

caminhos trilhados pela implementação dos documentos oficiais relacionados com a Arte 

e a Educação Infantil. Nesta pesquisa em documentos oficiais que foram produzidos a 

fim de que houvesse mais orientações para as práticas educativas nessa etapa da educação 

básica, tomamos conhecimento da alteração no parágrafo segundo do artigo 26 da LDB 
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9394/96 que estabelece que: “O ensino de arte, especialmente em suas expressões 

regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação 

básica [...]” (BRASIL, 2010, p. 1). 

Neste sentido os referenciais teóricos foram extremamente importantes no que se 

refere à concepção de criança estabelecida por autores que defendem a experiência da 

abordagem educacional vivenciada em Reggio Emilia, que concebe a criança como 

protagonista de seu aprendizado. Destacando também o papel da família e dos educadores 

no eixo que norteia a educação em Reggio Emilia. 

No entanto, para além dos referenciais teóricos e da legislação estudada, 

compreendemos que as crianças usam as produções dos momentos de contato com as 

famílias para brincarem. 

Deste modo, esta pesquisa contribui para o campo das Artes e da Educação Infantil 

no sentido de apontar a interdependência entre os indivíduos e a cultura, principalmente 

a cultura de sua região. Podendo esta ser apreendida e significada através do contato entre 

os indivíduos de uma mesma cultura, no caso desta pesquisa, destaco a relevância da 

presença da família na escola como uma importante estratégia de desenvolvimento e 

valorização da cultura regional. 
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RESUMO 
Este trabalho decorre do projeto de tese em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFPEL. O objetivo deste trabalho é problematizar anúncios produzidos pelas 

crianças em relação as práticas educativas da escola. Os colaboradores da investigação são 

quatorze meninos e meninas, do 6º ano do ensino fundamental, da rede pública de ensino de 

Canguçu/RS. O material empírico é constituído por imagens de áudio e vídeo geradas pelas 

crianças e de observações registradas em diário de campo. O campo epistemológico eleito para 

este estudo toma por base os Estudos da Criança (SARMENTO, 2005; 2007; 2009; 2013), da 

Sociologia da Infância (CORSARO, 2011) e da Pedagogia (CANDAU, 2008; 2016). As imagens 

foram transcritas e analisadas a partir da perspectiva interpretativa, anunciando pistas, em relação 

às práticas educativas organizadas pela escola e ressignificadas pelas crianças. Resultados iniciais 

do processo de análise sinalizam elementos para repensarmos a participação das crianças na 

organização das práticas educativas. Nesse processo de resignificação, os movimentos de 

interação e discussão entre as crianças sinalizam dois eixos de análise: práticas vivenciadas no 

campo – saberes do trabalho familiar, práticas educativas da escola – sistematização do 

conhecimento. Estes dois elementos refletem pistas relevantes para que possamos avançar em 

propostas pedagógicas com base na interculturalidade, reconhecendo a escola como espaço de 

culturas heterogêneas, as quais dialogam e acolhem as diferentes formas de ser, estar, comunicar 

e interpretar as práticas educativas organizadas pela instituição. 

 

Palavras-chave: Práticas Educativas. Participação. Crianças  

 

1 – INTRODUÇÃO 

 Este trabalho decorre do projeto de tese em desenvolvimento no Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFPEL. O objetivo deste trabalho é problematizar 

anúncios produzidos pelas crianças em relação às práticas educativas da escola. Os 

colaboradores da investigação são quatorze meninos e meninas descendentes de 

pomeranos e quilombolas, do 6º ano do ensino fundamental, da rede pública de ensino de 

Canguçu/RS. O material empírico é constituído por imagens de áudio e vídeo geradas 

pelas crianças e de observações registradas em diário de campo. 

Aproximando-se do campo dos Estudos da Criança, da Sociologia da Infância e 

da Pedagogia, abordo sobre a reinterpretação das crianças, a partir das práticas educativas 

que organizam e mobilizam as ações na escola. Proponho a construção de um processo 

investigativo que tensione a participação e a interação entre as crianças e, delas, com as 

mailto:luaia.je@gmail.com
mailto:martanornberg0@gmail.com
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professoras como base de comunicação e interpretação ao que é vivido e experienciado 

na instituição. Os interlocutores teóricos eleitos neste estudo, oriundos dos Estudos da 

Criança e da Sociologia da Infância, sinalizam as crianças como atores sociais ativos da 

sociedade. Estas imersas em contextos sociais, políticos, culturais e econômicos 

reinterpretam a realidade pertencente a partir do conjunto de interesses e resignificações 

que constroem na interação com seus pares e com os adultos (CORSARO, 2011). 

O processo metodológico deste recorte do projeto de tese toma por base a 

participação das crianças na geração dos dados e da interpretação realizada a partir das 

imagens de áudio e vídeo e das observações registradas em diário de campo. Para isso, há 

um duplo desafio a ser aceito e enfrentado: a imaginação e a criação de ferramentas 

metodológicas convergentes ao processo investigativo e um redimensionamento da 

identidade enquanto pesquisador, descentralizando sua função de gestor central de todo 

o processo investigativo para sinalizar as crianças enquanto colaboradoras ativas da 

pesquisa. Por isso, assumo a investigação participativa “como um espaço intersubjectivo, 

para onde confluem múltiplas formas práticas, conceptuais, imaginárias e empáticas de 

conhecimento” (SOARES; SARMENTO; TOMÁS, 2005, p. 57). 

O texto estrutura-se em três seções. Primeiramente apresento a perspectiva 

metodológica a qual embasa este estudo. A segunda seção segue discussões teóricas 

oriundas do campo de Estudos da Criança e da Sociologia da Infância. A penúltima  seção 

sinalizo análises realizadas a partir dos dados gerados. Por fim construo movimentos de 

diálogo com autores a partir de dois eixos de análise. Sinalizando a perspectiva 

intercultural como elemento capaz de redimensionar práticas educativas acolhedoras de 

culturas heterogêneas. 

 

2 – CAMINHO METODOLÓGICO 

 Este estudo toma por base a pesquisa qualitativa, de forma que organiza e mobiliza 

as ferramentas metodológicas com a participação das crianças na geração dos dados. O 

material empírico apresentado trata-se de 13:13min de produções de imagens geradas 

pelas crianças no contexto da escola (pátio) e de observações registradas em diário de 

campo. De tal modo, a perspectiva metodológica deste estudo está direcionada para 

“aprender a retratar toda a riqueza das vidas das crianças nos inúmeros contextos em que 

elas se movem” (GRAUE & WALSH, 2003, p. 22). 
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Para isso, é imprescindível estar atento às particularidades concretas quanto à 

participação das crianças em seus contextos, registrando  rigorosamente  as intervenções 

e ações que ocorrem, por meio de um diálogo constante com as crianças sobre o que está 

sendo observado e registrado, pois, como colaboradoras deste processo investigativo, as 

crianças participaram de forma ativa no desenvolvimento da pesquisa. Obviamente, 

entendo que as observações iniciam pelo que é “visível, aquilo que o observador comum 

vê, e depois para aquilo em que não tínhamos reparado, aquilo que o observador comum 

não vê” (GRAUE & WALSH, 2003, p. 129). 

Nessa direção, a análise interpretativa tem sido tomada como método para 

examinar os dados empíricos. Entendo o método de análise interpretativa como potente 

para o desenvolvimento da pesquisa, pois é fruto das interações do pesquisador com as 

crianças, com as professoras e com o contexto investigado, pois os dados “não andam por 

aí a espera de serem recolhidos”; emergem dessa interação do pesquisador com o contexto 

e “das relações com os participantes” (GRAUE & WALSH, 2003, p. 94). O desafio da 

análise interpretativa está em avançar ao invisível, ao que está posto em campo como 

acomodado e autêntico, retardando análises impetuosas e irrestritas. Por isso, a análise 

interpretativa é recursiva, interativa e contextual, pois os “próprios passos do processo 

transmitem informação uns aos outros para que atinja a coerência através da convergência 

de conceitos e experiências” (GRAUE & WALSH, 2003, p. 190). A flexibilidade de 

trabalhar com este método é o que permite aos pesquisadores revisitar pressupostos 

teóricos e metodológicos, avançando em uma investigação coerente e fidedigna. 

Para tratar os dados gerados em campo, farei a transcrição de duas cenas 

produzidas pelas crianças e excertos das observações, dispostos na penúltima seção. Até 

o momento a análise dos dados ocorreu de forma inicial. As produções de imagens estão 

sendo transcritas e revisitadas para, posteriormente, utilizar trechos com as crianças no 

contexto das “Rodas de Diálogo”, a qual “caracteriza-se por ser um momento de 

interpretação da cultura local” (THUM, 2009, p. 153) e, neste contexto investigativo, de 

cultura produzida pelas crianças.  

O movimento participativo das crianças é tomado como fonte para anunciar os 

movimentos de interpretação construídos por elas a partir das práticas educativas 

organizadas e mobilizadas pela escola alinhada as práticas vivenciadas no contexto 

campesino com seus pares e adultos. A participação das crianças na construção de 

ferramentas metodológicas sustenta-se a partir da epistemologia eleita para conduzir este 



421 

 

recorte do projeto, a qual pretende elucidar a potencialidade das vozes e das ações das 

crianças no campo da pesquisa, desmistificando a incapacidade e imaturidade a elas 

atribuídas para realizar processos de interpretação e de transformação social. É necessário 

respeitar o que dizem e pensam as crianças em sua diversidade de maneiras de comunicar, 

expressar e manifestar seus contextos sociais e culturais.  

O desafio de trabalhar com metodologias participativas acentuam-se na tarefa de 

garantir a “presença da criança-parceira no trabalho interpretativo, mobilizando para tal 

um discurso polifónico e cromático, que resulta da voz e acção da criança em todo o 

processo” (SOARES; SARMENTO; TOMÁS, 2005, p. 55). Para isso, há um duplo 

desafio a ser aceito e enfrentado: a imaginação e a criação de ferramentas metodológicas 

convergentes ao processo investigativo e um redimensionamento da identidade enquanto 

pesquisador, descentralizando sua função de gestor central de todo o processo 

investigativo para sinalizar as crianças enquanto colaboradoras ativas da pesquisa. Por 

isso, assumo a investigação participativa “como um espaço intersubjectivo, para onde 

confluem múltiplas formas práticas, conceptuais, imaginárias e empáticas de 

conhecimento” (SOARES; SARMENTO; TOMÁS, 2005, p. 57). 

Entendo que a participação das crianças não se constitui pelo ato de fazer o que 

desejam ou por adquirir os mesmos direitos políticos e civis dos adultos, mas pelo 

movimento de estarem em constante processo de negociação, inserindo as divergências e 

as convergências no diálogo, dizendo o que querem e o que não querem. Explica Catarina 

Tomás, que defende a “indispensabilidade de considerar as crianças como actores sociais 

competentes, obviamente com competências diferentes dos adultos” (2007, p. 55). Cabe 

salientar a urgência de espaços de escuta às crianças; o entendimento de que a 

participação é um direito e, por isso, uma ação democrática. É um processo constituído 

pelas relações “intergeracionais” – crianças-crianças – e “intrageracionais” – crianças-

adultos, crianças-idosos. Esse processo interativo é tanto produtivo quanto criativo, pois 

viabiliza a competência e a capacidade das crianças na formulação de suas interpretações, 

da sociedade, de si própria, dos outros, da escola e do mundo (SARMENTO, 2005).  

 As metodologias participativas problematizam os processos de inclusão das 

crianças na pesquisa: “a participação é, sem dúvida, um fator decisivo e poderoso para 

compreender a exclusão ou inclusão dos cidadãos nos processos de negociação e tomada 

de decisão acerca dos seus quotidianos” (SOARES, 2006, p. 27).  Com esse 

entendimento, a proposta não é de assumir as crianças em primeiro lugar, no contexto da 
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participação, mas de incluir o grupo das crianças na sociedade como cidadãs plenas de 

direitos. A inserção das crianças na pesquisa proporciona um “espaço de cidadania da 

infância, um espaço onde a criança está presente ou faz parte da mesma, mas para além 

do mais, um espaço onde a sua acção é tida em conta e é indispensável para o 

desenvolvimento da investigação” (SOARES, 2006, p. 28). 

No próximo tópico exponho discussões com base no campo de Estudos da 

Criança, da Sociologia da Infância e da Pedagogia. O interesse é articular estas áreas do 

conhecimento de forma propositiva às propostas pedagógicas em diálogo com a 

perspectiva intercultural. 

 

3 – INTERLOCUTORES TEÓRICOS 

 O campo da Sociologia da Infância considera as crianças como atores sociais, 

assumindo a participação das crianças como central na construção de um estatuto social 

da infância. As crianças, e suas participações em cenários sociais, nas últimas décadas, 

vêm ganhando expressividade, tendo a Convenção dos Direitos das Crianças – CDC 

(1989) como documento legitimador desse processo. No artigo 12ª, do referido 

documento, as crianças são reconhecidas como atores sociais e competentes, garantindo 

a sua liberdade e a escuta de sua opinião em relação a assuntos que as afetam, sinalizando 

assim a potencialidade da participação das crianças na sociedade e fortalecendo a 

cidadania infantil. Reconhecer as crianças como competentes em suas ações e 

interpretações proporciona a descentralização da visão moderna, a qual entende a criança 

como “um sujeito unificado, reificado e essencializado – no centro do mundo – que pode 

ser considerado e tratado à parte dos relacionamentos e do contexto” (DAHLBERG; 

MOSS; PENCE, 2003, p. 63). 

 A Sociologia da Infância indica que é preciso atentar para a produção de 

significados construídos pelas crianças a partir da cultura que as rodeia. Esta área de 

conhecimento problematiza os processos conjuntos e coletivos das crianças, bem como a 

utilização do termo socialização, distanciado de uma perspectiva individualista em que 

as crianças necessitam ser preparadas e formadas para, posteriormente, inserir-se no 

mundo adulto. O termo “reprodução interpretativa” (CORSARO, 2011) abrange 

perspectivas inovadoras em relação ao processo socializador. Incorpora a participação 

ativa das crianças na sociedade, sustentando que as crianças não internalizam 

passivamente informações e conhecimentos do mundo adulto. As crianças resignificam, 
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selecionam e incorporam esses saberes, produzindo suas próprias culturas de forma 

inventiva e criativa (CORSARO, 2011, p. 31).  

Os estudos de Manuel Jacinto Sarmento também problematizam a necessidade 

de estar atento às crianças do presente. O autor diz que necessitamos investigar e 

compreender as crianças “naquilo que são, no presente, a partir de seu próprio contexto e 

sua forma específica de ser” (2013, p. 19). No campo dos Estudos da Criança, a 

Sociologia da infância é entendida como “uma disciplina científica”, a qual conduz a uma 

ruptura da visão fragmentada e reducionista da criança, afirmando a superação das 

dicotomias que tendem a reduzir as infâncias a momentos de ingenuidade e incompletude.  

É urgente o despir-se de conceitos (pré) estabelecidos que constituem 

concepções adultocêntricas em relação às crianças, as quais muitas vezes são vistas como 

sujeitos passivos da cultura que as cercam. Dessa forma, podemos “teorizar o social a 

partir de um ponto de vista das crianças” (KOSMINSKY, 2010, p. 128). Conceber a 

pesquisa, tendo como centro as crianças e seus pontos de vista, significa “examinar, 

analisar e explicar os mundos que as crianças conhecem porque vivem aí dentro; e ligar 

as vidas das crianças à organização cotidiana habitual das relações sociais”, em especial 

das interações que realizam com os adultos na escola (KOSMINSKY, 2010, p. 128). A 

pesquisa com crianças torna-se muitas vezes um desafio; portanto, é necessário “resgatá-

las do silêncio e da exclusão, e do fato de serem representadas, implicitamente, como 

objetos passivos” (ALDERSON, 2005, p. 423). Com isso, é potente atentar para a 

participação das crianças na escola, torná-las inclusas das ações e propostas das ações 

educativas. Trazer as crianças como colaboradoras pensantes e competentes na 

reorganização pedagógica permite apostar na capacidade que possuem de reinterpretar e 

produzir outras formas de pensar contextos educativos. 

Nessa direção, é preciso compreender como a escola consolida a participação 

social e cultural das crianças por meio de suas práticas educativas. Práticas cotidianas que 

organizam a escola e suas ações, como as aulas, o recreio, o refeitório, os torneios de 

futebol entre as escolas. Essas ações educativas reiteram a escola como um espaço sócio-

cultural permeado pela identidade cultural da região e pelos sujeitos que nela atuam. O 

intento é discutir a escola como um “fórum na sociedade civil em que as crianças e adultos 

participam juntos em projetos de importância social, cultural, política e econômica” 

(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 101. As crianças e as professoras, neste 

contexto, são reconhecidas como atuantes ativas desse processo, pois estão em um 



424 

 

contexto em que o diálogo e a tomada de decisões configura o espaço da escola como 

comum a todos. A escola estaria constituindo-se como espaço de voz e vez às crianças, 

transcendendo a visão moderna, a qual sinaliza a escola como um lugar apenas de 

transmissão de conhecimentos escolares, capaz de formar as crianças para a vida adulta. 

(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 101). Pensar a escola a partir dessa armadura 

teórica, aliando questões participativas e interativas, coaduna interesse deste recorte do 

projeto que é o de construir aproximações e proposições para o campo da formação de 

professores e para a sociologia da infância, especialmente propondo o reconhecimento 

das culturas escolares e das culturas das crianças como elementos potentes na construção 

de um projeto educativo intercultural. 

Sarmento traz em seus estudos o “ofício de criança” para enfatizar que “é o aluno 

– mais do que a criança – de quem a escola se ocupa” (SARMENTO, 2009, p. 164). A 

noção de ofício de criança leva-nos a pensar sobre como a escola estaria compreendendo 

as crianças e suas culturas. A “escola criou uma relação particular com o saber, 

uniformizando o modo de aquisição e transmissão dos conhecimentos, para além de toda 

a diferença individual, de classe ou de pertença social” (SARMENTO, 2009, p. 164). A 

escola como instância social necessita compreender a heterogeneidade que compõe as 

culturas das crianças, as quais “constituem, com efeito, o mais importante aspecto na 

diferenciação da infância” (SARMENTO, 2007, p. 36). As crianças não são sujeitos 

vazios; elas trazem consigo diversas culturas e saberes oriundos do contexto e das 

experiências que vivenciam. Suas culturas não são independentes das culturas dos 

adultos, “dos meios de comunicação de massa, dos artefatos que elas utilizam 

cotidianamente, mas se estruturam de outra maneira” (BARBOSA, 2007, p. 1067). É 

dessa outra lógica que interessa a aproximação, pois, as crianças possuem e apresentam 

outros modos de conhecer, compreender e construir conhecimento, muitas vezes 

invisíveis à sociedade.  

Compartilho dos estudos de Manuel Jacinto Sarmento (2007) quando explica 

que avançar e se aproximar de conhecimentos sobre as crianças exige a participação delas 

próprias e das suas relações com o outro e, com isso, ocorrerá a transformação da escola 

pública. Essa transformação poderá originar “potenciais emancipatórios para as 

crianças”, as quais necessitam que os adultos aceitem a negociação de princípios “e 

discursos sobre e com elas, infundindo desta forma outros significados à ação educativa 

e às relações intergeracionais” (SARMENTO, 2007, p. 39). Esse processo pode acontecer 
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por meio da construção de uma pedagogia da interculturalidade: “pelo diálogo do outro e 

do mesmo, se aprende o mesmo a outrar-se” e pelo “reconhecimento das diferenças a qual 

recusa a desigualdade” se reconstroem as práticas educativas (SARMENTO, 2007, p. 33). 

Com esse aparato teórico, a seguir discorro sobre as cenas geradas pelas crianças e 

problematizo análises iniciais a partir desse material elegendo a interculturalidade como 

expoente propositivo para pensar práticas educativas que dialoguem com diferentes 

universos culturais e sociais. 

 

4 – PRODUÇÕES DE IMAGENS E OBSERVAÇÕES: análise e discussões 

 Nesta seção apresento o caminho metodológico eleito para a geração dos dados 

com as crianças. Primeiramente, fiz o convite para as crianças participarem da pesquisa. 

Expliquei que trabalharíamos coletivamente para contar histórias e acontecimentos que 

fossem relevantes para elas, no contexto da escola. Esse processo ocorreu por meio de 

uma roda de diálogo, minha com as crianças, que culminou na decisão de que faríamos 

primeiramente a compilação de suas histórias através de produções de imagens e 

fotografias. Ficou combinado que filmaríamos os espaços da escola elencados pelas 

crianças como interessantes de serem registrados. Concomitante com a filmagem dos 

espaços seriam feitas uma narração e uma explicação, pelas crianças, sobre quem eram 

os sujeitos e quais ações aconteciam nesses lugares. A produção das imagens foi 

mobilizada pelas perguntas norteadoras: “O que acontece na escola?” “Como acontece?” 

“Com quem acontece?”, lançada às crianças no primeiro momento.  

Foram inúmeras as histórias, indicadas pelas crianças, na roda de diálogo, que 

aconteciam na escola: vivências significativas na sala de aula com as professoras; 

experiências de degustar as ótimas refeições da merendeira; espaços de brincadeiras 

construídos pelas crianças ao redor da escola; reivindicações quanto ao espaço de lazer 

(praça); torneios de futebol com a participação de escolas da região; acontecimentos no 

transporte escolar com os colegas e com o motorista; festividades na escola. Todas essas 

lembranças antecederam a produção de imagens e, por isso, permitiram a organização de 

uma lista de espaços a serem filmados: o pátio da escola, a sala de aula da turma, o 

refeitório, a quadra de futebol, a sala dos professores, o corredor da escola, o transporte 

escolar, a caverna, a horta, a praça em construção e a tapera (escola antiga localizada 

próxima a escola atual). Construído o roteiro das filmagens com as crianças a partir das 
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perguntas norteadoras, passamos para o manuseio e o reconhecimento das funções da 

câmera digital, com a qual as crianças realizaram as filmagens.  

Em diálogo com as crianças, a decisão inicial foi a de filmar o pátio da escola e o 

espaço onde está sendo construída a pracinha. Trago esta cena a seguir para apresentar 

neste estudo. Saímos da sala de aula por volta das 10:30 da manhã, local combinado com 

a escola para encontrar a turma e organizar a coleta de dados. Chegando ao pátio, havia 

apenas alguns pneus coloridos, dispostos pelas crianças no chão. Segundo as crianças, 

esses pneus são parte de atividades da disciplina de AAR (Administração e Agricultura 

Rural). Éric solicitou a câmera para filmar e narrar o contexto do local e os 

acontecimentos. Após, Alana realizou a produção fílmica e propôs uma interação com 

seus colegas, realizando questões sobre o preparo do espaço, as atividades que 

desenvolvem, as interlocuções com o cotidiano familiar e o encontro dos saberes local e 

da escola (DIÁRIO DE PESQUISA, 23/05/16, 2017, p. 13) 

Nesse dia, a primeira cena, com a narração feita por Éric, mostra/descreve o 

espaço e a interação que acontecia entre as crianças que brincavam com os pneus. Já a 

segunda cena apresenta a entrevista que Alana faz com seus colegas, buscando suas 

opiniões e fazendo a caracterização da disciplina de AAR. Cabe destacar que as cenas a 

seguir são transcrições da produção de imagens realizadas pelas crianças e dos registros 

no diário de campo.  

1ª cena: 02:45 (dois minutos e quarenta e cinco segundos) – Simbólico/Memória – 

espaços da escola e da comunidade. 

Aqui vai ser o parque. Eles ali estão brincando nos pneus. Eu não sei o que é! Tem um monte de 

areia... tá o Jader ali. Lá tá a casinha do ônibus. Não dá para enxergar, mas a professora Helga está dando 

aula. O Mateus se deitou no chão agora. Ali tem o coqueiro e tinha cocota antes. Tem uma tela para não 

sair pra rua. Nesse momento Felipe se aproxima e enfatiza: Não é para não sair pra rua, é por causa dos 

carros. Lá também tem aquela casa, a Tapera. Moram uns amigos meus também lá pra baixo. Andrine 

salienta: É, tem a escola, aquela que já falamos, lá tinha baile parece. 

2ª cena: 10:28 (dez minutos e vinte e oito segundos) –  Cultura das crianças: 

imaginação/simbólico/brincadeira; Cultura da família: trabalho/cotidiano/vida no 

campo/lavoura; Cultura da escola: saber/fazer/copiar/aprender/sistematização de 

conhecimentos. 

 

 
Alana diz: Eu posso filmar agora? Jeruza: Sim! 

Alana inicia a filmagem enquanto Andrine 

descreve o espaço da futura praça. Aqui vai ser 

uma pracinha, trouxeram esses pneus pra cá. 

Esses pneus a gente que pintou.  
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Alana indaga: O que tu imaginas o que fosse esse 

brinquedo?  

Nesse momento algumas crianças observam 

Alana; outras continuam a brincar ao redor dos 

pneus. Andrine responde: Eu acho que é um 

pula-pula. 

Felipe: É um rodopio. 

Luana: Um brinquedo de pular dentro da areia. 

Dienifer Motta: Um pula-pula bem divertido e 

colorido. 

Andrei: Um pula-pula. 

Jader: Uma roda gigante, o pré brinca aqui! 

Alana questiona: Quem montou? 

Andrine: Todos, todas as aulas; uns pintavam e 

outras ficaram varrendo. 

Alana pergunta: E vocês gostam daqui? Todos 

respondem sim, que gostaram muito do espaço. 

Éric salienta: Principalmente no inverno, porque 

aquece no frio. 

Alana pergunta: Em que aula pintaram esses 

pneus? 

Andrine: Na aula de AAR. É administração 

agricultura rural. 

Alana questiona: O que é isso? AAR? 

Dienifer Motta: A gente planta as coisas. 

Felipe: É tipo a aula de trabalhar na lavoura. 

Alana pergunta: O que significa? É uma aula 

física? 

Felipe: É trabalhar, pra conseguir fazer as 

coisas, pra aprender como se faz. 

Alana pergunta: E tem mais desses pneus? Do 

que vocês acham que são esses pneus? 

Andrine e Dienifer Motta respondem: Sim, tem 

mais! 

Dienifer Motta responde: É de caminhão! 

Andrine: É de moto, de bicicleta esses fininhos. 

Alana enfatiza: Mas voltando na AAR, o que é? 

Éric: É ter aula, ter prova, capinar na rua, 

varrer a horta. 

Mateus: É pouca gramática. 

Lucas: A gente planta. 

Tiago: A gente planta. 

Alana questiona: Me explica como faz? 

Tiago: A gente planta, capina, varre as sujeiras. 

Alana pergunta: O que se usa? 

Tiago: É com vassoura. 

Alana indaga: É com vassoura comprada ou 

feita em casa? 

Andrine: É feita de galhos. 

Alana pergunta: E como é feita? 

Andrine responde: É feita de galhos. 

Alana indaga: E tem árvore especial? 

Andrine responde: Eu não sei o nome da árvore, 

mas tem folhas bem pequenas. Tem que colher, 

secar e depois tirar as folhas. 

Alana questiona Luana: E tu faz esse trabalho de 

AAR em casa? 

Luana responde: Sim, eu faço. Eu ajudo a varrer 

o terreiro. 

Alana propõe aos colegas: Levantem o dedo 

quem faz esse trabalho de AAR em casa? 

Todos respondem que realizam essas atividades 

em suas casas.  

Alana questiona: Levantem o dedo né! 

Alana continua a filmagem e indaga: Quem é a 

nossa professora de AAR? 

Andrine responde: A professora de AAR é a 

Aline. A gente aprende a plantar as coisas, 

varrer. Quando chove ela passa coisas na sala, 

sobre administração, agricultura rural. 

Alana pergunta: Explica pra nós o que é 

agricultura? 

Andrine: É coisas que a gente planta, cuida e 

então cresce, tipo o fumo, é agricultura. Mas 

aqui na escola não se planta fumo! 

Alana indaga: Explica o que é fumo? 

Gustavo: Fumo! É uma planta que os 

agricultores plantam, cuidam, colhem e vendem. 

Ganham dinheiro, ficam quase ricos! 

Alana questiona: E se come fumo? 

Andrei: Não né! 

Mateus: Se planta soja também. 

Andrine: Todo mundo aqui da escola planta 

fumo porque o fumo e a soja dão mais dinheiro. 

Alana pergunta: E a terra, é boa ou ruim? 

Dienifer Motta: A terra tem que ser boa para o 

cultivo do fumo. 

Alana questiona: E na tua opinião, o que é AAR? 

Andrine: É quando tem muita sujeira a gente tem 

que capinar, claro né, pra manter a escola limpa. 

Não deve jogar sujeira pra não sujar ela de novo. 

Alana: É só capinar as coisas que vocês fazem? 

Andrine: A gente planta, capina, varre e planta. 

Mateus: As gurias pintam os pneus e os guris 

trabalham. 

Lucas: A gente passa o rastilho. 

Andrine: A gente corta grama, os meninos né, 

cortam a grama. 

Lucas: É... só nós que temos o trabalho pesado. 

Felipe: A gente capina, trabalha na horta, planta 

essas coisas. 

Dienifer: A gente também recolhe o lixo do 

campo e da volta da escola. 

Alana pergunta: Então é mais pra limpeza e 

aprende bastante de AAR? 

Luana: Isso mesmo. 

 



 

 

Tais produções apresentam narrativas instigantes para pensar sobre como ocorre a 

participação das crianças, entre elas, e com as professoras, na instituição. Permitem 

identificar quais são as práticas educativas constitutivas do projeto curricular.   

Oferecem material para perceber quais são as reinterpretações construídas pelas 

crianças, suas próprias culturas sobre a cultura escolar, a contextualização dos conteúdos 

com a vida e o trabalho no campo. 

Isso significa pensar como as crianças estão mobilizando e construindo estratégias 

para participar e produzir significados às práticas educativas construídas pelas professoras. 

De forma indagativa: Como a cultura produzida pelas crianças na interação com seus pares 

e professores proporciona outras formas de construir significados e interpretações às ações 

educativas mobilizadas pela escola? Considero que esta inquietação emerge de movimentos 

que construo a partir das duas áreas de conhecimentos a qual debruço meus estudos: Estudos 

da Criança e Pedagogia. Estes dois campos epistemológicos são fecundos quando 

trabalhamos em contexto de pesquisa que priorizam a produção cultural pelas crianças em 

conjunto com as culturas organizadas pelos adultos na escola. De forma inicial trago dois 

eixos de análises emergentes dos dados acima: práticas vivenciadas no campo – saberes 

do trabalho familiar, práticas educativas da escola – sistematização do conhecimento. 

 

5 – ALGUMAS PALAVRAS 

Nesta seção construo discussões a partir dos eixos de análise citado anteriormente 

em diálogo com a perspectiva intercultural. O intento é avançar em proposições 

epistemológicas que embasem as práticas educativas com a inserção da cultura heterogênea 

pertencente as relações e ações na escola entre as crianças e os adultos. 

Priorizo neste estudo estes dois eixos para discussão: práticas vivenciadas no 

campo – saberes do trabalho familiar, práticas educativas da escola – sistematização do 

conhecimento. As cenas revelam questões de gênero na divisão das tarefas do trabalho no 

campo, apontamentos quanto a organização econômica que concentra riqueza no cultivo de 

fumo na localidade e o ensino mobilizado pela escola e pelo cotidiano do trabalho no seio 

familiar. Neste recorte, irei me deter a última questão. Primeiramente a nível comparativo 

entendo que há semelhanças entre ambos, pois apresentam o ensino como prioridade. Tanto 

na escola como na vida do campo, as crianças estão imersas a aprender algo, a fazer, a 

trabalhar e apreender saberes às suas vidas cotidianas. O ensino do contexto campesino, 

neste estudo trata, conforme os dados, do plantio e cuidado do fumo, soja entre outros. Estas 



 

 

práticas vivenciadas com suas famílias trazem saberes do vivido enquanto descendentes de 

pomeranos e quilombolas. Tratar a terra, plantar, cuidar e colher as culturas, são saberes 

próprio destes dois grupos. O ensino no contexto da escola, presente nas práticas educativas, 

como mencionado na disciplina de AAR pelas crianças, prioriza a sistematização do 

conhecimento, organização das ideias, escrita e avaliação. Este por suas vez é legítimo da 

escola, a qual se configura como espaço do aprender, escrever, memorizar e avaliar. Diante 

dessas duas práticas que tratam do mesmo assunto, conforme as crianças “é trabalhar, pra 

conseguir fazer as coisas, pra aprender como se faz”. Apresento a educação intercultural, 

com base nos estudos de Vera Maria Candau, para pensarmos as práticas educativas da 

escola. 

É notório a interpretação das crianças em relação a semelhança dessas duas práticas, 

bem como a dissonância que as compõem. Estas concebem o trabalho no campo e da escola 

como aprender a fazer algo. Em alguns trechos da cena 2 oferecem pistas para que possamos 

transcender a lógica monocultural da escola, a qual legítima o saber escolar como único e 

absoluto. Inscrevem a crítica em suas falas quanto a possibilidade de organizar os conteúdos, 

tendo como base as prioridade da cultura da escola e a do cotidiano campesino. Sinalizam o 

caráter de higiene do espaço da escola como uma das premissas da disciplina de AAR, em 

contraponto a experiência ao trabalho vivido e experienciado em seus cotidianos. Estariam 

as crianças ofertando pistas para que a escola mobilizasse diálogo entre suas práticas e as do 

trabalho no campo?  

A autora Vera Maria Candau em seus estudos enfatiza que a escola necessita 

reconhecer “os diversos saberes produzidos pelos diferentes grupos socioculturais” (2016, 

p. 88). Esta interação de saberes, conforme a autora não ocorre de forma uniforme e linear, 

mas no embate de ideias, conflitos e tensões. Propor este movimento interativo exige que a 

escola transcenda a apenas o reconhecimento e incorporação de expressões culturais, datas 

comemorativas, culturas específicas da comunidade, como por exemplo, a agricultura, neste 

estudo em suas ações curriculares. É oportuno ultrapassar essa visão muitas vezes engessada 

e estereotipada da cultura e da comunidade que a constitui, necessita afirmar-se de forma 

alternativa, contra-hegemonica, dialógica, interativa e intercultural. 

A perspectiva intercultural, que defendo neste estudo trata de incorporar as 

diferentes culturas como vantagem às propostas pedagógicas. Com base no reconhecimento 

do outro e no diálogo entre diferentes grupos, neste estudo: as crianças, as professoras e a 

comunidade (CANDAU, 2008, p. 54). Exercitar esta interação conflituosa e de disputas de 



 

 

poder, anuncia a escola como espaço de comunicação e de encontro de culturas diferentes. 

É urgente que a escola conceba em suas ações o movimento constante de transformação que 

sofre a sociedade e os grupos socioculturais, as culturas constitutivas dos grupos sociais não 

se dispõem  de forma imaculada e genuína. Talvez este reconhecimento por parte da escola, 

de descentralização de uma única cultura hegemônica, seria base para que suas práticas 

pudessem contemplar e incorporar saberes oriundos de diferentes grupos.  Busco nos estudos 

de Boaventura Santos (2006) o termo “hermenêutica diatópica”, para pensar na escola como 

veículo de cultura, a qual potencializa suas ações quando transita ora na cultura escolar ora 

na cultura dos grupos socioculturais. Este caráter incompleto da cultura, saliente aos 

anúncios de Boaventura Santos (2006) permite contemplarmos a potência desse movimento 

recursivo da escola garantindo o diálogo e interação com diferentes saberes, como máxima 

do conceito do autor. 

O desafio da escola também é, além do acolhimento das diferenças culturais, o de 

se instituir socialmente como espaço propositivo de confronto de pensamentos, ideias e 

reflexões no contexto interativo e coletivo que se constrói quando aprendemos com o outro. 

Assim, “uma educação intercultural é aquela que tem como princípio a interação entre as 

culturas” (FREITAS, 2011, p. 94). Pensar na interação cultural permite apostar na educação, 

em especial, nas práticas educativas da escola, em diálogo com a interculturalidade, de forma 

propositiva e coletiva. Para isso, a escola necessita “pensar e agir como um projeto que se 

constrói de baixo para cima, que exige articulação em suas propostas dos direitos de 

igualdade com os direitos da diferença” (SACAVINO, 2012, p. 05). 

O interesse desenha-se na aproximação ao conjunto de significados construídos, 

experienciados, vivenciados e confrontados, entre as crianças e as professoras, no contexto 

da escola. As relações entre a escola e a cultura são intrinsecamente constitutivas das práticas 

educativas e “não podem ser concebidas como entre dois pólos independentes, mas sim 

como universos entrelaçados, como uma teia tecida no cotidiano e com fios e nós 

profundamente articulados” (MOREIRA & CANDAU, 2003, p. 160), que revelam 

significados e representações construídas pelos seus atores. Portanto os significados tecidos 

pelas crianças, nas cenas que trago em conjunto com as observações, retrata o movimento 

interpretativo construído por elas. Este conjunto de significados revela a distância entre os 

saberes da escola e os saberes locais. É oportuno atentarmos para as formas homogêneas 

constitutivas das práticas educativas, em especial é potente inserir os diferentes grupos e 

seus saberes na organização de propostas curriculares que dialoguem com a perspectiva de 



 

 

educação intercultural. Para isso aposto na construção de interlocuções oriundas do campo 

de Estudos da Criança, o qual as sinaliza como atores produtores de cultura e de 

transformação social e o campo da Pedagogia, aqui eleito, o qual discorre para o 

reconhecimento dos diferentes grupos e de seus saberes como expoentes potentes em 

propostas pedagógicas interculturais. 

 

REFERÊNCIAS 

ALDERSON, P. As crianças como pesquisadoras: os efeitos dos direitos de participação 

sobre a metodologia de pesquisa. Revista Educação & Sociedade, Campinas, vol. 26, n. 

91, p. 419-442, Maio/Ago. 2005. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br 

BARBOSA, M. C. S. Culturas Escolares, Culturas de Infância e Culturas familiares: As 

socializações e a escolarização no entretecer destas culturas, Revista Educação e 

Sociedade, Campinas, vol. 28, n. 100, p. 1059-1083, out de 2007. 

CANDAU, V. M.  Direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões entre 

igualdade e diferença. Revista Brasileira de Educação v. 13 n. 37 jan./abr. 2008 

________________. “Ideias Força” do pensamento de Boaventura Santos e a educação 

intercultural. In.: Interculturalizar, descolonizar, democratizar: uma educação 

‘outra’? Org. Vera Maria Candau. 1. Ed..- Rio de Janeiro: 7 Letras, 2016. 

CORSARO, W. Sociologia da infância. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

DAHLBERG, G.; MOSS, P.; PENCE, A. Qualidade na educação da primeira infância: 

perspectivas pós-modernas. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

FREITAS, F. S de. A diversidade cultural como práticas de educação. Curitiba: Ibpex, 

2011. – (Série Dimensões da Educação) 

GRAUE, M. E; WALSH, D. J. Investigação Interpretativa com crianças: teorias, 

métodos e ética. Lisboa: Fundação Calouste Guibenkian, 2003. 

KOSMINSKY, E. V. Pesquisas com crianças e jovens: algumas reflexões teórico-

metodológicas. In: MULLER, F. (Org.). Infância em perspectiva: políticas, pesquisas e 

instituições. São Paulo: Cortez, 2010. 

MOREIRA, A. F. B. CANDAU. V. M. Educação escola e cultura(s): construindo 

caminhos. Revista Brasileira de Educação, v. 23, p 156-168, 2003. 

SACAVINO, S. Interculturalidade e educação: desafios para a reinvenção da escola. Anais 

do XVI ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino - UNICAMP - 

Campinas – 2012. Disponível em: 

http://www.infoteca.inf.br/endipe/smarty/templates/arquivos_template/upload_arquivos/ac

ervo/docs/3892b.pdf 

http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.infoteca.inf.br/endipe/smarty/templates/arquivos_template/upload_arquivos/acervo/docs/3892b.pdf
http://www.infoteca.inf.br/endipe/smarty/templates/arquivos_template/upload_arquivos/acervo/docs/3892b.pdf


 

 

SANTOS,B. de S. A gramática do tempo: para uma nova cultura política SãoPaulo: 

Cortez, 2006. 

SARMENTO, M. J. Gerações e alteridade: interrogações a partir da sociologia da infância. 

Educação & Sociedade, Campinas, vol. 26, n. 91, p. 361-378, Maio/Ago. 2005. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v26n91/a03v2691.pdf 

_________________ .Culturas infantis e interculturalidade. In. SARMENTO, M. J.; 

DORNELLES, L. V.: Produzindo pedagogias interculturais na infância. Petrópolis, RJ. 

Vozes, 2007. 

________________. A reinvenção do ofício de criança. In: Infância, Criança, Internet – 

Desafios na era digital. Textos da Conferência Internacional Espaços e Educação. 

Tempos de Formação. Fundação Calouste Gulbenkian, 2009 

__________________ A sociologia da infância e a sociedade contemporânea: desafios 

conceituais e praxeológicos. In.: TEODORA, R. GARANHANI, M. C. (Orgs.) A 

sociologia da infância e a formação de professores. Curitiba: Champagnat, 2013. 

SOARES, N. F.; SARMENTO, M. J.; TOMÁS, C. Investigação da infância e crianças 

como investigadoras: metodologias participativas dos mundos sociais das crianças. 

Nuances: estudos sobre educação – ano XI, v. 12, n. 13, jan./dez. 2005. Disponível em: 

http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/viewFile/1678/1593  

SOARES, N. A investigação participativa no grupo social da infância. Currículo Sem 

Fronteiras, v. 6, n. 1, p. 25-40, 2006. 

TOMÁS, C. “Participação não tem idade”. Participação das Crianças e Cidadania Infantil. 

Contexto & Educação. Editora Unijuí. Ano 22 nº 78, julho/Dezembro. 2007. 

THUM, C. Educação, História e Memória: silêncios e reinvenções pomeranas na 

Serra dos Tapes. Programa de Pós-Graduação em Educação, Unisinos, São Leopoldo, 

2009. Tese de Doutorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/es/v26n91/a03v2691.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v26n91/a03v2691.pdf
http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/viewFile/1678/1593


 

 

NARRATIVAS DO COTIDIANO ESCOLAR: O FAZER DOCENTE E A 

INDISCIPLINA 
 

Tais Barbosa Rodrigues 

 Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

taisrod_barbosa@hotmail.com 

  

Patrícia Ignácio 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

patriciaignacio.furg@gmail.com  

 

RESUMO 
No cotidiano escolar é comum escutarmos algumas reclamações de professores e professoras frente ao 

comportamento dos alunos, tais como: que criança mal educada; que criança respondona; ele/ela briga 

com seus colegas; ele/ela não realiza as atividades; entre outras. Nesse contexto, este estudo consiste 

em analisar as narrativas de professores e professoras da Educação Básica sobre o fazer docente diante 

de condutas consideradas indisciplinadas. Tendo como referências à obra de Foucault, Vasconcellos, 

Antunes e Sobrinho, entre outros, a fim de encontrar subsídios teóricos que possibilitassem um 

entendimento sobre determinados comportamentos. A metodologia constitui-se em pesquisa 

qualitativa, por meio do instrumento metodológico da aplicação de questionário. A partir do 

entendimento a cerca da indisciplina, que reverbera sobre o que é considerado adequado pelo campo 

da educação. Na análise, percebeu-se que as participantes lançaram alguns entendimentos para 

determinados comportamentos, tais como: I) a importância de regras no ambiente escolar; II) alguns 

comportamentos podem ser caracterizados como resultantes de patologias, necessitando de 

intervenção médica e/ou medicalização; III) dificuldade de aprendizagem relacionada a determinadas 

atitudes; IV) o diálogo como a forma mais eficaz de conduzir e resolver os casos de indisciplina. À 

vista disso, para casos de indisciplinas outras hipóteses docentes precisam ser lançadas. O que se 

percebe é a necessidade dos professores reinventarem e refletirem suas ações docentes, e também os 

dizeres que proferem as verdades sobre seus educandos. Visto que, tais narrativas constituem os 

sujeitos e estabelecem um julgamento sobre seus comportamentos no contexto escolar.  

 

Palavras-chave: Fazer docente; Narrativas; Indisciplina. 

INTRODUÇÃO 

No ambiente escolar contemporâneo é comum escutarmos reclamações dos 

docentes frente ao comportamento dos educandos. Comportamento esse, que interfere, para 

além das relações pessoais, na aprendizagem dos educandos e no fazer docente. O que se 

percebe é que o professor, diante desse cenário, tenta encontrar respostas e/ou ações para 

tais condutas, as quais considera/identifica/categoriza como indisciplina. 

Diante do contexto atual, a preocupação com as atitudes dos educandos, bem como 

com a ação docente nos casos nomeados como indisciplina, surgiu a partir das minhas 

vivências na escola, onde trabalho como secretária. Isso porque, diariamente, nos momentos 

de intervalos, ouço professores e professoras reclamarem das ações de seus alunos em sala 
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de aula, considerando-as destoantes e inadequadas no espaço-tempo escolar. Bons exemplos 

são: falar de forma agressiva na sala de aula, subir na classe, atirar bolinha de papel, jogar 

objetos nos professores, conversar durante a explicação ou durante as atividades, brigar com 

o colega durante a aula ou durante o intervalo do recreio, entre outras atitudes não aceitas no 

ambiente da escola. Atitudes, que geram conflitos e que interferem nas relações interpessoais 

entre: aluno e aluno; professor e aluno; aluno e equipe diretiva; escola e comunidade escolar, 

bem como, na aprendizagem dos educandos e no fazer docente.  

Isto posto, o estudo buscou conhecer as narrativas dos professores da cidade de 

Santo Antônio da Patrulha, acerca da ação docente nos casos categorizados como 

indisciplina, na sala de aula, com o objetivo de mapear o que tais professores consideram 

adequado.  

No que se refere à metodologia da pesquisa, este trabalho foi de caráter qualitativo. 

Segundo Oliveira (2008, p.8) “o pesquisador qualitativo pauta seus estudos na interpretação 

do mundo real, preocupando-se com o caráter hermenêutico na tarefa de pesquisar sobre a 

experiência vivida dos seres humanos”. Pois, propicia ao entrevistado refletir sobre suas 

vivências e experiências, interpretando-as e expondo através de narrativas, as quais 

constituem o presente artigo. 

Para tanto, foram analisados os dados a partir da aplicação de questionários com 

nove professores76, que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental de duas escolas da 

rede municipal, no período de novembro a dezembro de 2016. As escolas participantes têm 

em torno de 130 a 150 alunos matriculados, sendo uma da zona urbana e outra da zona rural. 

Quanto à escolha do questionário e não da entrevista, a disponibilidade dos professores foi 

fator determinante, tendo em vista a sobrecarga de atribuições, pelo fato de ter sido aplicado 

no final de ano letivo.  

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 201), o questionário “é um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do entrevistador”. Para tanto, o questionário foi elaborado com 

                                                 
76 Importante destacar que as participantes assinaram um termo de consentimento, em que autorizam divulgar, 

utilizar e dispor, na íntegra ou em partes para fins institucionais, educativos, informativos, técnicos e culturais, 

os materiais por mim disponibilizados, as histórias por mim narradas e/ou escritas, as fotografias, minha 

imagem e som de voz relativos os processo da pesquisa em questão. 



 

 

perguntas abertas, permitindo ao informante responder, usando sua linguagem própria.  

Seguindo nessa linha, referente à pesquisa das narrativas docentes, Jovchelovitch e 

Bauer (2011, p.91) destacam que “através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, 

colocam as experiências em uma sequência, e jogam com a cadeia de acontecimentos que 

constroem a vida individual e social”. Este movimento de narrar, oportuniza aos professores 

reviverem/relembrarem as situações, além de abrir espaço para que os mesmos possam expor 

os acontecimentos cotidianos, tentando encontrar respostas para determinadas condutas. 

Tais narrativas, empoderam o fazer docente e constituem aos professores e aos 

sujeitos que transitam no ambiente escolar. Marisa Vorraber Costa (2004, p.77), destaca que 

“[...] quem tem o poder de narrar o outro dizendo como está constituído, como funciona, que 

atributos possui, é quem dá as cartas de representação, ou seja, é quem estabelece o que tem 

estatuto de realidade”. Assim, ao narrar suas vivências e experiências, o professor está 

estabelecendo-as como algo correto e verdadeiro no campo da educação.  

As etapas para a aplicação do questionário deram-se, primeiramente, por meio do 

contato com as escolas, solicitando autorização para conversar com os professores do 1º ao 

5º ano do Ensino Fundamental sobre o tema da pesquisa e a sua finalidade. Em seguida, o 

mesmo foi entregue impresso e, também, enviado por e-mail para a secretaria das escolas, 

onde a secretária encaminhou-o para as professoras e elas responderam através do e-mail, 

diretamente para mim. Para as professoras que entreguei impresso, os questionários 

retornaram escrito a mão e não pelo e-mail. Assim, obtive o retorno de nove professoras77, 

das dez para as quais foi entregue e/ou enviado o questionário.  

Tentando dar um passo adiante, busquei alguns autores que contribuíram no 

entendimento do fazer docente, diante de determinados comportamentos considerados 

indisciplinados. Dentre eles, destacam-se autores com Michel Foucault (1987) que contribui 

na compreensão das relações de poder e das condutas disciplinares; Júlio Groppa Aquino 

(1996) na questão disciplinar; e Celso Antunes (2013), Celso Vasconcellos (1997), e Larrisa 

Maria Felipe Sobrinho (2014), no quesito comportamento dos alunos na sala de aula, 

condutas indisciplinadas, relação professor/aluno e distúrbios de aprendizagem. 

Apresentado o contexto geral desta pesquisa, convido o leitor a conhecer as 

                                                 
77 Para identificar as participantes, no decorrer das análises, foram utilizadas letras selecionadas, 

aleatoriamente, sem qualquer correspondência com o nome das participantes.  



 

 

narrativas dos professores referentes ao comportamento de seus alunos na sala de aula. A 

primeira seção78, Armando uma perspectiva para ver, apresenta o conceito geral estudado 

nesta pesquisa; já a segunda seção, mostra a importância da manutenção de regras, cujo título 

é “Quando falamos em indisciplina lembramos logo de violação de regras”79; na terceira 

seção o estudo refere-se à patologização na sala de aula; a quarta seção refere-se a 

interferência d indisciplina na aprendizagem dos alunos,  na quinta seção  a questão estudada 

são as medidas preventivas, a partir  do título “Buscar soluções adequadas para melhorar 

as condições da aula”80, e a última seção traz as considerações finais.  

ARMANDO UMA PERSPECTIVA PARA VER... 

As narrativas produzidas no cotidiano da pesquisa dão conta da escola enquanto 

espaço disciplinar. Contudo, na contramão dessa, temos um conjunto de condutas 

desenvolvidas pelos alunos que se referem a atos/ações contrárias às regras impostas. Nessa 

perspectiva, faz-se necessário apresentar um breve e sucinto histórico da escola enquanto 

espaço disciplinar, desde o século XVII, para entender o fazer docente das professoras 

participantes.  

Comenius, já no século XVII, visava à escola como um espaço de “ensinar tudo a 

todos” e com “ordem em tudo”, entendendo-a como um espaço disciplinar. Segundo 

Narodowski (2001, p.48), a escola para Comenius era um espaço “regido pela ordem, pela 

uniformidade dos métodos, pela sincronização dos tempos, pela degradação das etapas 

escolares”. Desse modo, a escola era entendida pelo autor como um espaço que necessitava 

de regras, pois as mesmas facilitavam a organização do tempo e do espaço, das turmas 

conforme a idade e o nível de aprendizagem dos educandos e também dos professores, 

coordenando as disciplinas, conteúdos e horários de tais atividades. 

A respeito da disciplina, faz-se oportuno destacar que ao longo dos anos, a mesma 

se fez presente nos conventos, exércitos, fábricas, hospitais, prisão, e escolas. Segundo 

Ribeiro (1985), cada instituição exercia o poder de um jeito: a escola detinha o poder de 

transmissão do saber; os hospitais psiquiátricos exigiam a normalização; a fábrica impunha 

                                                 
78 Alguns dos títulos deste artigo referem-se a recortes selecionados das narrativas produzidas pelas professoras 

pesquisadas e registradas nos questionários, aplicados no período de novembro a dezembro de 2016. 

79 O título desta seção refere-se ao recorte da narrativa da Professora L. 

80O título desta seção refere-se ao recorte da narrativa da Professora J. 



 

 

a produção em massa; e a prisão tinha a obrigação de correção. Importante destacar que, 

nenhum desses contextos tinha a finalidade de excluir o sujeito, mas de adequá-lo à 

necessidade existente.   

Tais instituições demarcavam as ações consideradas inadequadas perante a 

sociedade. Por exemplo: 

na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda micropenalidade 

do tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas), da atividade (desatenção, 

negligência, falta de zelo), dos discursos (tagarelice, insolência), do corpo 

(atitudes “incorretas”, gestos não conformes, sujeiras), da sexualidade (imodéstia, 

indecência) (FOUCAULT, 1987, p.149). 

Assim sendo, o tempo, a conversa, a desatenção e certas condutas relacionadas à 

sexualidade eram motivos de repressão. Repressão essa associada à punição, que se 

constituía desde castigos físicos à privações. 

Entre os séculos XIV e XVII, a disciplina era marcada por punições humilhantes e 

castigos corporais com chicotes, pelo poder da autoridade e hierarquia (ARIÈS, 1973). A 

punição servia para reduzir os desvios e manter a disciplina. Com o tempo, as ações 

disciplinadoras mudaram o foco da repressão/punição, evitando a humilhação e a tortura.  

Nesta perspectiva, emerge a contribuição do Poder Pastoral. Larissa Maria Felipe 

Sobrinho (2014), em sua dissertação “Um outro olhar sobre a indisciplina escolar: o que ela 

nos revela da educação moderna”, destaca que no período do cristianismo, o pastor 

assegurava a salvação do indivíduo no outro mundo, sacrificando a sua vida pela vida de seu 

rebanho. Ele tinha o dever de cuidar de cada alma individualmente, sendo um porta voz das 

decisões de Deus e da Igreja à comunidade. Desta forma, um indivíduo era considerado o 

pastor e os demais eram obedientes e submissos. Desenvolvendo, assim a prática de 

submissão de um indivíduo ao outro, e não a uma lei ou ordem.  

Segundo a pesquisadora,  

nesta prática de submissão do indivíduo a outro indivíduo, há uma relação do 

pastor com o ensino da verdade. Trata-se de uma direção da conduta cotidiana e 

integral do indivíduo, por meio de uma vigilância e observação constante 

(SOBRINHO, 2014, p.39). 

Assim, o ato de ser submisso a outro indivíduo criou uma nova configuração, para 

além da instituição eclesiástica no século XVIII, desenvolvendo outras relações de poder, 

em outras instituições sociais.   

Conforme Sobrinho (2014), o poder exercido sobre o indivíduo passa a ser também 



 

 

reponsabilidade da família, dos médicos, dos educadores. Nesta ocasião, o professor também 

passa a exercer poder e domínio sobre as ações e atitudes dos educandos. 

Como exemplos dessa descrição, temos a relação professor e aluno, pois o professor 

em sala de aula estabelece ações para ordenar, organizar, estabelecer e manter as regras, 

sendo conhecido também como o detentor do saber. Enquanto, o aluno assume o papel de 

submisso ao que lhe é imposto, acatando as imposições dos seus professores. Como destaca 

Sobrinho (2014, p.42):  

quando se fala em respeito à autoridade do professor na escola moderna, na 

verdade trata-se de uma obediência conseguida a partir de estratégias disciplinares, 

caracterizadas, sobretudo pela coerção. Ao exercer sua função de governo do 

aluno, o professor exerce o poder disciplinar. 

Assim sendo, o professor exerce o seu poder disciplinar a partir de práticas de 

coerção, induzindo aos alunos a agirem de forma disciplinar, onde o professor exerce poder 

sobre os seus educandos, sendo controlado e observado constantemente. Poder esse, que 

exerce domínio e controle sobre o corpo dos sujeitos escolares, os (con)formando em sujeito 

dóceis e suscetíveis a qualquer ordem.  

Na obra Vigiar e Punir, Foucault (1987, p. 118) destaca que os “[...] métodos que 

permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante 

de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos 

chamar as “disciplinas””. Tais métodos exigem que o sujeito/corpo, seja obediente e útil para 

o contexto no qual está inserido.  

Sobre o conceito de disciplina, o dicionário Aurélio on-line (s/d, 2016) - 

reverberando um conceito de grande capilaridade – descreve a mesma como “um conjunto 

de leis ou ordens que regem certas coletividades; boa ordem e respeito; submissão, 

obediência; instrução e educação; ensino; ação dirigente de um mestre; estudo de um ramo 

do saber humano; autoridade; obediência à autoridade [...]” {grifo nosso}. Entendimento 

que converge para as respostas apresentadas nos questionários. Visto que, as participantes 

da pesquisa descreveram a disciplina a associando às ordens que regem a coletividade; à boa 

ordem e ao respeito; à submissão; à obediência; à ação dirigente de um mestre e à obediência 

à autoridade.  

A partir de ações disciplinares, a escola ainda “constitui-se como local privilegiado 

da realização exaustiva dos exercícios, dos exames, das punições e das recompensas 

centradas no corpo infantil”, (CÉSAR; DUARTE, 2009, p.125). Ao fim e ao cabo, o 



 

 

professor empodera-se como autoridade, e estabelece as regras, aplica exames, recompensa 

os alunos que obtém as melhores notas e comportamentos.  

Assim, as disciplinas são as exigências cobradas através de regras impostas por um 

determinado grupo, que visam a valorização das condutas consideradas adequadas e busca a 

homogeneização. A mesma objetiva a normatização de um determinado espaço, pois esta 

“refere-se aos atos e as condutas dos indivíduos a um domínio que é, ao mesmo tempo, um 

campo de comparação, de diferenciação e de regras a seguir” (FOUCAULT, 2009, p.309). 

Dessa forma, a disciplina adequa as ações dos sujeitos em determinado ambiente, e qualquer 

ação contrária remetem ao conceito de indisciplina, ou seja, violações de regras.  

“QUANDO FALAMOS EM INDISCIPLINA, LEMBRAMOS LOGO DE VIOLAÇÃO 

DE REGRAS”81 

Segundo Aquino (1996, p.10) o conceito de disciplina, visa um espaço com regras, 

e o comportamento que viola essas regras refere-se à indisciplina, podendo ser considerada: 

a revolta contra estas regras ou o desconhecimento delas.  

Quanto ao entendimento sobre as regras, para as professoras participantes, a 

disciplina refere-se a respeito e obediência as regras impostas no espaço escolar.  Como 

ressalta a professora B, que “considera disciplinado o aluno que respeita as regras 

estabelecidas pelo grupo e que convive socialmente, respeitando as pessoas”. Nesta acepção, 

Lopes (2006, p.20) salienta que “a criação de um bom clima disciplinar passa pela clareza 

de regras e pela organização de sala de aula”.   

Uma das formas de estabelecer as regras é através de combinações, sendo esta 

mencionada por três professoras participantes da pesquisa - professoras I, A, E. Nessa trama, 

sobressai o entendimento de que a escola é marcada pelos rituais, sendo estes conceituados 

por Carvalho:  

o ritual da lição e as relações entre instrutores e alunos marcadas pela submissão 

aos instrutores, num jogo de sentimento de dever, amor aos pais, desejo de louvor, 

temor da desgraça, recompensas e castigos, comportamento respeitoso, silêncio e 

compostura. Esses comportamentos e gestos fazem parte do ritual da lição do 

cotidiano ou ordinária (CARVALHO, 2016, p.1056). 

Para a autora, o ritual marca um jogo de dever e sentimento, onde existem 

recompensas pela obediência ao professor e às regras, punição e castigo, quando o aluno não 

                                                 
81 O título desta seção refere-se ao recorte da narrativa da participante L. 



 

 

cumpre o que está estipulado pelo professor, comunidade escolar e sociedade.   

Dentre as condutas indisciplinadas, as professoras participantes destacaram: “não 

comportava-se na sala de aula, não obedecia ordens, não sentava-se corretamente na cadeira, 

agredia verbalmente e fisicamente os colegas” (PROFESSORA A); “aluno apresenta um 

mau comportamento em sala de aula, como desobediência, falta de respeito com colegas e 

professor”(PROFESSORA C); “o fato do aluno não realizar as tarefas, [...] quando um aluno 

chega atrasado e não dá satisfação do ocorrido” (PROFESSORA F). 

Assim sendo, para os professores, “[...] cumprir horários, acatar prazos, entregar 

tarefas nos momentos em comum estabelecidos, planejar o tempo para ações, discutir 

cronogramas” (ANTUNES, 2013, p.1) são ações que fazem parte da organização disciplinar, 

presente nas regras impostas em sala de aula e, qualquer ação contrária, é caracterizada como 

violação de regras.  

Tendo em vista que a violação de regras refere-se a condutas indisciplinadas, vale 

ressaltar que as participantes sentem a necessidade da clareza das regras, para não gerar 

dúvidas, as quais ocasionam atitudes indisciplinadas.  

PATOLOGIZAÇÃO DOS SUJEITOS ALUNOS NA VIDA ESCOLAR 

Ao analisar as narrativas das professoras, cinco das nove participantes - professoras: 

I, B, L, D, N - afirmaram que determinados atos destoantes no ambiente escolar, podem estar 

relacionados a uma patologia, necessitando da intervenção de especialistas e/ou 

medicamentos, para a sua melhoria ou contenção.  

Faz-se oportuno destacar que as professoras B, I, L, relacionaram casos de 

indisciplina com: déficit de concentração, hiperatividade, TDAH e distúrbios psicológicos, 

acompanhando um discurso que vem se assentando no campo da educação, o discurso da 

patologização. Segundo Corrêa (2010, p. 100) “a patologização da infância como um 

processo que participa de uma engrenagem muito mais ampla, envolvendo mecanismos de 

controle social efetivos, voltados para a utilização do corpo e a domesticação dos 

indivíduos”. Assim sendo, pode-se dizer que através destes mecanismos é mais fácil ter 

controle das ações dos sujeitos, os tornando obedientes as ordens e regras impostas no 

espaço-tempo escolar, bem como em sociedade.   

Para justificar determinados comportamentos dos alunos, tanto de natureza 

cognitiva, quanto comportamental, Aquino (1998, p. 183) descreve-o como aluno-problema, 



 

 

sendo: 

aquele que padece de certos supostos ‘distúrbios psico/pedagógicos’; distúrbios 

estes que podem ser de natureza cognitiva (os tais "distúrbios de aprendizagem") 

ou de natureza comportamental, e nessa última categoria enquadra-se um grande 

conjunto de ações que chamamos usualmente de ‘indisciplinadas’". 

Assim, estes dois fatores, considerados distúrbios pelo campo da educação, 

representam as dificuldades enfrentadas no fazer docente das participantes.  

A participante I destaca que, “este ano foi incrível, meus alunos em uma média de 

50% eram indisciplinados e com um déficit muito baixo de concentração”. O que se percebe 

é que além da indisciplina, a participante notou que o baixo rendimento dos alunos perpetuou 

em sua aula. 

A necessidade de um trabalho interligado com outros profissionais, como assistente 

social, psicóloga, psicopedagoga, neuropediatra, e, em alguns casos, auxílio de uma 

monitora na sala de aula, por meio de encaminhamentos, foi destacado por quatro das nove 

participantes.  

Quanto aos referidos encaminhamentos, Vasconcellos (1997, p.240) destaca que o 

“problema também se manifesta na não menos famosa ‘síndrome de encaminhamentos’ do 

aluno". Em uma narrativa que se assemelha a fala das professoras, o autor afirma que, o 

professor que não consegue atender às necessidades dos educandos, os encaminha para 

médicos, aulas de reforço, conversa com a família, busca auxílio com monitora, tentando 

encontrar não somente alguém que se responsabilize e assuma o compromisso com este 

aluno, mas também a justificativa de determinado comportamento.  

Para as participantes, muitas atitudes dos alunos, podem estar relacionadas a 

patologias, as quais necessitam de intervenção médica, facilitando assim, o controle sobre 

as ações dos educandos. 

Assim sendo, este compartilhamento de responsabilidades, de certa forma auxilia o 

professor nas suas ações docentes, pois o mesmo não se responsabiliza sozinho frente às 

condutas de seus alunos. Onde, em muitos casos, esta patologização serve como justificativa 

para determinados comportamentos. 

INTERFERÊNCIA DA INDISCIPLINA NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

No que se refere à aprendizagem, as professoras sinalizam que condutas 

indisciplinadas podem interferir tanto na aprendizagem do aluno categorizado com 



 

 

problema, quanto na aprendizagem do coletivo. Na opinião das nove participantes da 

pesquisa, a conduta indisciplinada atrapalha o andamento da aula e interfere no processo de 

ensino e aprendizagem. A professora E, por exemplo, traz em sua narrativa um exemplo 

desta interferência: “por vezes estava explicando determinado conteúdo, que necessitava 

maior concentração por parte dos alunos, e alguém caminhava, conversava, atrapalhava o 

raciocínio dos demais alunos”. O que percebe-se é que qualquer manifestação dos alunos em 

sala de aula, pode se tornar um desvio de atenção, onde os alunos deixam de prestar atenção 

no professor, e terminam por prestar atenção nas ações dos seus colegas. 

Contudo, duas participantes ressaltaram que existem alunos indisciplinados que 

aprendem. Como salienta a professora E, “já tive aluno indisciplinado que acompanhou o 

desenvolvimento de um determinado conteúdo/tema no mesmo tempo que um aluno 

disciplinado”. Dizendo de outro modo, cada aluno tem a sua maneira de aprender, muitos 

precisam de um espaço regrado, com silêncio, mas outros conseguem aprender em meio a 

conversas e barulho. Assim, não se tem um padrão de aluno, dizendo que todos vão aprender 

de uma mesma forma, em um mesmo tempo. Porém, determinados comportamento, podem 

atrapalhar a aprendizagem dos demais colegas.  

Mensurando e relacionando a indisciplina ao nível de aprendizagem dos alunos, a 

professora I diz que “pode até ter exceções de alunos indisciplinados que aprendem, mas não 

como se fossem mais disciplinados”.  

Para tanto, algumas condutas indisciplinadas podem prejudicar a aprendizagem dos 

alunos, com ressalva de alguns casos de alunos indisciplinados que aprendem como os 

disciplinados, no entanto podem atrapalhar a aprendizagem dos demais colegas. Dizendo de 

outro modo, para as professoras a indisciplina atrapalha sim a aprendizagem dos alunos e o 

andamento da aula.  

“BUSCAR SOLUÇÕES ADEQUADAS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DA 

AULA”82 

O título que abre esta seção corresponde a fala da professora J, a qual remete ao 

repensar das ações didático-pedagógicas, em função do comportamento dos alunos. 

A respeito da prevenção, esta se fez presente nas narrativas das professoras através 

                                                 
82 O título desta seção refere-se ao recorte da narrativa da Professora J. 



 

 

de ações docentes descritas como: diálogos com alunos e responsáveis; trabalhos de 

integração do aluno ao grupo; diferentes metodologias; e também por meio de palestras junto 

à família, como ato de remediar e intervir em determinados comportamentos.  

Para as participantes, as professoras D, E, F, L, I, o diálogo é o principal instrumento 

para melhorar as condutas indisciplinadas na sala aula, pois entendem que “[...] o diálogo e 

a motivação constituem ferramentas para o professor conduzir suas aulas” (PEREIRA, 2009, 

p. 57). O mesmo se torna essencial, para estreitar os laços entre professor, aluno, família e 

comunidade escolar.  

Ao retratar a prevenção da indisciplina, foi averiguado que três participantes sentem 

a necessidade de a escola oferecer palestras com a família e alunos, como medida e iniciativa 

de intervenção junto à família. Neste sentido, entendem que é importante “promover 

iniciativas de intervenção com a comunidade escolar” (LOPES, 2006, p. 45), assim, o aluno 

e a família compreendem a finalidade das regras do espaço escolar, para manter um bom 

convívio social.   

Por conseguinte, dentre as narrativas, é possível dizer que as professoras proferem 

determinadas ações com o intuito de prevenir, promovendo assim, um trabalho integrado 

família, escola e comunidade, estabelecendo regras de convivência e oportunizando um 

momento onde os alunos reflitam sobre seus ideais e valores, tornando a aula um momento 

de diálogo entre o professor e os alunos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Terminando o trabalho, fruto de um percurso de Trabalho de Conclusão de Curso, 

pode-se dizer a partir das narrativas, que as condutas indisciplinadas podem ser ocasionadas 

por diferentes fatores, já que para esta conduta, não se tem um tipo de fazer docente como 

resposta pronta e acabada. 

Os resultados apresentados na pesquisa acabaram por não se distanciar das 

hipóteses iniciais. Isso pelo fato de vivenciar as ações docentes frente às condutas 

indisciplinadas no cotidiano escolar, onde trabalho como secretária. O que percebo é que as 

narrativas das professoras constituem verdades pedagógicas, vigorando nos espaços 

escolares, onde agem de diferentes maneiras, tomando por entendimento que esta seja a 

conduta correta. 

No que concerne à disciplina, as participantes ressaltaram as regras como essenciais 



 

 

para manter a organização do tempo e do espaço, sendo que qualquer conduta contrária à 

regra torna-se uma ação indisciplinada. 

Importante destacar que, nos resultados, notam-se um conjunto de regras que se 

fazem presentes no ambiente escolar destas participantes. São elas: sentar corretamente na 

cadeira, não ser mal educado, respeitar o professor e os colegas, realizar as atividades, ser 

obediente e demonstrar um bom comportamento em sala de aula. 

Ao narrar sobre as medidas preventivas, o diálogo se torna a principal ferramenta 

para evitar tais condutas, sendo este realizado entre professor/aluno, 

escola/aluno/comunidade escolar. Referente a esse aspecto, as participantes solicitam o 

auxílio de demais profissionais para conduzir este diálogo, através de palestras, para que os 

alunos/famílias se conscientizem que determinadas ações não são aceitáveis no ambiente 

escolar.  

Entre as narrativas que se repetem no campo da educação, é comum escutarmos que 

a criança necessita ser medicada e/ou encaminhada para especialista, como medida para 

manter um bom comportamento e também para conseguir se concentrar ao realizar as 

atividades, visto que alguns comportamentos considerados indisciplinados se assemelham a 

comportamentos descritos e caracterizados pela medicina como alguns distúrbios, 

ocasionando assim, a síndrome de encaminhamento, destacada por Vasconcellos (1997).  

Em relação à interferência da indisciplina na sala de aula, as professores dizem que 

esta atrapalha o fazer docente, acarretando também dificuldades de aprendizagem nos 

educandos. Contudo, enfatizam que existem alunos indisciplinados que aprendem, mas 

dificultam a aprendizagem dos demais. 

É notável que essas narrativas, descrevem, (re)produzem, constituem sua ação, 

onde os professores acreditam nos seus argumentos como algo correto e verdadeiro. Logo, 

efeitos desse estatuto de realidade, passam de geração em geração, onde as narrativas 

consideradas verdadeiras transformam-se em senso comum e a escola continua se 

constituindo e constituindo aos sujeitos que nela vivem e transitam, através das narrativas 

que balizam o que é certo e o que é errado.   

Em suma, nota-se que é preciso reinventar as práticas e narrativas constituídas no 

fazer docente, pois as mesmas se constituem como verdades no campo da educação, o que 

eleva julgamento às condutas dos alunos, para assim, encontrar subsídios que possibilitem 



 

 

um entendimento maior sobre o assunto indisciplina, tentando desconstruir os discursos 

prontos constituídos no contexto escolar, (re)inventando novas formas de construir o fazer 

docente, que promovam a construção do conhecimento.   
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RESUMO 

Este trabalho apresenta parte dos resultados de uma pesquisa que buscou compreender quais as 

concepções que estudantes do último ano do curso de Pedagogia, da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG, que atuam como professoras na Educação Infantil, têm sobre o cuidado/educação 

de bebês e crianças bem pequenas. O estudo é de cunho qualitativo e a metodologia usada para a 

coleta dos dados foi a entrevista por meio de um roteiro semiestruturado envolvendo três 

estudantes/professoras. Apresenta-se discussões e concepções quanto à formação do professor de 

Educação Infantil. A partir da transcrição das entrevistas foi possível destacar alguns eixos 

norteadores que embasaram as análises, porém, neste trabalho apresenta-se um eixo de análise, a 

saber: a contribuição do curso de Pedagogia a partir da análise das percepções das 

estudantes/professoras acerca do cuidado/educação. De modo geral as entrevistas apontam que a 

formação inicial foi de suma importância para a formação docente, uma vez que o curso forneceu 

subsídios aos conhecimentos e entendimentos acerca do cuidado/educação na Educação Infantil. 

 

Palavras-chave: Cuidado. Educação. Educação Infantil. Formação de professores. 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Infantil, no contexto histórico brasileiro, teve sua trajetória inicial 

marcada por práticas de assistência a infância. Esse tipo de atendimento à infância “funciona 

por meio da benemerência e da caridade ao próximo com a finalidade de salvar – neste e no 

outro mundo – tanto a criança pobre e abandonada, que recebe ajuda, quanto àquele que a 

oferece” (LOCKMANN E MOTA, 2013, p. 93). Na década de 1930 ocorreu a 

institucionalização da Educação Infantil em virtude das exigências das mulheres que 

batalhavam para que seus filhos tivessem um local para ficar enquanto trabalhassem. No ano 

de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, que a Educação Infantil passou a ser 

um direito garantido a todas as crianças em idade apropriada. 

A partir dos anos 90, essa etapa da Educação Básica tem apresentado uma expansão 

no número de instituições, bem como o aumento da temática em pesquisas. Aliado a isso, 

percebemos que na contemporaneidade a Educação Infantil está ganhando grande 
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visibilidade no contexto da educação de bebês e crianças bem pequenas. Desta maneira, 

levando em consideração a atualidade dessa temática e motivada pelas inquietações por 

compreender melhor as relações de cuidar e educar na Educação Infantil que buscamos 

compreender quais concepções que estudantes do último ano do curso de Pedagogia, que 

atuam como professoras na Educação Infantil, têm sobre cuidado/educação de bebês e 

crianças bem pequenas na creche.  

O presente trabalho foi elaborado com base em uma abordagem qualitativa de 

pesquisa. Essa abordagem de pesquisa “enfatiza mais o processo do que o produto e se 

preocupa em retratar a perspectiva dos participantes” (LÜDKE e ANDRÉ, 2012, p. 13). 

Oliveira (2002, p. 117), acrescenta que: 

 

As pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a facilidade de 

poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, 

analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos experimentados por grupos sociais, apresentar opiniões de determinado 

grupo e permitir, em maior grau de profundidade, a interpretação das 

particularidades dos comportamentos ou atitudes dos indivíduos. 

 

Na primeira etapa da pesquisa, após a delimitação do tema, foi realizado o 

levantamento teórico sobre o tema, incluindo pesquisas a respeito da história da Educação 

Infantil de forma a compreender melhor a concepção que temos hoje acerca da educação das 

crianças de zero a cinco anos e onze meses, especialmente da educação de bebês e crianças 

bem pequenas, bem como acerca da formação de professores da Educação Infantil.  

Quanto ao procedimento de coleta de dados, foram feitas entrevistas por meio de um 

roteiro semiestruturado. Utilizamos um modelo dinâmico e participativo de entrevista, 

caracterizado por seu caráter reflexivo. Então, com a finalidade de responder o problema de 

pesquisa, entrevistamos três professoras que se encontravam em fase final do curso de 

graduação em Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande – FURG e que já atuavam 

na Educação Infantil na cidade de Rio Grande/RS. A escolha das estudantes/professoras se 

deu pelo fato de serem as únicas estudantes, formandas do curso de Pedagogia da FURG, 

que trabalhavam com bebês e crianças bem pequenas e por acreditarmos que, por essas 

professoras trabalharem cotidianamente com as crianças, possuem maior experiência e 

conhecimento sobre assuntos relacionados a pesquisa, a fim de contribuir de maneira 

satisfatória para a discussão e compreensão acerca das concepções do cuidado/educação de 

bebês e crianças bem pequenas.  



 

 

Foi realizado o contato com as entrevistadas convidando-as a participar da pesquisa 

por meio da realização de entrevistas, explicando os objetivos do estudo. Durante esse 

contato informamos que a identidade delas seria mantida em sigilo, sendo substituída por 

Professora 1, Professora 2 e Professora 3. Ademais, foi elaborado um termo de 

consentimento e cada entrevistada assinou aceitando participar da pesquisa. As entrevistas 

foram gravadas em áudio e transcritas para que nenhum dado fosse perdido. A coleta de 

dados foi efetuada durante o mês de julho do ano de 2016. 

Após a transcrição das entrevistas foram feitos quadros com as falas das 

entrevistadas, elencando alguns temas que foram abordados. A construção desses quadros 

desencadeou alguns eixos de análise que possuem relação com o tema e o problema de 

pesquisa, porém, neste trabalho iremos apresentar um dos eixos de análise, a saber: a 

contribuição do curso de Pedagogia a partir da análise das percepções das 

estudantes/professoras acerca do cuidado/educação. 

Para a escrita deste, na primeira seção discorremos sobre as primeiras concepções 

acerca dos profissionais para atuar na Educação infantil. Posteriormente, abordaremos a 

formação específica para atuar na Educação Infantil. Na terceira seção apresentamos a 

análise do eixo, seguido das considerações finais. 

 

CONCEPÇÕES ACERCA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Na passagem do século XVIII para o século XIX o atendimento à infância em nosso 

país teve suas primeiras iniciativas caracterizadas pelo assistencialismo, constituída pela 

presença feminina. As compreensões acerca das profissionais que atuavam com os bebês e 

as crianças pequenas nas creches eram atravessadas, em específico pelo papel de mãe e pelo 

trabalho doméstico, em função de possuírem virtudes femininas que capacitariam as tarefas 

de cuidado. Carvalho (1999) aponta que para compreender o “cuidado” é preciso deslocá-lo 

de enfoques que articulam as relações aparentemente naturais entre crianças e mulheres que 

são fundamentadas no instinto materno e na intuição. Também é preciso desarticular de 

abordagens que colocam o “cuidado” fora da história, já que é elevado a uma categoria 

central de uma ética de relações. Sendo assim, “é necessário tomar o “cuidado” como um 

conjunto de práticas histórica e socialmente construídas, que em sua configuração atual 

fazem parte de uma transformação nas vidas de homens, mulheres e crianças articulada à 

emergência e consolidação da modernidade” (CARVALHO, 1999, p. 76). 



 

 

A evidência nas virtudes das mulheres como requisito básico para as funções de 

educação teve influência mundial na docência. E a docência, em especial para os bebês e as 

crianças pequenas, foi tornando-se uma profissão que foi por muitos anos marcada por essa 

concepção. Micarelo (2001, p. 215) discute a relação entre a mulher e a educação no Brasil, 

destacando que: 

 

Como o cuidado com crianças não fugia a maternagem, o magistério representava 

a continuação de sua missão [da mulher], nos moldes propostos pelos positivistas 

e higienistas no século XIX e de acordo com o imaginário social acerca do papel 

feminino [grifos da autora]. 

 

Foi encontrado no magistério uma possibilidade para as mulheres introduzirem-se no 

mercado de trabalho, pois a profissionalização da mulher ocorreu em meio à compreensão 

de que a educação escolar era um prolongamento da educação oferecida em casa. Logo, o 

papel de mãe na família foi estendido à instituição escolar pela função de professora. 

Almeida (1998), evidencia que a conquista do magistério pelas mulheres aconteceu de 

maneira efetiva em decorrência do elevado número de vagas e também pelo abandono dos 

homens desse campo profissional, uma vez que a busca dos homens por outros empregos 

mais remunerados teria possibilitado que seus lugares fossem preenchidos pelas mulheres. 

Louro (2008) compreende que este fato está possivelmente relacionado ao processo de 

urbanização e de industrialização do país que fez com que as oportunidades de trabalho aos 

homens se ampliassem e ocasionando o movimento que daria origem a “feminização do 

magistério”. Nesse sentido, também é importante refletir que antigamente ser professora era 

considerado uma vocação, isto é, não seria necessária uma formação específica para o 

exercício da profissão, principalmente tratando de bebês e de crianças pequenas que 

demandam de cuidados.  

Micarello (2001) relata que em 1974 as primeiras referências à formação necessária 

ao profissional da Educação Infantil surgem no âmbito da legislação brasileira, na indicação 

nº 45/74 do Conselho Federal de Educação (CFE). Essa indicação foi ratificada pelo parecer 

CFE nº 2.018/74, que marcou a história da Educação Infantil brasileira, pois foi ofertada nos 

cursos de formação de professores a capacitação para a pré-escola – denominado de curso 

normal. Posteriormente, outro documento do Conselho Federal de Educação, sob Parecer nº 

1.600/75, estabelecia os conteúdos ministrados, de forma que abrangessem o conhecimento 

das características físicas da criança pequena. Esses conteúdos pensados para a formação 

dos professores de pré-escola estavam relacionados à psicologia do desenvolvimento, 



 

 

conforme evidenciado por Micarello (2011). Como podemos perceber neste contexto a 

formação para atuar com crianças de zero a três anos ainda não era foco das políticas 

públicas. 

Partindo da necessidade de formar profissionais da Educação Infantil, o Ministério 

da Educação, em 1994, publicou um documento intitulado Por uma política de formação do 

profissional de Educação Infantil que traz textos apresentados por diversos especialistas no 

Encontro Técnico sobre Política de Formação Profissional de Educação Infantil. Esse 

documento, no contexto que foi produzido, teve um papel fundamental por constituir 

algumas conformidades sobre o profissional dessa etapa da Educação Básica. Stemmer 

(2014, p. 55) relata que o documento “reafirma a necessidade e a importância de um 

profissional qualificado e um nível mínimo de escolaridade para atuar nas instituições de 

Educação Infantil”. Além disso, nesses textos é traçado também o perfil que o profissional 

precisa ter e mostra a necessidade de a formação ser reconhecida como direito.  

Interessante destacar que discussões na área no que se refere à formação de 

profissionais dessa etapa educacional integram o atual papel da Educação Infantil, o cuidar 

e educar crianças de até cinco anos e onze meses. Nesse sentido, a formação busca articular 

o cuidar/educar das crianças com a finalidade de quebrar com a influência histórica do 

assistencialismo.  

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 

9.394/96 a formação específica para atuar na Educação Infantil ganha maior visibilidade. 

Naquele contexto de promulgação da LDB nº 9.394/96, Kishimoto (1999, p. 63) afirma “que 

até o final da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível 

superior ou formados por treinamento em serviço”. A autora, segundo dados estatísticos 

presente em pesquisa realizada em 1998, evidenciava que até aquele momento o Ensino 

Fundamental era a qualificação para atuar com bebês e crianças bem pequenas, mas não 

precisava ser completo. Já para a pré-escola os profissionais formados em nível médio 

equivaliam a 66,57% e 20% teriam formação superior. 

Percebe-se que esses acontecimentos históricos foram fundamentais para 

compreender como se deu a formação de profissionais da Educação Infantil. Entretanto, 

acredita-se que o fato de ter passado vinte anos desde a implementação da LDB nº 9.394/96 

não garantimos ainda, em todas as regiões brasileiras, a incorporação da legislação em sua 

totalidade, no que diz respeito à formação para atuar na Educação Infantil.   

 



 

 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Para comentar acerca da formação de professores de Educação Infantil é também 

fundamental mencionar a formação nos cursos de Pedagogia. O curso de Pedagogia passou 

e vem passando por inúmeras modificações políticas e pedagógicas no decorrer dos anos 

desde o seu surgimento. Algumas discussões permearam a trajetória do curso de Pedagogia 

que representam períodos no qual ele foi se reformulando através de decisões legais ou por 

meio de discussões visando futuras reconsiderações.  

A institucionalização do curso de Pedagogia no Brasil ocorreu em 1939 em 

decorrência de muitas modificações e acontecimentos socioeconômicos e culturais no país 

apontados pela Revolução de 1930 na qual teve implicações no campo educacional onde 

defendeu-se o surgimento de um curso de formação de professores em nível superior. Desta 

maneira, Vieira (2008, p. 2) relata que: 

 

O Curso de Pedagogia foi criado pelo Decreto-Lei n. 1190, de quatro de abril de 

1939, por ocasião da organização da Faculdade Nacional de Filosofia, parte da 

Universidade do Brasil – projeto do então Ministro da Educação Gustavo 

Capanema, no governo de Getúlio Vargas – na qual se transformou a Universidade 

do Distrito Federal, encerrada no mesmo ano.  
 

Para a referida autora, a trajetória do curso de Pedagogia foi marcada por cinco 

períodos históricos. O primeiro é que o curso de Pedagogia teve sua criação no ano de 1939 

pelo Decreto-Lei n. 1190, de quatro de abril de 1939. Após sua institucionalização, o parecer 

do Conselho Federal de Educação n. 251/62, indicou a necessidade de o professor primário 

ser formado no ensino superior e fixou o currículo mínimo nacional do curso de Pedagogia. 

O terceiro período destacado relaciona-se à Reforma Universitária de 1968 na Lei n. 5.540 

que “fixava normas de organização e funcionamento do ensino superior definindo os 

especialistas que atuariam nos sistemas de ensino” (VIEIRA, 2008, p.7). No quarto período 

estão os debates, com inúmeros encontros, da década de 1980 a respeito das direções que o 

curso de Pedagogia seguiria. Já o quinto período, de acordo com Vieira (2008) atém-se à 

década de 1990 com alterações na reforma educacional através de leis, decretos, resoluções 

e pareceres. Nessa década ocorreram muitas modificações ocasionadas desde a LDB 

9.394/96, como por exemplo, a formação profissional para atuar na Educação Infantil. 

Depois disso, o Conselho Nacional de Educação, no ano de 2006, estabeleceu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia evidenciando em seu Art. 2º o que 

desejava ao curso de Pedagogia. 



 

 

 

Art. 2º: As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia aplicam-se à 

formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio de modalidade 

Normal e com cursos de Educação Profissional, na área de serviços de apoio 

escolar, bem como outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos (BRASIL, 2006, p.5). 

 

É possível perceber que as diretrizes destacam que o curso de Pedagogia precisa ser 

traçado pelo exercício da docência, na qual a licenciatura é uma identificação decorrente do 

pedagogo. Entretanto, o trabalho do pedagogo não se restringe apenas ao exercício da 

docência. Nas teses de Rodrigo Saballa de Carvalho (2011) e Suzane da Rocha Vieira (2012) 

é utilizado o termo “Pedagogo generalista”, pois o pedagogo é um profissional apto para 

atuar em diversas áreas, como: Educação Infantil, Anos Iniciais, Educação de Jovens e 

Adultos, Curso Normal, gestão escolar e demais áreas pretendidas por assuntos 

educacionais. 

No que diz respeito especificamente à formação para atuar com a Educação Infantil, 

os cursos de Pedagogia abordavam, inicialmente, aspectos relacionados à pré-escola. A 

educação de bebês e crianças bem pequenas é tematizada nos cursos de Pedagogia 

recentemente, principalmente em função do reconhecimento da Educação Infantil como 

primeira etapa da Educação Básica. 

Na Universidade Federal do Rio Grande, por exemplo, em 1986 o Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou e regulamentou pela Deliberação nº. 17/1986 a 

proposta pedagógica das novas habilitações (Vieira, 2012). Então, no ano de 1988 o curso 

de Pedagogia passou a habilitar para a docência na pré-escola. Posteriormente, outras 

alterações foram realizadas, de forma que o curso passou a abordar a educação de zero a seis 

anos. 

A partir do momento em que o curso de Pedagogia passa a abordar a educação de 

zero a seis anos faz-se necessário refletir sobre a formação docente. O professor, assim como 

todos s profissionais, precisam estar sempre em atualização, pois a sociedade está em 

constante modificação. Nesse sentido, o professor deve se manter qualificado para auxiliar 

seus alunos em todas suas necessidades bem como da sociedade, porque o mercado de 

trabalho procura profissionais que sejam melhor qualificado, versátil e preparado para 

encarar os desafios que são propostos a ele, tendo em vista a melhoria na qualidade da 

educação e do ensino. Por isso, somente a formação inicial não é suficiente para que se possa 

garantir a capacitação do professor na contemporaneidade. 



 

 

Behrens (1996) destaca que “a essência da formação continuada é a construção 

coletiva do saber e a discussão crítica reflexiva do saber fazer”. Desta forma, podemos dizer 

que a melhor maneira para que a formação continuada aconteça é através da coletividade, 

onde o professor adquire conhecimento por meio da experiência de outros colegas e isso faz 

com que o professor se transforme em um profissional reflexivo. 

Nóvoa (1995) também traz a importância da reflexão quando afirma que “formação 

não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim 

através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar 

estatuto ao saber da experiência”.  

Assim como Behrens (1996) e Nóvoa (1995), compreendemos que é necessário 

repensar a própria prática e seu papel dentro da sala de aula, avaliando-se continuamente nos 

processos de ensino-aprendizagem, sempre em conjunto com seus alunos, reconhecendo o 

que precisam fazer para alcançar seus objetivos além de fazer pesquisas e reflexões 

cotidianamente visando fundamentar as práticas e metodologias de ensino a fim de promover 

o desenvolvimento pleno das crianças. Stemmer (2014) aponta a necessidade da reflexão do 

professor por meio de observações das crianças cotidianamente. Dessa maneira, o professor 

aprende e constrói seu conhecimento em relação ao processo da educação, possibilitando 

que essas crianças produzam sua própria aprendizagem.  

De acordo com Miranda (2001, p. 140): 

 A filiação acrítica à formação do professor reflexivo/pesquisador, ao fazer 

corresponder teoria e prática, conhecimento sistematizado e senso comum, acaba 

contribuindo para estabelecer a prevalência da prática sobre a teoria e o senso 

comum sobre o conhecimento sistematizado, fortalecendo uma ideia de 

contraposição entre conhecimento acadêmico e o conhecimento do professor 

prático que deveria orientar a formação. 

 

Através do excerto de Miranda (2001) é possível perceber o perigo de compreender 

a prática como sendo um único critério dos saberes dirigidos e apropriados pelo ato reflexivo. 

Contudo, o conhecimento do professor, visto como produtor do próprio conhecimento, 

origina-se através da reflexão. Essa é uma linha constatada na abordagem de Reggio Emilia 

83 onde seus educadores foram críticos e questionadores e refletiram sobre teorias e conceitos 

                                                 
83 Reggio Emilia é uma cidade no norte da Itália, onde nasceu um conjunto de trinta e três escolas municipais 

para crianças com idades que vão de poucos meses de vida até os seis anos. Reggio, como era chamado essas 

escolas, representava um corpo único de teoria e prática sobre o trabalho com as crianças pequenas 

(RINALDI, 2014) 
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de vários locais e os experenciaram, criando significados próprios e implicações para a 

prática pedagógica.  

Stemmer (2014, p. 61) relata que “contemporaneamente, tem-se buscado definir qual 

a formação adequada e o papel desse professor”. Nessa perspectiva, nota-se que a profissão 

do profissional da Educação Infantil possuiu uma trajetória histórica em que a formação 

específica para a docência é bastante recente.  

Por esse motivo é fundamental o professor repensar a sua prática e seu papel docente 

integrando as funções de cuidado/educação na primeira etapa da Educação Básica a fim 

buscar o desenvolvimento pleno da criança e compreendendo-a como um ser repleto de 

potencialidades. A partir das considerações feitas até aqui, apresentamos na próxima seção 

uma breve discussão acerca da contribuição do curso de Pedagogia a partir da análise das 

percepções das estudantes/professoras acerca do cuidado/educação. 

 

CONTRIBUIÇÕES DO CURSO DE PEDAGOGIA PARA A FORMAÇÃO 

DOCENTE 

A pesquisa foi desenvolvida com três estudantes em fase final do curso de Pedagogia 

que atuam como professoras de bebês e crianças bem pequenas em três escolas de Educação 

Infantil na cidade do Rio Grande/RS. Dessas três professoras, uma trabalha em uma escola 

particular de Educação Infantil há dois anos com bebês de zero a um ano, e duas atuam em 

escolas municipais de Educação Infantil há um ano com crianças de dois a três anos. Das 

estudantes/professoras entrevistadas, uma possui nível superior em Artes Visuais – 

Licenciatura e as outras têm formação de Magistério. 

Essas estudantes/professoras estão na mesma turma de graduação e ingressaram no 

curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande no ano de 2013 e concluíram o 

curso no ano de 2016. A relação com a Educação Infantil de duas estudantes/professoras 

entrevistadas iniciou após o ingresso na Universidade, uma no segundo ano e outra no quarto 

ano da graduação. Já outra estudante/professora começou a ter contato com a Educação 

Infantil quando trabalhou como auxiliar em uma escola municipal da cidade, antes mesmo 

de ingressar na Universidade. Atualmente, ela atua como professora de bebês e crianças bem 

pequenas em uma escola municipal da cidade de Rio Grande. 

Após a análise das entrevistas, inúmeras questões foram consideradas importantes no 

que tange à temática do presente trabalho. Porém, neste trabalho destacamos a contribuição 



 

 

do curso de Pedagogia a partir da análise das percepções das estudantes/professoras acerca 

do cuidado/educação. 

 Todas as estudantes/professoras ressaltam a importância do curso para sua formação 

docente. A seguir destaco alguns aspectos relevantes nas falas: 

 

Entrei no curso de pedagogia pois tinha interesses e curiosidades sobre a Educação 

Infantil, mas não tinha ideia de tudo que ela envolve. Acredito que antes do curso 

de Pedagogia e de todas as experiências oportunizadas por ele, minha visão sobre 

a educação para bebês e crianças bem pequenas era simplista, talvez estivesse 

mesclada entre os conceitos de cuidar/educar. Quando me perguntavam o porquê 

de escolher esse curso, porque uma outra licenciatura, eu a que gostava de crianças 

pequenas e queria ter essa experiência, como se isso fosse um bom motivo, como 

se somente esse sentimento bastasse. Porém, após adquirir conhecimentos e 

embasamentos sobre a infância meu olhar se ampliou, e continua se ampliando a 

cada situação de ensino e aprendizagem (Estudante/Professora 1) 

 

O curso de pedagogia foi essencial no sentido de perceber que não há dicotomia 

entre o cuidado e a educação na Educação Infantil, desta forma embasou minha 

prática, no sentido de pensar todas as ações na Educação Infantil como 

pedagógicas, como possibilidades de interações, brincadeiras, experiências e 

aprendizagens (Estudante/Professora 2) 

 

Acredito que o curso tenha fornecido de forma satisfatória disciplinas que tinham 

como objetivo discutir as práticas na educação infantil, e dessa forma, tivemos 

espaço para pensar os processos de educar e cuidar, as rotinas na educação infantil, 

o currículo a partir das múltiplas linguagens e também as questões históricas que 

permeiam essa etapa educacional (Estudante/Professora 3). 

 

Percebe-se que um dos elementos que apareceu com bastante ênfase foi em relação 

à concepção que as entrevistadas tinham sobre a Educação Infantil e que o curso de 

Pedagogia foi essencial para compreender três fatores. O primeiro que o cuidar/educar se 

amplia a cada situação vivida; o segundo que a compreensão da indissociabilidade do 

cuidado/educação ficou mais evidente; e, por fim, que as disciplinas voltadas para a 

Educação Infantil são importantes para discussão dessa etapa da Educação Básica. 

 Através das falas das estudantes/professoras entrevistadas pôde-se perceber a 

possibilidade de reflexão e desconstrução de concepções idealizadas e naturalizadas antes 

delas ingressarem no curso de Pedagogia. Nesse sentido, Vieira (2012, p. 28) utiliza 

Brzezinski (2008a, p. 1140-1141) para afirmar que a formação do profissional da educação 

para atuar na Educação Básica é compreendida como um procedimento caracterizado pela 

“complexidade do conhecimento, pela crítica, pela reflexão-ação, pela criatividade, pelo 

reconhecimento da identidade cultural dos envolvidos nos processos formativos e pelas 

relações estabelecidas na mediação entre formadores e aprendentes”. Com isso fica evidente 

a relevância do processo formativo na trajetória profissional das estudantes/professoras.  



 

 

  Em contrapartida, as estudantes apontaram algumas sugestões a fim de contribuir 

para que o curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande forneça subsídios à 

prática em relação ao cuidado/educação na Educação Infantil. 

 

Seria interessante se as disciplinas realizassem mais oficinas, pois tivemos poucas 

disciplinas que trouxeram isso para a sala de aula. E quando teve foram momentos 

de muito aprendizado (Estudante/Professora 2). 

 

Penso que o exercício de pensar sobre projetos, oficinas e práticas na Educação 

Infantil é um aspecto que o curso deve potencializar. No entanto, ressalto a 

importância da teoria e dos estudos sistemáticos sobre educação, pois é a partir 

desses estudos que teremos subsídio para pensar nossas práticas 

(Estudante/Professora 3). 

 

 É possível observar que as duas estudantes/professoras mencionam de maneira 

significativa a importância da realização de oficinas. Acredita-se que as oficinas são uma 

oportunidade para desenvolver os saberes indispensáveis para a profissão docente, uma vez 

que há um contato maior com diversas práticas pedagógicas que auxiliam na formação, na 

profissão e no cotidiano institucional. Para Anastasiou e Alves (2009) a oficina se distingue 

como uma estratégia do fazer pedagógico onde a ênfase principal é no espaço de construção 

e reconstrução do conhecimento. É lugar de refletir, descobrir, criar, recriar e reinventar, 

beneficiado pela forma horizontal na qual a relação humana se dá. Pode-se lançar mão de 

músicas, textos, observações diretas, vídeos, pesquisas de campo e experiências práticas. 

Enfim, vivenciar ideias, sentimentos, experiências, em um movimento de reconstrução 

individual e coletiva. 

  Consinto com Becker e Marques (2010) quando afirmam que a formação do 

professor, para que se possa estabelecer coerência entre seus estudos e sua prática, não se 

pode limitar somente à compreensão do conhecimento. É importante que haja reflexão ética 

sobre o uso dos conhecimentos em sua prática. Nesse sentido, cabe destacar que afirmar a 

necessidade de articulação dos conhecimentos que estão sendo abordados ao longo das 

disciplinas com a prática não significa transformar as oficinas em aspectos meramente 

técnicos. É preciso que a articulação entre teoria e prática se dê por meio da reflexão. 

  A teoria, além da realização de oficinas, é outro aspecto importante para as 

estudantes/professoras terem subsídios para executar a sua prática pedagógica e no decorrer 

dessa prática buscar coerência no curso de Pedagogia para que forneça contribuições acerca 

do cuidado/educação na Educação Infantil. A possibilidade de se refletir sobre a teoria e a 

prática mostra que o trabalho não deve ser realizado sozinho. Vieira (2012) ressalta que “os 



 

 

cursos de graduação em Pedagogia precisam pensar a formação de modo que envolvam uma 

práxis pedagógica em que se articulam teoria e prática”. Isso implica refletir que não se pode 

dicotomizar a teoria da prática e vice-versa. Elas precisam caminhar juntas no sentido de 

enriquecer o trabalho desenvolvido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das análises da pesquisa foi possível perceber que as estudantes do último ano 

do curso de Pedagogia, que atuam como professoras na Educação Infantil com bebês e 

crianças bem pequenas compreendem a indissociabilidade do cuidado/educação.  

 Partindo disso, é importante ressaltar a contribuição do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Rio Grande, pois conforme as estudantes que atuam como 

professoras, a formação inicial foi de suma importância para a formação docente, uma vez 

que o curso forneceu subsídios aos conhecimentos e entendimentos acerca do 

cuidado/educação na Educação Infantil.  

 A Educação Infantil deve pensar a criança como um ser em desenvolvimento 

necessitando a todo instante de estímulos e de recursos a procura de aprendizagem. As 

crianças, especialmente bebês e crianças bem pequenas, precisam de cuidados específicos e 

que as particularidades desse cuidado não adotem o assistencialismo como base, mas sim 

uma concepção de cuidado/educação juntos.  
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RESUMO 
Este artigo apresenta resultados parciais de um projeto de pesquisa intitulado “Produção, circulação 

e uso de cartilhas e livros didáticos produzidos por autoras gaúchas (1940-1980)", financiado pelo 

CNPq (Edital Chamada Universal MCTI/CNPQ Nº 14/2014) e desenvolvido no grupo de pesquisa 

História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares (Hisales), do qual a primeira autora 

é bolsista PROBIC-FAPERGS e a segunda, a coordenadora geral. O referido grupo de pesquisa é 

vinculado ao programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Pelotas (PPGE/FaE/UFPel)84 e tem procurado estabelecer uma política de recolha, 

tratamento e guarda de objetos da cultura escolar, constituindo, assim, importantes acervos para a 

pesquisa educacional. Entre esses materiais estão livros didáticos produzidos no Rio Grande do Sul, 

em especial entre os anos de 1940 e 1980. 

O objetivo mais amplo da investigação em andamento é compreender a produção; circulação e o uso 

de cartilhas, pré-livros e livros didáticos produzidos por autoras sul-rio-grandenses e utilizados nas 

escolas gaúchas. O estudo aqui apresentado é especificamente acerca do Pré-Livro Viva o Circo85, 

de autoria de Teresa Iara Palmini Fabretti e Zélia Maria Sequeira de Carvalho e publicada pela 

Editora Globo nos anos de 1960. Para isso, além do próprio pré-livro, também será utilizado o 

Manual do Professor e o Caderno de Exercícios correspondentes. Assim, o objetivo deste trabalho é 

descrever o pré-livro e o método nele utilizado, o global de contos, sendo usado o Manual do 

Professor para melhor compreender como deveria se dar cada uma das cinco fases do método e a 

efetivação das mesmas no Caderno de Exercícios. 
 

 

1. O pré-livro Viva o Circo: descrição e considerações gerais 

                                                 
84 Atualmente o grupo de pesquisa é coordenado pelas professoras Eliane Peres e Vania Grim Thies 

(FaE/UFPel) e reúne pesquisadores da UFPel e de outras instituições de ensino da região sul, contando com a 

participação de pesquisadores, de alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado) e de graduação. Mais 

informações a respeito do HISALES, dos acervos, das ações, dos projetos de pesquisa, de ensino e de extensão, 

podem ser vistas via internet, no site (http://www.ufpel.edu.br/fae/hisales/) e no perfil na rede social Facebook 

(HISALES). 
85 Pré-livro, segundo Maciel (2001), teria sido a nomenclatura adotada pela professora Lúcia Casasanta em 

oposição a cartilha, que tinha um apelo, na concepção de Casasanta, aos métodos sintéticos de alfabetização. 
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O exemplar do pré-livro Viva o Circo86 aqui utilizado é de 1970, sendo que nele 

não consta a edição, embora o Copyright é de 1969. Suas autoras, como afirmou-se, são as 

professoras gaúchas Teresa Iara Palmini Fabretti e Zélia Maria Sequeira de Carvalho e a 

ilustradora é Zita Marly Rego Rocha. 

O Manual do Professor que tivemos acesso, que acompanhava o pré-livro, é de 1971 

e igualmente o Copyright é de 1969. O Caderno de Exercícios que dispomos é de 1973. Nele, 

além da indicação de 1969, há também outros dados: 1ª edição / 2ª impressão – agosto de 

1971. Esses dados indicam para a publicação de primeira edição em 1969 e, também, de que 

o material foi reimpresso, embora não possamos, ainda, saber quantas edições houve e 

igualmente quantas reimpressões foram feitas do material. 

O conjunto do material foi publicado pela Editora do Globo, uma importante 

empresa gaúcha de editoração, sobressaindo-se na publicação de livros didáticos87.  

 

Figura 01- Imagem do logo da editora responsável pela publicação de Viva o Circo, que consta na 

capa do pré-livro, Viva o Circo, 1970. 

Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES 

 

Na apresentação do Manual do Professor, as autoras assim escreveram sobre a 

produção da obra: 

Nosso Pré-Livro foi organizado junto à criança, que nos ditou suas vivências.  

Queremos ao publicar o presente trabalho, levar ao magistério de nossa terra um pouco 

de nossa experiência, bem como o estímulo e aplauso aos que dedicam à nobre missão de 

alfabetizar.  

Nêle estão contidas sugestões que deverão ser adaptadas ao nível da classe aos interêsses 

das crianças. 

O professor deve aproveitar sua imaginação para enriquecer as sugestões apresentadas e 

criar situações novas de trabalho.  

    AS AUTORAS 

 

O pré-livro consta na lista de livros aprovados pelo Centro de Pesquisa e 

Orientações Educacionais (CPOE), órgão responsável pela educação gaúcha e ligado à 

                                                 
86 O pré-livro mede de 18,5 cm x 24,5 cm e tem 74 páginas. 
87 Sobre a Editora Globo ver mais em TORRESINI, Elizabeth W. R. Editora Globo: uma aventura editorial nos 

anos 30 e 40. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo - EDUSP: Com-Arte; Porto Alegre: Editora da 

Universidade/UFRGS, 1999. 

. 



 

 

Secretária de Educação de Cultura do estado. Esse dado, além de ter sido identificado em 

outros estudos (PERES, 2003b; 2008), consta na página após a folha de rosto, como se pode 

ver a seguir:  

 

Figura 02- Selo de aprovação do livro pelo CPOE, Viva o Circo, 1970. 

Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES 

 

Na capa de Viva o Circo há, fiel à proposta do tema, um palhaço em frente a uma 

tenda do circo, motivo e enredo de todo o pré-livro. O palhaço reproduzido na capa é uma 

das personagens do pré-livro e seu nome é Xiru. Ainda na capa, na tenda do circo, consta, 

em letra imprensa maiúscula, preenchido em preto, o título da obra: VIVA O CIRCO. 

Recuado, à esquerda, como se pode ver, na parte inferior, estão os nomes das autoras e da 

ilustradora:  

 

 

Figura 03- Capa do pré-livro Viva o Circo, 1970. 
Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES 

 

Na sua materialidade, o suporte é incomum em relação a outras cartilhas gaúchas, 

seguindo, contudo, a proposta “original” de como deveria ser um pré-livro que tivesse como 

base o método global de contos, qual seja: todas as folhas são soltas, não costuradas ou 

coladas, e a capa e contracapa formam uma espécie de envelope que abrigam as folhas soltas, 

perfuradas, uma vez que as mesmas iam sendo entregue para as crianças aos poucos, 

conforme as lições iam sendo apresentadas e trabalhadas. Ao final, as folhas soltas poderiam 



 

 

ser amarradas e mantidas todas juntas, formando finalmente o livro. No caso do exemplar 

que possuímos, o mesmo não foi utilizado e as folhas, portanto, estão ainda originalmente 

separadas umas das outras. 

Segundo o Manual do Professor, antes da entrega do pré-livro, o professor/a 

deveria, junto com seus alunos, confeccionar uma tenda de circo, motivando-os para o tema 

proposto e, consequentemente, para a aprendizagem. Somente após isso, deveria ser entregue 

a capa aos alunos, primeiro material a que teriam acesso, portanto, e no qual seriam 

arquivadas todas as folhas: 

 

 

Figura 04- Apresentação do material aberto (capa, espécie de envelope/caixinha) e o conjunto das 

folhas soltas. Viva o Circo, 1970. 

Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES 

 

Constam, ao todo, 41 historietas no pré-livro, todas apresentadas em letra script, 

em vigor no estado, conforme orientação do CPOE (PERES, 2003a). Contudo, inicialmente, 

as primeiras páginas são apenas com o nome das personagens (Vera e Julinho, associado à 

imagem) e a frase: Viva o Circo. Além disso, no pré-livro há páginas nas quais o aluno 

poderia fazer a leitura de frases associadas às palavras e às imagens, por exemplo: Viva o 

(imagem da personagem Julinho). Há, ainda, páginas em que são apresentadas palavras 

divididas em sílabas, que serviriam para a formação de outras palavras que seriam dispostas 

em colunas, logo formando novas frases; há, também, divisão em sílabas e formação de 

novas palavras com as mesmas, e divisão silábica de palavras das frases, sempre na lógica 

do método: apresentação e formação de novas palavras, frases e sílabas, continuamente.  

No Caderno de Exercícios que acompanha o pré-livro há atividades 

complementares, que somam, ao todo, 153. Além disso, há, no meio do Caderno, a 



 

 

reprodução de todas as historietas em páginas descartáveis, para que a criança pudesse 

dividir o conto em sentenças, conforme as fases do método que serão expostas adiante.  

Ainda em relação ao pré-livro, o mesmo contém 53 gravuras. Dessas, todas têm 

contorno em preto, sendo todas preenchidas com cores bem alegres e vivas, de acordo com 

o tema do livro, o circo. Essas estão dispostas da seguinte forma: as gravuras em maiores 

dimensões sempre apresentam as personagens, antes que fosse apresentada qualquer 

historieta. Já as imagens com menores dimensões são apresentadas quando a personagem, já 

tendo aparecido em página anterior, aparece no contexto de uma historieta ou em frases que 

associavam imagem e palavra, como mostram as figuras abaixo:  

 

Figura 05- Apresentação de um personagem, seguido da historieta pág. 6 e 7, Viva o Circo, 1970. 

Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES 

 

 

 

Figura 06- Página de historietas e frases, pág. 24 e 14. Viva o Circo, 1970. 

Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES 

 

Ao descrever aspectos da materialidade do livro, compreende-se que esse aspecto 

“não é algo ‘menor’ na institucionalização da escola primária no Brasil”, mas ajuda a 

explicar as intencionalidades pedagógicas de determinados períodos e seus contextos de 



 

 

produção. A materialidade escolar em geral e dos livros em especial, como é o caso aqui, 

“esteve – e está – diretamente relacionada aos projetos sociais, às condições econômicas, 

aos interesses políticos e às inovações pedagógicas de cada época” (PERES & SOUZA, 

2011, p. 55). No âmbito aqui discutido, a inovação foi a introdução e a expansão do uso do 

método global de contos no contexto da modernidade pedagógica gaúcha (PERES, 2000; 

QUADROS, 2006). 

 

2. Método utilizado em Viva o Circo e aspectos do contexto de sua divulgação 

Este pré-livro tem como método o global de contos, e falar dele é, segundo Maciel 

(2001, p. 94), “também falar da atuação da professora Lúcia Casasanta, pois pode-se afirmar 

que a maciça aceitação do método global em Minas Gerais é de sua responsabilidade”. Pode-

se alegar que não apenas para a realidade mineira, mas também no caso do Rio Grande do 

Sul a influência da professora Lucia Casasanta foi sentida. Seus livros foram aqui lidos e 

divulgados e suas ideias incorporadas, especialmente na produção de cartilhas e pré-livros. 

Porém, não se pode deixar de citar a importância do CPOE, que teve um papel 

fundamental ao chancelar a produção didática do estado gaúcho. Assim, segundo Peres 

(2006, p. 171), houve, “entre as décadas de 50 e 70 do século XX, um processo de 

profissionalização da/na produção didática”, e o CPOE foi central nesse processo. A 

produção didática ocorreu, portanto, também em função da:  

[...] criação e do trabalho desenvolvido pelo CPOE no Rio Grande do Sul entre as 

décadas de 50-70 do século XX e, de forma mais específica, a partir da Reforma 

do Ensino Primário, capitaneada pelo CPOE desde a segunda metade dos anos 50. 

[...]. Não é coincidência que nessa mesma década, com amplo crescimento nos 

anos 60, os livros didáticos produzidos pelas orientadoras do CPOE ganhem 

espaço no Rio Grande do Sul e, ao que tudo indica, em outros estados brasileiros 

(PERES, 2006, p. 177). 

 

Sobre os métodos de ensino da leitura e da escrita, pode-se dizer que o CPOE esteve 

na proa da divulgação e da adoção do método global de contos no estado gaúcho, quando o 

mesmo se tornou praticamente hegemônico nas escolas do estado, entre 1950 e 1970 

(PERES, 2003b; PERES, 2008). 

É importante salientar que há dois tipos de métodos para o ensino da leitura e da 

escrita, os sintéticos e os analíticos (ou globais). Os sintéticos partem das menores unidades 

da língua para as maiores, sendo eles: a soletração, que segundo Frade (2007, p. 2), é “a 

decoração oral das letras do alfabeto, seu reconhecimento posterior em pequenas sequências 

e numa sequência de todo o alfabeto e, finalmente, de letras isoladas”; o fonético, explica 



 

 

Frade (2007, p.3), “começa-se ensinando a forma e o som das vogais. Depois ensinam-se as 

consoantes, estabelecendo entre elas relações cada vez mais complexas”; a silabação, expõe 

Frade (2007, p.4), é o processo no qual a “principal unidade a ser analisada pelos alunos é a 

sílaba”.  

Os métodos analíticos partem do “todo” para as partes, sendo eles: a palavração 

que, segundo Frade (2007, p. 6), “é aquele no qual as palavras são apresentadas em 

agrupamentos e os alunos aprendem a reconhecê-las pela visualização e pela configuração 

gráfica”; a sentenciação, salienta Frade (2007, p. 7), é aquele em que “a unidade é a sentença 

que, depois de reconhecida globalmente e compreendida, é decomposta em palavras e, 

finalmente, em sílabas”; o do conto ou historieta que, ainda esclarece Frade (2007, p.7), tem 

as seguintes etapas: “parte do reconhecimento global de um texto que é memorizado e ‘lido’ 

durante um período, para o reconhecimento de sentenças, seguida do reconhecimento de 

expressões (porções de sentido), de palavras e, finalmente, das sílabas”. Porém, não tão 

recorrente, esse método pode chegar até a fase do som, como é o caso do pré-livro Viva o 

Circo.  

Nesse caso, antes da entrega de qualquer material referente ao pré-livro, até mesmo 

a capa, o professor/a deveria focar no nome das personagens principais, no caso Julinho e 

Vera, e na palavra circo. Deveria, segundo as autoras, proceder da seguinte maneira: leitura 

da palavra pelo professor e pelo aluno; escrita no quadro pelo professor; cópia da palavra 

pelo aluno, no caderno e no quadro (FABRETTI & CARVALHO, 1971). Esses passos 

deveriam ser seguidos até a memorização dessas palavras.  

A capa, como já mencionado anteriormente, só deveria ser entregue no momento 

da apresentação da frase Viva o circo, uma vez que a mesma é o título da cartilha e é também 

uma das lições (depois da apresentação das personagens principais Julinho e Vera), seguindo 

a lógica da fixação e da memorização das palavras, em processo crescente e contínuo, 

conforme proposta do método.  

É importante, agora, a explicação de cada fase do método global de contos. 

Primeiramente, faz-se a explicação em geral da fase, depois é apresentado como deveria ser 

o ‘passo a passo’ do professor/a e como cada fase é apresentada, então, no pré-livro Viva o 

Circo e que deveria ser exercitada no Caderno de Exercícios. 

Antes de qualquer explicação é preciso referir que as autoras sempre deixaram claro 

a importância que o professor/a tinha nesse processo de ensino, uma vez que nem todos os 

alunos iriam reagir a um só tempo à suas expectativas em relação ao domínio da leitura e da 



 

 

escrita. Segundo as autoras, o aluno nunca deveria ser desencorajado e sim incentivado 

através de exercícios específicos, especialmente aqueles cuja percepção visual-motora fosse 

mais lenta. 

Fabretti e Carvalho esclareciam, também, que todas as etapas foram embasadas no 

Programa de Linguagem e Leitura, do 1º ano, elaborados pelas técnicas educacionais do 

CPOE, cuja orientação para o ensino da leitura e da escrita era o uso do método global de 

contos.  

Sobre as fases do método, então, a primeira é o da historieta, na qual, segundo 

Maciel (2001, p.125) era preciso:  

[...] familiarizar a criança com a leitura, o que de certo modo está em consonância com o 

princípio fundamental de despertar o desejo de ler, ao mesmo tempo em que oferece ao 

aluno a possibilidade de perceber o sentido da página impressa em grandes unidades de 

pensamento.  

 

No Manual do Professor de Viva o Circo, essa fase é caracterizada como de fácil 

entendimento para a criança, uma vez que ela já teria sido estimulada anteriormente, com as 

perguntas feitas pelo professor/a. Quando iniciado a exposição do conto, esse deveria seguir 

as mesmas instruções para que houvesse a memorização das palavras. Para melhor domínio 

do conto, os alunos poderiam dramatizá-lo e ilustrá-lo, usando o cartaz que era anexado à 

parede. Essa fixação do conto poderia ser da seguinte maneira: 

Ele deverá ser lido e escrito muitas vezes para ser fixados. Dependerá do professor 

conduzir a criança a êste trabalho. O que poderá manter a criança estimulada será os 

recursos (papel, lápis de cores variadas, etc.). A medida que a criança se sentir apta ela 

pode escrever o conto sob forma autodidata, fazendo assim sua auto-avaliação 

(FABRETTI & CARVALHO, 1971, p.4). 

 

No Caderno de Exercícios, pode-se observar que havia espaço para a cópia da 

historieta. E esse procedimento era seguido em todos as historietas, que deveriam, portanto, 

ser copiadas:  

 



 

 

Figura 07- Apresentação do Caderno de Exercício, explicitando a fase da historieta, pág. 16.Caderno 

de Exercícios do pré-livro Viva o Circo, 1973. 

Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES 

 

A segunda fase do método é o da sentenciação, no qual, segundo Maciel, o objetivo 

era o seguinte,  

[...] preparar a criança para perceber unidades menores de sentido, ou seja, as 

sentenças, e levar a criança a perceber que as sentenças isoladas formam o conto. 

(...) representa um passo intermediário entre a memorização do texto todo e a sua 

decomposição em unidades menores, as sentenças (MACIEL, 2001, p. 126). 

 

Segundo as autoras de Viva o Circo, nessa fase a professora poderia cortar o conto 

em frases na presença dos alunos, em fichas feitas anteriormente. Eles deveriam, também, 

recortar o material do Caderno de Exercícios. Após o recorte, muitos jogos poderiam ser 

feitos como, por exemplo, de identificação, de reconhecimento e de fixação do conto. O 

professor/a poderia, segundo as autoras, trabalhar as frases pela posição no conto, por 

exemplo: “Leiam a 1ª frase”; pelo significado, assim: “mostrem a frase em que diz o que 

Julinho faz”...; pela simples escolha aleatória do professor/a (FABRETTI & CARVALHO, 

1971, p. 6/7).  

Quando o objetivo era a interpretação, vários poderiam ser os recursos que 

poderiam ser usados pelo docente: desenho, dramatização e pantomina. 

No Caderno de Exercícios pode-se perceber como essa fase poderia ser trabalhada, 

por exemplo, como na página 44, na qual aparece a historieta de Zita, tendo suas sentenças 

separadas e, em seguida, seria solicitado que o aluno completasse a historieta na sequência, 

como se pode ver: 

 

Figura 08-Apresentação do Caderno de Exercício, fase da sentenciação, pág. 44, 1973. 

Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES 

 



 

 

A terceira fase do método é conhecida como porção de sentido e foi acrescentada, 

segundo consta, pela professora Lucia Casasanta, uma vez que ela notou muita dificuldade 

de o aluno passar da sentenciação direto para a palavração. Conforme Maciel (2001, p. 127),  

[...] em nenhuma obra de metodologia da leitura anterior à sua prática pedagógica 

há menção a esta fase [de porção de sentido], que se tornou comum em trabalhos 

e publicações posteriores à sua introdução. Tudo indica que a inclusão dessa fase 

na proposta pedagógica de Casasanta foi fruto do trabalho de observação da prática 

do método global nas classes anexas da Escola de Aperfeiçoamento. Na opinião 

da professora, ocorria um salto entre a fase da sentenciação e a da palavração; os 

alunos apresentavam dificuldades em retomar a sentença ao destacar as palavras 

da frase. 

 

Assim, possivelmente Casasanta, ao introduzir o método no Brasil, especialmente 

em Minas Gerais, foi adequando e incluindo inovações bastante específicas. Ainda segundo 

Maciel (2001, p. 128), nessa fase, da porção de sentido, “o professor deveria tomar ora 

pedaços de uma, ora de outra sentença e, com estes, formar uma sentença com sentido novo”. 

No Manual do Professor de Viva o Circo, nessa fase deveria, o professor/a, 

primeiramente preparar as crianças para decompor frases em palavras. Ela deveria ser 

introduzida apenas quando os alunos começassem a perceber parte das frases. Alguns 

exercícios poderiam ser feitos da seguinte maneira: 

O professor poderá apresentar uma frase conhecida, esconder uma parte da frase e mandar 

ler a que ficou. Poderá também escrever uma frase no quadro, e, apagando uma das partes, 

pedir que leiam a que ficou escrita. (FABRETTI e CARVALHO, 1971, p. 10).  

Sobre essa fase, as autoras Teresa Iara Palmini Fabretti e Zélia Maria Sequeira de 

Carvalho deixam claro que, se as crianças ainda tivessem pouco o domínio de palavras, não 

poderiam, obviamente, compor grande número de novas; assim sendo, o professor/a poderia 

usar outros recursos, como, por exemplo, desenho de palavras ainda não conhecidas. Isso 

faria, também, com que ocorresse o desenvolvimento da imaginação, considerado muito 

importante no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. 

No Caderno de Exercício, essa fase se expressa em atividades nas quais a criança 

deveria, por exemplo, ligar partes das frases (porção de sentidos) que estão “misturadas” e 

formar novas frases, como se pode visualizar: 



 

 

 

Figura 09-  Apresentação do Caderno de Exercícios, pág.102, 1973. 

Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES. 

 

A quarta fase do método é a palavração, na qual, conforme Maciel (2001, p.129), 

[...] os alunos passam a decompor as sentenças em palavras. Nas anotações dos 

cadernos das alunas [de Lúcia Casasanta], a "Fase da Palavração" é considerada a 

fase mais fácil de todo o processo de aprendizagem da leitura, mas desde que as 

outras fases tivessem sido bem trabalhadas. 

 

A exploração das palavras do conto/das sentenças era, assim, considerada a fase 

“mais fácil do método”88. No Manual do Professor consta que poderia se reutilizar as fichas 

utilizadas na fase da porção de sentido. Segundo Fabretti & Carvalho (1971, p. 11/12), 

tinham alguns passos importantes a serem seguidos para que houvesse o reconhecimento das 

palavras e o estabelecimento de relações entre elas:  

Apresentar uma frase – Julinho vai ao circo – para leitura. Esconder nesta frase a palavra 

circo e aos alunos que digam a palavra que foi escondida. [...] pedir ás crianças que 

localizem, no seu material, a palavra escondida. Apresentar fichas com palavras do conto 

e pedir aos alunos que façam primeiramente leitura silenciosa e após leitura oral. 

Apresentar uma série de palavras para reconhecimento rápido [...] Mostrar a personagem 

Vera e pedir que os alunos mostrem a ficha com esta palavra [...]. 

 

No Caderno de Exercícios pode-se notar a ocorrência dessa fase, como em uma das 

páginas reproduzidas a seguir:  

                                                 
88 Em outro trabalho Peres (2014) mostrou como a palavra era considerada a primeira unidade de percepção 

no método analítico ou global defendido por muitos teóricos americanos, entre eles Arthur Gates (1928), um 

dos mais importantes defensores do método analítico nos EUA desde o final dos anos 1920 e uma das 

referências de Lucia Casasanta. Tal procedimento metodológico ficou conhecido como word-perception ou 

word recognition. No trabalho referido, a autora mostra a diferença entre o método global de contos – na sua 

versão “brasileira” - e o método analítico ou global conhecido como word-perception ou word recognition. 

Embora, por vezes, tratados na historiografia da alfabetização brasileira como sendo a mesma coisa, guardam 

diferenças significativas entre eles. 



 

 

 

Figura 10- Apresentação do Caderno de Exercícios, pág. 100, 1973. 

Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES 

 

A quinta fase do método é a silabação, cujo objetivo, segundo Porto (2005, p. 28), 

era justamente “levar o aluno a compreender que as sílabas formam as palavras”. Trata-se, 

segundo Fabretti e Carvalho (1971, p. 16), da “fase mais importante do processo global de 

contos. Para isso é necessário que a análise fonética seja procedida de exercícios que 

desenvolvam discriminação auditiva e visual”.  

Essa etapa deveria seguir também alguns passos segundo as autoras, como, por 

exemplo: 

Desenvolver discriminação auditiva: O professor pode apresentar oralmente uma frase ou 

lista de palavras em que a sílaba inicial, final ou medial seja a mesma, para que o aluno 

identifique qual a sílaba. Pedir para que os alunos expressem palavras que iniciem ou 

terminem com determinada sílaba. Desenvolver discriminação visual: [...] lista de 

palavras no quadro, para leitura com articulação acentuada e também para separação de 

sílabas. Dar uma série de sílabas e pedir que assinalem as que formam palavras do conto. 

Escrever no quadro ou nas fichas sílabas e pedir para que as crianças desenhem objetos 

ou animais que comecem ou terminem com essa sílaba. Levar a criança a compor novas 

palavras, usando sílabas assinaladas. (FABRETTI & CARVALHO 1971, p. 16/17). 

 

Quanto à composição de novos vocábulos, as autoras deixam claro que o 

professor/a, sempre que possível, poderia fazer o uso de elementos de ligação, como, por 

exemplo: Zita é Bailarina [do] circo (1971, p. 18). 

A realização dessa fase na proposta de Viva o Circo consta no Caderno de Exercícios 

da seguinte maneira: são indicadas, por exemplo, sílabas que deveriam ser utilizadas para 

criar palavras: 



 

 

 

Figura 11- Apresentação do Caderno de Exercícios, pág. 78, 1973. 

Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES 

 

A sexta e última fase, quando existe, é a análise do som, nem sempre presente em 

todos os pré-livros do método, mas que, segundo Fabretti e Carvalho (1971, p. 20), seria 

para “fazer a criança entender que o som da sílaba muda de acordo com a vogal usada”.  

No Manual do Professor de Viva o Circo, está indicado que poderia ser seguida 

algumas etapas para que se tivesse sucesso nessa fase do método. Segundo as autoras, o 

professor/a poderia fazer o seguinte:  

Destacando a sílaba, levaremos as crianças a sistematizar o som em estudo com todas as 

vogais e com os grupos vocálicos [...] Uma vez realizado êste trabalho com algumas 

sílabas, a alfabetização estará, na maioria dos casos, concluída. Naturalmente, a 

exercitação vai depender, sem duvida alguma do nível da classe. Fácilmente as crianças 

poderão   ‘chegar a letra’ nesta fase. (FABRETTI & CARVALHO,1971, p. 20). 

 

Quanto a ocorrência dessa fase no material em análise, pode-se percebe-la quando 

em exercícios nos quais os alunos deveriam completar as palavras escolhendo uma sílaba, 

como demostrado a seguir:  

 

Figura 12- Apresentação do Caderno de Exercícios, pág. 97, 1973. 

Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES 

 



 

 

Como se pode ver, a proposta do material do Viva o Circo seguia exatamente as 

fases do método global, indo da historieta à análise do som da letra. Pode-se observar que, 

além da materialidade diferenciada, as autoras indicavam o trabalho com as seis fases, 

diferentes de muitas outras produções didáticas para ensino da leitura e da escrita que 

apontam cinco fases do método. 

Podemos concluir, assim, que o pré-livro foi uma proposta que teve divulgação, 

uma vez que ele foi um material reimpresso pela Editora Globo, uma importante editora no 

estado do Rio Grande do Sul. 

 

Considerações finais 

 Estudar esses dispositivos da cultura escolar, que são os livros, é importante porque 

permite conhecer as propostas pedagógicas de determinado tempo e contexto. No caso aqui 

apresentado, do pré-livro Viva o Circo, de Teresa Iara Palmini Fabretti e Zélia Maria 

Sequeira de Carvalho, o estudo permite reafirmar o importante momento da história da 

educação do Rio Grande do Sul: aquele entre os anos de 1950 e 1970, em que o método 

global de contos esteve em evidência no estado. Nesse contexto, importantes produções 

didáticas, como Viva o Circo, foram feitas por professoras primárias que se tornaram autoras 

de referência de livros didáticos. No caso específico desse pré-livro, ele demostra como o 

método, cuja mais importante porta voz no Brasil foi a mineira Lúcia Casasanta e no Rio 

Grande do Sul teve o CPOE à frente como propagador, foi apropriado e divulgado por 

autoras e professoras, especialmente revelado através da produção didática. 

 Em Viva o Circo, as autoras seguiram à risca um dos ensinamentos da produção de 

um pré-livro: que fosse, na sua materialidade, feito em “folhas soltas” para que o livro 

pudesse ser composto paulatinamente pelos alunos no decorrer do processo de 

aprendizagem; além disso, escolherem um tema de acordo com as orientações dos 

divulgadores do método, ou seja, as recomendações eram de que os temas dos 

contos/historietas fossem do universo infantil. Nesse caso, o circo era um tema que atendia 

as orientações e bastante adequado ao propósito de alfabetizar as crianças nessa perspectiva. 

 Por fim, no que tange às lições e as etapas, como demostrado, pode-se afirmar que 

igualmente o pré-livro seguiu as normatizações e orientações do método global: as fases 

foram respeitadas e atividades e exercícios referentes a cada uma delas foram apresentados 

e propostos. Sendo assim, pode-se afirmar que as professoras Teresa Iara Palmini Fabretti e 



 

 

Zélia Maria Sequeira de Carvalho foram duas importantes propagadoras e incentivadoras do 

método global no Rio Grande do Sul. 
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RESUMO 
O conflito escolar não é uma discussão nova, este tem sido cotidianamente vista nas escolas 

especialmente caracterizada como agressividade e violência. Partindo destas realizei uma pesquisa 

qualitativa, no qual foi possível encontrar dois pontos de vista. Sendo eles: em uma concepção de 

violência como caracterizam os pesquisadores Chevitarense e Moura (2009) que defendem este 

pensamento de que o conflito é relacionado à violência e a outra numa concepção de diferenças de 

pensamentos conforme o pesquisador Hammes (2009) que destaca o conflito como necessário na 

convivência entre pares. A preocupação por esta pesquisa se deu no decorrer do meu trabalho como 

docente e orientadora educacional, ao perceber que a procura dos professores titulares por 

atendimentos aos alunos que brigavam no pátio da escola e dentro da sala de aula estava intenso. 

Desta maneira foi proposto aos alunos do 2º e 3º ano do ensino fundamental da era regente no ano 

de 2016, a pensarem nas possíveis mediações dos conflitos presentes entre eles. E para fundamentar 

este trabalho realizei a pesquisa sobre as diferentes concepções de conflito, a necessidade de realizar 

a mediação destes conflitos e a necessidade de incluir esta temática no currículo escolar. Como é 

uma pesquisa do tipo de intervenção, foram propostas sete aulas, onde os alunos puderam realizar 

análises e discutir sobre situações de conflito e atuando como mediadores. Estas aulas estão sendo 

analisadas para a realização da escrita da dissertação. Esta pesquisa está em andamento não 

apresentando resultados. 

 

PALAVRAS CHAVE: Aluno. Conflito. Mediação.   

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O conflito escolar tem sido diariamente mencionado nas instituições educacionais, 

principalmente sendo relacionada à violência. Através de algumas pesquisas realizadas, é 

possível perceber que existem pensamentos diferenciados sobre os conceitos de conflito, 

sendo possível encontrar dois pontos de vista.  Alguns autores como Chevitarense e Moura 

(2009) e Pacheco (2006) justificam que o conflito é relacionado à violência e fazem relação 

um com o outro. E pesquisadores como Hammes (2009) e Chrispino (2007) destacam o 

conflito como necessário e comum na convivência entre pares. Diante estes distintos estudos, 

este trabalho irá ao encontro dos autores (HAMMES, 2009; CHRISPINO, 2007) que 

percebem o conflito como algo necessário para o desenvolvimento dos sujeitos e muito 

presente nos espaços de sociabilidade.  

mailto:quelenpepi@hotmail.com
mailto:patrícia.moura@unipampa.edu.br


 

 

A preocupação por esta pesquisa se deu por meio do meu trabalho como docente e 

orientadora educacional em uma escola municipal localizada na zona rural de Jaguarão no 

estado do Rio Grande do Sul. Na condição de orientadora educacional, diariamente atendia 

encaminhamentos e pedidos dos professores para atendimentos dos alunos que 

frequentemente brigavam na sala de aula e no pátio da escola. Embora não percebesse e 

presenciasse situações de violência entre os alunos, os chamamentos diários eram por breves 

desapontamentos entre alunos e professor-aluno. Realizava as intervenções e mediações 

iniciais, por ter claro que a função deste profissional é auxiliar, colaborar e promover os 

alunos para uma vivência escolar adequada. 

Ao ingressar no curso de pós-graduação mestrado profissional em educação na 

Universidade Federal do Pampa no segundo semestre do ano de 2015, percebi a 

possibilidade de desenvolver este trabalho do qual estava me inquietando, além disso, 

conseguiria auxiliar mais produtivamente meus colegas docentes e também aos alunos da 

escola. 

Assim senti necessidade de trabalhar, com os alunos das turmas do 2º e 3º ano do 

ensino fundamental, atuando como docente, mas partindo do olhar de orientadora 

educacional, discutindo sobre a temática conflito e incentivando-os a pensar nas possíveis 

mediações de conflitos presentes na sala de aula. E para embasar este trabalho, realizei uma 

pesquisa sobre as diferentes concepções do conflito, sobre a importância de incluir esta 

temática no currículo escolar e também a necessidade de realizar mediações.  

 

 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

O conflito é percebido pelas diferenças de pensamentos e ações entre pares, mas é 

diariamente mencionado e caracterizado como um ato violento e de agressão. Alguns autores 

como Chevitarense e Moura (2009) e Pacheco (2006), ressaltam que o conflito além de ser 

um problema sociológico é uma ação que acarreta na utilização da força física. Assim 

Pacheco (2006, p.32) apresenta que: 

 
Conflitos que nascem de meras diferenças de opinião ou de metodologia, mas 

que geram perspectivas por vezes contraditórias geradoras de diferenças 

problemáticas de interpretação das ocorrências, ou mesmo de situações de 

agressividade física violenta, sempre que se verificam dificuldades em gerir o 

conflito e se resolve adoptar a estratégia que se pensa resultar sempre – a força 

física. 

 



 

 

  E nos espaços escolares este é presenciado diariamente e com o proposito de ser 

solucionado e ter um resultado para a ação, ou seja, para o conflito. O pesquisador Jares 

(2002, p. 132), também apresenta uma caracterização do conflito como um sinônimo de algo 

ruim.  

A concepção tradicional de conflito dominante atualmente é aquela que o 

considera como negativo em diversas acepções, que podem ser: conflito como 

sinônimo de desgraça, de má-sorte; conflito como algo patológico ou aberrante; 

conflito como disfunção; etc. 

 

Conforme citação acima o conflito é negativo o que também se manifesta como 

violência mostrando que estamos em conflitualidades, e estas ações podem prejudicar a 

socialização das novas gerações nos espaços escolares já que a violência nasce também da 

lógica da exclusão. Mas é importante sabermos que com o mesmo pensamento de que o 

conflito é percebido pelas diferenças de pensamento outros pesquisadores como Chrispino 

(2007) e Hammes (2009), apresentam o conflito como algo necessário para o crescimento 

humano, já que crescemos também com as diferenças. 

O conflito se torna diário quando estamos em contato com outros sujeitos já que cada 

um pensa e se expressa de forma diferente, e isso não quer dizer que tenhamos que criar 

inimizades e antipatias. É possível e necessário nos relacionarmos de forma agradável com 

pessoas que não concordam com as mesmas ideias. Assim como aborda Hammes (2009, 

p.87): 

O conflito é tradicionalmente encarado como algo ruim e negativo. No entanto 

não é, em absoluto, obstáculo a uma cultura de paz, estando na gênese de muitos 

grupos sociais constituindo-se em fonte importante de mudanças e 

transformações. 

 

O que se torna indispensável na discussão sobre conflito é compreender a diferença 

sobre ações violentas e conflitivas, já que cada uma tem uma caracterização.  O pesquisador 

Chrispino (2007, p. 15), relata sobre as situações de conflito esclarecendo junto com 

Hammes esta outra forma de perceber o conflito. 

 
Conflito é toda opinião divergente ou maneira diferente de ver ou interpretar 

algum acontecimento. A partir disso, todos os que vivemos em sociedade temos 

a experiência do conflito. Desde os conflitos próprios da infância, passamos 

pelos conflitos pessoais da adolescência e, hoje, visitados pela maturidade, 

continuamos a conviver com o conflito intrapessoal (ir/não ir, fazer/não fazer, 

falar/não falar, comprar/não comprar, vender/não vender, casar/não casar etc.). 

 

Presenciamos o conflito desde a infância e conforme o pesquisador, principalmente 

quando temos que decidir sobre nossas ações. Mas quando estamos nessas condições é 



 

 

necessária à mediação para que se possa observar cada situação e evitar que se torne em 

agressão. 

A mediação é uma ação que deve ser realizada independente de ser violenta ou não, 

o responsável por realizar esta deve estar em uma posição neutra, não interferindo no 

pensamento e escolha de cada um, mas sim, esta deve propor um ambiente tranquilo e 

amigável para que ambas as partes percebam suas ações e encontrem a melhor forma para 

uma convivência respeitosa. 

Nas instituições escolares, principalmente nas escolas tem um profissional que atua 

no serviço de orientação educacional, tornando-se um dos “principais” mediadores, mas é 

importante que não apenas este profissional se responsabilize pelas mediações. Os gestores, 

professores e também os próprios alunos podem iniciar estas mediações. É importante que 

estes atuantes tenham conhecimento da importância de ouvir, já que muitos atritos surgem 

da negação do diálogo e alguém que os ouça, ou seja, que realize uma mediação. O 

pesquisador Zampa (2009, p 39)89, afirma que: 

 

O mediador não dá respostas ao conflito, não dá soluções, mas sim é o 

responsável de oferecer um espaço para que o conflito seja elaborado 

construtivamente, abordando o conflito de maneira que as partes possam 

reconhecer, reformular e resolvê-los. 

 

Assim o mediador propõe a socialização dos envolvidos, proporcionando que estes 

amenizem suas angustias e compreendam o verdadeiro sentido do conflito e a importância 

destas mediações.  

E conforme mencionado ao início deste trabalho, os conflitos são mencionados 

diariamente nas instituições escolares e que se torna necessário essas mediações, também 

é importante que estas discussões sejam incluídas nos currículos escolares como uma 

proposta a ser trabalhada diariamente na sala de aula com os alunos. Sendo que o currículo 

deve ser pensado e reformulado para que seja mais que uma lista de conteúdos, que possa 

ser trabalhado temáticas como culturas de seu público presente e de forma mais 

aprofundada. O pesquisador Sacristán (2013, p. 9), esclarece que: 

 

O currículo, no sentido que hoje costuma ser concebido, tem uma capacidade ou 

um poder de inclusão que nos permite fazer dele um instrumento essencial para 

falar, discutir e constatar novas visões sobre o que acreditamos ser a realidade da 

educação, como o consideramos no presente e qual o valor ele tinha para a 

escolaridade no passado. 

                                                 
89 Tradução da citação realizada por mim pesquisadora. 



 

 

 

E estes temas devem apresentar um espaço de discussão continuas na sala de aula 

como forma de auxiliar nas mudanças e relacionamentos. Novamente Sacristán (2013, p. 

10), faz uma relação de currículo e cultura. 

 

Se por um lado o currículo é uma ponte entre cultura e a sociedade exteriores às 

instituições de educação, por outro ele também é uma ponte entre a cultura dos 

sujeitos, entre a sociedade de hoje e do amanhã, entre as possibilidades de 

conhecer, saber se comunicar e se expressar em contraposição ao isolamento da 

ignorância. 

 

E pode se dizer que o conflito também torna-se parte da cultura escolar, e o currículo 

propõe ou deveria propor a desconstrução de ideias e novas construções de pensamentos 

sobre situações diversas. E estes devem ser instigados pelos professores dentro da sala de 

aula, para que se sintam confiantes e preparados a realizar estas novas possibilidades. E um 

dos autores que pensa desta forma é Santomé (1995, p. 159), quando aborda que:  

 

Uma das finalidades fundamentais de toda a intervenção curricular é a de 

preparar os/as alunos/as para serem cidadãos/ãs ativos/as e críticos/as, membros 

solidários e democráticos de uma sociedade solidária e democrática. 

 

 

Assim, é importante que os professores participem da criação desses currículos, 

colocando em debate as desigualdades e novas propostas. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO E INTERVENÇÃO 

Este trabalho além de apresentar uma pesquisa teórica também apresenta o momento 

de uma investigação e da intervenção. Conforme Damiani et al.(2013, p. 58), intervenção é: 

Segundo nossa concepção, são investigações que envolvem o planejamento e a 

implementação de interferências (mudanças, inovações) destinadas a produzir 

avanços, melhorias, nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas 

participam e a posterior avaliação dos efeitos destas interferências. 

 

A investigação foi realizada no início da pesquisa como forma de selecionar os 

sujeitos que fariam parte, e na relevância que esta teria no espaço de atuação selecionado. 

Conforme Moraes e Neves (2007), argumentam que “a metodologia de investigação é uma 

metodologia mista que se afasta da dicotomia entre abordagens naturalistas e racionalistas, 

enquanto recorrendo a características associadas a ambas as formas de inquérito, quantitativa 

e qualitativa” (MORAES E NEVES, 2007, p. 19). De acordo com o que foi citado, também 

foi importante realizar esta investigação como forma de selecionar material e organizar as 

aulas abrangendo os interesses dos sujeitos. 



 

 

Inicialmente foi realizado um questionário composto de vinte e duas questões com 

os professores titulares e substitutos dos anos iniciais, como forma de investigar qual o 

entendimento dos professores sobre o “conflito”, este instrumento foi composto de perguntas 

abertas90 que abordavam sobre a compreensão do assunto, trabalho em sala de aula e 

possíveis mediações realizada por ele e o espaço que atuava. 

Após receber retorno de alguns questionários, percebi que futuramente seria válido 

instigá-los e motivá-los a aprofundar-se nesse tema. 

Realizei também uma entrevista com os alunos do 2º e 3º ano do ensino fundamental 

(turmas diferentes que estudam na mesma sala), contendo apenas uma pergunta: “o que é 

conflito para você”? para levantar informações destes sobre sua compreensão do que 

entendiam sobre conflitos. Conforme Marconi e Lakatos (2010, p. 178), a entrevista 

possibilita: 

[...] um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinados assunto, mediante uma conversação de 

natureza profissional. É um procedimento utilizando na investigação social, para 

coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema 

social. 

 

A maioria dos professores caracterizou conflito como um sinônimo de violência, 

situações estas que não são muito presenciadas nesta escola. Já os alunos, alguns relataram 

que já ouviram falar, associando-o também a agressão e violência e outros não sabiam dizer 

o que entendiam sobre a palavra conflito, já tinham escutado, mas que não sabiam bem o 

que significava.  

As respostas só foram possíveis, após muita instigação e de que estava sendo 

compreendida, assim como declara Marconi e Lakatos (2003), “há maior flexibilidade, 

podendo o entrevistador repetir ou esclarecer perguntas, formular de maneira diferente; 

especificar algum significado, como garantia de estar sendo compreendido”. (MARCONI E 

LAKATOS, 2003, p. 198). 

Além do questionário, entrevista, também foi utilizada o método de observação, para 

que pudesse complementar os outros procedimentos metodológicos, tornando a pesquisa 

mais completa e qualitativa. Depois de coletados estes dados foi possível preparar as aulas 

para os alunos, abordando o tema que havia selecionado.  

 

                                                 
90  Citação de Marconi e Lakatos (2010), “As perguntas abertas são as que permitem ao informante responder 

livremente, usando linguagem própria, e emitir opiniões”. (MARCONI; LAKATOS, 2010, p.187). 



 

 

METODOLOGIA DA INVESTIFAÇÃO - PROPOSTA ELABORADA 

Assim ao perceber que os conflitos estão sim presentes em todos os espaços onde 

existem relações entre pares, e que seria válido levar adiante esta pesquisa e construir um 

bom trabalho. Como já foi esclarecido o conflito não apresenta apenas uma compreensão, 

mas sim é possível ter outro entendimento deste. Esclarecendo as concepções apresentadas 

do conflito e também a importância da mediação e discussão nos espaços escolares. Este 

que, quando trabalhado diariamente se torna algo incutido do seu dia a dia. 

A intervenção foi realizada através de sete aulas com os alunos, das turmas do 2º e 

3º ano do ensino fundamental da qual era regente de classe no ano de 201691, alguns materiais 

para a elaboração destas foram retiradas da internet e adaptadas para a intervenção. Estas 

aulas abordavam as diferentes concepções de conflito e as possíveis mediações, os alunos 

realizaram análises e discussões das situações conflituosas, participando e sendo atuantes 

como mediadores das atividades propostas. Motivando-os e possibilitando que realizassem 

mediações dos conflitos que surgiam entre eles e nos espaços que frequentavam. 

 Estas aulas foram desenvolvidas através de: um jogo de trilhas (desenvolvendo a 

competição, criando possibilidades de mediações e retomadas das compreensões sobre 

conflito e mediação), vídeos sobre diversidade e emoções (mostrando as diferenças de 

pensamentos e frustrações), contação de história, através da literatura infantil (propondo aos 

alunos a análise e possíveis estratégias de mediação), passeios imaginários (sobre um mundo 

de paz e de situações conflitivas, construindo cartaz com seus passeios) e construção de texto 

coletivo (através da leitura, análise e apresentação da imagem), cada atividade ao final 

tiveram conversação e exposição dos trabalhos realizados, todas as aulas foram gravadas e 

tiveram registro de observação para posteriormente realizar a análise dos dados coletados. 

 Estas aulas estão sendo analisadas para a construção da avaliação e escrita da 

dissertação. A avaliação da intervenção tem como propósito analisar se a intervenção obteve 

seus objetivos alcançados e quais os efeitos produzidos pelo processo interventivo aos 

participantes. Penso que se faz necessário esta avaliação, para que seja possível analisar todo 

o processo e perceber se obtivemos alguns resultados, sejam eles esperados ou não. E como 

forma de enriquecer tanto a avaliação quanto a pesquisa em geral, será possível realizar 

seleções de semelhanças e comparação das respostas da entrevista que foram realizadas 

durante a investigação e o que os alunos expressaram durante as aulas como forma de 

                                                 
91 Ano de 2016, escolha dos sujeitos para a pesquisa. 



 

 

perceber o que as crianças compreenderam sobre as concepções de conflito e também a 

necessidade de mediá-los.  

Diante as observações e transcrições de algumas aulas foi possível perceber que os 

alunos mostraram-se interessados em aprender mais sobre os conflitos e participaram 

intensamente de todas as atividades propostas. Algumas percepções podem ser destacadas 

como: os alunos se apropriaram da palavra conflito embora não tenham caracterizado uma 

das concepções deste, perceberam que ele é sentido e presenciado na interação com os 

colegas, e também compreenderam que a mediação através do diálogo é o mais adequado. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Com esta pesquisa, espero que proporcione aos alunos inquietação sobre o tema, 

instigando neles o desejo de conhecerem mais sobre o assunto e utilizando dessas 

aprendizagens para realizar as mediações cabíveis para cada situação de conflito, tanto na 

sala de aula quanto nos espaços sociais de convivência. Além de instigá-los, que a escola em 

geral também possa utilizar e realizar discussões sobre este tema, com o propósito de incluí-

lo futuramente no currículo escolar, sendo que este já é um assunto que esta diariamente nos 

espaços de socialização. Assim, este é um trabalho que está em andamento, não apresentando 

resultados finais e poderá sofrer alterações como forma de melhorar o desenvolvimento e 

futura conclusão. 
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RESUMO 
O presente estudo consiste em analisar os documentos enviados pelas escolas às famílias para 

compartilhar os percursos vivenciados pelas crianças que frequentam os níveis de 4 e 5 anos, da pré-

escola, das escolas municipais de educação infantil de um município da região metropolitana de 

Porto Alegre. A pesquisa se propôs identificar e analisar as características dos documentos obtidos, 

a partir, por exemplo, dos nomes atribuídos a eles, da média de linhas escritas, do vocabulário 

recorrente, dos momentos da rotina contemplados, das interações da criança nos diversos ambientes 

da escola, das características de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, da estrutura do texto 

(introdução, desenvolvimento, fechamento),da presença ou não de objetivos, entre outras. A 

investigação, de cunho qualitativo, apoia-se na análise de 78 documentos cedidos pelas escolas que 

aceitaram participar da pesquisa, que contou com o referencial teórico de autores como Hoffman 

(1996), Bassedas (1999) e Kramer (2006). Dentre as principais conclusões, foi possível constatar 

uma variada gama de documentos, de características distintas, indicando, inclusive, diferentes 

concepções de criança, infância e função social da educação infantil, gerando, por sua vez, novas 

questões de pesquisa, como, por exemplo, quais seriam as relações entre as orientações da Proposta 

Pedagógica Municipal e a produção de tão distintos documentos.  

 

Palavras-chave: educação infantil; pré-escola; avaliação; pareceres escolares. 

 

Introdução 

O presente estudo consiste em analisar, caracterizar e problematizar aspectos dos 

documentos de avaliação das crianças de 4 e 5 anos, da pré-escola, produzidos pelas 

professoras e professores das escolas municipais de educação infantil de um município da 

região metropolitana de Porto Alegre-RS e enviados semestralmente às famílias com o 

objetivo de compartilhar, em parte, a vida escolar das crianças. 

 

 

 

                                                 
92 Este artigo teve origem no Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil da 

FACED/UFRGS – MEC, com o título ACOMPANHAR, REGISTRAR E COMPARTILHAR: um olhar sobre os 

documentos de compartilhamento da avaliação das crianças nas escolas de educação infantil da rede municipal de 

Guaíba - RS, sob a orientação do Prof. Dr. Gabriel Junqueira de Andrade Filho. 
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1 METODOLOGIA DAPESQUISA  

Na pesquisa, a metodologia do trabalho é o que dá a direção do processo investigativo 

e da construção de um saber, pois ela busca “[...] descobrir respostas para problemas 

mediante o emprego de procedimentos científicos.” (GIL, 1987, p. 43). Para tanto, nesta 

investigação, organizamos três etapas para seu desenvolvimento e conclusão: 1. coleta das 

amostras dos documentos; 2. seleção e organização dos documentos a serem analisados; 3. 

análise e problematização dos dados. 

 

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 AVALIAÇÃO 

Entre os autores estudados, constatamos diferentes títulos ou nomes utilizados para 

identificar os instrumentos de avaliação que comumente fazem parte do processo de registro, 

acompanhamento e compartilhamento da vida escolar das crianças, como, por exemplo: 

parecer, parecer descritivo, fichas, relatório de aprendizagem, relatório de desenvolvimento, 

relatório de avaliação, dossiê do aluno, portfólio educacional.  

Segundo a maioria destes autores, entre eles Hoffman (1996), Bassedas (1999) e 

Kramer (2006), conclui-se que a avaliação na educação infantil se dá numa perspectiva de 

acompanhamento da vida escolar das crianças, em seus diferentes aspectos, contemplados 

no projeto político-pedagógico da escola e provocados intencionalmente no dia a dia a partir 

do trabalho do professor. Avaliar, na perspectiva de acompanhamento, significa, portanto, 

propor, interagir, ser interpelado, observar estar atento as ações e reações das crianças, 

notando seus jeitos provisórios e insistentes de ser, de desenvolver-se, de aprender; de 

estabelecer relações, de significar suas produções e a dos demais sujeitos com quem interage, 

de relacionar-se integralmente com o mundo a sua volta. Portanto, de acordo com Hoffman, 

os registros periódicos ou finais de avaliação não têm por finalidade apresentar 

uma análise constatativa, ou seja, definir como as crianças são ou foram capazes 

de fazer em um determinado momento, mas relatar, de forma natural, o processo 

efetivamente vivido por elas, suas gradativas e sucessivas conquistas individuais, 

valorizando o jeito de ser de cada uma. (1996, p.70) 

 

A prática pedagógica na educação infantil exige momentos específicos para que se 

realize de forma significativa tanto aos alunos, quanto aos professores e aos familiares das 

crianças. Uma das dimensões dessa prática é a avalição. Segundo Bassedas (1999) a 

avaliação pode ser realizada em diferentes momentos da vida escolar das crianças e do 

trabalho do professor e deve servir basicamente para “intervir, modificar e melhorar nossa 

prática, a evolução e a aprendizagem dos nossos alunos” (1999, p.171). 



 

 

Avaliar as crianças nesta etapa da educação básica não tem como objetivo sua 

promoção ou prepará-las às próximas etapas de sua escolaridade, mas sim para contribuir 

com o trabalho do educador que com base no acompanhamento do desenvolvimento e 

aprendizagem das mesmas pode planejar uma ação pedagógica carregada de sentido e 

significado para o seu grupo e capaz de atender aos interesses e necessidades do contexto 

em que está inserido. 

O instrumento de avaliação responsável por acompanhar, registrar, avaliar e 

compartilhar com as famílias parte do percurso e da vida escolar de uma criança também 

expressa o ponto de vista do professor, ou dos professores,ou da equipe que o elaborou, sobre 

uma série de concepções que atravessam transversalmente o projeto político-pedagógico da 

escola e, em consonância ou incoerentemente, a prática cotidiana desses profissionais e, além 

deles, consequentemente, as vivências e experiências das crianças. Estamos nos referindo às 

concepções de infância, educação e educação infantil, entre outros, sobre os quais nos 

debruçaremos a seguir.  

 

2.2 CRIANÇA, INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL 

Como pudemos observar na leitura dos documentos coletados – cujos exemplos 

analisaremos no item 3 deste artigo –, as concepções de criança, infância e educação infantil 

não são unânimes, indicando, em alguns exemplares, consonância com os debates 

contemporâneos sobre as mesmas, mas, em outros, alinhadas a pontos de vista anacrônicos, 

que vem sendo revisados, criticados, buscando superação. Nesse sentido, as concepções de 

infância e criança, por exemplo, por vezes, aparecem alinhadas às etapas de desenvolvimento 

motor e intelectual; outras vezes, à negação, à impossibilidade, à incompletude, ao que ainda 

não é, ao vir-a-ser e não ao devir 

 (...) um indivíduo de pouca idade é denominado infans. Este termo está formado 

por um prefixo privativo ins e fari, “falar”, dai seu sentido “de que não fala”,” 

incapaz de falar”. Tão forte é seu sentido originário que Lucrécio emprega ainda 

o substantivo derivado infantia com o sentido de “ incapacidade de falar”. Porém, 

logo infans – substantivado – e infantia são empregados no sentido de “infante”, “ 

criança” e “infância”, respectivamente.(...) ( Kohan, 2009, p. 30) 

 

O trabalho pioneiro de Ariés (1978) inaugurou os estudos sobre a história da infância, 

caracterizando-a como um acontecimento da Modernidade, imerso em uma série de 

condições que se conjugam e que estabelecem novas possibilidades de compreensão de um 

fenômeno que, apesar de apresentar uma dimensão biológica, é vivida como um 

acontecimento cultural por excelência.  



 

 

Nas concepções atuais, a infância pode ser vista como “o novo no tempo” e, portanto, 

tem a ver com experiência, com escuta, com inícios imprevistos, interruptores, criadores, em 

que as possibilidades e as descobertas jorram o tempo todo, sempre com a intensidade da 

primeira vez. Está associada, portanto, à potência, à protagonismo, à ação da criança sobre 

o mundo para dele se apropriar e recriá-lo, repropô-lo a partir da sua cultura infantil, expressa 

tão lindamente ao brincar, ao nos interrogar com as suas questões e nos desconcertar com a 

simplicidade complexa de suas hipóteses sobre si e sobre o mundo.  

Ainda que criança e infância sejam duas concepções que estejam marcadas e 

caracterizadas de acordo com as normas e peculiaridades do grupo social no qual estão 

inseridas, pertencem a categorias sociais com características próprias. As crianças, por 

exemplo, fazem parte de um grupo de sujeitos capaz de produzir sua própria identidade 

cultural e não simplesmente reproduzir a cultura dos adultos com os quais convive; de 

produzir uma série de significações, razoavelmente padronizadas e, dessa maneira, produzir 

sua cultura, ainda que não tenha consciência que o faz – “todas as crianças transportam o 

peso da sociedade que os adultos lhes legam, mas fazendo com a leveza da renovação e o 

sentido que tudo é de novo possível” (Sarmento, 2009, p.2). A criança, vista nesta 

perspectiva, é considerada um agente social ativo e criativo, um híbrido entre o papel que 

ela desempenha no grupo social e todas as possibilidades que ela é capaz de reinventar dela 

mesma e do mundo. Um misto entre o que vai se tornando de fato ao longo da produção 

dinâmica de si e o que pode ser, seu devir, experimentando-se e definindo-se na 

provisoriedade intensa e indissociável entre o passado, o agora e o devir; entre a reprodução, 

a recriação e a criação; entre ser criança e viver (ou não) a infância: 

Para as próprias crianças, a infância é um período temporário. Por outro lado, para 

a sociedade, a infância é uma forma estrutural permanente ou categoria que nunca 

desaparece, embora seus membros mudem continuamente e sua natureza e 

concepção variem historicamente. É um pouco difícil reconhecer a infância como 

uma forma estrutural porque tendemos a pensar nela exclusivamente como um 

período em que as crianças são preparadas para o ingresso na sociedade. Mas as 

crianças já são uma parte da sociedade desde seu nascimento, assim como a 

infância é parte integrante da sociedade. (CORSARO, 2011, pp. 15-16)  

 

Tanto é assim que, desde o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), 

as crianças são também sujeitos de direitos, tanto quanto os adultos. As transformações 

ocorridas nos contextos sociais a cada época geram tanto novas leis quanto novas 

perspectivas de relações entre os sujeitos e, consequentemente, entre outras coisas, a 

ressignificação das funções de serviços prestados a comunidade. Segundo Bujes 



 

 

Creches e pré-escolas surgem a partir de mudanças econômicas, políticas e sociais 

que ocorrem nas sociedades: pela incorporação das mulheres à força de trabalho 

assalariada, na organização das famílias, num novo papel da mulher, numa nova 

relação entre os sexos, para citar apenas os mais evidentes. Mas, também, por 

razões que se identificam com um conjunto de ideias novas sobre a infância, sobre 

o papel da criança na sociedade e de como torna-la, através da educação, um 

indivíduo produtivo e ajustado às exigências desse conjunto social. (2009, p.36) 

 

As novas configurações familiares, o estilo e expectativa de vida, conquistas na área 

da saúde e qualidade de vida, são fatores que colaboraram para a consolidação da inserção 

das crianças na educação infantil, assim como a da mulher no mercado de trabalho: 

(...) durante muito tempo a educação das crianças foi considerada uma 

responsabilidade das famílias ou do grupo social ao qual ela pertencia. Era junto 

aos adultos e com outras crianças que ela convivia que a criança aprendia a se 

tornar membro desse grupo, a participar das tradições que eram importantes para 

ela e a dominar os conhecimentos que eram necessários a sobrevivência material 

e para enfrentar as exigências da vida adulta. Por um longo período da história não 

houve nenhuma instituição responsável por compartilhar esta responsabilidade 

pela criança com seus pais. (Bujes: 2009, p.30) 

 

A docência na educação infantil necessita, portanto, ser permeada cotidianamente, 

entre outras coisas, por sensibilidade, empatia, ludicidade, planejamento, avaliação, 

pesquisa, diálogo, interpretação, tradução, pois, por exemplo, não é sempre que a criança vai 

expressar com palavras aquilo que ela está sentindo, querendo ou necessitando, fazendo, 

para tanto, uso das inúmeras linguagens não verbais pelas quais interage consigo e com o 

mundo e nos revela como o está significando a cada momento. Um dos grandes desafios do 

trabalho docente na educação infantil, portanto, é superar as dicotomias e não dissociar, por 

exemplo, o cuidar do educar, a afetividade das regras e dos combinados, o brincar do 

conhecimento, as linguagens verbais das não verbais, produzindo uma complexidade a altura 

das possibilidades de interação com as crianças pequenas. 

Sendo este um nível da educação básica, não podemos esquecer do seu status 

formativo e de algumas garantias legais que devem ser asseguradas. Segundo Redin 

Por ser educação infantil, um espaço e um tempo pedagógico, tem ela uma função 

educativa explícita, organizada, que exige ação de profissionais especificamente 

preparados. A função educativa institucionalizada também inclui o 

estabelecimento de normas e convenções, comportamentos e conhecimentos que 

juntos constituem o domínio das conquistas realizadas pelos homens ao longo da 

história. (1998,p.136) 

 

A sociedade atual vem preocupando-se em criar normas para garantir propostas de 

qualidade para as escolas de educação infantil. Para esse subsídio temos documentos como 

os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil93, os Referenciais Curriculares Nacionais 

                                                 
93 Ver: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/indic_qualit_educ_infantil.pdf  



 

 

para Educação Infantil Vol. 194, 295 e 396 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil97, por e exemplo. Além disso, a educação infantil é um direito da criança, 

visto que, segundo Redin (1998, p.140), “a escola é importante enquanto uma oportunidade 

de vivenciar experiências culturais mais amplas e diversificadas, que a família, a rua, o 

trabalho não tem condições de propiciar”. 

 

3 ARTICULANDO OS DADOS DA PESQUISA COM OS ESTUDOS TEÓRICOS  

Entre o material recolhido para análise – 78 documentos, redigidos por professoras e 

professores – encontramos diferentes títulos ou nomenclaturas para identificá-los, entre eles: 

Parecer (1° ou 2°) Semestre; Parecer Avaliativo; Avaliação (1° ou 2°) Semestre; Parecer 

Sobre a Aprendizagem e Parecer Descritivo (ambos no mesmo documento, cada um relativo 

a uma seção diferente); Parecer Descritivo; Boletim Informativo da Educação Infantil – 

Parecer Descritivo. E numa das escolas (Escola A), a ausência de qualquer nomenclatura 

para identificá-lo.  

Dentre eles, observamos que a grande maioria foi elaborada em forma de texto, um 

único a partir de alternativas de múltipla escolha e outros mesclando os dois tipos.  

Os documentos elaborados exclusivamente com texto variam bastante em relação a 

quantidade linhas, entre 11 a 58 linhas. A maioria traz uma linguagem clara, informal e 

pessoal. Procuram se aproximar do leitor sem perder o caráter documental, ainda que alguns 

deles apresentem erros de grafia ou gramaticais, como de concordância verbal ou nominal.  

Para se referir as crianças, utilizam-se ela(e/s), do nome próprio da criança, criança e 

educando. Já em relação aos professores e professoras, referem-se somente como Professor 

(a) e um único documento refere-se a Educador. 

Além do Professor, o único adulto que aparece nos textos desses documentos é o 

“funcionário da escola”. Em nenhum deles são identificados relatos em que os alunos 

vivenciam situações ou interagem com outros adultos da escola, a não ser com a professora 

da turma referência da criança.  

                                                 
94 Ver: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf 

95 Ver: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf 

96 Ver: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf 

97 Ver: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9769-diretrizescurriculares-

2012&category_slug=janeiro-2012-pdf&Itemid=30192 



 

 

Em relação aos familiares, foram citados avô e mãe. A mãe foi citada remetendo a 

questão da adaptação e o avô, foi mencionado como a pessoa que buscava o aluno na escola.  

O número de presenças das crianças na escola aparece em um único documento, o 

número de faltas em dois e o número de dias letivos em um. Talvez, a menção ao controle 

de presenças e faltas, tenha a ver, ainda que timidamente, com os efeitos da obrigatoriedade 

da matrícula das crianças a partir dos quatro anos de idade sinalizando o cumprimento ou 

não dos dias letivos por parte do aluno.  

No que diz respeito aos documentos organizados em forma de múltipla escolha, variam 

entre 9 e 13 objetivos a serem alcançados pelas crianças, em sua maioria comportamentais e 

atitudinais, demonstrando uma abordagem reducionista acerca das possibilidades de 

acompanhamento do desenvolvimento e das aprendizagens da criança em fase pré-escolar. 

As questões objetivas identificadas nesses documentos dizem respeito a: se a criança 

apresentou dificuldades ou não na fase de adaptação; se o aluno expressa oralmente 

necessidades, desejos e sentimentos; se o aluno conhece e respeita algumas regras de 

convívio social; se apresenta motricidade ao recortar com a tesoura; se reconhece a grafia do 

seu nome e identifica-o nas diversas situações do cotidiano; se tem interesse em conhecer 

gêneros orais e escritos; realiza produções utilizando desenho, pintura, modelagem, 

colagem, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de criação e produção; 

se reconhece as principais formas geométricas; se relaciona número e quantidade até o 5; se 

tem hábitos de higiene pessoal; se alimenta-se de forma adequada; se aceita alimentos 

diversos. Existem as opções “sim”, “não” e “em processo” para os diferentes objetivos. 

Já no que diz respeito à menção aos momentos da rotina, podemos observar: 

alimentação, atividade dirigida, dança, vídeo, hora da historia ou hora do conto, 

musicalização, praça, pátio, tempo livre e brinquedo livre.  

Em relação aos Projetos de Trabalho realizados nas salas, aparecem nos documentos 

três projetos: Projeto Amizade, Projeto Mãos Unidas Abraçam o Mundo e Projeto 

Reciclando com ao som do alfabeto98. Esses projetos foram todos realizados em uma mesma 

escola e na mesma turma, mas sem detalhes em relação a seus objetivos ou sobre as 

interações e as produções das crianças ao longo do desenvolvimento dos mesmos.  

Entre os textos dos documentos analisados encontramos alguns que se estruturam 

basicamente pela via do julgamento das questões comportamentais e atitudinais das crianças 

                                                 
98Transcrição tal e qual apresenta-se nos documentos. 



 

 

e, conseqüentemente, no emprego abundante de adjetivos que geram as rotulações, tanto 

positivas quanto negativas das crianças, como podemos observar em trechos de dois 

documentos distintos, sobre Pedro99 (5 anos) e Carlos (5 anos) a seguir: 

Observando-se o desenvolvimento do aluno Pedro constatou-se que ele é uma criança criativa, 

organizado e caprichoso, possui bom desempenho individual participando de todas as atividades 

propostas, sabe respeitar o outro e cumprir regras. É afetivo com todos que lhe cercam interagindo 

carinhosamente com colegas e professora. O aluno escreve seu nome corretamente, adora ouvir 

musica e histórias, recontando-a com propriedade e ilustrando os personagens. Demonstra 

equilíbrio e agilidade nas atividades realizadas como correr, saltar e pular, é uma criança adorável.  

 
Carlos é um aluno assíduo na escola. É um menino impulsivo e muito agressivo, bate 

constantemente nos colegas e também nos adultos. Não respeita regras nem os combinados na sala 

de aula. Destrói brinquedos, sobe em cima das classes, cospe nos colegas e desafia constantemente 

a professora.  

Gosta de utilizar os jogos pedagógicos, mas quase sempre recusa a guarda-los.  

É um menino inteligente, com um vocabulário claro e de fácil entendimento. Suas opiniões são 

claras e objetivas. Inventa várias histórias infundadas, quase sempre chega à sala de aula dizendo 

que está com fome e que não comeu nada durante o almoço. Não apresenta dificuldades motoras, 

sabe pintar dentro do limite, utilizar a cola e a tesoura, mas é preciso estar calmo para realizar as 

atividades, várias vezes ele se recusa a realiza-las e muitas vezes faz de qualquer jeito. Participa 

da roda, gosta de ouvir histórias e gosta muito de assistir filmes e de jogos no computador. Ao 

escutar uma história sabe reconta-la muito bem, demonstrando que sabe seguir uma linha 

temporal. Gosta muito de brincar na pracinha e na brinquedoteca, mas quase sempre bate em 

alguém ou provoca algum acidente que acaba machucando algum colega. Nas aulas de educação 

física (recreação), realiza as atividades propostas apresentando destreza na coordenação motora 

ampla (agilidade, equilíbrio e 

flexibilidade). Porém, por sua vez adota atitudes agressivas com colegas, quando contrariado. É 

esperto com muito potencial, só precisa aprender a controlar a sua impulsividade e agressividade 

para que possa conviver melhor com seus colegas e professores.  
 

Nestes documentos, o (a/s) autor (a/s) procura expressar seu descontentamento em 

relação às atitudes de Carlos, considerando-as inadequadas e, portanto, necessitando de 

ajustes, regulações, disciplinamento. No entanto, as apresenta de forma fragmentada e 

descontextualizada. Da mesma maneira, não é possível identificar sua mediação, ou seja, sua 

intencionalidade e atitudes no sentido de transformar as situações-problema vivenciadas por 

Carlos em momentos de aprendizagem e desenvolvimento, tanto para a criança quanto para 

ele. Nesta perspectiva, as situações vivenciadas, o percurso e o acompanhamento da criança 

no tempo e no espaço escolar deixam de ser o eixo principal neste instrumento de avaliação 

para dar lugar a julgamentos e juízos de valor, por parte da professora ou professor.  

De acordo com Hoffman, 

em muitos pareceres descritivos da educação infantil, percebo julgamentos 

equivocados, revelando a complexidade de compreender os sentimentos e 

as intenções infantis, de analisar com seriedade as reações das crianças, 

                                                 
99 Os nomes utilizados para identificar as crianças são fictícios. 



 

 

levando em conta sua idade e os processos evolutivos do seu pensamento. 

(HOFFMAN, 1996, p.28) 

 

O conteúdo das considerações da autora pode ser observado nos textos de outros tantos 

documentos analisados: 

 

(...) Possui um bom relacionamento com colegas e com a professora, porém possui muita 

dificuldade em respeitar e cumprir regras. (...) (Ana, 5 anos) 

 

(...) Algumas vezes a aluna termina rapidamente sua atividade proposta para assim poder 

brincar. (...) (Cae,4anos) 

  

(...) Nega-se a realizar algumas atividades quando se sente ameaçada ou constrangida. (...) 

(Luan, 5 anos) 

Segundo Hoffman (2001), são grandes os riscos do professor se perder ao se dedicar a 

uma enorme, aleatória e diversificada gama de possibilidades de observação, as quais, 

geralmente, pouco falam sobre o aluno e suas experiências na escola. Vejamos alguns 

trechos a esse respeito: 

Durante o semestre trabalhamos o Projeto: “Mãos unidas abraçam o mundo” sobre amizade e 

respeito aos outros e o Projeto: “Reciclando com ao som do alfabeto” sobre a letra inicial de 

cada palavra, juntamente com o Projeto Ambientação. Onde Ana alcançou todos os objetivos 

propostos pela professora, tendo um bom desenvolvimento pedagógico. (5 anos) 

 

É importante salientar que quanto mais ricos forem os desafios proporcionados a Carolina, 

maiores serão suas descobertas, suas aprendizagens, o fascínio pelo mundo que está ao seu 

redor, favorecendo, assim, o prazer e a felicidade de aprender a aprender, aprender a viver junto, 

aprender a ser, aprender a conhecer. (5 anos) 

Igualmente, nos alerta para a necessidade de compor e relatar sensível e 

cuidadosamente, por escrito, a singularidade de cada criança em relação ao seu 

desenvolvimento, suas aprendizagens, enfim, sobre suas vivências na escola. Dessa maneira, 

não podemos conceber um instrumento para o registro do acompanhamento e 

compartilhamento da trajetória das crianças que seja igual para todos os alunos de uma 

mesma turma: 

Não há como uniformizar relatórios de avaliação se levarmos em conta as crianças 

em seu ambiente próprio e espontâneo, porque, naturalmente, elas apresentarão 

muitas respostas e manifestações diferentes umas das outras, em momentos 

diferentes, que terão ou não a atenção do professor, dependendo do seu 

envolvimento com umas e outras. A história de cada criança revelará a sua própria 

dinâmica no ambiente, sua relação com outras crianças e com o professor. ( 

Hoffman, 1996,p.136) 

Para ilustrar o desrespeito a esse princípio de singularidade, selecionamos trechos de 

dois documentos, elaborados pelo (a) mesmo (a) professor (a), sobre crianças diferentes – 

Catarina e Joaquina –, ambas de 5 anos, e, em negrito, as únicas palavras que as distinguem:  



 

 

A aluna Catarina relaciona-se bem com os colegas, com a professora e com os demais do 

ambiente escolar é uma criança carinhosa e amigável. Reconhece as pessoas que compõe a sua 

família.  

Participa de jogos, brincadeiras e das atividades apresentadas. Tem controle motor, une os 

movimentos com o mundo em que a rodeia, movimenta-se com destreza e equilíbrio. Tem 

facilidade em colorir e respeitar os limites do desenho, assim como aos limites para recortar e 

colar os papéis variados com a quantidade adequada de cola. Possui domínio do lápis e do papel. 

Reconhece e identifica as vogais, assim como as letras que compõe o seu nome e a escrita do 

mesmo. Participa dos diálogos e interage com os colegas. Realiza contagem até dez. Age de 

forma independente, executando ações simples do cotidiano requisitando ajuda quando 

necessário. Demonstra perceber a importância de uma alimentação saudável, pois aceita com 

facilidade as frutas oferecidas e também seu lanchinho, reconhece a necessidade de hábitos de 

higiene como lavar as mãos entre outros. Catarina, parabéns pelo teu progresso.  

 

A aluna Joaquina relaciona-se bem com os colegas, com a professora e com os demais do 

ambiente escolar é uma criança carinhosa e amigável. Reconhece as pessoas que compõe a sua 

família. Participa de jogos, brincadeiras e das atividades apresentadas. Tem controle motor, une 

os movimentos com o mundo em que a rodeia, movimenta-se com destreza e equilíbrio. Tem 

facilidade em colorir e respeitar os limites do desenho, assim como aos limites para recortar e 

colar os papéis variados com a quantidade adequada de cola. Realiza com satisfação e capricho 

as atividades realizadas pela professora. Possui domínio do lápis e do papel. Reconhece e 

identifica as vogais, assim como as letras que compõe o seu nome e a escrita do mesmo. 

Participa dos diálogos e interage com os colegas. Realiza contagem até dez. Age de forma 

independente, executando ações simples do cotidiano requisitando ajuda quando necessário. 

Demonstra perceber a importância de uma alimentação saudável, pois aceita com facilidade as 

frutas oferecidas e também seu lanchinho, reconhece a necessidade de hábitos de higiene como 

lavar as mãos entre outros. Joaquina, parabéns pelo teu progresso.  

 

Além de identificarmos alguns instrumentos cujos textos eram iguais em quase sua 

totalidade, como observamos nos exemplos acima, muitos deles, de escolas diferentes, 

apresentavam o mesmo texto de introdução e de finalização. 

Pudemos observar também que a maioria deles organiza-se a partir de um roteiro, 

seguindo uma ordem de itens, relativos a aspectos distintos da vida escolar das crianças. Há 

documentos em que, mesmo o texto sendo descritivo, ao analisarmos sua estrutura como um 

todo, percebemos que os itens considerados são sempre os mesmos e que, dependendo do 

(a) aluno (a) e do aspecto que está sendo avaliado, o (a) autor (a) observa se ele (a) realiza, 

não realiza ou tem alguma dificuldade, ou seja, é o mesmo que pegar o documento com 

perguntas de múltipla escolha, relativas a objetivos a serem atingidos pelas crianças, e 

transformá-lo em um texto. Ao nosso ver, tanto nos documentos sobre Catarina (5 anos) e 

Joaquina (5 anos), quanto nesses em que as alternativas de múltipla escolha subvertem, 

distorcem e transfiguram os roteiros e o texto de avaliação das crianças, os professores 

abriram mão de elaborarem um texto com sua autoria, com sua assinatura, de revelarem sua 



 

 

singularidade como parceiros fundamentais das crianças, tanto quanto abriram mão de 

esboçar por escrito as singularidades das crianças em suas vivências cotidianas na escola. 

Por outro lado, encontramos também alguns documentos que reportam observações 

individualizadas sobre a criança, deixando transparecer um olhar específico, singular e 

sensível sobre cada uma, indicando preferências, iniciativas, características de suas 

produções, como podemos observar nos relatos sobre Larissa (5 anos), Raul (4 anos) e 

Renata (5 anos) 

Na hora do lanche, preocupa-se em lavar as mãos antes da refeição. Organiza sem auxílio seu 

lanche sobre a sua toalhinha, antes de pedir ajuda para abrir o pote ou embalagens, ela mesma 

tenta abrir somente depois das tentativas, chama as professoras para que lhe auxiliem. Aprecia 

o momento do lanche, conversando com os colegas da mesa e partilhando seu lanche com estes. 

 

(...) Com tinta têmpera, pinta toda a folha, não misturando as cores.  Ao trocar de tinta, limpa o 

pincel no pano. (...) 

 

Renata gosta de brincar com suas amigas de boneca, com os blocos de madeira, construindo 

cidades e com os quebra-cabeças. Caminha com o grupo pela sala, mas não se impõe muito na 

brincadeira, apenas imita. Gosta de brincadeiras mais tranquilas, brincando sozinha ou em 

pequenos grupos. (...)  

A preocupação com a adaptação das crianças é frequente na maior parte dos 

documentos. Até mesmo os Objetivos trazem itens que contemplam esse período. A maioria 

informa se a criança se adaptou com facilidade ou dificuldade, se chorou ou não nesse 

período, sem especificar qualquer outra peculiaridade a respeito dessa fase. 

Em alguns documentos pode-se observar um texto de finalização com uma despedida 

“carinhosa” dos alunos, pela professora, e, de certa maneira, endereçando, mesmo que 

apenas nesse momento, o documento também às crianças. Somente nesses momentos, de 

finalização, podemos observar alguma manifestação direta a elas e não aos adultos de sua 

referência. Vejamos alguns exemplos sobre Alice (4 anos), Pauline (4 anos) e Pedro (4 anos) 

: 

Alice, parabéns pelo seu progresso! 

 

Seu carisma e esse seu jeitinho doce de ser me cativou. Sei que juntos conseguiremos superar 

todas as dificuldades. Conte comigo. Eu acredito em você. 

No que diz respeito mais especificamente às concepções de criança, infância e 

educação infantil, pudemos observar, por exemplo, a relação entre criança, desenvolvimento 

e aprendizagem, considerando-as sujeitos ativos, potentes, engajados em seus processos de 

devir: 



 

 

“Lúcia evolui a cada dia, demonstrando muito potencial para novas aquisições e 

aprendizagens”(4 anos) 

De nossa parte, consideramos que o comentário da professora sobre Lúcia (4 anos) 

tem a ver menos com a concepção de criança como um “vir a ser”, com uma negação de 

possibilidade, com um ser incompleto, com alguém que ainda não é do que com a capacidade 

das crianças de engajarem-se para atingirem objetivos, conquistarem habilidades e se 

superarem quando algo que lhes é apresentado pela professora ou pela escola lhes faz 

sentido.  

No entanto, também encontramos documentos em que a criança é analisada pelo que 

ainda não é, ainda não realiza, ainda não demonstra, reforçando a concepção de criança como 

um “vir a ser” em direção a conquista dos Objetivos determinados pelo adulto, mesmo que 

seguida de uma observação atenuante sobre a normalidade de tais atitudes da criança; mesmo 

que a avaliação negativa do professor sobre a criança considere menos o interesse da criança 

do que os objetivos que ele escolheu para ela: 

“Ainda não demonstra interesse na escrita e leitura, o que é normal para a idade (pois 

para essa idade brincar é mais importante) (Camila, 5 anos) 

Seria possível, por exemplo, ou até mesmo justo, creditar certa descrença do professor 

sobre a capacidade de aprendizagem da criança em relação à leitura e escrita, pelo fato de 

ter começado seu comentário com “Ainda não...”? A fragmentaridade do texto e a 

descontextualização das afirmações, já indicadas anteriormente, dão margem a dúvidas 

como esta, pedindo esclarecimentos de sua autora ou autor, que, talvez, não sejam dúvidas 

apenas de leitores como nós, mas também das famílias das crianças, a quem estes 

documentos são endereçados e, como nós, podem pedir esclarecimentos à professora ou 

professor, no sentido de conhecer mais sobre o significado de tal afirmação.   

No trecho abaixo, mais importante do que o tema da adaptação é a frase começar com 

uma negativa, ou seja, que a criança não apresentou resistência ou dificuldade nesse período. 

As perguntas que nos fazemos e a quem redigiu essa frase são: Ela deveria ter apresentado? 

Era esperado que ela apresentasse resistência ou dificuldade? Isso porque, ao nosso ver, tal 

estrutura de frase remete a uma concepção de criança significada como não capaz, não 

competente, sem possibilidades: 

“ Não teve problemas com sua adaptação, mesmo sendo a primeira vez que freqüenta a escola.” 

(Léo, 4anos) 

No exemplo a seguir, podemos identificar ainda uma concepção de criança significada 

como obediente, cordial, doce, passiva e ou até mesmo inadequada, sugerindo também que 



 

 

a interferência do adulto sempre é necessária para o desfecho das situações de conflito em 

que as crianças se envolvem:  

“Não disputa brinquedos com outras crianças, se mostra sempre tranquilo, quando ocorre 

discussão ele busca intervenção da professora.”(Mario, 5 anos) 

Entre as análises realizadas cabe destacar, por outro lado, que os professores também 

reconhecem e valorizam as opiniões e as manifestações das crianças, julgando-as capazes de 

participarem e contribuírem significativamente para a vida do grupo e da escola, 

incentivando-as a desenvolverem essa postura. Dessa maneira, ratifica o protagonismo das 

crianças desde a infância, pela sua capacidade de intervir no contexto em que vive 

produzindo cultura: 

“ (...) na rodinha sempre participa colocando sua opinião sobre o assunto em pauta, seja para 

contar sobre o final de semana, como passou a tarde ou sobre alguma atividade que iremos 

fazer.”(Lia,4 anos) 

 

“ Não apresenta dificuldade para expressar-se em momento algum, deixando bem claro tudo 

que pensa, gosta e quer durante o períodos de aula.(...) 

No recorte a seguir, podemos verificar o engajamento e o protagonismo de Rafael (5 

anos) em relação aos conhecimentos apresentados a ele pelo professor, confirmando a 

infância como um tempo e um lugar em que a curiosidade e o engajamento das crianças 

acessa, se apropria e recria conhecimentos, podendo o adulto, em casa ou na escola, 

funcionar como um importante parceiro de aprendizagem das crianças: 

Rafael gosta muito das atividades, e sempre pede por elas, tem “sede” de aprender e não faz por 

obrigação e sim por muito prazer.(...)” 

A infância, por sua vez, é concebida como uma fase em que as crianças são capazes 

de agirem sobre o meio em que vivem e contribuírem para a construção de uma identidade 

coletiva, ainda que esta interação seja permitida, tutorada e consolidada pela ação do adulto: 

“...Colaborou na construção de regras, cooperando na realização de atividades coletivas e 

individuais.”(Luan – 5 anos) 

Em relação à concepção de educação infantil identificada nos referidos documentos, 

podemos supor, em certa medida, que as regras de convivência na escola infantil são 

estabelecidas pelo adulto e que as crianças inseridas nesse ambiente não são convidadas a 

problematizá-las ou construí-las, apenas acatá-las, cumpri-las, obedecê-las: 

“... Cumpre todas as regras pré-estabelecidas nas atividades e participa das mesmas com 

entusiasmo e dedicação. (...)” (Bianca – 5 anos) 

 

“... Ainda é necessário retomar algumas regras, pois não possui o hábito da rotina escolar.” 

(Marco, 4 anos) 



 

 

Também pode ser observada a importância dada às aprendizagens mais escolarizadas 

das crianças:  

“Construiu relações matemáticas, sistematizando com clareza o que foi proposto, realizando as 

atividades com resultados adequados.” (Miguel, 5 anos) 

Outro fator relevante nos documentos pesquisados é a relação que se estabelece entre 

o tempo da criança e o tempo do adulto, que não considera o tempo da criança igualmente 

importante: 

“(...) Algumas vezes precisa ser ajudado necessitando de mais tempo para se concentrar e 

organizar-se.(...)” (Bruno, 5 anos) 
 

De um modo geral, os excertos dos documentos apresentados parecem conceber a 

função da educação infantil como a de adequar às crianças a um padrão de conduta e 

convivência social estabelecido pelos adultos, além de garantir aprendizagens que possam 

subsidiar os anos escolares futuros, reduzindo essa fase da escolaridade a um período 

preparatório, sem considerar as especificidades que a mesma tem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compartilhar com as famílias as vivências das crianças na escola de educação infantil 

não é uma tarefa fácil, é algo muito subjetivo, está intimamente ligado a um momento 

específico e ao caminho percorrido pelas crianças e pela professora, responsável por 

acompanhá-las, por registrar o que considera significativo sobre elas e traduzir, em palavras, 

o que avalia importante ser compartilhado com as famílias das mesmas.  

Como colocar em um texto o olhar da criança ao se deparar com o desconhecido, ao 

vivenciar o novo? Como traduzir em palavras a afetividade, a acolhida, o choro, a birra? 

Como expressar a complexidade presente na simplicidade das perguntas e das respostas das 

crianças, das relações que estabelecem, revelando fagulhas do seu entendimento sobre o 

mundo? 

Observamos, com esta pesquisa, que a qualidade do trabalho realizado pelas 

professoras e professores na elaboração desses instrumentos está diretamente relacionada ao 

uso adequado da língua portuguesa e a riqueza de detalhes sobre as crianças, mas não 

estamos nos referindo ao uso recorrente de adjetivos e sim ao cuidado com as descrições. 

Consideramos uma excelente escolha dos profissionais desta rede a opção predominante por 

instrumentos descritivos e qualitativos, pois trazem mais possibilidades para dialogar tanto 

com os pais ou responsáveis pelas crianças, quanto com eventuais profissionais de diferentes 



 

 

especialidades que venham, porventura, atendê-las, devido ao desafio de marcar com 

palavras a individualidade e asingularidade de cada um dos sujeitos da sala de aula.  

Concluimos também que, à medida que o professor escreve e relata a caminhada de 

cada criança na escola, vão se desenhando suas concepções de criança, infância e função 

social da educação infantil, dentre outras, que permeiam a sua relação com as crianças e com 

o conhecimento. São visíveis também suas prioridades e valores, bem como, os aspectos que 

ele julga merecerem destaque no seu texto, ou, ao contrário, que devem permanecer não 

revelados. Uma das contribuições significativas que este estudo deixa, do nosso ponto de 

vista, é que, para compartilhar com as famílias o percurso realizado pelas e com as crianças 

na escola de educação infantil, o instrumento idealizado para este fim precisa contemplar 

não só os indicadores que fundamentam o projeto político-pedagógico da escola, como 

também, as conquistas e as situações vivenciadas com sucesso e alegria pela criança, sem 

deixar de contemplar, no entanto, as situações de insucesso, frustração e conflitos vividos 

por ela, fundamentais para a composição e funcionamento da singularidade de cada uma. 

Ainda assim, este documento, por si só, não bastaria para demonstrar a caminhada e o que 

foi significativo para, pela e sobre a criança nesse contexto. Nossa sugestão, nesse sentido, 

é a de que, para acompanhar esse documento escrito com palavras pelo professor, fosse 

elaborada uma coletânea composta de outros documentos a partir dos quais fosse possível 

ter acesso direto às produções da criança, como desenhos, pinturas, recortes e colagens, além 

de fotos e vídeos, produzidos pela criança e ou pelo professor, por exemplo, escolhidos tanto 

pelo professor quanto pela criança, para ilustrar as conquistas e aquisições, os conflitos, as 

resistências que apenas as palavras e o olhar do professor não são capazes de traduzir. Não 

que essa seja a melhor alternativa ou a ideal, mas, temos certeza, tornaria mais autêntica, 

rica, complexa e rigorosa a visibilidade desse percurso, não apenas pelos pais e familiares 

da criança, mas também pela criança e demais profissionais que a acompanharão em 

diferentes contextos e momentos de sua vida, além de se constituir um rico acervo de 

memória a ser significado vida afora, a cada idade, evocando um que já foi, indicando 

identidade e diferença com um que está em pleno processo de produção de si e dando pistas 

para um que ainda está sendo sonhado, seja esse sujeito a criança ou o professor.  
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RESUMO  
Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa que teve por objetivo compreender como uma 

professora de uma Escola Municipal de Educação Infantil em Rio Grande (RS) concebe a avaliação 

das crianças nesta etapa da Educação Básica. A pesquisa foi realizada por meio de análise documental 

e teve como corpus, quatorze “Relatórios de avaliação” elaborados em 2014. A análise dos dados 

deu-se a partir dos estudos de Barbosa (2006; 2008); Hoffmann (2003, 2011, 2014), Bondioli (2004), 

Guimarães e Oliveira (2014). Os resultados da pesquisa indicam uma perspectiva de avaliação mais 

focada no trabalho do professor do que nas crianças, evidenciado as propostas e os resultados, sem 

enfatizar o percurso percorrido. Todos os relatórios analisados apresentam praticamente a mesma 

estrutura e organização textual, independente da criança que está sendo avaliada. Desse modo, as 

particularidades de cada criança são desconsideradas nos relatórios, uma vez que todas podem ser 

descritas através da mesma frase.  

 

Palavras-chave: Avaliação; Educação Infantil; Relatórios de avaliação  

 

Introdução 

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa sobre avaliação na Educação 

Infantil, realizada em 2014, que teve por objetivo compreender como uma professora de uma 

Escola Municipal de Educação Infantil em Rio Grande (RS) concebe a avaliação das crianças 

nesta etapa da Educação Básica.  

Partimos do entendimento de que a avaliação realizada na educação escolar, e 

também na Educação Infantil condiz com a visão pedagógica do docente e da instituição que 

a propõem (HADJI, 2001), traduzindo - de forma consciente ou não -os conceitos de 

educação, criança, infância e aprendizagem que escola e professor concebem. A avaliação 

engloba as concepções e práticas construídas pelas trajetórias e pela formação dos 

professores, envolvendo o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças (linguagens, 

habilidades) e articulando todos esses fatores ao planejamento do professor (organização da 

rotina, espaço, tempo e propostas). A perspectiva que fundamenta este trabalho, portanto, é 
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de uma avaliação processual e de acompanhamento da criança, em que a prática pedagógica 

e as concepções dos professores permeiam esse processo.  

Com o intuito de compreender o contexto legal que envolve a avaliação na Educação 

Infantil tratamos na primeira seção deste trabalho, sobre as orientações presentes em 

documentos oficiais, mais especificamente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil (2010), bem como, explicitamos o destaque e as polêmicas relativas a este 

tema, que emergem das propostas e ações de avaliação externa para esta etapa.  

Na segunda seção, apresentamos algumas perspectivas teóricas de pesquisadores da 

área da educação como Hoffmann (2003; 2004; 2012), Esteban (2004), Bondioli (2004), 

Barbosa (2008) e Hadji (2001), que discutem a avaliação e a apontam como um tema que 

precisa ser discutido e refletido, por se configurar como uma das questões mais desafiadoras 

para os profissionais da educação. 

Na terceira seção, apresentamos a análise dos relatórios de avaliação, ou seja, dos 

documentos produzidos pela professora participante da pesquisa no processo de avaliação 

ao longo de 2014. Partimos do pressuposto expresso por Flick (2009) de que os registros 

produzidos pelas pessoas em diversas situações, oficiais ou não, constituem-se como 

documentos, que mesmo não tendo sido produzidos para fins de pesquisa, podem ter seus 

conteúdos investigados.  

 

1. Avaliação na Educação Infantil: Impactos e discussões  

A partir da década de 90, diversos documentos em âmbito federal vêm delineando a 

Educação Infantil no Brasil100. Neste trabalho, nossa opção foi balizar as discussões a partir 

das indicações das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil - DCNEI 

(2010), as quais foram instituídas pela Resolução nº. 05/2009 (CEB/CNE). Em relação à 

avaliação, a referida resolução propõe em seu Art.10 que: “As instituições de Educação 

Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para 

avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 

classificação” (BRASIL, Resolução nº 05/2009, p.04).  

                                                 
100  Dentre os documentos disponibilizados na página do MEC, destacamos: Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil (2009), Política de Educação Infantil no Brasil: Relatório de Avaliação (2009); 

Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (2009); Parâmetros 

Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006). 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7873&Itemid=


 

 

Nas DCNEI (2010), a avaliação é considerada como parte da proposta de organização 

curricular, sendo definida como uma forma de acompanhar tanto o professor e sua prática, 

quanto a criança e seu desempenho. Isto, sob uma perspectiva integral da criança, sem 

fragmentar o processo avaliativo em áreas do conhecimento. Desse modo, a avaliação não 

se configura como processo seletivo que promove, classifica ou retém. 

No cenário educacional brasileiro, além das discussões sobre avaliação das crianças 

na Educação Infantil, questões que envolvem avaliação externa desta etapa vêm recebendo 

destaque, mais intensamente, a partir de 2010. Um dos pontos culminantes desse debate é o 

projeto piloto realizado no ano de 2011, em escolas de Educação Infantil da rede municipal 

do Rio de Janeiro, onde foi aplicado o teste psicológico norte americano “Ages and Stages 

Questionnaires – Third Edition” (ASQ-3)101 em crianças de 0 a 5 anos de idade.  

Em 2012 foi produzido o documento “Educação Infantil: Subsídios para construção 

de uma sistemática de avaliação” pelo Grupo de Trabalho instituído através da Portaria nº 

1.147/2011102, do Ministério da Educação com o intuito de “[…] subsidiar a inclusão da 

educação infantil nas formulações sobre a Política Nacional de Avaliação da Educação 

Básica, considerando as especificidades da educação na faixa etária de até 5 anos de idade” 

(BRASIL, 2012, p. 03). Nesse documento consta que foram realizadas manifestações de 

repúdio à aplicação ao ASQ-3, ou seja: 

 

Vários documentos, expedidos por instituições, especialistas e pesquisadores, 

foram encaminhados ao Ministério da Educação e divulgados em redes sociais, 

em sites e blog contrários à aplicação do ASQ-3 e rejeitando sua adoção como 

instrumento geral de avaliação do desenvolvimento infantil na rede de 

estabelecimentos educacionais (BRASIL, 2012, p. 9). 

  

 A posição da Coordenação Geral de Educação Infantil (COEDI)103 é de que a 

aquisição do ASQ-3 pelo MEC não é adequada, uma vez que a concepção de criança disposta 

nas DCNEI (2010) vai em direção contrária a apresentada nesse modelo de teste de avalição. 

                                                 
101 Informações sobre o teste pode ser  obtidas no site http://agesandstages.com/products-services/asq3/ 

(Acesso em 10 de maio de 2016) 

 102 Grupo de Trabalho formado por representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - INEP; da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação- SEB; do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação - FNDE; da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação- 

UNDIME; da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação- CNTE; da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED; do Movimento Inter fóruns de Educação Infantil do Brasil- 

MIEIB e da Rede Nacional Primeira Infância- RNPI. 

 
103 O COEDI é coordenado desde 2007 pela socióloga Rita de Cássia de Freitas Coelho. 

 

http://agesandstages.com/products-services/asq3/


 

 

De acordo com Garms e Santos (2014, p. 129): 

 

[...] O dilema e o debate estão vigentes. De um lado, profissionais da educação 

infantil defendem a não aplicação de testes padronizados, homogeneizados para 

todas as crianças, com propósito de delimitar a etapa ou nível de desenvolvimento 

e aquisição de objetivos predeterminados para cada faixa etária. Outros 

profissionais argumentam a favor da obtenção de dados por meio destes testes, 

questionários ou roteiros de observação por serem eficientes na precisão dos 

resultados e seguros para planejamento de atividades, seleção de estímulos 

pontuais para superação do não alcance dos objetivos propostos. 

  

 Outra crítica ao teste é levantada por Neves e Moro (2013) no que tange a sua 

aplicação. As referidas autoras problematizam o fato do manual de uso do ASQ-3, divulgado 

pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, afirmar que não é necessário ter 

formação específica para conduzir o teste. As autoras citam a Lei nº 4119/1962 a qual 

determina que o uso deste tipo de teste deve ser realizado somente por psicólogos afirmando 

que “[...] a aplicação do ASQ e de demais instrumentos dessa natureza por outros 

profissionais contraria o estabelecido pela legislação específica” (NEVES e MORO, 2013, 

p. 277). 

Com relação à avaliação na Educação Infantil, a legislação brasileira determina que 

esta aconteça: “[...] mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, 

sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental [...]” (Lei nº 

12.796, de 2013, artigo 31, inciso I). Contudo, o campo de estudos que envolve a avaliação 

é bastante complexo e não há uma única definição a ser seguida. Desse modo, na próxima 

seção apresentamos algumas perspectivas que pautaram nossas análises sobre avaliação na 

Educação Infantil nesta pesquisa. 

 

2. Perspectivas teóricas sobre avaliação na Educação Infantil 

O termo “avaliação”, em sua etimologia, está vinculado ao ato de avaliar, “de dar 

valor a”, de classificar qualitativa ou quantitativamente, de rotular de forma positiva ou 

negativa algo, alguém ou alguma ação. De acordo com o dicionário Houaiss (2004, p. 79), 

avaliar significa: “Determinar o valor, o preço, a importância de alguma coisa”.  Este 

termo, nem sempre atendendo a concepção de “dar valor a”, está também, diretamente 

ligado, seja pelo senso comum, seja por teorias e estudos, à escola e aos processos de 

educação. Para Antunes (2002, p.18), “Não há porque avaliar quando não existe razão do 



 

 

ensinar” e, como a escola é instituída socialmente como local formal de ensino, a avaliação 

acaba fazendo parte de sua realidade, conforme afirma Hoffmann (2003, p.58): 

 

Da educação infantil à universidade, crianças e jovens são constantemente 

sentenciados por seus comportamentos e tarefas. Formal ou informalmente, cada 

vez que a criança brinca, fala, responde ou faz tarefas está sendo observada e 

julgada por seus professores. A isto denomina-se avaliação. Esta concepção 

abrange as ações de observação e julgamento e perigosamente limita-se a elas.  

   

Desse modo, o termo “avaliação” acaba sendo utilizado para nomear, muitas vezes, 

ferramentas de retenção, promoção, acompanhamento ou classificação. Esta forma de 

conceber a avaliação, conhecida como avaliação classificatória, geralmente está presente na 

educação escolar, aplicada aos alunos, representando a visão da escola e do professor que a 

desenvolve. 

 Tradicionalmente, no contexto educacional brasileiro, é forte a ideia (e a prática) de 

que a avaliação se constitui como forma de classificar os alunos de acordo com os saberes 

que demonstram sobre um assunto, em determinado momento ou, sobre o alcance deste 

aluno, mediante os objetivos pré-estabelecidos pelo professor. A compreensão de “avaliação 

classificatória” vai ao encontro da perspectiva de Esteban (2004, p. 15) ao afirmar que “A 

avaliação classificatória configura-se com as ideias de mérito, julgamento, punição e 

recompensa, exigindo o distanciamento entre os sujeitos que se entrelaçam nas práticas 

cotidianas”.  

Opondo-se a esta avaliação classificatória, temos a proposta de uma avaliação que 

acompanha professor e aluno, aproximando-os. Esteban (2004, p. 24) denomina este tipo de 

avaliação como “prática de investigação” que “[...] tem o sentido de romper as barreiras entre 

os participantes do processo ensino/aprendizagem e entre os conhecimentos presentes no 

contexto escolar”. Mesmo que avaliar implique, de alguma forma, em medir, a avaliação 

precisa ser muito mais ampla que a medida ou a quantificação, pois ela não é um processo 

em si, mas faz parte de um processo muito maior, que é o da aprendizagem, do ensino e do 

contexto de oferta, e isso desde a Educação Infantil. 

 Partindo da ideia que existem diferentes formas de conceber a avaliação na Educação 

Infantil, Barbosa (2008) identifica duas tradições relativas à avaliação nessa etapa, que vêm 

se configurando como a realidade desse processo na educação brasileira, nas últimas 

décadas. Uma delas, objetiva e taxativa e a outra, subjetivista e descritiva. A primeira iniciou 

entre 1960 e 1970 pautada nos objetivos e nos resultados da psicologia do desenvolvimento,  



 

 

 

[...] tendo como parâmetros uma criança idealizada e tida como capaz de 

realizar determinadas atividades, desenvolver habilidades e evidenciar 

competências. Obviamente essa criança modelo pertencia, no mínimo, às 

camadas médias da sociedade (BARBOSA, 2008, p. 98).  

 

Esse modelo de avaliação, que classifica crianças, ainda está presente nas instituições 

de Educação Infantil, pois, de acordo com Hoffman (2012) embora não contando com notas 

ou retenções, é comum encontrar nas instituições de educação de crianças de 0 a 5 anos, 

modelos adaptados de testes e fichas de avaliação, que são utilizados no Ensino 

Fundamental, sem que haja alterações reais na forma de considerar a criança e seu 

desenvolvimento.  

 A segunda forma de avaliação citada por Barbosa (2008), bastante presente na 

Educação Infantil atual, tem caráter subjetivista e propõe um acompanhamento da criança. 

Essa forma surgiu a partir da década de 1980, como reflexo, entre outros motivos, da 

democracia que se instaurava no país e das novas perspectivas sobre o desenvolvimento, que 

consideram a bagagem genética, social e histórica de cada um, ou seja, que percebe o 

indivíduo e sua história singularmente. “A avaliação com caráter mais subjetivista, foi sendo 

estruturada a partir da proposta dos pareceres descritivos ou relatórios avaliativos” 

(BARBOSA, 2008, p. 98).   

  É importante considerar que a avaliação realizada em sala de aula tem uma 

intencionalidade que varia de acordo com os objetivos do professor e, assim como qualquer 

outra prática pedagógica, não há neutralidade no processo de avaliação. De acordo com 

Bondioli (2004, p. 144): 

Pode-se avaliar para realizar um ato de autoridade e reafirmar uma posição de 

poder; pode-se avaliar para demonstrar a própria superioridade e excelência; pode-

se avaliar para tomar decisões sensatas; pode-se avaliar para refletir sobre o que 

foi realizado com a finalidade de realizar hipóteses de melhorias.  

  

A compreensão do professor sobre a avaliação, revelar-se-á na forma como ele a 

constrói e o que faz a partir dela. Um professor que se propõe a acompanhar o 

desenvolvimento da criança e a pensar estratégias para auxiliar nesse desenvolvimento, 

precisa estar disposto a conhecê-la e a realidade que a envolve. Nesse sentido, a avaliação 

entrelaça-se ao acompanhamento.  

 Esse acompanhamento da criança por parte do professor, exige uma organização e 

sistematização do trabalho pedagógico que inclua registros realizados de formas diversas 



 

 

(diários, fotos, produções da criança, etc.). “A multiplicidade de instrumentos de registro 

ajuda no processo de detalhamento e na criação de pontos de vista diferenciados” 

(BARBOSA, 2008, p. 103). Esses registros partem da observação docente e deveriam refletir 

tanto na aprendizagem da criança quanto no trabalho do professor. Assim, compreendemos 

que ao observar e avaliar a criança, o professor analisa também a sua prática.  

A partir dos estudos de Hoffmann (2003; 2004; 2012) consideramos que a avaliação 

é parte do processo de aprendizagem e não corresponde a um momento final realizado por 

meio de testes, provas, conceitos e classificações, mas sim a um olhar observador, reflexivo 

e constante sobre o processo. Da mesma forma, concordamos com Bondioli (2004, p. 146), 

quando ressalta que: 

Se avaliação não é capaz de desencadear um processo de repensar, de renovar, 

reorganizar, se, se reduz a uma pura prática burocrática, ao desempenho de uma 

tarefa designada, perde todo seu valor e seu sentido, que é de colocar-se a serviço 

de um projetar cada vez mais consciente, assumido e passível de renovação.  

 

 Em suma, a Educação Infantil requer uma avaliação específica que vise acompanhar 

a criança, entendendo que o “[...] o acompanhamento das aprendizagens é a única maneira 

de não valorizar apenas o resultado, mas sim dar valor e visibilidade a todo percurso 

construído no processo de aprendizagem” (BARBOSA, 2008, p.103). Esse 

acompanhamento da criança, construído a partir de registros oriundos da observação 

docente, possibilita conhecer suas aprendizagens e limitações, e também a reorganização do 

trabalho docente. 

Na próxima seção, apresentamos os dados da pesquisa que realizamos sobre como 

uma professora de uma Escola Municipal de Educação Infantil em Rio Grande (RS) concebe 

a avaliação das crianças nesta etapa da Educação Básica.  

 

3. Relatórios como expressão da concepção de avaliação   

A professora entrega a cada família, ao final de cada semestre, um relatório 

individual da criança104. Nessa escola, a família é bimestralmente informada através de 

reuniões, sobre a avaliação, tendo acesso semestral a documentos que registram essa 

avaliação. De acordo com Garms e Santos (2014, p. 139): “Compartilhar a avaliação com a 

                                                 
104 A identificação dos relatórios segue a numeração de 1 a 7, de acordo com a ordem alfabética do nome 

de cada criança a fim de não revelar sua identidade. 



 

 

família é condição essencial para que a escola possa ter um conhecimento mais completo e 

global de seu filho [...]”.  

 Identificamos que todos os relatórios do primeiro semestre apresentam praticamente 

a mesma estrutura e organização textual, contendo cabeçalho, tendo entre uma página e meia 

e duas páginas e, uma sequência de escrita semelhante. Na escrita, a professora assume o 

papel de “narradora observadora”, descrevendo comportamentos e ações, de forma ampla, 

com poucos exemplos específicos, mapeando de maneira geral as ações das crianças e suas 

habilidades e competências.  

A partir da análise do conjunto de relatórios, elencamos nove eixos temáticos que se 

fizeram presentes na escrita, sendo que sete deles compreendem o que denominamos de 

“Habilidades, competências e aprendizagens”. Estes sete eixos assemelham-se a um roteiro 

que se repete na escrita de cada relato, inclusive são dispostos na mesma ordem em todos os 

relatórios. Os outros dois eixos, são “Intervenção da professora” e ainda, “Descrição de 

fatos” que está presente em apenas um relatório. 

 Os sete eixos comuns a todos relatórios individuais foram por nós nomeados como: 

i) Aprendizagem e projetos da turma; ii) Comportamento social; iii) Corporeidade e 

Movimento; iv) Motricidade, v) Desenho e pintura; vi) Oralidade e raciocínio lógico; vii) 

Alfabetização e conceitos matemáticos.  

 O primeiro dos sete eixos elencados, “Aprendizagem e projetos da turma”, constitui-

se de uma exposição do que foi aprendido pela turma no primeiro semestre e uma breve 

explicação sobre o projeto que vem sendo desenvolvido. Este eixo consiste no parágrafo 

introdutório dos relatórios e repete-se sem alterações em todos eles. O excerto a seguir ilustra 

esse aspecto: 

Durante o decorrer do 1º Semestre nossa turma, do Nível II – A, aprendeu a 

escrever e reconhecer o nome próprio, como também a reconhecer o nome dos 

colegas. Além das aprendizagens sobre os nomes e a identidade de cada um, 

estamos desenvolvendo nosso projeto sobre as histórias do Sr. Alfabeto, projeto 

este que se baseia nos interesses das crianças, interesses que já surgiram e que 

ainda vão surgir ao longo do ano (Relatório Individual, 2014).  

  

A primeira frase escrita pela professora afirma que a turma aprendeu algo (escrever 

e reconhecer seu nome e o dos colegas), assim compreendemos que todos haviam 

conseguido construir essa aprendizagem, visto que o termo “turma” subentende todas as 

crianças que dela fazem parte. Porém, ao longo da leitura identificamos alguns trechos que 

contradizem o que foi exposto inicialmente, por exemplo: “Ainda não consegue escrever seu 

nome sozinho, mas reconhece-o e tem vontade de escrevê-lo, mas não se desafia a escrever 



 

 

sozinho” (Relatório Individual, Criança 02, 2014), “Está aprendendo a escrever seu nome 

sozinha, por enquanto, ainda precisa da ajuda da professora para lembrar-se de todas as 

letrinhas” (Relatório Individual, Criança 06, 2014) e ainda confirmando o que ela apontou 

“Desde o início do ano consegue escrever seu nome sozinho, mas a cada dia se esforça para 

que as letrinhas fiquem mais alinhadas” (Relatório Individual, Criança 01, 2014). 

 É possível que esta contradição demonstre que a forma como a professora percebe as 

crianças na turma, distingue-se da forma como ela as percebe individualmente. Ou seja, a 

professora afirma que o grupo aprendeu, mas duas crianças não aprenderam efetivamente. 

Essa constatação demonstra que ao pensar na aprendizagem do grupo, é considerado o que 

a maioria aprendeu, ficando subsumido nessa generalização os processos dos que não 

aprenderam.  

 O segundo eixo que percebemos em todos os relatos, foi o “Comportamento social”. 

Ele se refere à postura da criança como aluno, como colega, suas ações, reações e 

personalidade. A interação da criança com os outros, com a professora e com as propostas 

da aula são pontuadas nestes trechos. Este eixo é o mais extenso dentro do texto, ocupando 

cerca de cinco parágrafos em cada relatório. Seguindo praticamente a mesma ordem nos 

quatorze relatórios, ele agrega os seguintes tópicos: participação e interesse nas aulas, 

interação com adultos e crianças, respeito e compreensão de regras, problemas 

comportamentais, postura diante de conflitos, novidades e desafios. A extensão deste eixo 

revela a importância que as relações e interações e, principalmente as atitudes e reações das 

crianças têm na avaliação, para esta professora. Narrar como as crianças têm se portado e 

quais são suas características é o que mais se destaca no relatório individual.  

 Sobre esse aspecto, Hoffmann (2003) discute o risco das questões comportamentais 

e socioafetivas serem privilegiadas nos relatórios elaborados pelas professoras. O problema 

estaria vinculado ao esquecimento dos aspectos cognitivos devido à preocupação em relatar 

comportamentos, visto que não há conceitos pré-estabelecidos (como havia nas fichas 

avaliativas). Ou seja, “O professor que anota apenas o comportamento infantil não terá 

elementos para abordar seu desenvolvimento” (GUIMARÃES e OLIVEIRA, 2014, p. 286). 

 Um outro fato que merece destaque é a escolha dos adjetivos que caracterizam as 

crianças, como “carinhoso”, “amigo” e “dinâmico”, que são postos de maneira pontual e não 

se respaldam em nenhuma descrição de ações que os ilustrem. A narrativa sobre as relações 

é bastante ampla, palavras generalistas definem um comportamento, deixando a cargo do 

leitor a compreensão ou definição de “ótimo” por exemplo. “Se a criança tem um “ótimo” 



 

 

relacionamento com os colegas, pode se subentender que lidera o grupo positivamente ou, 

que não briga com ninguém, ou se briga, sabe desculpar-se ou, que é querida e aceita por 

todos, ou sabe lidar com a não aceitação e uma infinidade de possibilidades que podem ser 

contempladas pelo termo “ótimo”. 

 O uso destes termos classificatórios tende a traduzir em texto, uma ficha de avaliação, 

que apresenta categorias as quais “encaixam” um comportamento da criança em um padrão, 

sendo considerado ótimo aquele que mais se aproxima do padrão estabelecido. No trecho 

que revela como a criança se relaciona com as demais observamos um exemplo desta 

situação, os quais estão dispostos da mesma forma em cinco relatórios: “É carinhoso e 

mantém uma ótima relação com todos ao seu redor” (Relatório Individual, Crianças 01, 02, 

03, 04 e 07, 2014);  

 Como foi possível perceber, uma mesma frase caracteriza a forma como cinco 

crianças estabelecem relações entre si. Contudo, por se tratar de pessoas com histórias e 

famílias diferentes umas das outras, supomos que haja diferenças também na forma como se 

relacionam uns com os outros. Porém, o relatório classifica todos como “ótimo” ficando 

subentendido que para este termo pode haver mais de uma interpretação.  

 A postura assumida pela criança diante de desafios é expressa no mesmo parágrafo 

que aborda o eixo “Corporeidade e movimento”, estando em alguns relatos ligada a este 

eixo, vinculando o desafio às atividades corporais. Percebemos que a escrita que contempla 

o eixo “Corporeidade e movimento”, é o menor, variando entre uma e duas frases. Estas 

frases são seguidas por apontamentos sobre como a criança lida com desafios. A base deste 

eixo é pontuar se a criança tem ou não domínio do seu próprio corpo, porém como isto é 

percebido e a compreensão do termo “domínio” não estão descritas.  

 Pelo que foi possível analisar, podemos considerar que o relatório individual 

contempla somente o registro do que a observação revela, de maneira pontual, sem 

considerar o percurso, a forma como acontece e os reflexos disto, tanto para criança, quanto 

para o trabalho do professor. Sob a perspectiva de avaliação mediadora, temos um relatório 

que abrange uma pequena parte do processo, não podendo ser percebido como registro da 

“avaliação”, visto que:  

 

[...] não se pode denominar de “avaliação” apenas a observação e o registro. Isto 

é, o processo avaliativo envolve necessariamente a reflexão crítica sobre o que 

se observou e a ação pedagógica decorrente de apoio ao aprendiz, sendo esta 

finalidade da avaliação mediadora (HOFFMANN, 2014, p.251). 

 



 

 

 

 Para encerrar a escrita dos relatórios, a professora retoma o eixo “Comportamento 

social”, caracterizando e definindo cada criança (postura e preferências). No início do 

parágrafo, as crianças são descritas através da frase: “É um (a) menino (a) muito esperto que 

está sempre se esforçando para aprender tudo que ensinamos [...]” (Relatório Individual, 

2014).  

O que modifica em uma das frases analisadas é o adjetivo, que ora é “interessado”, 

ora  “participativo” ou, ainda, “quietinho”, os quais aparecem ao lado de “esperto”, sendo 

que o restante da frase é comum a todos os relatos. Consideramos que a escrita apresentada 

nos relatórios tende a uma padronização das crianças, de suas ações relativas a aprendizagem 

e de seus comportamentos. Todas são descritas como espertas e esforçadas, e não há 

referência de como isto foi percebido ou demonstrado. Deste modo, as particularidades de 

cada criança não são consideradas nos relatórios, uma vez que todas podem ser descritas 

através da mesma frase.  

 Os eixos que denominamos como “Motricidade” e “Desenho e pintura” estendem-se 

em cerca de um parágrafo e expõe se a criança desenha com detalhes, pinta respeitando 

limites e usando cores variadas e, em dois casos, se sabe utilizar o lápis com segurança. A 

descrição é bastante pontual, contendo trechos que expressam o questionamento de alguém 

para as crianças sobre a escolha das cores, sendo que pressupomos que este “alguém” é a 

professora. 

 O eixo “Oralidade e raciocínio lógico” inicia, em quase todos relatórios, descrevendo 

se a criança consegue explicar o que desenhou, se tem interesse por histórias (ouvir e contar) 

recontando-as ou criando-as com lógica, se expressa-se com clareza e, em dois casos trata 

sobre o tom de voz da criança, categorizando um como “muito alto” e outro como “adequado 

para a idade”. Esta categorização revela que a professora percebe que há um padrão 

adequado para o tom de voz de crianças nessa idade e que uma das crianças não se aproxima 

desse padrão.  

  No último eixo que identificamos como “Alfabetização, letramento e conceitos 

matemáticos”, a professora aponta a capacidade de escrita e reconhecimento do nome, 

identificação do nome dos colegas e das letras do alfabeto, se consegue contar até 10 e se 

relaciona números e quantidade  

  Em relação às ações mediadoras, consideramos que essas estão pouco presentes e são 

brevemente expostas no eixo “Intervenção da professora” que corresponde às ações 



 

 

assumidas pela professora para auxiliar uma criança. Interessante destacar que sempre que 

este eixo aparece, a professora passa a narrativa para o sujeito “nós”. Ao perceber 

dificuldades (sejam emocionais, sociais ou cognitivas) nas crianças, em um processo 

avaliativo mediador, a professora tem a possibilidade de refletir sobre sua prática, avaliar se 

esta tem proporcionado situações que auxiliem na superação das dificuldades e reorganiza-

la. Estas ações exigem o ciclo de observação, reflexão e planejamento (posto em prática), 

onde a necessidade de intervenção é percebida na observação, articulada na reflexão e 

efetivada na ação pedagógica, “[...] o olhar avaliativo deve abarcar as singularidades dos 

educandos para que as estratégias pedagógicas se ajustem a cada um” (HOFFMANN, 2011, 

p. 16). 

 A maior incidência das intervenções percebidas nos relatórios ocorre junto aos eixos 

que abordam “postura diante de desafios” e a “interação com o outro”.  Nestes trechos, ainda 

que de forma breve, é possível notar que a professora costuma intervir junto a criança para 

incentivá-la e auxiliá-la a resolver problemas de comportamento, conforme observamos nos 

relatórios do 1º semestre/2014: “[...] quando ajudamos a resolvê-los ela compreende 

facilmente que é preciso manter a calma e resolver todas essas situações conflitantes da 

melhor maneira possível” (Criança 06); “Quando conversamos sobre isso ele revê suas 

atitudes e compreende a importância de manter a calma em todas as situações conflitantes” 

(Criança 05); Sempre que isso acontece conversamos com ela e, logo, logo as coisas 

começam a se acertar.  

 A partir destes excertos observamos que a professora intervém em situações em que 

ela considera que as crianças precisam de ajuda, mas todas as narradas no relatório estão 

ligadas ao “Comportamento”, seja na interação, seja individualmente. Intervenções ligadas 

ao “cognitivo” não foram identificadas.  

 Emergindo do diálogo entre professor e criança, o último eixo “Descrição de fatos” 

está presente em apenas um relatório e refere-se a uma breve narrativa sobre a preferência 

de uma das crianças, sendo ilustrada também por alusões às falas dela, ou seja, “Adora tudo 

que está relacionado às pescarias que faz com o avô, histórias sobre “traíras” é o que ele 

mais gosta de contar” (Criança 05). Esse é o único trecho em que, sem ser de forma 

generalista, como em “participa das aulas, ou, conta histórias” a professora ressalta algo dito 

pela criança, algo que foi vivido e desejado por ela, além de ser dotado de significado para 

a mesma. 



 

 

Para descrever no relatório falas e ações individuais de cada criança, diante de 

situações diversas, faz-se necessário um olhar atento sobre cada uma delas. Além disso, um 

exaustivo exercício de registro, por meio de diários, filmagens, fotografias, coleta de 

documentos produzidos pelas crianças, entre outros, para a constituição de um acervo que 

permita o acompanhamento do processo vivenciado pelas crianças.  De acordo com Silva 

(2014, p.146): 

A necessidade do registro decorre, em primeiro lugar, de um aspecto óbvio, se não 

se dispuser de registros nomeadamente resultantes de observações, há uma 

sobreposição de memórias, que vão se diluindo no conjunto de outras não havendo 

possibilidade de situar esse comportamento ou situação no tempo, de dar conta de 

uma evolução essencial para conhecer o processo educativo.  

 

 A ausência de relatos de falas e posturas individualizadas nos relatórios aqui 

analisados, revelam que mesmo a professora tendo um olhar atento ao que se passa em aula 

cotidianamente (com base na descrição de seus projetos) ela não considera em seus 

apontamentos as particularidades das crianças, pois não há descrição de situações ou 

registros de falas das mesmas, em diferentes momentos vivenciados no contexto da 

Educação Infantil. 

 Por meio da leitura dos relatórios individuais do primeiro semestre continuamos 

compreendendo que a concepção de avaliação da professora, expressa em sua escrita, tende 

a focar-se em resultados, que se embasam em uma classificação e homogeneização das 

crianças, onde há destaque para questões sociais e comportamentais. Os relatórios 

individuais do segundo semestre, revelam a mesma organização do texto dos primeiros 

relatos. As propostas da professora novamente introduzem o relatório, através do mesmo 

parágrafo em todos. Neles são narrados os projetos e interesses de uma maneira geral, visto 

que estes temas foram descritos com maiores detalhes no relatório da turma.  

 O eixo “Comportamento social” está novamente, presente em todos os relatos, 

ocupando maior número de parágrafos e envolvendo as mesmas questões. A abordagem e a 

escrita seguem a mesma lógica dos relatos do primeiro semestre, evidenciando 

comportamentos, sem contextualizá-los ou ilustrá-los, pontuando ações finais, sem narrar 

sua construção nem demonstrar acompanhamento efetivo das mesmas.  

 Após a análise dos relatórios, é possível considerar que eles não revelam uma 

perspectiva de avaliação como acompanhamento, visto que tanto as escritas privilegiam os 

resultados finais, em detrimento do processo desenvolvido, pelas crianças e pela professora. 



 

 

A ausência de detalhes sobre as ações, reações e falas das crianças nos relatórios, nos suscita 

pensar que a professora não tem a prática do registro diário, ou se tem, não prioriza o registro 

de detalhes e exemplos, pois sua escrita não apresenta elementos que ilustrem por que uma 

criança tem “ótimo” relacionamento ou por que outra não está muito envolvida em algo. 

Outra hipótese que temos, é que a professora, por considerar estes relatórios uma exigência 

burocrática e uma norma da escola, não vê a necessidade de aprofunda-los e detalha-los, 

uma vez que não os considera como parte da proposta pedagógica. Contudo, para fazermos 

afirmações mais consistentes, seria necessário aprofundar a investigação, com outras 

estratégias metodológicas, tais como entrevista e observações, as quais não foram realizadas 

nessa etapa da pesquisa.  

 

Considerações finais 

 Definir e desenvolver a avaliação no contexto da Educação Infantil é uma tarefa 

bastante complexa, visto que esta etapa se diferencia das demais etapas da Educação Básica 

por não ter uma avaliação pautada em notas, por não objetivar e conceber a retenção de 

níveis e por abranger diversas formas de documentação e registro desta avaliação. Porém, 

tanto as DCNEI (2010) quanto a legislação (Lei Federal nº 12.796/13) preveem uma 

avaliação como forma de acompanhamento da criança e seu desenvolvimento. Sob este 

enfoque, a avaliação visa acompanhar a criança, considerando-a no grupo e individualmente, 

envolvendo a observação da mesma e os registros dessa observação, que servem como bases 

de memória e de (re) planejamento de ações a serem desenvolvidas pelo professor para que 

as crianças superem dificuldades, aprendam e se desenvolvam e para que se observe 

novamente seu desempenho. 

 Neste trabalho, apresentamos resultados de uma pesquisa que buscou compreender 

como uma professora de uma Escola Municipal de Educação Infantil em Rio Grande (RS) 

concebe a avaliação das crianças nesta etapa da Educação Básica, a partir da análise 

documental de relatórios produzidos como forma de registro da avaliação das crianças. 

Procuramos identificar, também, o que os relatórios revelam sobre a avaliação, bem como, 

as concepções da professora sobre esse processo e a participação das crianças e das famílias. 

Conforme indicado no início deste artigo, as reflexões realizadas acerca dos dados 

da pesquisa seguiram a perspectiva teórica sobre avaliação a partir de Hoffmann (2003; 

2004; 2012), Esteban (2004), Bondioli (2004), Barbosa (2008) e Hadji (2001). 



 

 

Por meio da análise dos relatórios, identificamos que a professora percebe as crianças 

dentro do grupo, pela ação da maioria e, individualmente, por suas características mais 

marcantes e/ou pelas aprendizagens que realizaram ou não. Mesmo que não seja exposto de 

forma explícita, a ideia de um comportamento infantil padrão e pré-estabelecido é revelado 

quando uma criança é considerada ótima, outra boa e outra como alguém que ainda não 

consegue realizar algo esperado. Contudo, o mais inquietante neste aspecto é que os motivos 

que a levam a estas classificações, e o que tem sido proposto a partir dessas constatações, 

não são descritos no relatório. 

Não foi possível identificar, também, a partir dos relatórios analisados, o modo que 

a avaliação contribui para a reestruturação da prática pedagógica, para a qualificação do 

trabalho realizado na escola, para uma efetiva ação que produza crescimento das crianças e 

de suas famílias. Da mesma forma, não identificamos na escrita dos relatórios, aspectos que 

indicassem a participação da família no processo de avaliação. 

Desse modo, constatamos que os relatórios tendem a ser uma produção pontual, 

elaborada ao término do semestre e construída com base nas lembranças que a professora 

tem da turma e da criança ou em alguma anotação menos detalhada e não sistemática. Isso 

revela, que a avaliação realizada nesta turma não está articulada ao planejamento da prática 

pedagógica, nem a uma “avaliação mediadora” Jussara Hoffman (2012).  

O foco dos relatos é pontuar o que as crianças conseguem ou ainda não conseguem, 

aprenderam ou não e, como se comportam. Em vários trechos há sinais de uma escrita 

generalista, que se repete nos relatórios de várias crianças, levando a crer que qualquer uma 

delas se encaixaria nos relatos. A partir dos dados da pesquisa, ficou claro que muito se 

avançou no que tange a avaliação na Educação Infantil, tanto em relação às práticas 

cotidianas, como nas propostas político-pedagógicas, uma vez que passou-se de uma 

avaliação fragmentada em itens, os quais eram marcados com um “x”, para uma descrição 

mais elaborada da criança “real”.  

Contudo, faz-se necessário ainda, maior investimento em pesquisas que revelem de 

que formas são realizadas as práticas avaliativas em diferentes escolas de Educação Infantil, 

bem como maior investimento na formação inicial e continuada de professores, para que 

estas possibilitem efetivos estudos e discussões sobre a especificidade da avaliação na 

Educação infantil. 

 

 



 

 

REFERÊNCIAS  

BARBOSA, Maria Carmen Silveira. HORN, Maria da Graça Souza. Projetos pedagógicos 

na educação infantil. Porto alegre: Artmed, 2008. 

BODGAN, Robert. BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação. Porto Alegre: 

Editora LDA, 1994. 

BONDIOLI, Anna (org.). O projeto pedagógico da creche e sua avaliação. Campinas, SP: 

Autores associados, 2004. 

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares 

nacionais para a educação infantil / Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 

2009. 36 p. Disponível em http://portal.mec.gov.br . Acesso em maio de 2014 

BRASIL, CEB/CNE. Resolução nº 05/2009 Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil em 17 de dezembro de 2009. Disponível em http://portal.mec.gov.br  

Acesso em maio de 2014. 

BRASIL, Ministério da Educação. Grupo de Trabalho. EDUCAÇÃO INFANTIL:  

Subsídios para construção de uma sistemática de avaliação/ Secretaria de Educação Básica. 

– Brasília: 2012. Disponível em http://portal.mec.gov.br . Acesso em maio de 2014 

BRASIL, Política de Educação Infantil no Brasil: Relatório de Avaliação. Ministério da 

Educação/Secretaria da Educação Básica – Brasília: MEC, 2009. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br . Acesso em maio de 2014 

ESTEBAN, Maria Teresa. Ser professora: avaliar e ser avaliada. In ESTEBAN, Maria 

Teresa (org.) Escola, Currículo e Avaliação. São Paulo: Cortez, 2004. p. 13 -37. 

GARMS, Gilza. SANTOS, Marisa. Concepções e práticas de avaliação na educação 

infantil. IN: GUIMARÃES, Célia Maria. CARDONA, Maria João. OLIVEIRA, Daniele 

Ramos de. (org.) - Fundamentos e Práticas da Avaliação na Educação Infantil. Capítulo 6, 

Editora Mediação. Porto Alegre, 2014. 

GUIMARÃES, Célia Maria. CARDONA, Maria João. OLIVEIRA, Daniele Ramos de. 

(org.) - Fundamentos e Práticas da Avaliação na Educação Infantil. Editora Mediação. 

Porto Alegre, 2014. 

HADJI, Charles. Avaliação desmistificada. Porto Alegre: ARTMED, 2001. 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação: Mito & Desafio: Perspectiva Construtivista. Porto 

Alegre. Mediação, 32º ed. 2003. 

______________. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 

universidade. Porto Alegre: Editora Mediação. 24ª edição revista 2004. 

_____________. HOFFMANN, Jussara. O jogo do contrário. Editora Mediação, 7º ed. 

Porto Alegre, 2011.  

http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7873&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/


 

 

___________. Avaliação e Educação Infantil: um Olhar Sensível e Reflexivo Sobre a 

Criança. São Paulo: Mediação, 2012 

______________. Avaliação mediadora na educação infantil. IN: GUIMARÃES, Célia 

Maria. CARDONA, Maria João. OLIVEIRA, Daniele Ramos de. (org.) - Fundamentos e 

Práticas da Avaliação na Educação Infantil. Capítulo 12, Editora Mediação. Porto Alegre, 

2014. 

HOUAISS, Antônio & VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua  

portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.  

NEVES, Vanessa F. A. e MORO, Catarina. Avaliação na educação infantil: um debate 

necessário. In: Est. Aval. Educ., São Paulo, v. 24, n. 55, p. 272-302, abr./ago. 2013. 

Disponível em http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/eae/article/view/2727. Acesso em 

maio de 2016. 

SILVA, Isabel Lopes. Perspectiva e práticas de avaliação em educação infantil. IN: 

GUIMARÃES, Célia Maria. CARDONA, Maria João. OLIVEIRA, Daniele Ramos de. 

(org.) - Fundamentos e Práticas da Avaliação na Educação Infantil. Capítulo 07, Editora 

Mediação. Porto Alegre, 2014. 

SMITH. Alice Paige-; CRAFT, Anna. O desenvolvimento reflexivo da prática educativa. 

Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/eae/article/view/2727


 

 

A EMERGÊNCIA DO DISCURSO DO CONSUMO NA BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR – OS SABERES DO CONSUMO NO PROCESSO DE 

ESCOLARIZAÇÃO 

 

Patrícia Ignácio 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 

patricia.ignacio@furg.br 

 

 

RESUMO 
Este artigo analisa e coloca em discussão a forma como o discurso do consumo conseguiu adentrar 

no jogo de saber-poder do campo da educação e se materializou na proposta da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) 2015. Seu objetivo é apresentar os saberes e dizeres do consumo que 

reverberam dessa interpenetração. A estratégia analítica foi inspirada nas proposições de Foucault 

acerca da análise do discurso; nos Estudos Culturais; e em estudos que descrevem a condição humana 

em contextos socioculturais em que a consumo tem se mostrado o sistema de valores central. As 

categorias de análise produzidas a partir de aproximações com a arqueologia de Foucault (2009), 

referem-se: aos campos discursivos aos quais ele se filia; em algumas das formas pelas quais os 

enunciados se relacionam, combinam ou divergem entre si; e aos temas que compõem o discurso. Os 

achados apontam: a coexistência do discurso do consumo na BNCC com os discursos ambiental, 

cidadão, médico, publicitário e matemático; e uma trama discursiva que reverbera conceitos, objetos 

e temas sobre a administração do consumo, a cidadania pelo consumo, a capacitação para ações de 

compra e venda, os direitos do consumidor, o consumo versos a preservação do ambiente, o consumo 

consciente, a ética do consumo e o consumo e as desigualdades sociais. Assim sendo, a emergência 

do discurso do consumo na BNCC sustenta sua adjetivação de obrigatoriedade no processo de 

escolarização, estabelecendo uma política curricular que convoca e capacita os sujeitos escolares 

para transitar em uma sociedade voltada para e pelas leis do mercado. 

 

Palavras-chave: Educação e consumo, Base Nacional Comum Curricular, Sujeitos 

escolares consumidores, Discurso do consumo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A vontade de verdade dos profissionais do campo da educação, no Brasil, de educar 

para o consumo se materializou em diferentes ações, ao longo dos anos. Já em 1986 foi 

aplicado, em escolas públicas do sul do país, um plano experimental de Educação do 

Consumidor (BRASIL, 1990b). Em âmbito nacional, o Ministério da Educação reuniu nos 

anos 90 especialistas em Educação do Consumidor com o objetivo de estudar a viabilidade 

da inclusão da referida temática no currículo da Educação Básica. 

 Desde então, as escolas brasileiras têm sido invadidas, especialmente na última 

década, por um número significativo de artefatos destinados à educação para o consumo. 

Materializado nos planos de aula do Portal do Professor/MEC, em livros paradidáticos, nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (Ibid., 1997), nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais na Educação básica (Ibid., 2013), e, atualmente, na proposta da Base Nacional 

mailto:patricia.ignacio@furg.br


 

 

Comum Curricular - BNCC (Ibid., 2015), o discurso do consumo mostra-se cada vez mais 

entrecruzado ao processo de escolarização. 

 Nesse contexto, este artigo apresenta alguns resultado iniciais da pesquisa “Lições 

de consumo nas práticas discursivas escolares – a Pedagogização do consumo em sala de 

aula e o governamento dos sujeitos escolares para o consumo”, cujo objetivo é tentar 

entender como o processo de escolarização vem se posicionando em relação ao consumo e 

qual o seu trabalho no processo de produção dos sujeitos em uma sociedade regida para e 

pelas leis do mercado. Posições estas que se materializam nos planos de aula, na formação 

de professores, nos livros didáticos e paradidáticos e nos documentos oficiais brasileiros - 

para este estudo, a proposta da Base Nacional Comum Curricular.  

 Isso porque, o processo de escolarização é aqui entendido como uma maquinaria que 

reverbera discursos histórico, social e culturalmente datados e localizados e atua na produção 

de subjetividades infantis para uma determinada ordem social, através de um currículo capaz 

de fabricar formas de vida consideradas adequadas pelo campo da educação. Para tanto, ele 

seleciona, do universo de conhecimentos e saberes da cultura, a porção que considera 

importante em um dado momento histórico, pertinente a sua função social e de interesse da 

sociedade e os recontextualiza (BERSTEIN, 2003), os didatiza para as novas gerações, os 

qualifica de acordo com sua gramática discursiva.  

Dentre os saberes da cultura selecionados para a formação dos sujeitos escolares, 

quem vem ganhando espaço e materialidade no campo da educação - por sua circulação, 

trânsito, aderência e capilaridade - é o consumo.  

Presente nas sociedades contemporâneas e interferindo de forma incisiva na maneira 

como os sujeitos relacionam-se, vestem-se, comportam-se e constituem as suas identidades, 

é notória a forma como a racionalidade do consumo está, cada vez mais, imanente à vida dos 

sujeitos (CANCLINI, 2006; SARLO, 2006; COSTA, 2009). “[...] Encontramo-nos em pleno 

foco do consumo enquanto organização total da vida quotidiana [...]” (BAUDRILLARD, 

2008, p. 20), como centro organizador da ordem política, econômica, social e cultural 

(COSTA, 2009).  

Acrescido a este entendimento, o consumo é aqui também compreendido - a partir 

das teorizações de Foucault (2008) - como um discurso. Ao empregar o termo discurso, 

Foucault se distanciou de conceito, sentido oculto, análise e interpretação ou teoria. Não o 

compreendeu como significado das palavras, mas sim como “[...] práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam [...]” (FOUCAULT, 2009, p. 55). Assim sendo, os 



 

 

conceitos que a sociedade evoca não correspondem à qualidade, à essência, à verdade, mas 

a trocas e negociações de sentidos que a linguagem estabelece com as diferentes 

representações. Nessa perspectiva, não se pode dizer tudo, em qualquer circunstância e a 

qualquer tempo. Existem regras que determinam o que é “verdadeiro” e o que é “falso”. Há 

um campo de condições de existência produzido dentro de uma sociedade que controla, 

seleciona, organiza e redistribui a produção dos discursos. 

 A proposta da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2015) brasileira 

despontou - em atendimento à Constituição Federal  de 1988, à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (BRASIL, 1996), ao Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) e em 

conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais - como complemento às políticas 

voltadas a construção de uma base comum de conhecimentos/saberes/conteúdos capazes de 

promover e assegurar o direito à educação de norte a sul do país. Trata-se de um documento 

oficial, de grande circulação, capilaridade, status e difusão no campo da Educação Brasileira, 

que expressa os saberes e conhecimentos considerados essenciais à formação dos sujeitos 

escolares. 

 Assim sendo, ao emergir na BNCC (BRASIL, 2015) - em meio a outros discursos - 

o consumo assume a adjetivação de obrigatoriedade e ocupa lugar de destaque enquanto 

conteúdo a ser ensinado. Esse entrecruzamento se dá em um sistema de filiação e negociação 

de conceitos com diferentes campos saber, promovendo novos enunciados para a formação 

discursiva da educação para o consumo. 

 Partindo desse entendimento, o presente artigo se propõe a analisar e colocar em 

discussão a forma como o discurso do consumo conseguiu adentrar no jogo de saber-poder 

do campo da educação e se materializou na proposta da Base Nacional Comum Curricular 

(2015) brasileira. Bem como, apresentar os saberes e dizeres do consumo que reverberam 

dessa interpenetração, por meio da análise de conceitos, objetos e temas. 

 

2.  O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO E A APROPRIAÇÃO DOS DISCURSOS 

SOCIAIS 

Em seu livro Ordem do Discurso (2008), Michel Foucault caracterizou o sistema de 

educação como um dos locais onde os sujeitos podem, não só ter acesso a qualquer tipo de 

discurso, mas também condições de “[...] manter ou de modificar a apropriação de discursos, 

com os saberes e os poderes que eles trazem consigo [...]” (FOUCAULT, 2008, p. 44). Para 

o pensador, o sistema de ensino se constitui em um sistema de práticas de significação que 



 

 

pedagogizam, (con)formando os sujeitos a uma dada ordem, por meio de arranjos de poder 

discursivo ou simbólico. 

Para Raymond Williams (1992) a escola se configura como um espaço de 

transmissão e perpetuação da experiência humana. Experiência definida pelo autor como 

cultura. Williams (Ibid.) descreve a cultura como memória viva a ser transmitida. 

Na esteira da compreensão de que a cultura é parte integrante do currículo escolar, a 

pesquisadora Marisa Vorraber Costa descreve a escola como “[...] um lugar na cultura, um 

lugar onde a cultura circula, onde culturas se encontram e negociam, onde se produz e 

consome cultura [...]” (COSTA; MOMO, 2009, p. 524). Consequentemente, um lugar que 

muito ensina sobre “[...] nosso período histórico e sobre novas funções e significados [...]” 

(COSTA; MOMO, 2009, p. 524), a partir da ordem social contemporânea. Nesse viés 

interpretativo, a autora vê o espaço da escola como componente, palco e agente da cena 

cultural, imbricado na luta, na circulação e na disseminação de códigos da cultura de 

consumo, capazes de operar na produção dos sujeitos escolares. 

 Filiado a esse viés investigativo, o processo de escolarização é aqui entendido como 

uma maquinaria que reverbera discursos histórico, social e culturalmente datados e 

localizados e atua na produção de subjetividades infantis para uma determinada ordem 

social, através de um currículo capaz de produzir formas de vida consideradas adequadas 

pelo campo da educação. Para tanto, ele seleciona, do universo de conhecimentos e saberes 

da cultura, a porção que considera importante em um dado momento histórico, pertinente a 

sua função social e de interesse da sociedade e os recontextualiza (BERSTEIN, 2003), os 

didatiza para as novas gerações, os qualifica de acordo com sua gramática discursiva.  

Dentre os saberes da cultura selecionados para a formação dos sujeitos escolares, 

quem vem ganhando espaço e materialidade no campo da educação - por sua circulação, 

trânsito, aderência e capilaridade - é o consumo.  

Presente nas sociedades contemporâneas e interferindo de forma incisiva na maneira 

como os sujeitos relacionam-se, vestem-se, comportam-se e constituem as suas identidades, 

a racionalidade do consumo está, cada vez mais, imanente à vida dos sujeitos (CANCLINI, 

2006; SARLO, 2006; COSTA, 2009). “[...] Encontramo-nos em pleno foco do consumo 

enquanto organização total da vida quotidiana [...]” (BAUDRILLARD, 2008, p. 20), como 

centro organizador da ordem política, econômica, social e cultural (COSTA, 2009).  

Jean Baudrillard (2008), um dos primeiros a caracterizar as sociedades movidas e 

engendradas pelo consumo, apontou em seu livro A sociedade de consumo que a 



 

 

multiplicação dos objetos, serviços e bens, bem como o seu excesso e abundância, 

modificaram profundamente a vida dos sujeitos sociais. 

Mike Featherstone (1995), fundamentado nas discussões e problematizações da 

Escola de Frankfurt e da Teoria Crítica, percebeu o consumo implicado na cultura e o 

concebeu como ferramenta capaz de constituir um estilo de vida. Em suas investigações, 

Featherstone apresenta três nuances para a cultura de consumo. No primeiro posicionamento, 

o autor fala que há um acúmulo de cultura material, produzido pela expansão e fabricação 

de mercadorias. No segundo, refere-se à forma como as mercadorias operam – por meio de 

dimensões simbólicas – como demarcadores das relações sociais. No terceiro, narra o 

consumo como meio de satisfação dos sonhos e prazeres. 

Em relação ao consumo, estudiosos dos estudos culturais tais como Canclini (2006), 

Sarlo (2006), Costa (2009), entre outros, têm adicionado o assunto à sua agenda de 

investigações como um conjunto de práticas de significação capaz de compor não só a 

identidade dos sujeitos, mas de conduzi-los para uma forma particular de ser e conviver em 

sociedade. Forma esta – baseada nas regras do mercado – que alterou os princípios da cultura 

contemporânea e as formas de exercer a cidadania. 

Na esteira dessas percepções, o conceito de consumo que embasa o presente artigo 

está associado à ideia de que ele é constituído por um sistema de significações e 

classificações que estabelece uma forma específica de ser e conviver em uma dada ordem 

social. Ele é o traço definidor das condutas dos sujeitos (COSTA, 2009) e está fortemente 

implicado na cultura contemporânea – cultura consumista. É uma prática de significação na 

Sociedade de Consumo, que passou a ser inserida entre discursos do campo da educação.  

Acrescido a este entendimento, o consumo é aqui também compreendido - a partir 

das teorizações de Foucault (2008) - como um discurso. Ao empregar o termo discurso, 

Foucault se distanciou de conceito, sentido oculto, análise e interpretação ou teoria. Não o 

compreendeu como significado das palavras, mas sim como “[...] práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam [...]” (FOUCAULT, 2009, p. 55). Assim sendo, os 

conceitos que a sociedade evoca não correspondem à qualidade, à essência, à verdade, mas 

a trocas e negociações de sentidos que a linguagem estabelece com as diferentes 

representações. Há um campo de condições de existência produzido dentro de uma sociedade 

que controla, seleciona, organiza e redistribui a produção dos discursos. 

Para o estudo das condições de existência do discurso do consumo na proposta da 

BNCC (BRASIL, 2015), foram selecionados e analisados excertos do documento que tratam 



 

 

sobre o consumo. Como chave de análise, foram utilizadas categorias produzidas a partir de 

aproximações com a arqueologia de Michel Foucault (2009), no que se refere às regras de 

formação dos objetos, às regras de formação dos conceitos e às regras de formação das 

estratégias do discurso no processo de escolarização, explicitadas: nos campos discursivos 

aos quais se filia, em algumas das formas pelas quais os enunciados se relacionam, 

combinam ou divergem entre si e nos temas que compõem o discurso. 

 

3. UM EXERCÍCIO DE ANÁLISE DISCURSIVA 

3.1 A trama discursiva do consumo na Base Nacional Comum Curricular 

 “[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por 

função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 

pesada e temível materialidade. [...] Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que 

não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar 

de qualquer coisa” (FOUCAULT, 2008, p. 8-9). 

Não se pode dizer tudo, em qualquer circunstância e a qualquer tempo. Existem 

regras que determinam o que é “verdadeiro” e o que é “falso”. Existem regras que colocam 

em evidência uma vontade de verdade, que exerce uma espécie de coerção ou pressão sobre 

os outros discursos. Assim sendo, os discursos em si mesmos não são nem verdadeiros nem 

falsos (FOUCAULT, 2009), mas são constituídos de formações discursivas, que propagam 

vontades de verdade. 

Assim, para que o discurso do consumo adentrasse ao campo da educação e fizesse 

parte da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2015), existiu um conjunto de 

condições de possibilidade e existência, em um determinado tempo e espaço, de onde 

emergiu tal rede de saberes. Bem como de uma família de campos de saber, com a qual 

dialoga para a aparição e manutenção do mesmo.  

 Tal entrecruzamento, forte indício da pedagogização do discurso do consumo no 

discurso educacional, se dá em um sistema de filiação e negociação de conceitos com 

diferentes campos enunciadores do discurso do consumo. Ou seja, para compor os objetos, 

os conceitos e os temas que transitam na BNCC (BRASIL, 2015), o processo de 

escolarização selecionou e ressignificou enunciados de outros campos de saber, bem como 

gerou novos enunciados para compor a emergência da formação discursiva da educação para 

o consumo na Base Nacional Comum Curricular (Ibid.). 



 

 

 Para tanto, o discurso do consumo dialoga com campos de saber que já transitam na 

escolarização e estão na agenda das discussões contemporâneas, tais como os discursos: 

ambiental, cidadão, médico, publicitário e matemático, para, em um regime de coexistência 

discursiva, compor o quadro de sistemas de significações que fazem parte da pedagogização 

do discurso do consumo nas práticas discursivas escolares.  

 Um dos campos de saber de maior aderência ao discurso do consumo na BNCC 

(BRASIL, 2015) é o discurso ambiental. No texto de abertura da Área de Ciências da 

Natureza, por exemplo, a educação para o consumo aparece entre os temas a serem 

discutidos de forma contextualizada e articulado aos saberes de outros componentes da área 

e de outras área.  

 A preocupação com o consumo humano e a preservação dos recursos naturais 

aparece, por exemplo, no componente curricular Ciências, na Unidade de Conhecimento – 

Ambiente, recurso e responsabilidades. Segundo as intenções da unidade, é preciso levantar 

questões sobre: 

 “[…] qual a relação existente entre o consumo humano e a disponibilidade de 

recursos naturais? Qual a relação existente entre modelo de desenvolvimento econômico, 

padrões de consumo humano e sustentabilidade? Qual o potencial de aproveitamento dos 

ambientes, a começar pelo ambiente doméstico? Qual a relação entre consumo e produção 

de resíduos? Como as atividades humanas inserem-se em ciclos e processos naturais 

(químicos, físicos, biológicos e geológicos), afetando-os?” (BRASIL, 2015, p. 158) 

Sobre esse assunto, os Parâmetros curriculares nacionais já afirmavam que “[...] o 

atual modelo econômico estimula um consumo crescente e irresponsável de bens materiais, 

mas depara com a constatação de que há um limite para esse consumo que de fato condena 

a vida na Terra a uma rápida destruição [...]” (BRASIL, 1997, p. 36). Reforçando esse 

entendimento, a BNCC (BRASIL, 2015) dá destaque aos efeitos danosos das ações humanas 

sobre o ambiente, problematizando “[…] a intensificação do efeito estufa; mudanças na 

camada de ozônio; chuva ácida; ilhas de calor; aquecimento global; propostas de aumento 

de fontes renováveis de energia, de acordo com as possibilidades e contextos de cada região” 

(Ibid., p. 212), entre outros. A regra é entender o Planeta Terra como um organismo vivo e 

interligado, para consumir os recursos naturais de forma consciente e responsável e não 

trazer prejuízos para si, para o bem estar coletivo, para a sobrevivência da humanidade e 

para o Planeta (BOFF, 1995). 

 Além disso, segundo a proposta da BNCC (BRASIL, 2015, p. 68), 



 

 

práticas de invenção e de cuidados com o mundo se fortalecem em análises da exploração 

de tecnologias, de energia, do ambiente, do trabalho humano, fundamentando a avaliação e 

a adoção de atitudes de consumo responsável, de promoção de sustentabilidade e de 

solidariedade planetária. 

Para a formação do consumidor consciente, a BNCC (BRASIL, 2015) estabelece, 

também um conjunto de objetivos que devem ser alcançados por meio de ações tais como: 

“identificar situações inadequadas” (Ibid., p. 182), compreender e discutir os problemas 

naturais a partir de “componentes históricos, sociais e políticos” (Ibid., p. 203) e 

problematizar o consumo de energia dos diferentes países e suas consequências para o 

Planeta Terra (Ibid., p. 212).  

O discurso do consumo em prol da cidadania e dos direitos do consumidor aparece 

no documento fortemente relacionado aos campos político e jurídico. Ancorado na 

compreensão de que as maneiras de consumir alteraram as possibilidades e as formas de 

exercer a cidadania (CANCLINI, 2006), a leitura, compreensão e interpretação do Código 

de Defesa do consumidor, bem como de outros “textos das esferas política, jurídica e 

reivindicatória” (BRASIL, 2015) são considerados essenciais para o exercício da cidadania.  

 Para assegurar a racionalidade das relações de consumo, a Constituição Federal 

Brasileira rege no artigo 5º inciso XXII que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa 

do consumidor” (BRASIL, 1988, documento não paginado). Além disso, conforme o artigo 

24, “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

[...] VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico” (BRASIL, 1988, documento não 

paginado). Já nos princípios gerais da atividade econômica (Artigo 170), a defesa do 

consumidor emerge como um dos itens para a existência digna. 

No Código de defesa do consumidor (1990a), além da preocupação com os direitos 

e deveres nas práticas de consumo, a educação para o consumo é citada como um dos direitos 

básicos do consumidor: “II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 

produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;”. Ou 

seja, é direito do cidadão ser educado para o consumo, uma vez que a escolarização tem 

como função social a educação, logo coube a ela inserir o consumo no processo de 

escolarização. 

 Aprender a consumir e estabelecer um conjunto de ações de consumo considerado 

adequado para manter a saúde e o bem estar, é o foco do debate do discurso médico. 



 

 

Denominados pelo documento como “práticas cotidianas de cuidados pessoais”, o consumo 

de água, o consumo de diferentes tipos de alimentos, para manutenção da saúde (Ciências – 

1o. EF) dialoga e se articula com as narrativas contemporâneas sobre a busca do corpo ideal, 

saudável e perfeito. Ainda em função da saúde e do bem estar dos sujeitos, a BNCC 

(BRASIL, 2015) propõem “atitudes cuidadosas com o ambiente e com a própria 

saúde”(Ibid., p. 271) e a identificação de doenças associadas ao consumo e seus impactos na 

saúde humana (Química – 3o. EM).  

 A capacitação para ações de compra e venda – advinda do campo da economia - 

mostra-se em destaque na BNCC (BRASIL, 2015) no discurso matemático, tanto no Ensino 

Fundamental como no Ensino Médio. Neles o que se percebe é a emergência de uma 

gramática voltada para os procedimentos de compra, venda, formas de pagamento, troco, 

lucro, prejuízo, (4o. EF). Além disso, afirma que o trabalho com os números no Ensino 

Médio, deve “valorizar questões relacionadas à Matemática financeira, possibilitando ao/à 

estudante compreender aspectos da economia brasileira e tomar decisões, por exemplo, sobre 

compras a prazo ou à vista” (Ibid., p. 141), através dos cálculos de acréscimos e decréscimos, 

taxa percentual e juros compostos, parcelamentos, financiamentos, dentre outros, instituindo 

o vocabulário do consumo no campo da educação. 

 Já as relações entre mídia, consumo e publicidade emergem nos componentes Artes, 

Geografia, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira. Reconhecer, compreender e analisar as 

implicações da mídia e da publicidade nos modos de vida e consumo dos sujeitos aparecem 

em todos os referidos componentes curriculares. O estudo da persuasão e do apelo ao 

consumo são mencionados, em especial, nos objetivos das Línguas Portuguesa e Estrangeira, 

tendo em vista que é preciso “debater temáticas relativas ao consumo” (BRASIL, 2015, p. 

60), pois a descoberta das crianças e jovens como alvos fáceis de captura para o consumo 

(KLEIN, 2009) tem produzido uma avalanche de peças publicitárias votadas para esse 

público. Assim sendo, cabe ao campo da educação educar o olhar dos sujeitos escolares em 

relação a administração dos seus desejos de consumo.  

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 Partindo da compreensão de que a escola desempenha um importante papel 

pedagógico, cujo objetivo é a “[...] transmissão de uma verdade que tem por função dotar 

um sujeito qualquer de aptidões, capacidades, saberes, etc., que ele antes não possuía e que 

deverá possuir no final dessa relação pedagógica [...]” (FOUCALT, 2010, p. 366), a 



 

 

elaboração da proposta da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2015) demarca a 

vontade de verdade do campo da Educação acerca dos conhecimentos, aptidões, capacidades 

e saberes que a tradição pedagógica tem apontado como essenciais à formação dos sujeitos 

escolares. Vontades que determinam formas de educação datadas e localizadas em um tempo 

e espaço específicos. Tempo e espaço cada vez mais marcados e regidos pelas leis do 

mercado. 

 Nesse contexto, o que se configura é o acontecimento discursivo do consumo no 

campo da educação. Momento em que uma gama de conhecimentos que emergem a partir 

das relações de consumo, passaram a ser pedagogizados no campo da educação, por meio 

de práticas discursivas, implicadas na transmissão de verdades capazes de constituir os 

sujeitos (FOUCAULT, 2010). 

 Assim sendo, ao emergir na Base Nacional Comum Curricular o discurso do 

consumo recebe, por meio de regulamentação, status de saber a ser discutido e ensinado no 

campo da educação. A partir desta interpenetração, uma rede de saberes, novas economias 

de poder e novas identidades passaram a emergir no discurso educacional. Ou seja, trata-se 

da produção, captura e mediação pedagógica do sujeito escolar, por meio de discursos e 

práticas com o objetivo explícito de sua (trans)formação enquanto sujeito consumidor. 

 Em outras palavras, a coexistência do discurso do consumo com os diferentes campos 

de saber e o conjunto de conceitos, objetos e temas que reverbera dessa trama discursiva, 

acaba por compor uma gama de significados aos quais crianças e jovens têm acesso, 

promovendo a convocação e a capacitação dos sujeitos escolares para transitar em uma 

ordem social marcada pela centralidade do consumo. 

 Contudo, faz-se oportuno pontuar que a proposição acima não implica na 

compreensão de que os sistemas de significação produzidos na emergência do discurso do 

consumo na proposta da BNCC (2015) sejam acolhidos, compreendidos, geridos, 

vivenciados, assimilados, incorporados, de uma mesma forma, por todos os sujeitos. Existem 

outras narrativas nas quais os sujeitos podem se filiar e/ou transitar na composição de suas 

identidades.  

 Além disso, o presente trabalho expressa uma das possíveis interpretações armadas 

a partir do marco teórico-metodológico escolhido acerca da relação consumo e educação. 

Outros mapas podem produzir outras formas de dizer sobre e, inclusive, de dizer contra as 

questões pontuadas neste estudo. O que se percebe é a importância de problematizar junto 

aos profissionais da educação e à comunidade escolar como tais questões serão 



 

 

desenvolvidas nas salas de aula de todo o país. 
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RESUMO  

Este artigo pretende analisar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especificamente ao que 

concerne à Educação Infantil no cenário atual de diretrizes e políticas nacionais e internacionais. 

Apresenta um histórico do surgimento da creche e pré-escola que hoje entende-se por Educação 

Infantil.  Reflete e coteja sobre a BNCC e seus atravessamentos para esta faixa etária, entraves e 

regulações, sustentado numa análise crítica à concepção utilitarista identificada em suas entrelinhas. 
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Introdução  

A educação infantil, historicamente, foi responsabilidade exclusiva da família 

durante várias gerações, sendo realizada no convívio com os adultos, com os irmãos e irmãs, 

bem como com as outras crianças de sua comunidade, deste modo, aprendiam as tradições, 

as normas e as regras da sua cultura. Com o passar dos anos, devido às mudanças nas 

concepções sobre a criança e a infância, estas passaram a ser consideradas como cidadãs, 

portadoras de vários direitos sociais, como a educação dentro de instituições filantrópicas, 

públicas e privadas. Para elas criam-se locais para a socialização onde, convivendo com 

outras crianças da mesma faixa etária, aprenderão sobre sua cultura mediante diferentes 

interações com seus pares.  

Para fins de aporte a este texto, consideramos pertinente, destacar as influências que 

os organismos internacionais (OI), pós década de 1990, trouxeram para as políticas para a 

educação infantil, entre elas as Diretrizes Curriculares para a educação infantil (DCNEI) e o 

documento preliminar da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) construindo  uma 

análise crítica a este documento que caminha numa linha tênue entre democratização e 
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utilitarismo da educação infantil, antecipando o processo que nomeia-se de “alfabetização 

precoce”. 

Breve Histórico da Educação Infantil 

O impacto causado pela revolução industrial não afetou somente as questões da 

produção em si, mas também alterou a forma da família cuidar e educar seus filhos. Esta 

revolução acabou por fazer com que toda a classe operária se submetesse ao regime da 

fábrica e devido à expansão de novas tecnologias e do uso das máquinas, foi possível a 

entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho. As mães operárias que não podiam 

cuidar de seus filhos acabavam por deixá-los com mulheres que, por serem obrigadas ou por 

optarem não trabalhar nas fábricas, acabavam por vender seus serviços para cuidar dos filhos 

de outras mulheres (Paschoal; Machado. 2009). 

Desta forma, surgiu “uma nova oferta de emprego para as mulheres, mas aumentaram 

os riscos de maus tratos às crianças, reunidas em maior número, aos cuidados de uma única, 

pobre e despreparada mulher”, sendo que, devido a este despreparo, pouca comida e higiene, 

se “gerou um quadro caótico de confusão, que terminou no aumento de castigos e muita 

pancadaria, a fim de tornar as crianças mais sossegadas e passivas” (Rizzo, 2003, p. 31). 

Segundo esta autora, a maior preocupação das famílias pobres era sobreviver e, desta 

forma, os maus tratos e o “desprezo” pelas crianças tornaram-se aceitos como regra pela 

sociedade de um modo geral. Os maus tratos contra a infância “se tornaram tão comuns que, 

por filantropia, algumas pessoas resolveram tomar para si a tarefa de acolher as crianças 

desvalidas que se encontravam nas ruas” (Paschoal; Machado, 2009, p. 80). As instituições 

na Europa e Estados Unidos apareceram com os objetivos de cuidar e proteger as crianças 

para que as mães pudessem trabalhar, e também para cuidar dos órfãos que ficavam pelas 

ruas. Desta forma, as creches, escolas maternais e jardins de infância tiveram no seu início 

um objetivo assistencialista, cujo foco era a guarda, higiene, alimentação e os cuidados 

físicos das crianças. 

Todavia, Kuhlmann (2000) afirma que essas instituições não se preocuparam 

somente com questões de “cuidados”, mas também se focavam nos fins pedagógicos destas. 

Dá o exemplo da “Escola de Principiantes” (ou escola de tricotar) que foi criada na França 

pelo pastor Oberlin em meados de 1769. A escola de Robert Owen, criada no ano de 1816 

na Escócia, tinha como objetivo trabalhar lições que abordavam a natureza, exercícios de 

dança e de canto coral. Os materiais didáticos que eram utilizados “possibilitavam às 

crianças o desenvolvimento do raciocínio e o julgamento correto diante das situações 



 

 

propostas pelo professor” (Paschoal; Machado, 2009, p. 81). Quanto aos jardins de infância, 

Paschoal e Machado afirmam que 

o primeiro Jardim de Infância, criado, em meados de 1840 em Blankenburgo, por 

Froebel, tinha uma preocupação não só de educar e cuidar das crianças, mas de 

transformar a estrutura familiar de modo que as famílias pudessem cuidar melhor 

de seus filhos (PASCHOAL; MACHADO, 2009, p. 81). 

 

No Brasil a creche foi criada com uma grande perspectiva assistencialista, 

diferentemente das demais instituições criadas nos países europeus e norte-americanos, que 

tinham bem delineado o objetivo e caráter pedagógico destes locais. Devido a essas 

diferenças, para que se possa compreender a trajetória da educação infantil brasileira e a sua 

relação com o contexto das orientações dos OIs, agências de cooperação, etc, precisamos 

analisá-la em sua especificidade. O alto índice de desnutrição e de mortalidade infantil, bem 

como o número significativo de acidentes domésticos fizeram com que alguns setores da 

sociedade (dentre eles os religiosos, os empresários e os educadores), começassem a pensar 

num espaço de cuidados da criança fora do âmbito familiar. Desta forma, por a sociedade 

enxergar a criança com um sentimento filantrópico, caritativo, assistencial, as primeiras 

instituições para a educação infantil tinham este viés maior do que a dimensão pedagógica. 

Como nos diz Didonet, enquanto os ricos pagavam uma babá, as famílias pobres 

  

se viam na contingência de deixar os filhos sozinhos ou colocá-los numa 

instituição que deles cuidasse. Para os filhos das mulheres trabalhadoras, a creche 

tinha que ser de tempo integral; para os filhos de operárias de baixa renda, tinha 

que ser gratuita ou cobrar muito pouco; ou para cuidar da criança enquanto a mãe 

estava trabalhando fora de casa, tinha que zelar pela saúde, ensinar hábitos de 

higiene e alimentar a criança. A educação permanecia assunto de família. Essa 

origem determinou a associação creche, criança pobre e o caráter assistencial da 

creche (DIDONET, 2001, p. 13). 

 

Neste contexto, várias concepções e teorias surgem internacionalmente e influenciam 

as políticas para a educação infantil no nosso país, como exemplo a teoria da privação 

cultural que considerava que a educação da “criança pequena fora do lar possibilitaria a 

superação das precárias condições sociais a que ela estava sujeita. Era a defesa de uma 

educação compensatória” (PASCHOAL; MACHADO, 2009, p. 84). 



 

 

A concepção do poder público para a defesa do atendimento das crianças das classes 

menos favorecidas parte de uma concepção de infância padronizada e homogênea. Esta 

compreensão é de que as crianças oriundas das classes sociais dominadas são consideradas 

“[...] carentes, deficientes e inferiores na medida em que não correspondem ao padrão 

estabelecido; [sendo que] faltariam a essas crianças privadas culturalmente, determinados 

atributos ou conteúdos que deveriam ser nelas incutidos” (KRAMER, 1995, p. 24. Grifo 

nosso). 

O Estado passa por oferecer propostas no sentido de compensar tais carências. A pré-

escola funcionaria, segundo Kramer, como mola propulsora da mudança social, uma vez que 

possibilitaria a democratização das oportunidades educacionais. 

Deste modo, 

Na quarta última parte dos anos 1900, a educação infantil brasileira vive intensas 

transformações. É durante o regime militar, que tantos prejuízos trouxe para a 

sociedade e para a educação brasileiras, que se inicia esta nova fase, que terá seus 

marcos de consolidação nas definições da Constituição de 1988 e na tardia Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996. A legislação nacional passa a 

reconhecer que as creches e pré-escolas, para crianças de 0 a 6 anos, são parte do 

sistema educacional, primeira etapa da educação básica (KUHLMANN, 2000, p. 

6). 

 

As influências dos Organismos Internacionais 

Diversas instituições internacionais105 têm exercido grande influência nas políticas 

educacionais dos países ditos “emergentes”. Inspirados no modelo neoliberal estas agências 

multilaterais vêm impondo prioridades como: mudanças na legislação, controle e foco dos 

investimentos e financiamentos. 

Isto tem interferido diretamente nas políticas educacionais de países que estão 

submetidas aos ajustes macroeconômicos impostos pelo Fundo Monetário Internacional 

(FMI). Estas orientações são entendidas como uma estratégia necessária para que se possa 

alcançar um nível de competitividade para que os países fiquem em uma posição de maior 

destaque na economia mundial. 

                                                 
105 Como o Banco Mundial (BM), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Comissão Econômica Para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL) e diversas outras agências. 



 

 

Este “colonialismo de mercado”, como afirma Ianni (1995, p. 132-133), acaba por 

subordinar as pessoas e os governos “ao jogo anônimo e às manipulações deliberadas das 

forças desse mercado” sendo que “as políticas ditadas pelo FMI e o Banco Mundial acentuam 

as disparidades sociais entre as nações e no seu interior”. 

As décadas de 1980 e 1990 se constituíram em um período importante de 

reorientação das políticas públicas em diversos países, principalmente na América Latina. 

Devido à crise de endividamento desses países se propiciou um contexto favorável para que 

os OI estabelecessem outras cláusulas para as renegociações, porém, esses processos de 

implementação de políticas públicas não se consolidaram do mesmo modo em todos os 

países. Essas implementações em nosso país se estenderam pelas décadas de 1990 e estão se 

consolidando cada vez mais neste século XXI. 

Andreoli (2002, p. 3) afirma que, para o BM, 

 

[...] são duas as tarefas relevantes ao capital que estão colocadas para a educação: 

a) ampliar o mercado consumidor, apostando na educação como geradora de 

trabalho, consumo e cidadania (incluir mais pessoas como consumidores); b) gerar 

estabilidade política nos países com subordinação dos processos educativos aos 

interesses da reprodução das relações sociais capitalistas (garantir 

governabilidade) (ANDREOLI, 2002, p. 3). 

 

Os organismos internacionais como os nacionais (representantes dos empresários e 

dos trabalhadores), mesmo que tenham diferentes visões, quando elaboram suas concepções 

e propostas para as políticas educacionais buscam, no nível do discurso, suavizar as 

desigualdades e exclusões causadas pelo capitalismo. 

Em uma breve análise podemos perceber que as nossas leis educacionais estão 

sintonizadas com a configuração mundial que privilegia o econômico. Desta forma, nosso 

sistema educacional foi (e ainda é) transformado, a fim de tornar a educação um serviço, 

tornando-se mais um dos setores a ser orientado pela lógica do livre-mercado. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

As leis ganham uma nova dimensão com o reconhecimento das creches como direito 

das crianças e das famílias e dever do Estado. Após a aprovação da CF de 1988 e da LDBEN 

de 1996 têm-se a necessidade de garantir os direitos da infância em instituições que sejam 

pautadas por critérios de qualidade e que contemplem as funções do cuidar e do educar. 



 

 

Conforme a LDBEN de 1996, as instituições de EI têm como objetivo o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em todos os seus aspectos (físico, 

psicológico, intelectual e social), complementando a ação da família e da sociedade. Os 

programas, estudos e documentos oficiais publicados pelo MEC (os quais culminaram com 

a elaboração da Política Nacional de Educação Infantil em 1994), foram direcionados pelas 

metas estabelecidas através da Conferência Internacional de Jomtiem, ocorrida em 1990, na 

Tailândia. 

Esta conferência reuniu vários países e órgãos internacionais para a discussão da 

educação básica no mundo, o Brasil é signatário das diretrizes estabelecidas. No documento 

final da conferência o tema da EI ganha destaque logo na primeira meta que é: expandir e 

melhorar o cuidado e a educação da primeira infância, de modo integrado, especialmente 

para as crianças mais vulneráveis e desfavorecidas. 

O currículo nacional para a EI foi proposto através da publicação do Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) elaborado em 1998 e que integrava a 

série de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os quais foram elaborados pelo MEC. O 

documento é apresentado como um guia de orientações para discussões entre os profissionais 

de um mesmo sistema educacional ou de uma mesma instituição, com o objetivo de auxiliar 

na elaboração de seus projetos educativos que se caracterizariam como singulares e diversos 

(Amorim; Dias, 2012). 

Foi a Resolução nº 01/1999 da Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) que instituiu as DCNEIs. Essa resolução enfatizava os 

aspectos que deveriam orientar as instituições de EI no que diz respeito a “organização, 

articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas” (BRASIL, 

DCNEI, 1999). 

Após uma década se reafirmou a importância das DCNs ao se elaborar as novas 

DCNEIs (2009) e as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

(2010). Estas diretrizes foram construídas a partir da atual configuração da Educação Básica, 

da ampliação da educação obrigatória no país, bem como com as influências dos debates que 

aconteceram nas Conferências Municipais e Estaduais, bem como a Conferência Nacional 

de Educação (CONAE) em 2010. 

Desta forma, em 17 de dezembro de 2009, foi aprovada a Resolução CNE/CEB nº 

5/2009 que instituiu as DCNEIs para orientar a organização das propostas pedagógicas das 

instituições de EI brasileiras, porém, os debates sobre o currículo para a EI foram retomados 



 

 

na elaboração das DCNGEBs (que entraram em vigor em 13 de julho de 2010, através da 

Resolução CNE/CEB n° 04/2010 que possui 60 artigos distribuídos em 07 Títulos). 

Amorim e Dias afirmam que as diretrizes 

apontam para uma maior descentralização em matéria de elaboração das propostas 

pedagógicas e curriculares das instituições e/ou dos sistemas de ensino. Essa 

descentralização se expressa na afirmação de que a instituição educacional, seus 

profissionais e a comunidade em geral são responsáveis pela elaboração dessas 

propostas de forma participativa e coletiva (AMORIM; DIAS, 2012, p. 134). 

 

Neste sentido, em dezembro de 2010 a presidente Dilma envia para o congresso 

nacional o projeto de lei nº 8.035/2010, referente ao novo PNE (2011-2020). Neste mesmo 

mês, a CONAE cria o Fórum Nacional de Educação (FNE), como espaço para debate e 

articulações entre sociedade civil e agentes governamentais. Na Câmara dos Deputados é 

solicitado ao MEC um diagnóstico da realidade do país que viria a subsidiar as metas e 

estratégias elencadas no projeto e que, posteriormente, ajudaria estados e municípios na 

elaboração de seus próprios planos estratégicos de melhoria da educação. A deputada e 

professora Dorinha Rezende (Maria Auxiliadora Seabra Rezende – DEM/TO) ainda enfatiza 

a necessidade de garantir a participação da sociedade na avaliação de tal proposta. A 

tramitação no congresso foi longa, visto que se procurou adensar o debate em torno do texto, 

tornando-o mais democrático e transparente. Para tal, contou com a participação de diversos 

atores sociais106 que foram ouvidos de diversas formas totalizando dezenove audiências 

públicas, dois seminários nacionais, catorze seminários estaduais na Câmara e oito 

audiências públicas no Senado. 

                                                 
106 Entre os atores que construíram o PNE estão os governamentais: Poder Executivo no plano federal como 

a Presidência da República, a Casa Civil, a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), o MEC, Ministério da 

Fazenda (MF); Congresso Nacional: Câmara dos Deputados e Senado Federal. Os Conselhos e Fóruns de 

Educação Institucionais: CNE, FNCE, Uncme, FNE. Os Movimentos sociais através das entidades 

representativas dos segmentos da comunidade educacional (CNTE, UNE, UBES, Andes, Fasubra, Andifes, 

Crub, Proifes, Contee); entidades científicas (Anped, Anpae, Anfope, FCC, SBPC, Cedes, Fineduca) e redes 

de movimentos (Mieib, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Apaes/Fenapaes, Fórum Nacional de 

Educação Inclusiva, Feneis, Todos pela Educação). Da sociedade civil (gestores) participaram as entidades 

representativas de gestores dos entes federados na esfera educacional como o Consed e Undime; entidades 

representativas de gestores dos entes federados em outros setores como: CNM, Confaz, Abrasf. Da Sociedade 

civil vinculada ao setor privado na área educacional houve o segmento privado empresarial da educação 

como: Anup, Anaceu, Abmes, Confenen, Fenep, Sistema S, Grupo Positivo; de interesses privados na área da 

educação relacionados a grupos de educação de capital aberto houve a Abraes. Organizações da sociedade 

civil e think thanks voltadas à formulação de políticas públicas: Cenpec, Instituto Alfa e Beto, Centro de 

Políticas Públicas do Insper. 



 

 

A lei nº 13.005, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) e dá 

outras providências é sancionada pela presidente em de 25 de junho de 2014, sem vetos, 

após quase quatro anos de tramitação entre câmara dos deputados e senado, elencando dez 

diretrizes. 

Segundo o texto da lei, o PNE é 

um instrumento de planejamento do nosso Estado democrático de direito que 

orienta a execução e o aprimoramento de políticas públicas do setor. [...] fruto de 

amplos debates entre diversos atores sociais e o poder público, estão definidos os 

objetivos e metas para o ensino em todos os níveis – infantil, básico e superior – a 

serem executados nos próximos dez anos. [...] traz dez diretrizes, entre elas a 

erradicação do analfabetismo, a melhoria da qualidade da educação, além da 

valorização dos profissionais de educação, [...] é uma lei viva, a ser lida, revisitada 

e, principalmente, observada (p. 7). 

O PNE trata da Educação Infantil como a primeira de suas metas estabelecendo 

como prioridade ¨ universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 

de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma 

a atender, no mínimo, cinquenta por cento das crianças de até três anos até o final da vigência 

deste PNE¨, contando com 17 estratégias para alcança-la, entre elas a expansão, o combate 

à desigualdade, a melhoria da rede física e o monitoramento do acesso e permanência. 

Ressalta-se que, a única menção pertinente ao currículo das instituições de ensino 

voltado à educação infantil está na formação docente, embora o plano elenque como 

imprescindível para a melhoria da qualidade da educação básica uma reestruturação 

curricular como pode-se perceber em sua meta 7, elencando como estratégia (7.1) a 

importância de  

estabelecer e  implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes 

pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as) para 

cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, 

estadual e local (p. 245). 

 

Embora o Plano não enfatize essa reestruturação curricular para a EI, como esta 

compõe a educação básica acaba por integrar a proposta para uma Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) iniciada em 30 de julho pelo governo federal, através do  lançamento da 

plataforma eletrônica, intitulada “Portal da Base”, como ferramenta de consulta social, 

característica fundamental, segundo os documentos legais que antecedem a construção da 



 

 

base, visto que tanto as DCNs quanto o PNE, afirmam a necessidade de um processo de 

elaboração feito democraticamente. Através deste portal, pessoas e instituições, ligadas ou 

não a área da educação, participariam da construção da BNCC, através do envio de críticas 

e contribuições para as possíveis alterações do documento preliminar. 

A BNCC está em seu terceiro texto, sendo que a primeira versão preliminar da 

base foi apresentada em 16 de setembro de 2015, se estabelecendo como um documento de 

302 páginas, redigida pelas coordenadoras: Hilda Aparecida Linhares da Silva Micarello, da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Isabel Cristina Alves da Silva Frade, da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), assessoradas por 15 professores de diversas 

universidades públicas e privadas, contando com especialistas para cada área de 

conhecimento e respectivos componentes curriculares de acordo com as etapas da Educação 

Básica. A segunda versão da base foi apresentada ao CNE no dia 3 de maio de 2016 pelo 

ministro da educação Aloizio Mercadante, tendo o documento 652 páginas e sendo 

disponibilizado, assim como a primeira, no Portal da Base. Neste momento, fica a cargo do 

CONSED e da UNDIME a organização de seminários em todo território nacional para a 

discussão e para a elaboração da terceira versão, devendo contar com a participação de 

especialistas, educadores, gestores municipais e estaduais. Segundo relatório organizado 

pelo CONSED e UNDIME, houve a participação de aproximadamente 9 mil pessoas durante 

os 27 seminários107 estaduais ocorridos entre os dias 23 de junho (iniciando no Rio Grande 

do Sul) e 10 de agosto de 2016 (com término em Tocantins). A  terceira versão da BNCC, 

apresentada pela coordenadora da professora Ghisleine Trigo Silveira, conta com 396 

páginas e, assim como anunciado em 22 de setembro de 2016, pela secretária executiva do 

ministério Maria Helena Guimarães Castro, a terceira versão trata apenas das etapas, 

educação infantil e ensino fundamental, visto que o ensino médio108 seria contemplado em 

uma segunda etapa. O texto está organizado por áreas de conhecimento e competências 

                                                 
107 A lista dos Estados, data, local, lista de selecionados e programação pode ser acessado no sítio eletrônico: 

<http://seminarios.bncc.undime.org.br/>. 

108 A segunda parte da base, referente ao ensino médio deverá, segundo o MEC, passar por mais uma série de 

discussões realizadas em novos seminários estaduais tendo em vista a alteração ocorrida na LDB e a reforma 

do ensino médio realizada primeiramente por Medida Provisória (MP 746), e sancionada como lei em 16 de 

fevereiro de 2017. Para maiores informações referentes à tramitação do processo e números da consulta pública 

acessar: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992>. Para mais informações, 

acessar, também, o Diário Oficial da União no endereço eletrônico: 

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=17/02/2017>. 



 

 

estabelecendo entre estas dez gerais, cognitivas e socioemocionais, para serem construídos 

ao longo da Educação Básica.  

Nesta última, a qual nos deteremos, necessita passar pela aprovação do CNE, que 

após mais um ciclo de debates, com caráter apenas consultivo sem finalidade de deliberação 

sobre o documento construirá um novo parecer técnico do conselho para só então, o texto 

ser finalizado e reenviado ao MEC para ser homologado pelo ministro da educação 

efetivando-se assim como lei, passando a compor 60% do currículo de mais de 190 mil 

escolas em todo território nacional.  

Se por uma lado as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, em 2010, 

propunham que os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças deveriam 

respeitar especificidades etárias e não antecipar conteúdos que seriam trabalhados no Ensino 

Fundamental (DCEI, p.30), por outro lado, é contraditório a BNCC referir-se à Educação 

Infantil em aprendizagens ditas essenciais (comportamentos, habilidades, conhecimentos  e 

vivências) para promover aprendizagem e desenvolvimento nos campos de experiências109 

salientando a brincadeira e a interação como  ícones para o alcance dos Objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento. (p.39). Assim, ainda de acordo com a BNCC, há 

“intencionalidade” no processo educativo e esta reforça que o  

“[...] monitoramento das práticas pedagógicas fundamenta-se na observação 

sistemática, pelo educador, dos efeitos e resultados de suas ações para as 

aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a fim de aperfeiçoar ou corrigir 

suas práticas. (BNCC, p.35) 

Com a obrigatoriedade da matrícula das crianças de 4 e 5 anos, sem ter por objetivo 

neste texto minimizar o importante marco histórico que isso representa nas lutas para o 

atendimento das crianças pequenas, instaurou-se um nas escolas maior movimentação pelos 

conteúdos e aplicabilidade para esta faixa etária, no sentido de que as crianças devem ter 

“condições favoráveis para ingressar no Ensino Fundamental” (p.49), através de Eixos 

Estruturantes das Práticas Pedagógicas (BNCC, p. 33). Os eixos estruturantes, de acordo 

com a BNCC, amparada no Artigo 9º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, se materializam através das “interações e as brincadeiras” que as crianças irão 

                                                 
109  Os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências 

concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte de 

patrimônio cultural. (BNCC, p.36). 



 

 

“construir e apropriar-se de conhecimentos” (BNCC, p.33) e que, consequentemente levarão 

as aprendizagens e ao desenvolvimento. 

Tais aprendizagens, são consideradas como “elementos balizadores e indicadores 

de objetivos a serem explorados em todo o segmento da Educação Infantil e que serão 

ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental [...]” (BNCC, p.49), dentre outros 

momentos em documento aponta para eixos, objetivos e direitos de aprendizagem. Cabe 

ressaltar que em um breve instante lembra que também não se trata de “condição ou pré-

requisito para o acesso ao Ensino Fundamental” (p.49), para salvaguardar seu caráter quase 

democrático e de demonstração de cuidado com a infância. 

Para o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), ente que 

participou do processo de discussão e elaboração da BNCC nestes dois últimos anos e que 

no momento está em seu terceiro texto, compreende que esta 

 [...] não foi formulada por meio de processo participativo tal qual o realizado 

durante as primeiras versões do documento e traz uma visão instrumental da 

educação e concepções restritas de cognição que trarão sérias e danosas 

implicações para a Educação Infantil Brasileira. (MIEIB, 2017)  

O discurso que perpassa a BNCC é da garantia da aprendizagem, bem como a 

promoção dos seus direitos como: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e 

conhecer-se. (p.36) e, amparada por estes verbos que são intrínsecos à infância, dão à BNCC 

um tom humanizador, parecendo estar distante da lógica escolarizante, mas que, no entanto, 

segue a ordem capitalista vigente. Aqui, pode-se citar as concepções por melhores 

resultados, por alcance de metas nas escolas, pelo rankeamento em avaliações por escala, 

pela qualidade em educação pelo viés de mercado que se está vivenciando na educação. Para 

garantir uma boa educação, a BNCC constrói esse ideário, propondo um preparo, uma 

alfabetização precoce, a qual aproveitando da obrigatoriedade na Educação Infantil, acaba 

por torná-la utilitarista com a máxima de realizar aprendizagens e cumprir com objetivos. 

Pela essência infantil todos estes processos ocorrerão de forma natural, pois as 

crianças estão em um momento de expansão de seus conhecimentos corpóreo e intelectual, 

especialmente na Primeira infância e será inevitável passar pelos estágios de 

desenvolvimento. Jean Piaget, psicólogo e estudioso (1896-1980), contribuiu e descreveu 

em seus estudos, os estágios, estruturas que foram resumidas em algumas de suas obras da 

Psicologia da inteligência (1967 e 1983) em quatro períodos que são divididos na seguinte 

sequência: Inteligência sensório-motora (até 2 anos de idade), Inteligência simbólica ou pré-

operatória (de 2 a 7, 8 anos), Inteligência operatória concreta (7, 8 anos a 11, 12 anos) e 



 

 

inteligência operatória formal (a partir de 12 anos). Ele as descreve como etapas de evolução 

mental, cada vez mais complexa e dá algumas pistas de como a criança é levada a 

desenvolver estas etapas, que segundo ele são pela maturação, experiências, autorregulação 

e transmissão social. 

Neste sentido, a creche ou pré-escola serão apenas um dos fatores de contribuição 

para o desenvolvimento natural da criança e que, para Piaget esta ordem das etapas 

permanece inalterada. O fator mais importante é que a criança esteja em contato com o objeto 

de interação. Portanto, ao realizar-se o contraponto, a forma conteudista em que se 

apresentam os objetivos para as três faixas etárias da Educação Infantil na BNCC, é encarada 

como “muito mais avançada” e com a finalidade de “integrar melhor a educação infantil e 

alfabetização", de acordo com as palavras do Ministro Aloizio Mercadante, em 2016. (Portal 

Último Segundo. Acesso em 30/06/2017). 

A BNCC considera a Educação Infantil como “o início e o fundamento do processo 

educacional” (p.32), que se compreende pela escolarização inicialmente, pelo acesso e, 

consequentemente pelos níveis de ensino e sistema de avaliação. Salienta os 

“comportamentos, habilidades e conhecimentos” como aprendizagens essenciais e 

desenvolvimento (BNCC, p.39). A BNCC cria uma expectativa do aprender e sua 

importância nas diferentes possibilidades do brincar, como se o “estado do brincar” pudesse 

ser moldado ou manipulado para um fim específico, aquele proposto: o da Intencionalidade. 

Nesse processo intencional visa monitorar práticas pedagógicas, através do 

educador para o fim de “aperfeiçoar ou corrigir suas práticas”. (BNCC, p.35), esclarecendo 

sua intenção de um treino ao longo da Educação Infantil e preparo para uma transição ao 

ensino fundamental. Intencionalidade com o brincar, este que é o fazer da infância em toda 

a sua amplitude e genialidade. Portanto, onde estaria assegurado o direito ao livre brincar? 

Aquele que se dá pelo prazer das descobertas, no voo alto da imaginação, na construção de 

signos e significados pelo contato com o mundo que rodeia a criança, seu corpo, seus pares, 

a natureza e os objetos. O brincar sem interferências do adulto, feito de momentos em que a 

criança está “à sós” com ela mesma criando, abrindo seus horizontes, sendo a protagonista 

e a cientista do mundo, estará intocável este espaço tão importante que só é possível na 

infância, na Educação Infantil? 

Consequentemente quando se lê que a “[...] concepção de criança como ser que 

observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que 

constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas 



 

 

interações com o mundo físico e social.” (BNCC, p.34) enxerga-se essa “intencionalidade 

educativa”, encharcada pela pretensão de aprendizagem, aquisição de habilidades ou 

conteúdos necessários para o ingresso ao Ensino Fundamental. 

Há objetivos no brincar infantil apresentado na BNCC, que perpassam os ditos 

Campos de experiências, que são cinco áreas a serem exploradas nas crianças pequenas: “O 

eu, o outro e o nós”; “Corpo, gestos e movimentos”; “Traços, sons, cores e formas”; 

“Oralidade e escrita” e “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”.  

Nestes dois últimos, estão especialmente subjacentes a importância dada à duas disciplinas: 

Língua Portuguesa e Matemática, áreas que sabe-se, são referências em avaliações logo na 

entrada do Ensino Fundamental, dentre outras avaliações que as crianças passarão ao longo 

do ensino básico. Estes campos estão bem alinhados ao projeto de educação global, que visa 

transpor os baixos índices de desenvolvimento da educação e a posição do nosso país em 

avaliações importantes em maior escala como o PISA (Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos). Este projeto de educação global entende que há determinados conteúdos a serem 

dominados para o desenvolvimento das nações. 

  

Conclusões 

As influências sentidas devido ao trabalho dos organismos internacionais e nacionais, 

bem como a força que as empresas e empresários têm ganhado nas políticas educacionais, 

cada vez mais têm impactado a organização dos sistemas, redes e instituições educacionais, 

inclusive as de Educação Infantil. Portanto, acreditamos que as propostas pedagógicas e 

curriculares precisam ser construídas no próprio contexto de cada instituição de EI, pois elas 

precisam considerar as suas especificidades enquanto instituição, bem como as 

especificidades de seus profissionais, da comunidade e, principalmente, as crianças que 

atendem. Temos a certeza de que essa elaboração é indispensável para que se possam 

garantir as práticas educativas desenvolvidas com essas crianças se encaminhem na direção 

de lhes garantir uma educação de boa qualidade que lhes proporcionem desenvolverem‐se 

de forma plena e integral. 
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RESUMO 
O presente trabalho foi realizado após a conclusão do ano letivo de 2015, quando pela primeira vez 

realizei atividades de docência em uma turma de Educação Infantil. O mesmo traz reflexões sobre 

alguns pontos considerados relevantes da prática pedagógica realizada na turma de pré-escolar da 

Escola Municipal de Educação Infantil Salso, com crianças na faixa etária entre 4 e 5 anos, 

apresentando algumas experiências que foram inéditas e desafiadoras para minha constituição 

enquanto docente de Educação Infantil. A documentação obtida ao término do ano letivo (como 

fotos, desenhos, planejamentos e projetos), foram transformadas em material para estudo e pesquisa, 

objetivando refletir sobre o trabalho pedagógico. A decisão por desenvolver este processo de escrita 

e pesquisa partiu da necessidade de analisar e refletir sobre minha prática pedagógica no sentido de 

aperfeiçoar para os próximos anos. Desta forma realizei observações reflexivas principalmente 

destacando o trabalho por projeto, que oportunizou estratégias de planejar e flexibilizar de acordo 

com as necessidades da turma, o ouvir, brincar e observar, considerados elementos potentes para o 

conhecimento da realidade das crianças, a relação de afetividade entre professor e aluno, que entendi 

como extremamente importante para o bom relacionamento entre as crianças, a prática de atividades 

lúdicas associada com aprendizagens prazerosas e significativas. No decorrer da pesquisa também 

problematizo a ideia de assistencialismo, pois observei que esta continua muito presente dentro da 

escola. Desta forma, as reflexões oportunizaram um entendimento que a formação profissional do 

professor está em constante construção, sendo necessárias atualizações, pesquisas e estudos. 

 

Palavras chaves: Educação Infantil, Reflexão, Experiência Docente, Prática Pedagógica. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de pesquisa resulta de minhas reflexões realizadas referentes ao 

período de docência na turma de Pré-escolar da Escola Municipal de Educação Infantil 

Salso110, situada na Granja do Salso, interior do município de Santa Vitória do Palmar- RS.  

A pesquisa analisa a especificidade da prática docente na realidade rural da escola, 

intento no fazer pesquisa buscar refletir sobre meu trabalho docente relacionando com o 

espaço da escola, analisando como que as atividades desenvolvidas em uma turma de 

Educação infantil do meio rural precisam ser relacionadas com sua realidade. 

                                                 
110 A EMEI Salso foi fundada no ano de 2015, funciona como um anexo da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Brasilino Patella e ainda não possui documentação administrativa-pedagógica própria, a 

construção de tais documentos, sobretudo do Projeto Político Pedagógico na instituição ainda é uma 

problemática a ser considerada. 
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O trabalho também abrangeu as temáticas de identidade e experiência sobre uma 

perspectiva das minhas reflexões a partir do trabalho como docente de uma turma de pré-

escolar. 

Desta forma, os registros reflexivos escritos após o trabalho com a turma, articulados 

com o material de trabalho produzido pelas crianças, foram essenciais para o entendimento 

da identidade e da realidade local, trazendo suas peculiaridades, necessidades e refletindo 

sobre o espaço associado com a educação, trazendo também qualificação para minha prática 

como docente. 

No fazer da pesquisa, verifiquei a importância da observação e escuta atenta das 

crianças, bem como de registrar e refletir as práticas desenvolvidas, também neste processo 

foi essencial a problematização do espaço rural em que a escola está inserida, valorizando e 

buscando novas alternativas. 

 

2- O FAZER PESQUISA: INSTRUMENTOS E METODOLOGIA 

O processo de pesquisa teve por base os princípios de pesquisa qualitativa. Segundo 

Silveira e Córdova (2009). 

 

 Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam 

explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, 

mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se 

submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não 

métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes 

abordagens. [...] A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-

se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais (p. 

32).  

 

Desta forma, o processo de pesquisa será atento para problematizar não estando 

baseada só na experiência empírica e na memória individual, verificando assim a realidade 

local e tendo fundamentação para questionar e sugerir reformas e aperfeiçoamento em minha 

prática docente. Os instrumentos de pesquisa utilizaram-se da descrição do contexto local, 

registros reflexivos e pesquisa bibliográfica sobre a temática. É pertinente salientar que 

utilizar o registro reflexivo da prática pedagógica realizada junto com a turma como fonte 

de pesquisa fundamenta-se na certeza de que nossas experiências são produzidas por 

vivências que relacionamos como produtoras de aprendizagens significativas e que de 

alguma maneira constituem nosso processo de formação e de percurso de vida. Isto implica 



 

 

na necessidade de trabalho de reflexões sobre o que foi vivenciado e nomear aquilo que foi 

aprendido (tomada de consciência). 

Outros instrumentos de coleta de dados foram aliados ao processo de reflexão sobre 

o fazer enquanto docente de Educação Infantil no campo. Dentre eles, fotografias, trabalhos 

das crianças, vídeos e registros a partir das observações do cotidiano da turma. 

 

3- OS DADOS DA PESQUISA 

A turma do pré-escolar, onde foi realizado a pesquisa era composta por 12 crianças, 

sendo 8 meninos e 4 meninas, na faixa etária entre 4 e 5 anos.  

Para todas as crianças este foi seu primeiro ano escolar, por motivo de serem 

moradores da localidade e arredores onde não existia oferta de Educação Infantil, já que a 

Escola de Educação Infantil Salso somente foi fundada no ano de 2015 devido a uma 

mobilização da comunidade local com o apoio da administração da Granja do Salso, que 

reivindicavam um espaço de educação para as crianças menores de 6 anos. Houve um 

abaixo-assinado encaminhado para a promotoria pública que deu seu parecer favorável para 

o grupo e assim para não pagar multa, a prefeitura abriu a escola em caráter de urgência, 

com poucos recursos pedagógicos e alguns mobiliários deslocados de outras escolas do 

município.   

Como a escola Brasilino Patella não possuía espaço físico para abrir turmas de 

Educação Infantil a EMEI Salso passou a funciona em uma casa cedida pela Granja do Salso, 

sendo assim é possível observar que o espaço destinado para as atividades desenvolvidas 

com as crianças é bastante restrito, com duas peças pequenas adaptadas como sala de aula, 

uma peça com livros, brinquedos, televisão e um aparelho de DVD, um banheiro e uma 

cozinha.  

O pátio é bastante amplo, sendo utilizado como um espaço muitoútil para as 

brincadeiras e interações, destacando que estas práticas são extremamente importantes no 

dia a dia, quando observamos as crianças nos momentos que elas estão interagindo e 

brincando, nos colocando como seus parceiros e brincando junto, conhecemos o ponto de 

vista delas, suas individualidades e como são capazes de, através da interação que realizam 

entre elas, interpretar e fantasiar o mundo dos adultos. Sobre estas práticas o Parecer 

CNE/CEB n. 20/2009 ressalta que: 

 



 

 

Cada criança apresenta um ritmo e uma forma própria de colocar-se 

nos relacionamentos e nas interações, de manifestar emoções e 

curiosidade, e elabora um modo próprio de agir nas diversas 

situações que vivencia desde o nascimento conforme experimenta 

sensações de desconforto ou de incerteza diante de aspectos novos 

que lhe geram necessidades e desejos, e lhe exigem novas respostas. 

Assim busca compreender o mundo e a si mesma, testando de 

alguma forma as significações que constrói, modificando-as 

continuamente em cada interação, seja com outro ser humano, seja 

com objetos. Uma atividade muito importante para a criança 

pequena é a brincadeira. Brincar dá à criança oportunidade para 

imitar o conhecido e para construir o novo, conforme ela reconstrói 

o cenário necessário para que sua fantasia se aproxime ou se 

distancie da realidade vivida, assumindo personagens e 

transformando objetos pelo uso que deles faz. (P.7) 

 

Sendo assim, as brincadeiras realizadas com as crianças da Educação Infantil não se 

resumem apenas ao entretenimento, mas significam algo muito mais profundo e proveitoso 

como descobrir, e com isso aprender, fato que possibilita culturalmente mais aprendizado a 

cada criança e também ao professor. “As práticas pedagógicas que compõem a proposta 

curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira”. (CNE/CEB n. 05/2009- ART.9, P.4) 

As crianças atendidas na EMEI são de famílias em que a maioria das mães trabalham 

no lar ou como diaristas. Os pais geralmente trabalham em serviços gerais na lavoura. Estas 

informações foram obtidas através de pesquisa feita nas fichas de inscrição das crianças que 

foi disponibilizada pela equipe diretiva da escola. 

Muitas crianças moram em localidades longe da escola e utilizam o transporte 

escolar, por este motivo a comunicação e a participação dos responsáveis na escola se torna 

um pouco prejudicada, se resumindo a telefonemas e bilhetes. 

A EMEI Salso também contempla a inclusão de alunos portadores de transtornos ou 

deficiências, mas de acordo com as observações, ainda há a necessidade de recursos mais 

específicos para esse atendimento. A escola conta com uma professora que atende 

individualmente estas crianças uma vez por semana na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Brasilino Patella que fica próximo da EMEI Salso, porém o trabalho carece de 

outros profissionais como fonoaudiólogo, neurologista, assistente social e psicólogo. 



 

 

Os professores que atendem as turmas, de acordo com o plano de carreira do 

Magistério do município de Santa Vitória do Palmar111, devem ser formados em Pedagogia, 

fato este que se comprova na escola, cada turma conta com uma pedagoga e conforme o 

número de alunos ou necessidade das crianças uma monitora. Atualmente a escola atende 

duas turmas de pré-escolar, uma no turno da manhã e outra no turno da tarde. O quadro 

funcional da escola está formado por duas professoras formadas em Pedagogia, uma 

monitora e uma funcionária que faz serviços gerais de limpeza e merenda. 

A equipe diretiva é a mesma da Escola Brasilino Patella, formada por uma diretora e 

uma coordenadora, a diretora é graduada em Português/Espanhol e a coordenadora graduada 

em Biologia. 

Antes de começar o trabalho com a turma, estava muito ansiosa e insegura pela falta 

de experiência como professora de Educação Infantil, já que minha atuação era de 20 anos 

de docência relacionada com as etapas de Anos Finais e Anos Inicias do Ensino 

Fundamental, assim o novo trabalho como regente de uma turma de Educação Infantil foi 

bastante desafiador, mas por consequência prazeroso e reflexivo, trazendo aprendizagens 

bastante concretas e fortalecendo a identidade com a docência.   

Comecei o trabalho praticando primeiramente a observação das brincadeiras livres 

das crianças, procurando ideias de atividades criativas, atrativas, diversificadas, associando 

com a realidade das crianças e também procurando temas para projetos de acordo com o 

interesse do grupo. Neste aspecto, também destaco como fundamental a formação em 

Pedagogia realizada na Universidade Federal de Rio Grande, pois a todo o momento na 

construção dos planejamentos e atividades com as crianças, relacionava com as 

aprendizagens realizadas no decorrer do curso e com as orientações recebidas, assim, aos 

poucos, fui adquirindo cada vez mais confiança e segurança. 

 A interação com as crianças e demais profissionais da escola, também foram 

aspectos bastante positivos, estava em constante processo de observação, reflexão, pesquisa, 

diálogo, estudo e prática e este conjunto foi decisivo para qualificação do trabalho e 

construção de aprendizagens, que eram escritas em registros reflexivos. Sobre este aspecto, 

Ostetto (2008) destaca que: 

 

Por meio do registro travamos um diálogo com nossa prática, 

entremeando perguntas percebendo idas e vindas, buscando 

                                                 
111 Lei Municipal nº 4.765, de 14 de dezembro de 2010 



 

 

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 (p.13) 

 

Pensando dessa forma, analiso que a escrita reflexiva e os conhecimentos teóricos 

adquiridos na graduação foram essenciais para o sucesso do trabalho, trazendo muitas 

aprendizagens, novas possibilidades e reconstrução de algumas atividades que 

transformaram positivamente a prática docente. 

Todos os planejamentos foram construídos levando em considerações a realidade das 

crianças e articulados com os projetos desenvolvidos, o resultado foi muito gratificante, era 

encantador observar o interesse demonstrado pelas crianças e sua forma própria de 

desenvolver aprendizagens, se manifestando de maneira criativa, coerente e clara.  

A regência de uma turma de Educação Infantil, que no início foi motivo para tantas 

incertezas e temores, aos poucos foi se tornando altamente gratificante, alegre e prazerosa. 

Comecei a analisar que estávamos construindo aprendizagens, principalmente quando 

observava suas brincadeiras, estas além de reproduzirem fatos de seu cotidiano, também 

relacionavam as atividades que tinham sido trabalhadas durante as aulas.  

Atuar como uma nova etapa de ensino, desenvolver propostas diferentes, observar, 

valorizar o lúdico e as brincadeiras, foram fatores que enriqueceram esta experiência, 

adquirindo novos conhecimentos e reconstruindo conceitos. Assim foi essencial realizar a 

escrita das reflexões desenvolvidas durante o trabalho, este processo oportunizou que 

revisitasse e analisasse minha prática. Zalbaza (2004) destaca que: 

 

Escrever sobre o que estamos fazendo como profissional (em aula 

ou em outros contextos) é um procedimento excelente para nos 

conscientizarmos de nossos padrões de trabalho. É uma forma de 

“distanciamento” reflexivo que nos permite ver em perspectiva 

nosso modo particular de atuar. É, além disso, uma forma de 

aprender (p. 10).   

 

Assim, esta escrita também contribuiu para qualificação e aperfeiçoamento de minha 

prática docente enquanto profissional de Educação Infantil. Destaco alguns pontos que 

considerei essenciais para refletir sobre o trabalho junto às crianças:  

___O desenvolvimento de projetos: 

Observando, escutando e analisando os trabalhos realizados pelas crianças, 

considerei muito importante desenvolver um projeto que valorizasse a realidade rural dessas 



 

 

crianças, assim, trouxe propostas de trabalhos solicitando sucatas de produtos que eles 

utilizavam em casa, fotos de localidades diferentes onde cada um morava, desenhos do 

trajeto do ônibus escolar até a escola, ainda realizamos passeios na comunidade, 

dramatizamos, contamos e recontamos histórias relacionadas com o rural, construímos uma 

horta na escola, entre outras atividades. 

Destaco que no desenvolvimento desse projeto senti falta de literatura infantil 

relacionada com o tema rural, assim precisei muitas vezes improvisar e adaptar as 

tradicionais histórias, contudo, isso também foi muito produtivo para desenvolver a 

criatividade das crianças. Como o trabalho estava relacionando com o cotidiano das crianças, 

foi essencial atenção aos comentários, questionamentos e contribuições trazidas por eles, 

ouvindo e interagindo. Esta articulação foi fator essencial para o sucesso do projeto. Segundo 

Hernandez e Ventura (2008).  

 

Esse envolvimento dos estudantes na busca da informação tem uma 

série de efeitos que se relacionam com a intenção educativa dos 

projetos. Em primeiro lugar, faz com que assumam como o próprio 

o tema, e que aprendam a situar-se diante da informação a partir de 

suas próprias possibilidades e recursos. Mas também lhes leva a 

envolver outras pessoas na busca de informação, o que significa 

considerar que não se aprende só na escola, e que o aprender é um 

ato comunicativo, já que necessitam da informação que os outros 

trazem. (p, 75): 

 

Desta forma a motivação na procura de informação, buscando possíveis atividades 

relacionadas com o meio local, auxiliou também no desenvolvimento da autonomia das 

crianças, e trouxe interação com a comunidade escolar, possibilitando assim estratégias para 

solucionar com o coletivo dentro da realidade. 

O tema do projeto também estava presente nas brincadeiras de faz de conta, então 

percebi que realmente a temática despertou nas crianças interesse e prazer, estimulando o 

sentimento de pertencimento. 

A participação efetiva das crianças e seu interesse mostrava que estavam envolvidos, 

percebia isso principalmente quando começava algum assunto relacionado com as atividades 

já realizadas, imediatamente todos queriam dar sua opinião, articulando com os temas 

tratados nas aulas anteriores e trazendo conhecimentos diferentes, que comprovavam que 

estavam conversando com as famílias sobre o projeto, estas interações contribuíram para 

aumentar o vínculo família-escola, tão necessário para o sucesso de todas as atividades.  



 

 

 Porém, o planejamento em várias ocasiões precisou ser flexibilizado, em alguns 

momentos senti a necessidade de fazer atividades que não estavam previstas no projeto 

devido ao interesse das crianças.  Nestas ocasiões, a observação e a escuta foram essenciais 

para que tivesse a sensibilidade de modificar algo que já tinha planejado, sem prejudicar o 

desenvolvimento do projeto. “A partir das necessidades demonstradas pelos alunos é que se 

estabelece e se conduzem as ações educativas a serem efetivadas pela escola e pelo 

professor” (LOCKMANN, 2013, P.141) 

Sendo assim, a base teórica de conhecimentos adquiridos no decorrer do curso de 

Pedagogia, o diálogo com as crianças e as observações, foram essenciais para que tivesse a 

conduta de modificar algumas atividades sem prejudicar o trabalho que estava sendo 

desenvolvido.  Sobre este aspecto Barbosa & Horn (2008), salientam que: 

 

As aprendizagens nos projetos acontecem a partir de situações 

concretas, das interações construídas em um processo contínuo e 

dinâmico. Nesse entendimento se afirma, se constrói e desconstrói, 

se faz na incerteza, com flexibilidade, aceitando-se novas dúvidas, 

acolhendo-se a curiosidade, a criatividade que perturba e que levanta 

conflitos (p. 42) 

 

Desta forma, as atividades flexibilizadas foram eficazes também para a construção 

de aprendizagens das crianças e da professora. Percebia a cada aula que o projeto estava 

proporcionando para as crianças um crescimento considerável em vários aspectos, como 

interpretação, criatividade, conhecimentos lógicos matemáticos e expressão oral. 

__ Aprendizagens: 

Este foi um fator que me causou uma grande surpresa, pois pela pouca idade das 

crianças e sendo seu primeiro ano escolar, não imaginava que fossem ter um potencial tão 

grande. Porém, elas me surpreenderam. Observava que guardavam personagens das 

histórias, reinventavam de acordo com sua imaginação e realidade respondendo minhas 

indagações e indo além, relacionando uma atividade com outra que já tinha sido trabalhada, 

contando tudo com riqueza de detalhes. 

Percebi também nas crianças um grande poder de criatividade, a turma se envolvia 

muito nos trabalhos propostos e a todo o momento questionavam e até faziam sugestões de 

atividades, um fato bastante significativo que aconteceu na aula foi quando levei um boneco 

para ser mascote da turma, não foi preciso nenhum comando, naturalmente foram 

interagindo com o mesmo, desenhando, experimentando novas roupas e conversando entre 



 

 

si sobre o novo integrante da turma. Logo, espontaneamente foram decidindo com 

autonomia, sugerindo nomes para o mesmo, tudo sem solicitar minha intervenção. Assim, 

em conformidade com Sarmento (2004) observei que as crianças aprendem com as outras 

crianças, nos espaços de partilha comuns. Essa partilha de tempos, ações, representações e 

emoções são necessárias para um entendimento mais perfeito do mundo e faz parte do 

processo de crescimento. 

Fiquei muito realizada analisando a autonomia das crianças, pois percebi que 

estavam desenvolvendo aprendizagens coletivas e concretas, meu trabalho realizado com 

pesquisa, observação, reflexão e entusiasmo, também estava incentivando e desenvolvendo 

muitas habilidades nas crianças, as conversas, brincadeiras e o envolvimento delas 

comprovavam isso. 

____Assistencialismo 

Durante o período do trabalho junto a comunidade escolar, percebi que a ideia de 

assistencialismo ainda estava muito presente, penso que haveria a necessidade de um 

trabalho direcionado para toda esta comunidade, incluindo gestores, funcionários, 

professores e  famílias, que demonstrasse a importância do trabalho pedagógico, destacando 

que na Educação Infantil o brincar tem também uma função pedagógica importante e que 

frequentar esta etapa de ensino é um direito da criança.  Segundo as Diretrizes Curriculares 

para Educação Infantil, (2010, P.7) “O campo da Educação Infantil vive um intenso processo 

de revisão de concepções sobre educação de crianças em espaços coletivos, e de seleção e 

fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens”. 

Durante o tempo que acompanhei a turma, observei que não há uma valorização das 

atividades pedagógicas, principalmente quando é realizada através de brincadeiras e lúdico, 

também é frequente o discurso dentro e fora da escola, por parte de alguns gestores, 

professores e membros da comunidade, de que somente os filhos de mães que trabalham 

deveriam estar em uma Escola de Educação Infantil. Porém, sempre que possível, nas 

reuniões pedagógicas, entrega de pareceres, ou conversas com os responsáveis e 

comunidade, onde sou questionada sobre a saúde, alimentação e trabalho pedagógico, 

também destaco a importância das brincadeiras, interações e lúdico, inclusive relatando estas 

atividades no parecer descritivo e no portfólio das crianças e valorizando o espaço da 

Educação Infantil como um direito da criança. 

Observei que o trabalho pedagógico das escolas de Educação Infantil ainda é pouco 

divulgado e debatido, tanto na localidade como em nosso município de Santa Vitória do 



 

 

Palmar, em conversas informais com as professoras da escola, as mesmas destacaram a falta 

de recursos e de espaço físico nas escolas, bem como de cursos para atualização com troca 

de experiências, estes momentos seriam extremamente importantes para problematizar a 

ideia da Educação Infantil ligada ao assistencialismo, destacando através de reuniões, 

palestras, relatos e demonstrações dos trabalhos, a construção de aprendizagens das crianças.  

Entendo que na Educação Infantil o cuidar e o educar estão totalmente ligados, assim 

durante a elaboração dos planejamentos e vivências diárias, procurei ter esse fato como 

prioritário em meu trabalho, estando sempre atenta ás questões de alimentação e higiene e 

também para mudança de comportamento. Muitas vezes dispensei atenção especial quando 

percebia que alguma criança estava mais quietinha ou triste, geralmente depois de propor 

brincadeiras e conversas, constatava que o fato era associado com algum acontecimento que 

havia causado um abalo emocional. Quanto a estes aspectos, Dias & Macedo (2006), 

destacam que: 

 

As práticas de cuidar/educar implicam em atitudes e 

comportamentos que demandam conhecimentos, habilidades e até 

valores potencializados no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento da criança. Isto significa, que o foco deve ser 

ajudar o outro a se constituir enquanto pessoa, a melhorar a sua 

condição de vida enquanto cidadão. Sendo assim, subjaz a idéia de 

que as ações de cuidado além de racionais são, sobretudo, 

interativas, pois demandam o desvelo, a criação de vínculos, o 

acolhimento do outro apesar das diferenças, a construção de 

conhecimentos culturais e atitudes sociais. [...] Neste sentido, é 

possível afirmar que o desenvolvimento integral da criança só pode 

se materializar a partir da superação da dicotomia cuidar/educar e 

conseqüentemente, por meio da integração destes dois processos. 

Não se concebe mais uma educação que divide, parte o ser humano, 

privilegiando apenas o aspecto cognitivo em detrimento do afetivo e 

também do social e do motor (p.4 ) 

 

Sendo assim, o acolhimento, o cuidado especial, o carinho e a observação atenta, 

aliados com a proposta de um trabalho dirigido de forma afetuosa dentro da realidade das 

crianças; são estratégias para articular na prática do professor o cuidar e educar. 

Percebo que a formação de hábitos e atitudes e a construção da identidade estão muito 

presentes nesse período e o desenvolvimento integral da criança não pode ser obtida de 

maneira fragmentada, portanto cabe ao profissional de Educação Infantil pesquisar 



 

 

atividades que contemple todas essas necessidades com cuidado e atenção, pois, as atitudes 

e hábitos as crianças vão carregar para além da escola. 

Observo que cada vez mais se faz necessária uma integração entre todos os 

envolvidos no âmbito educacional, é imprescindível que seja desenvolvido um trabalho em 

rede com diferentes profissionais e enquanto não houver essa integração, teremos uma 

educação fragmentada, sem os subsídios necessários para atender as crianças em sua 

integralidade e nem qualidade necessária para que ela se desenvolva plenamente em todos 

os aspectos, inclusive integrando o cuidar e educar. 

___Afetividade 

Quando comecei o trabalho com as crianças, pensei que teria muita dificuldade em 

conquistar o carinho e a confiança das mesmas, pois estavam iniciando sua vida escolar, 

longe da família e das pessoas que habitualmente realizavam as atividades diárias junto com 

elas. 

Realmente, primeiramente foi difícil conseguir realizar algumas atividades, porém, 

respeitando o tempo delas e considerando que “para entrar no mundo das crianças e nas suas 

culturas de pares, é necessário ser aceito” (DELGADO & MULLER, 2005, p13) procurei 

estar sempre acompanhando elas com dedicação, escuta, atenção e afeto e aos poucos foi 

sendo construído entre nós um sentimento muito forte de carinho e amizade, conseguindo 

realizar todas as atividades e dialogando espontaneamente com prazer e alegria. 

Comecei a observar o comportamento da turma que geralmente era calmo e afetuoso, 

penso que esse comportamento também era reflexo da forma como era conduzida as 

atividades e o relacionamento com elas, em todos os momentos procurei desenvolver o 

trabalho com muita paciência e demonstrando afeto, assim tive retorno por parte das crianças 

com acolhimento carinhoso. Também destaco o convite frequentemente por parte das 

crianças para participar junto das atividades propostas enquanto ações didáticas, como jogos 

e brincadeiras produzidas por elas, demonstrando que estávamos formando um vínculo 

bastante forte. 

Ainda, nenhuma criança demonstrou atitudes de indisciplina ou brigas mais 

acirradas, geralmente os conflitos eram resolvidos com negociação e conversa, muitas vezes 

nem necessitava minha intervenção, pois eles mesmos se entendiam. Ongari & Molina 

(2002), comentam sobre esta relação, destacando que: 

 



 

 

[...] O relacionamento (com as crianças e com os adultos) é um dos 

núcleos da profissão: porque a dimensão relacional é, de acordo com 

a recente perspectiva do desenvolvimento da criança, a base deste 

desenvolvimento e, portanto, não pode ser ignorada ou negada por 

quem profissionalmente tem como tarefa “fazer crescer” crianças 

pequenas. [...] (p.113)  

 

Portanto, entendo que o professor necessita desenvolver em sala de aula um ambiente 

acolhedor, de carinho, com bom relacionamento e respeito entre todos. Desta forma, poderá 

obter aprendizagens significativas com encanto e contentamento. 

Observei fatos que demonstravam que as crianças conseguiam desenvolver 

estratégias para conservar o bom relacionamento entre elas, sempre que aparecia algum 

colega novo, por ocasião de transferência para a escola, e este possuía algum hábito diferente 

relacionado com a fala ou necessidade especial, as crianças não comentavam muito sobre 

isso, acolhendo essa diferença com muita naturalidade e estabelecendo um convívio bastante 

tranquilo, inclusive se disponibilizando para ajudar. Essa é uma das muitas peculiaridades 

que destaco nessa nova infância, as crianças estão abertas ao novo e tratam as diferenças de 

forma mais autônoma e natural, interagindo e trocando aprendizagens. 

 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa que aqui foi narrada iniciou com a seguinte inquietação: Como 

desenvolver uma prática pedagógica adequada para uma turma de pré-escolar no contexto 

do campo? Tal inquietação me levou a escrever, registrar e refletir sobre minha prática 

pedagógica junto a turma. Analisando e refletindo sobre o material construído durante o ano 

letivo, percebo que este período foi extremamente importante para minha formação, trazendo 

aprendizagens significativas, crescimento pessoal e profissional, oportunizando que 

confirmasse as teorias estudadas atrelando com a prática docente. 

Penso que tal organização de pesquisa e de reflexão da prática tem relevância 

conceitual e metodológica, pois consiste na construção do conhecimento de forma crítica 

que como ponto do processo educativo encontra-se vinculado aos contextos e vivências dos 

sujeitos da comunidade escolar. 

Várias vezes, analisando e escutando, percebi também que as crianças entendiam a 

minha posição como professora deles, observei estes detalhes principalmente nas 

brincadeiras onde os personagens que eram “a professora” reproduziam falas que eu 

costumava usar para conduzir as atividades, também estes personagens sempre eram quem 



 

 

levavam até banheiro, dirigiam os trabalhos, mandavam se alimentar, vestiam o outro, era 

convidados para brincar, chamavam atenção para não brigar, pegavam o outro no colo, 

ensinavam músicas e coreografias. 

Assim pude constatar que elas tinham conhecimento e entendimento de todo 

processo que estava acontecendo na sala de aula, isto vem provar que precisam sempre ser 

ouvidos e informados de tudo que acontece na escola, a opinião deles necessita ser respeitada 

e estar presente no ambiente escolar.  

Hoje, tenho uma nova concepção de Escola de Educação Infantil, constatei que 

podemos desenvolver aprendizagens concretas com as crianças através de atividades 

atrativas, prazerosas relacionadas com sua realidade e principalmente valorizando o brincar. 

Como afirma Bettelheim (1988) 

 

 Através de uma brincadeira de criança podemos compreender como 

ela vê e constrói o mundo- o que ela gostaria que ele fosse, quais as 

suas preocupações e que problemas a estão assediando. Pela 

brincadeira, ela expressa o que teria dificuldade de colocar em 

palavras; Nenhuma criança brinca espontaneamente só para passar o 

tempo, se bem que os adultos que a observam possam pensar assim. 

Mesmo quando entra numa brincadeira, em parte para preencher 

momentos vazios, sua escolha é motivada por processos íntimos, 

desejos, problemas, ansiedades. O que está acontecendo com a 

mente da criança determina suas atividades lúdicas; brincar é sua 

linguagem secreta, que devemos respeitar mesmo se não a 

entendemos (p. 142). 

 

Pensando na minha experiência anterior no Ensino Fundamental, analiso que nas 

salas de aula de Anos Iniciais e Finais muitas vezes não é valorizado as atividades lúdicas e 

brincadeiras, sendo que é observado pouca participação e envolvimento por parte dos alunos 

nas atividades propostas pelos professores, acarretando em dificuldades de aprendizagem. 

Levei muito dessa experiência com as crianças da Educação Infantil para meu trabalho nos 

Anos Iniciais, aprendendo a valorizar a ludicidade, brincadeiras e escuta atenta.  

Atualmente, atuo em uma turma de pré-escolar no turno da manhã na Escola de 

Educação Infantil Salso e com uma turma de segundo na, no turno da tarde, na Escola de 

Ensino Brasilino Patella. Refletindo sobre minha prática e analisando os dados da pesquisa, 

vejo que minha primeira experiência no ano de 2015 na Educação Infantil, transformou-me 

em uma profissional diferente, reconstruí conceitos e aprendi muito com as crianças, meu 

trabalho se tornou prazeroso e meus alunos demonstram grande motivação nas atividades 



 

 

propostas, sentimos muita alegria em trabalhar e construir aprendizagens juntos. De acordo 

com Zalbaza (2004): 

 

Não é a prática por si mesma que gera conhecimento. No máximo 

permite estabilizar e fixar certas rotinas. A boa prática, aquela que 

permite avançar para estágios cada vez mais elevados no 

desenvolvimento profissional, é a prática reflexiva. Quer dizer, 

necessita-se voltar atrás, revisar o que se fez, analisar os pontos 

fortes e fracos de nosso exercício profissional e progredir baseando-

nos em reajustes permanentes. Sem olhar para trás, é impossível 

seguir em frente (p.137). 

 

Assim, apesar da efetivação no quadro do magistério público municipal, entendo que 

meu processo de formação também se faz pelo acúmulo de experiências, reflexão, 

reconstrução e troca de culturas e encontra-se sempre em desenvolvimento, sendo 

necessárias constantes pesquisas, atualizações e estudos, destacando que, “o educador nunca 

estará “pronto”, formado, pois que a sua preparação, a sua maturação se faz no dia-a-dia, na 

meditação teórica sobre a prática. A sua constante atualização se fará pela reflexão diuturna 

sobre os dados de sua prática”. (LUCKESI, 1989, p.26). 

Considero pertinente concluir este início de conversa com uma reflexão relevante 

sobre minhas percepções de educação e práticas pedagógicas: o conhecimento por si só não 

transforma o individuo e nem mesmo a sociedade, entretanto o conhecimento enquanto ação-

reflexão-ação humana transforma os sujeitos enquanto ser mais (FREIRE, 2005) na medida 

em que estabelecem relações e partilha de significados com outros sujeitos mediados pelo 

objeto de conhecimento.  

Compreender a nós mesmo no inacabamento nos auxilia a nos percebemos e aos 

outros como seres de possibilidades, intencionados ao aprendizado, seremos capazes de 

captar a realidade como processo contínuo de vir a ser e de, a partir dessa essência, ir além 

daquilo que se coloca como condicionamento e de exercitar a realização de escolhas, 

portanto, realizar mudanças. 
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RESUMO 
Apresentamos uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDU, 

nível de mestrado, na Universidade Federal do Rio Grande –FURG. O estudo tem como tema o 

Programa Planejamento Coletivo, Atendimento Diferenciado e Formação Continuada – PAF 

desenvolvido no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – CAIC/FURG, do qual faz 

parte a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cidade do Rio Grande. O PAF é uma proposta de 

formação permanente pioneira e diferenciada na rede municipal da cidade do Rio Grande/RS. 

Pesquisamos sobre o PAF para compreender como o processo de formação continuada contribui para 

a prática pedagógica, pois o espaço de formação permanente não é apenas um lugar onde se recebe 

técnicas e conhecimentos, mas sim o momento da configuração da identidade profissional docente. 

Para tanto a metodologia da pesquisa realizada tem caráter qualitativa, sendo desenvolvida em dois 

momentos. Inicialmente realizamos uma pesquisa documental com o intuito de decompor alguns 

documentos oficiais que direcionam a organização do CAIC/FURG, assim a partir destes buscamos 

compreender os sentidos atribuídos a Formação Permanente que emerge no cotidiano escolar. Logo 

após, o segundo momento do estudo consiste em coletar e analisar dados por meio da metodologia 

do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de Lefèvre e Lefèvre (2010). A pesquisa se encontra na fase 

da coleta de dados. 

 

Palavras-chaves: Formação de professores na escola; Formação continuada; Saberes 

docentes; Práticas pedagógicas. 

 

Este trabalho visa apresentar a pesquisa “Processo de formação permanente na 

escola: uma proposta pioneira no município do Rio Grande/RS” que está vinculada à 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, no Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGEDU) em nível de mestrado. A pesquisa encontra-se em andamento, na fase de 

qualificação do estudo e coleta de dados.  

A pesquisa tem o propósito compreender o processo de formação permanente 

realizado no Programa Planejamento Coletivo, Atendimento Diferenciado e Formação 

Continuada (PAF) desenvolvido na Escola Municipal Cidade do Rio Grande CAIC/FURG, 

que se caracteriza como uma proposta pioneira de formação continuada no município do Rio 

Grande/RS. 

     A temática central do estudo é a Formação de Professores no contexto escolar. Esta 

instituição é administrada através da Gestão Compartilhada entre o Poder Público Municipal 
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e a Universidade Federal do Rio Grande – FURG, caracterizando-se como uma instituição 

híbrida que atende a área da saúde, atividades extencionistas, ações comunitárias e a área da 

educação, da qual faz parte a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cidade do Rio 

Grande CAIC/FURG. 

       O Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente é fundado desde 1994, assim 

as regulamentações e as ações do Centro são estabelecidas através de um convênio 

organizado entre as instituições mantenedoras, Prefeitura Municipal do Rio Grande e 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG.  

       Quando o CAIC/FURG foi fundado, a primeira direção pensou o projeto piloto do 

Centro nomeado de Projeto Ágora: Construção do caminho. O projeto Ágora não era 

somente um Projeto Político Pedagógico (PPP), era uma proposta do trabalho pedagógico 

que direcionava as ações do Centro, abrangendo também a programação da carga horária 

dos(as) docentes(as) que no cenário da época era exaustiva, assim o projeto proporcionava 

dedicação exclusiva dos docente a instituição, com uma carga horária de 40 horas semanais 

que compreendia o planejamento das atividades educativas, reuniões de formação 

continuada com os professores(as) da FURG, na escola e a regência de apenas uma turma. 

Esta organização foi intencionada no sentido de qualificar o processo de 

ensino/aprendizagem já que são atendidos estudantes em situação de vulnerabilidade social. 

Desta forma, era oferecido ao professorado tempo para estudo e dedicação para dialogar com 

as classes populares. Esta organização das ações pedagógicas configurou-se num movimento 

pioneiro na cidade, pois nas demais escolas municipais não havia investimento e motivação 

por parte da Secretaria de Educação em reuniões de formações dentro das escolas, que 

discutissem sobre as temáticas emergentes deste próprio espaço considerando as 

peculiaridades de cada escola. 

 Ao longo destes 23 anos de existência do CAIC/FURG, a instituição percorreu uma 

trajetória alicerçada no processo de formação continuada. Esta trajetória teve como base o 

Projeto Ágora: Construção do caminho, que no ano de 2013 foi resgatado através do 

Programa Planejamento Coletivo, Atendimento Diferenciado e Formação Continuada (PAF) 

que se apresenta como objeto desta pesquisa. 

Assim, de acordo com legislação que embasa o projeto está a Lei nº 11.738, de 16 de 

julho de 2008, art. §4º, que garantiu a composição da jornada de trabalho deste programa, 

assim o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação 

com os educandos. Desta forma, na organização da carga horária do PAF, temos uma jornada 



 

 

de trabalho de 40 horas semanais (10 turnos), 6 turnos são dedicados ao atendimento para os 

estudantes ( 5 tardes e 2 manhãs), 2 turnos de planejamento individual (2 manhãs de 

hora/atividade) ½ turno de formação continuada e ½ de Planejamento Coletivo (1 manhã) 

na escola em consonância direta com a legislação vigente. 

O PAF surgiu também da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação –SMEd 

e a Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Este Programa nasce com a proposta de 

sanar algumas dificuldades da escola como os altos índices de reprovação, várias 

dificuldades de aprendizagem, permanência na educação básica, valorização da escola e a 

vulnerabilidade social. Contudo, não apenas reverter este cenário, mas também para garantir 

aos docentes a hora-atividade, de 30% da carga horária, sem que o trabalho docente fosse 

prejudicado e sim qualificado. 

O fato de termos escolhido esta temática para pesquisar deve-se a minha inserção no 

CAIC/FURG enquanto docente no ano de 2013 quando surgia na instituição o Programa 

Planejamento Coletivo, Atendimento Diferenciado e Formação Continuada (PAF), assim 

obtivemos a oportunidade de estar participarmos efetivamente neste contexto e vivenciar na 

prática como se dá esta proposta de educativa. Logo, podemos fazer parte do PAF nos 

suscitou o desejo de aprofundarmos nos estudos sobre a formação continuada e permanente, 

por ser algo que vivenciado cotidianamente. 

      Além disso, consideramos de suma importância discutir as significativas e necessárias 

contribuições que a formação continuada e permanente dentro da escola proporciona 

construir e assim é traçada a identidade docente dos sujeitos inseridos neste ambiente, que 

vivem constantemente em transformação por meio dos processos formativos e de suas 

vivências diárias. Desta maneira, surge o desejo de pesquisar no CAIC/FURG, pois a 

caminhada desta instituição permeada pela formação continuada e permanente ao longo de 

23 anos, além as contribuições oriundas dos encontros de formação permanente, emanadas 

das ações de estudo ligados a práxis, reflexão-ação-reflexão, constituem uma inquietação 

constante deste lugar que é configurado pelo movimento dialógico que põe ao grupo de 

professoras na busca constante da transformação. Logo, é esta inquietação que nos move 

enquanto docentes, visto que vivemos num movimento de construção e desacomodação de 

saberes. Além disso, o principal fator que nos leva a transformação é que a cada ano temos 

a oportunidade de receber uma nova turma de estudantes diferentes, do ano anterior, com 

potencialidades e limites que nos levam a reconstruir diariamente nossas práticas docentes e 



 

 

revelam através da formação continuada na escola a construção do caminho a ser traçado a 

cada ano letivo. 

 Neste sentido, intencionamos discutir sobre a profissão docente e os saberes docentes 

envolvidos nas nossas práticas escolares, pois pensamos ser este um caminho para 

compreendermos a constituição da identidade dos(as) professores(as) das escolas públicas, 

muitos destes dedicados(as) a educação das classes populares que lutam num movimento 

contrário ditado pela economia capitalista que vê a escola apenas como produção de mão-

de-obra barata para o trabalho, explorando os(as) professores(as) também enquanto 

trabalhadores(as) em educação. Como acrescenta Mészáros (2008, p.44): 

Quer os indivíduos participem ou não, [...] das instituições formais 

de educação, eles devem ser introduzidos a uma aceitação ativa dos 

princípios reprodutivos orientadores dominantes na própria 

sociedade, adequados a uma possível ordem social, e de acordo com 

as tarefas reprodutivas que lhe foram atribuídas.  

 

Enfim, as pesquisas em educação têm procurado problematizar o processo da 

formação docente em três vieses: formação inicial, formação continuada e formação 

permanente. Desta forma, a intenção de pesquisar sobre tal temática nasce da motivação 

de investigar sobre a complexidade da formação docente e as implicações referentes a esta 

por meio das políticas públicas que vivenciamos diariamente na escola pública. 

          O presente estudo está inserido no campo das pesquisas de abordagem qualitativa. 

Neste sentido compreendemos a pesquisa qualitativa como bem define Bogdan e Biklen 

(1994, p. 16):  

Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo 

genérico que agrupa diversas estratégias de investigação que 

partilham determinadas características. Os dados recolhidos são 

designados por qualitativos, o que significa ricos em pormenores 

descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas. [...] As 

questões a se investigar não se estabelecem mediante a 

operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas com 

objectivo de investigar os fenómenos em toda a complexidade e em 

contexto natural. 

 

Entendemos por meio destes autores que a investigação qualitativa se trata de um 

instrumento constituído de várias táticas para conduzir as pesquisas, demonstrando assim 

seu efeito abrangente em diversos contextos. 

           Para a produção de dados desta pesquisa, num primeiro momento, investimos na 

pesquisa documental com o intuito de analisar alguns documentos oficiais que direcionam a 



 

 

organização do CAIC/FURG, assim a partir destes buscamos compreender os sentidos 

atribuídos a Formação Docente que emerge no cotidiano escolar. Estes documentos oficiais 

traduzem um real destaque e dedicação da instituição investigada com processo da Formação 

Docente. Então ao organizarmos a pesquisa por meio da investigação documental foi 

possível perceber a relevância desta metodologia para contribuir com o estudo de forma 

consistente e coesa. Como afirma Lüdke (2009, p.45):  

 

A análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando os aspectos 

novos de um tema ou problema. 

 

Na realização deste estudo documental compuseram o corpus de análise documentos 

que constituem a história e o funcionamento do CAIC/FURG, como o projeto PRONAICA 

que destinou-se a criação dos CAICs no Brasil; o Projeto Ágora: Construção do caminho, 

projeto piloto instituído a partir da fundação do Centro; o Convênio entre a FURG e a SMEd, 

o qual estabelece as cláusulas que normatizam todas as ações aonde a FURG está presente 

no Centro; o Regimento Escolar Interno e por fim o Projeto Político Pedagógico do 

CAIC/FURG. Desta forma, encontramos subsídio para justificar a escolha dos documentos 

mencionados acima, por acreditarmos que todos estes documentos fundamentam a presença 

da Formação Permanente de professores(as) no cerne da escola, desempenhando assim um 

significativo papel para pesquisa, pois segundo Lüdke podemos compreender a importância 

na seleção documental:  

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde 

podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e 

declarações do pesquisador. Representa ainda uma fonte “natural” 

de informação contextualizada, mas surgem num determinado 

contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. 

(Lüdke 2009, p. 45)  

 

        Num segundo momento o estudo consiste em coletar dados por meio da metodologia 

do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de Lefèvre e Lefèvre (2010), escolhemos esta 

metodologia de coleta e análise de dados, pois compreendemos esta como a mais adequada 

para o grupo de sujeitos investigados e entendemos que neste formato os objetivos traçados 

para realizar a pesquisa serão de fato contemplados, pois como acrescenta Lefèvre e Lefèvre 

(2010, p.21): 



 

 

Os membros de uma formação social determinada costumam falar a 

mesma língua, mas não compartilham necessariamente as mesmas 

ideias, possuindo, contudo, em comum um determinado nível de 

compartilhamento que permite ideias, mesmo divergentes, possam 

ser trocadas.  

         

           Neste sentido, o grupo de sujeitos investigados é constituindo por docentes com ideias 

e concepções plurais, mas que se propõem a compartilhar e discutir as situações vivenciadas 

na prática escolar, apresentando assim um dos fundamentos para o uso da metodologia DSC. 

        Os sujeitos desta pesquisa são 6 professoras atuantes no Ciclo de alfabetização que 

compreende do 1º ano ao 3º ano do Ensino Fundamental, sendo assim duas alfabetizadoras 

de cada ano atuantes no PAF, e3 professoras que compõe o grupo da Gestão Pedagógica do 

CAIC/FURG, a coordenadora pedagógica dos anos iniciais, a vice-diretora do turno da tarde, 

ambas e uma pedagoga social As reuniões de formação continuada acontecem 

semanalmente, aonde as professoras discutem acerca de suas práticas e compartilham os 

sucessos, as dificuldades e os desafios cotidianos enfrentados no ambiente escolar. A 

proposta destas reuniões de formação é articulada pela equipe pedagógica da escola, que se 

propõe a tratar, por meio de teóricos, sobre temáticas pontuais, as quais são julgadas por esta 

equipe como temas pertinentes para serem discutidos com as docentes. As reuniões de 

formação têm duração de uma hora e meia relógio. 

           A pesquisa visa compreender a contribuição das reuniões de formação permanente no 

âmbito do PAF, para tanto a coleta se dá através de questionamentos realizados pela 

pesquisadora. Desta forma, a pesquisadora é informada previamente pela Gestão Pedagógica 

do CAIC/FURG qual será a temática discutida nos encontros de formação por meio de um 

cronograma mensal. Logo, a pesquisadora organizará um questionamento para cada 

encontro de formação, aonde os sujeitos investigados se apresentam como uma única voz, 

caracterizando assim um grupo específico. Assim,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

como intencionamos conhecer de fato a coletividade do grupo pesquisado, a metodologia do 

DSC nos proporcionará refletir sobre o coletivo composto por este grupo de professoras, mas 

de modo peculiar enfatizando a singularidade deste grupo, pois compreendemos 

metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo de Lefèvre e Lefèvre (2010) como uma 

proposta de discussão a um grupo determinado, através de depoimentos sob forma de 

discurso, discurso este que é construído por várias vozes que dão origem a uma única 

voz,constituindo um discurso ímpar.  



 

 

        Para a análise dos dados a metodologia DSC se utiliza de expressões chaves que 

trazem a essência das palavras colocadas no discurso do grupo, como também as ideias 

centrais produzidas pelos sujeitos investigados que são reunidas em categorias, como afirma 

Lefèvre e Lefèvre (2010) que afirma “A construção do Discurso do Sujeito Coletivo é feita 

com as expressões-chaves das ideias centrais enquadradas na mesma categoria.” Esta 

metodologia se apresenta com o intuito de qualificar as pesquisas qualitativas considerando 

preservar as reflexões individuais de um coletivo. 

A pesquisa encontra-se na fase de qualificação e coleta dos dados, a partir do mês de 

julho até mês de setembro por meio de gravações das discussões nos encontros de Formação. 

Assim, traçamos a questão central da pesquisa e os objetivos do estudo. Delimitamos 

como questionamento central deste estudo Quais são as contribuições da formação 

permanente dentro da escola no âmbito do PAF? 

          Traçamos como objetivo principal compreender as contribuições da formação 

permanente realizada na escola CAIC/FURG para constituição da identidade coletiva 

dos(as) docentes deste espaço. E os objetivos específicos são os seguintes: 

- Analisar as relações entre as temáticas abordadas nos encontros de formação permanente e 

o contexto escolar vivenciado; 

- Perceber como acontece o intercâmbio de ideias entre os pares nos momentos de formação; 

- Compreender os saberes docentes construídos no CAIC/FURG a partir da formação 

permanente no ciclo de alfabetização;  

- Revisitar a história do CAIC marcada pela formação permanente; 

- Contribuir para o debate da importância da formação permanente. 

           Neste estudo tratamos sobre a profissão docente e os saberes docentes envolvidos 

neste ofício, assim apresentamos reflexões acerca dos entrelaçamentos com a constituição 

da profissão e dos saberes que perpassam os espaços da formação docente. 

 Desta forma, discutimos algumas compreensões sobre a temática que merece 

destaque no cenário educacional brasileiro, pois com tantas críticas massivas a profissão 

docente, a constante desvalorização dos(as) professores(as), a culpabilização que a 

sociedade coloca nos ombros do professorado e a desprofissionalização como bem define 

Libâneo (2001, p. 14): 

 
Não se trata de culpabilizar os professores, eles não podem responder 

sozinhos pelos fracassos da escola, atrás deles estão as políticas 

educacionais, os baixos salários, a formação profissional insuficiente, as 



 

 

faltas de condições de trabalho, falta de estrutura e coordenação e 

acompanhamento pedagógico etc. 

 

          Em meio a tal contexto faz-se necessário pesquisar sobre este assunto para 

compreender, enquanto docente, esta conjuntura e trazer contribuições relevantes sobre a 

temática para a sociedade em geral. Assim, pensamos que não podemos abordar a temática 

de formação de professores(as) sem refletirmos sobre  a profissão docente e os saberes 

mobilizados para exercer esta profissão. Assim, entendemos o espaço da formação 

continuada dos professores como um canal para que de fato consigamos solidificar a 

profissionalização. Como contribui Tardif (2004, p.20): 

Esse tema da carreira profissional, por sua vez, incide sobre temas conexos 

como a socialização profissional, a consolidação da experiência de trabalho 

inicial, as fases de transformação, de continuidade e de ruptura que marcam 

a trajetória profissional, as inúmeras mudanças (de classe, de escola, de nível 

de ensino, de bairro, etc.) que ocorrem também no decorrer da carreira 

profissional e, finalmente, toda a questão da identidade e da subjetividade 

dos professores, que se tornam o que são de tanto fazer o que fazem.  

Com o intuito de ampliarmos nossos horizontes sobre a temática do estudo fomos 

buscar nas pesquisas sobre a configuração da profissão docente ao longo dos anos e 

encontramos as pesquisadoras Vicentini e Lugli (2009) que discutem sobre a história da 

profissão docente no Brasil de forma que nos possibilitaram compreender como se 

constituiu a profissão docente no país.  

Tomamos cuidado para não tratarmos a história de forma linear, pois há um longo 

caminho até se extinguir um modelo para iniciar outro na sua totalidade, focando nas 

condições e características da profissão docente em sua constituição no Brasil.  

             Nesse sentido, procuramos refletir sobre algumas marcas históricas da profissão 

docente que configuraram este ofício como conhecemos hoje. Refletimos também como se 

dá a formação dos(as) professores(as), como a sociedade percebe a docência no Brasil, 

destacamos algumas relações estabelecidas entre o Estado e a profissão docente envolvendo 

momentos políticos aonde o trabalho educativo esta envolvido, debatemos também a 

diferença da docência e das demais profissões como produção de capital. 

Além disso, abordaremos brevemente a diferença da profissão docente das demais 

profissões, visto que esta inicia antes mesmo do ingresso no magistério ou no curso de 

pedagogia, pois todos os sujeitos que optam por este ofício já vivenciaram 12 a 15 anos, na 

prática, suas próprias experiências escolares e podem assim ter ciência de como funciona 



 

 

uma escola, quais são os afazeres de um professor e como se estabelecem as relações 

dialéticas do conhecimento. Desta forma, a constituição do(a) aluno(a) que estuda para ser 

professor carrega consigo as concepções destas vivências. Assim sua prática inicial tem 

reflexos diretos das suas experiências, que foram compilados com os saberes adquiridos no 

curso de formação inicial e reelaborados através das práticas cotidianas e do processo de 

formação continuada. 

Neste sentido, para compreender a profissão docente, é preciso ponderar que a 

atividade docente é baseada na interação dos(as) professores(as) com os (as) estudantes que 

o(a) professor(a) não se constitui profissionalmente, apenas através da reflexão no seu 

trabalho e do saber-fazer diário, mas a escola como um todo é um tempo/espaço aonde são 

tecidas as relações humanas através da interação entre os(as) professores(as) que idealizam 

transformar os(as) estudantes e acabam também sendo transformados(as) por estes(as). O 

que difere a profissão docente de muitas outras profissões, que não desempenham atividades 

diretamente com pessoas.  

Desta forma, segundo Tradif (2002) a profissão docente conta com saberes 

específicos, saberes estes que são constituídos através das relações sociais, das histórias 

vivenciadas nas relações familiares, das experiências escolares, das relações culturais e da 

interação entre os pares de trabalho. Nos momentos de formação ou fora desta, se estabelece 

uma fusão com diversos conhecimentos que compõem a identidade única para cada 

indivíduo englobando os saberes existenciais, sociais e pragmáticos. 

Quando compreendemos e reconhecemos estes saberes que constituem a história de 

vida dos docentes, é traçada uma relação de respeito a subjetividade humana dos sujeitos no 

desempenho do seu labor. Além disso, é reconhecido também que não há apenas o saber, ou 

um saber, mas que os saberes são plurais, que constituem seres plurais, que desempenham 

práticas plurais por meio de suas vivências, suas concepções e suas formações que vão 

proporcionando novas aprendizagens a cada entrada na sala de aula. Como acrescenta Tardif 

(2002, p. 181):  

[...] a prática é como um processo de aprendizagem através do qual 

os(as) professores(as) retraduzem sua formação anterior e adaptam a 

profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem 

relação com a realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes, 

de uma maneira ou de outra para resolver os problemas da prática 

educativa. 

 



 

 

Assim, vão sendo constituídos os múltiplos saberes docentes, em meio às vivências 

da prática, permeadas pelas teorias que acompanham os docentes, vão sendo tecidas as 

identidades de cada docente. Entretanto é necessário que nós os(as) professores(as) 

concebamos nossos próprios saberes afim de comprometer-nos com a nossa profissão, 

agindo de forma reflexiva e consciente sobre o papel que desempenhamos na sociedade. 

           A intenção de discutirmos a profissão docente e os saberes docentes se dá pelo fato 

de pensarmos que a profissão docente, tanto na formação inicial como permanente, está 

sofrendo uma desvalorização o que ocasiona a desprofissionalização docente, pois os saberes 

envolvidos na prática são visto diante de grande parte da sociedade como saberes que não 

necessitam de qualificação, sendo assim a formação permanente se apresenta como um 

espaço de resignificação da prática docente. 

 Desta forma, discutimos também sobre a Formação docente, aonde refletimos a 

respeito de algumas concepções acerca da formação docente, racionalizada em três aspectos, 

inicialmente apresentamos considerações sobre a formação inicial do professorado, 

refletindo sobre a necessidade de qualificar este espaço permeado por várias lacunas, como 

corrobora Libâneo (2001, p.14): 

Entretanto, as deficiências de formação inicial e a insuficiência de 

oferta de formação continuada, aliadas a outros fatores 

desestimulantes, têm resultado num grande contingente de professores 

mal preparados para as exigências mínimas da profissão (domínio dos 

conteúdos, sólida cultura geral, domínio dos procedimentos de 

docência, bom senso pedagógico). 

 

Compreendemos que a formação docente começa na formação inicial, por meio de 

cursos de magistério nível médio e ou na licenciatura. A conclusão destes cursos habilita 

seus egressos a ingressarem na carreira do magistério. Na sequência, após concluir os cursos 

de magistério e a graduação espera-se que os docentes passem a frequentar a formação 

continuada, que se define como a continuidade dos estudos, uma vez que a formação inicial 

não dá conta de todos os aspectos que envolvem o cotidiano educativo e que os 

conhecimentos estão em constante construção, precisando ser permanentemente atualizados, 

pois sempre se tem algo novo para aprender.   

A formação continuada pode acontecer por meio de cursos de pós-graduação 

(especializações, mestrados, doutorados), de cursos de extensão e aperfeiçoamento, de 

palestras, de seminários que focam em pesquisar e discutir sobre determinada temática, 

construindo assim uma apropriação especifica do saber, Gatti (2008, p.57) que contribui:  



 

 

As discussões sobre o conceito de educação continuada [...] 

sinalizamos que, nesses estudos, ora se restringe o significado da 

expressão aos limites de cursos estruturados e formalizados oferecidos 

após a graduação, ou após ingresso no exercício do magistério, ora ele 

é tomado de modo amplo e genérico, como compreendendo qualquer 

tipo de atividade que venha a contribuir para o desempenho 

profissional – horas de trabalho coletivo na escola, reuniões 

pedagógicas, trocas cotidianas com os pares, participação na gestão 

escolar, congressos, seminários, cursos de diversas naturezas e 

formatos, oferecidos pelas Secretarias de Educação ou outras 

instituições para pessoal em exercício nos sistemas de ensino, relações 

profissionais virtuais, processos diversos a distância (vídeo ou 

teleconferências, cursos via internet etc.), grupos de sensibilização 

profissional, enfim, tudo que possa oferecer ocasião de informação, 

reflexão, discussão e trocas que favoreçam o aprimoramento 

profissional, em qualquer de seus ângulos, em qualquer situação. 

 

Neste sentido, acreditamos numa formação continuada/permanente que aposte no 

diálogo entre os pares, na inovação da sala de aula, que atribua a importância devida ao 

planejamento, a avaliação. Além disso, um momento em que os(as) professores(as) sejam 

verdadeiros investigadores(as) de suas práticas rompendo com as concepções tradicionais. 

           Integrando a formação docente, temos a formação permanente que se configura 

transpondo a formação continuada, pois vai além de estudar uma única temática, por meio 

de uma via. A formação permanente se apresenta explanando diversas concepções e 

possibilidades de ir além da temática estudada, partindo das múltiplas ideias de grupos 

coletivos nas instituições escolares, ou, em diversos espaços que esteja acontecendo a 

educação tanto formal, como não formal, assim ocorre a formação do sujeito na esfera 

pessoal e profissional enquanto docentes.  

As pesquisadoras Garcia e Alves (2012, p.489-490) quando se posicionam a respeito 

da formação permamente de professores(as) explicitam sua compreensão sobre este espaço 

afirmando que:  

[...] ela se dá em múltiplos contextos, em diferentes momentos, num 

processo que tem início muito antes da entrada em uma escola e que 

se oficializa num curso de formação de professores e tem continuidade 

no decorrer da ação docente, num rico processo em que práticateoria, 

em articulação permanente, vão dando continuidade ao processo 

interminável desta formação.  

 

Neste sentido podemos então descrever a formação continuada como um processo 

permanente, pois visa a qualificação docente através de vários formatos como palestras, 



 

 

seminários, cursos, oficinas, participação dos sindicatos, cursos de pós-graduação em geral, 

debates com a comunidade, aprovação dos planos de educação etc. Assim todos estes tipos 

de espaços formativos fazem parte da constituição docente e do aperfeiçoamento profissional 

dos(as) professores(as), pois estas interações se entrelaçam diretamente com a prática 

cotidiana, colaborando com a superação das dificuldades diárias, por meio da partilha de 

experiências com os pares, nos momentos de troca com os colegas de profissão do mesmo 

núcleo escolar, aonde acontecem os espaços de formação dentro da escola. Como corrobora 

Imbernón (2009, p.62) “Aprender num ambiente de colaboração, de diálogo profissional e 

de interação social: compartilhar problemas, fracassos e êxito. Criar um clima de escrita 

ativa e de comunicação.”.  

                 Neste sentido, nos propomos a debater sobre os três aspectos que acreditamos 

compor a formação docente. Por fim, refletimos sobre um novo espaço para a formação 

docente que é a instituição escolar. 

           Atualmente têm surgido muitas propostas de formação continuada para 

professores, muitas vezes, que não atendem às características de cada escola e que tentam 

seguir modelos prontos. Pensamos que é necessário uma proposta de formação continuada 

que esteja centrada na comunidade que atende e em suas necessidades, a fim de 

proporcionar a construção de uma experiência particular. Como Imbernón (2009, p.34-35) 

acrescenta: 

Talvez seja porque ainda predominem políticas e formadores que 

praticam com afinco e entusiasmo uma formação transmissora e 

uniforme, com um predomínio de uma teoria descontextualizada, 

válida para todos, estejam onde estiverem, distantes dos problemas 

práticos reais, com base num professor médio que não existe. A 

formação deve aproximar-se à escola e partir das situações 

problemáticas dos professores.  

 

Deste modo, a escola cria a sua própria identidade docente por meio da ação 

protagonista que começa a desempenhar, buscando novos caminhos para o processo de 

ensino/aprendizagem específico daquela comunidade. Neste sentido o professor se torna o 

agente protagonista de sua prática educativa. Como acrescenta Imbernón (2009, p.74): 

 

A mudança no futuro da formação permanente não deve ser a 

predominante, mas aquela que o professorado assuma ser sujeito da 

formação, compartindo seus significados com a consciência de que 

somos sujeitos quando nos diferenciamos trabalhando juntos e 

desenvolvendo uma identidade profissional.  



 

 

 

À medida, que a escola é o espaço de confecção do conhecimento, a escola é também 

o reflexo das concepções dominantes da nossa sociedade, por meios dos currículos, assim 

não podemos canalizar no professorado toda culpa do fracasso escolar, como bagagem 

apenas dos(as) educadores(as), pois existem outros fatores que retratam diretamente o 

produto da nossa sociedade como as novas estruturas familiares e sociais estabelecidas, as 

questões relacionadas a vulnerabilidade e a carência social, permeadas por políticas públicas 

muitas vezes desarticuladas e impotentes.  
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RESUMO 
Há alguns anos atrás a preocupação da sociedade era formar sujeitos para o mercado de trabalho. 

Hoje o objetivo é outro: formar sujeitos para consumir (BAUMAN, 2001). Notamos que, atualmente, 

a propaganda e o marketing estão voltados para os jovens (KLEIN, 2004) e isso reflete na escola, já 

que os alunos trazem assuntos relativos a produtos e marcas. Em conjunto com a pesquisa “Lições 

de consumo nas práticas discursivas escolares - a Pedagogização do consumo em sala de aula e o 

governamento dos sujeitos escolares para o consumo”, analisamos a prática do supermercado para 

verificar como ela é abordada. Utilizamos no referencial autores que discutem a sociedade de 

consumo (BAUMAN, 2001) e a formação de sujeitos consumidores (SCHOR, 2009, IGNÁCIO, 

2014). Para o estudo, consultamos planejamentos com a palavra “supermercado” no site Portal do 

Professor/MEC. Nos 25 encontrados verificamos: nível de ensino, objetivo, estratégias e recursos de 

ensino. Os resultados mostram que 21 deles destinam-se para alunos da Educação Infantil e Ensino 

fundamental Inicial. As atividades consistem em separação de rótulos, consultar valores no panfleto 

de supermercado, relacionar o valor em dinheiro que possuí e o da compra. Com isso, percebemos 

que compra, venda e dinheiro são questões abordadas desde a Educação Infantil. Assim, esta prática 

na escola tem oferecido ferramentas que capacitam os sujeitos para o consumo. Contudo, estamos 

problematizando a prática para observar a produção que ela tem acionado nos sujeitos escolares. - 

Palavras-chave: Sociedade de consumo. Formação de sujeitos. Rótulos e marcas. Plano de aula.   

 

Introdução 

Ao longo dos anos percebemos que a sociedade vem se modificando. O que era 

importante e valorizado no passado, já não é tão significativo hoje. Podemos notar que o 

foco da formação dos sujeitos para integrar a sociedade mudou de forma acentuada: de 

produtores para consumidores (BAUMAN, 2001). 

Bauman(2001) nos diz que a principal diferença entre a sociedade dos produtores, 

onde o foco era o trabalho, e dos consumidores, onde o foco é o consumo.  Segundo o autor, 

na primeira, a vida deveria ser regrada, de forma que haveria um mínimo que se precisaria 

para viver e um máximo para se desejar. Em contra partida, na segunda não há limites, pois 

se preza pelo desejo (volátil) e pelo individual. 

Com a sociedade voltada para o consumo, vemos que as pessoas estão sendo 

submetidas à mesma regra imposta pelo mercado: Ser um produto atraente e desejável. De 

modo que, ao mesmo tempo somos consumidores e consumidos (BAUMAN, 2001) e 

estamos em constante mudança para permanecer no mercado, atraindo demandas e 

fregueses.    
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Sabendo que o público alvo dos marqueteiros está presente no ambiente escolar 

devido a sua faixa-etária, vemos que esse tema não passa despercebido. Crianças e jovens 

regularmente chegam à escola cheios de objetos que transcendem seus significados: desde 

as roupas que vão para aula, até o material escolar. Todos esses artefatos fazem parte da 

esfera do consumo.  

Nesse contexto, a presente investigação, está integrada na pesquisa “Lições de 

consumo nas práticas discursivas escolares - a Pedagogização do consumo em sala de aula 

e o governamento dos sujeitos escolares para o consumo” onde busca-se explorar questões 

relativas ao consumo dentro da sala de aula. Nesse viés investigativo, o presente trabalho 

tem como foco analisar a prática pedagógica do supermercado, para verificar como ela é 

abordada e quais aspectos se assemelham a sociedade de consumo. 

Acreditando que esta prática está envolvida com as esferas do consumo voltada para 

o público escolar, utilizamos autores que discutem o consumo como Bauman (2001), que 

nos falam sobre a caminhada da propaganda e do marketing para o público jovem tais como 

Schor(2009) e Klein(2004), e que assinalam a presença do consumo no currículo escolar e 

em documentos do campo da educação, Ignácio(2014). 

Como estudante do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, decidi investigar o 

tema para verificar como o consumo pode ser abordado dentro do planejamento na 

Disciplina de Matemática. Como questão inicial, pensou-se sobre a prática do supermercado 

como objeto pedagógico que pudesse auxiliar no ensino de números decimais, o que, ao 

longo do texto, o leitor poderá conferir.  

Assim, a seguir, vamos assinalar como a sociedade do consumo foi se destinando ao 

público jovem e como adentrou o espaço escolar, analisar e discutir os planos de aula 

contemplados com a prática pedagógica do supermercado e verificar como podem 

possibilitar que o sujeito transite na sociedade de consumo. 

   

O consumo e os sujeitos escolares 

Existem muitos aspectos que mudaram ao longo dos anos, a propaganda,  o marketing 

e a sociedade de consumo são alguns deles. Ignácio(2014) afirma, que para que os sujeitos 

fossem educados para o consumo “o processo de escolarização [...] pedagogizou o discurso 

do consumo e materializou em suas práticas discursivas”(P. 155).  

Klein (2004) declara que, a marca surgiu para diferenciar e valorizar os produtos ao 

longo dos anos. E, por conseguinte, tivemos uma mudança no papel do marketing: de 



 

 

fornecedores de informações, para construtores de identidades para os produtos. Assim não 

se vendiam mais mercadorias e sim estilos de vida. 

Contudo, fora nos anos 90 que tudo mudou. Klein (2004), afirma que nesse período 

as indústrias perceberam que estavam focadas nos consumidores errados, pois os adultos não 

estavam dispostos a consumir exclusivamente pela marca. Ao contrário dos jovens, que se 

dispunham a pagar para serem aceitos e, além disso, estavam sempre andando em grupos, 

de modo que se um comprava, os outros também consumiam. Assim, as marcas começam a 

se basear em imagens e identidades, com o foco para o público jovem.  

Schor (2009), no mesmo período que a autora anterior, nos relata que antes mesmo 

de seu filho nascer, já estava em meio a cultura do consumo. Ela percebeu que é preciso 

passar por alguns “rituais” para a chegada do bebê, tais como: a marca dos utensílios, os 

personagens para decoração e itens para o registro do crescimento da criança.  

Ao longo dos anos, limitar o consumo das crianças se tornou extremamente difícil, 

já que elas se tornaram o alvo do marketing. Isso vem alterando a experiência da infância, 

isso porque antes o tempo ócio era dedicado a atividades, brincadeiras, escola e hoje esse 

tempo é dedicado ao marketing. Em frente as televisões, computadores e celulares, esse 

público é capturado a ponto de se tornar consumidor ávido e independente.  

Outra estratégia do marketing é de manter um contato direto com a criança, tendo em 

vista que, no passado, faziam-se conexões com as mães, para que comprassem os produtos 

para os filhos (KLEIN, 2004). Hoje as crianças e os marqueteiros têm contato direto e sem 

a presença dos pais, através da televisão, internet, revistas, jogos, entre outros, e se unem 

para convencerem os pais a consumir.    

 

Procedimentos metodológicos 

Para o estudo, consultamos planos de aula no site Portal do Professor do Ministério 

da Educação (MEC). O site tem como objetivo dar apoio aos professores, contendo sugestões 

para o auxílio no planejamento de aulas como: planos, informações sobre práticas 

educacionais, recursos multimídia, cursos, matérias de estudo para o professor, contato com 

outros professores e mais uma gama de links que também podem ajudar o educador. O site 

é um referencial para professores buscarem auxilio no planejamento de suas aulas.  

Os planos são organizados a partir de eixos: estrutura curricular (nível de ensino, 

tema, componente curricular), dados da aula (o que o aluno poderá aprender, duração da 



 

 

atividade, conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno, estratégias e 

recursos da aula), recursos complementares e avaliação.  

Para localizar os planos de aula que constavam, no Portal do Professor, com assunto 

central de nossa pesquisa, usamos como palavra-chave: “supermercado”. Em uma pré-

visualização, foi possível ter acesso a 25 planos de aula, de acordo com a tabela abaixo: 

Tabela 1- Relação dos planos encontrados 

 

 A partir disso, fomos verificar alguns pontos que se mostram relevantes para nossa 

pesquisa, como: o nível de ensino que o plano era destinado; o objetivo de aprendizado; as 

estratégias e os recursos utilizadas pelo professor. 

 

A prática pedagógica do supermercado - formando sujeitos consumidores 

 

Os resultados mostram que 10 dos 25 planos são destinados para Educação infantil, 

11 planos para o Ensino Fundamental Inicial, 3 planos para o Ensino Fundamental Final e 1 

plano para o Ensino Médio, conforme mostra a tabela a seguir: 



 

 

Tabela 2– Relação de nível escolar destinado para cada plano 

 
 

Ao todo encontramos cento e vinte e dois objetivos dentre todos os planos, sendo que 

cada um deles tinha cerca de quatro objetivos a serem alcançados. A gramática dos objetivos 

envolvem, geralmente, palavras, tais como: Supermercado, aparece em 13 planos112 

(1,2,3,4,11,12,16,18,19,20,21,24,25); Compra, aparece em 12 planos 

(1,2,4,6,12,15,18,19,21,22,23,24); Produto, que aparece em 8 planos(1,2,3,12,15,18,19,20); 

Frutas, que aparecem em 6 planos(4,5,7,8,9,10,). 

As atividades consistiam em: 

 Separar/classificar os produtos por suas funções; 

 

Figura 4 - Plano de aula “Brincando de compra e venda no supermercado” (BRASIL, 2010)– 

Portal do Prefessor/MEC113 

                                                 
112 Numeração relativa a tabela 2.   

 



 

 

 

Neste exemplo é solicitado aos alunos que recortem os produtos do panfleto e separem 

as mercadorias destinadas a alimentação das de limpeza e por seguinte as organizem de 

acordo como são separadas no supermercado.Vemos que são encartes de supermercados 

reais,  o que faz com que  o aluno fique diretamente exposto a sociedade de consumo, uma 

vez que ele poderá ter informações referente a marca e o preço de produtos concretos.  

Por ser uma prática de escolarização, essse processo acaba por se cruzar com ações 

referentes à sociedade de consumo. Com isso, o aluno poderá conhecer as seções presentes 

dentro do supermercado, saber como os produtos estão organizados, o preço e ainda as 

marcas.  

 Transformar a sala de aula em um supermercado e simular as compras; 

Figura 5 - Plano de aula "Classificar e seriar as embalagens do supermercado" (BRASIL, 

2010) - Portal do Professor/MEC 

 



 

 

 Na atividade, é feita a simulação da visita ao supermercado para efetuar compras. 

Possuindo cédulas de dinheiro fictícias, o sujeito escolar está sendo inserido ao ambiente de 

consumo, através desta prática. Em escala reduzida, o estudante é incentivado a experimentar 

como se dá o consumo no cotidiano, a partida de: ter a concepção que se precisa de dinheiro; 

da valorização dos produtos de acordo com sua quantidade, volume, funcionalidade e marca; 

da gama de produtos selecionados e sua equivalência em quantia de dinheiro; da falta de 

dinheiro e consequente ausência de consumo; atividades de troco, caso sua quantia em 

dinheiro exceda o valor da compra; 

Em outras palavras, a atividade ensina o sujeito como ser consumidor, pois detalha e 

especifica muito do que ele precisa saber para poder efetuar alguma compra: saber como o 

ambiente é estruturado, quais produtos ele precisa, a quantidade de dinheiro que ele tem e a 

quantidade de dinheiro necessária para a aquisição.   

 Aprender o alfabeto a partir de nome de produtos; 

Figura 6 - Plano de aula "Atividades com o dicionário" Portal do Professor/MEC 

 

 



 

 

 O trecho desse plano, mostra que a atividade sugere que cada aluno fale o nome de 

um produto que comece com as letras do alfabeto. Sabendo que nós, muitas vezes, listamos 

nomes de marcas ao invés de nomes de produtos, devido a próximidade e identidade que a 

propaganda evidencia, é possível que essa confusão também ocorra entre os jovens. 

Reafirmando as descobertas de Schor (2009), que diz que crianças antes do segundo 

aniversário já solicitam os produtos pela marca. 

 Em outras palavras, a prática sugere que os alunos re(conheçam) o nome de produtos 

e marcas que permeiam o espaço de venda e sejam capazes de lista-los, assim como quem 

faz uma lista de compras.  

 Contrariando as expectativas inicias, onde pensávamos que a prática do 

supermercado estaria destinada a atividades que envolvessem o ensino dos números 

decimais, a maior parte dos 22 planos são destinados à Educação Infantil e ao Ensino 

Fundamental Inicial, onde este tema não é contemplado.   

 Além disso, indivíduos entre 6 e 12 anos (que estão inseridos nos anos escolares 

citados) são alvos da propaganda e do marketing enquanto estão na internet ou assistindo 

televisão. Sobre essa questão, Schor(2009) afirma que “jovens da faixa-etária entre os 8 e os 

13 anos todos os dias assistem a mais de 3 horas e meia de televisão [...] e veem 

aproximadamente 40 mil anúncios e solicitam 3 mil produtos ou serviços por ano”. Além 

disso, a maior parte dos objetivos desses planos remete à inserção dos alunos no consumo.  

Isso porque 10 dos planos sugerem a simulação de compras no supermercado e 13 deles que 

os alunos tenham alguma quantia em dinheiro. 

 O consumo de alimentos aparece em oito planos. Os planos “Alimentação: criando 

hábitos saudáveis - UCA”, “Alimentos Funcionais” e “Representando Alimentos” tem o 

foco em alimentação saudável, não muito diferente dos outros cinco (CONSTRUINDO 

UMA SEMENTEIRA; Construindo um livro de receitas: frutas pra que te quero; FRUTAS: 

da manga rosa quero o gosto e o sumo; A SALADA DE FRUTAS: Explorando as suas 

formas, tamanhos e sabores; FRUTAS: Será que nascem do supermercado? - A AULA DE 

CAMPO) que o tema central é frutas. Em relação aos conteúdos, a maioria deles aborda as 

características físicas das frutas e o quantos elas são importantes para o nosso corpo.  

Assim planos que tem como objetivo identificar letras do alfabeto, efetuar compras 

e classificar produtos podem ser repensados e reorganizados a fim cumprir com os objetivos 

sem a incitação ao consumo.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=32136
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=32136
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=13852
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=21403
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16132
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16132
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15785
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15788
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15788
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15789
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http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15782


 

 

Quanto às estratégias e os recursos mais utilizados nos planos em estudo temos: A 

transformação da sala de aula em um supermercado, trazendo rótulos e produtos usados; 

Observação de panfletos para a simulação de compras a partir de preços e produtos reais; A 

composição de listas de compras com produtos que os alunos mais gostam/consomem; 

Encorajamento do aluno a utilizar dinheiro e estabelecer relações com os produtos; 

Sabendo que a experiência de visitar o supermercado está presente em 10 planos, 

podemos perceber que há ensinamentos explícitos a partir de tais atividades. Isso nos faz 

pensar e problematiza forma como os sujeitos escolares estão sendo encorajados a ter 

independência dentro do ambiente e a ver e entender como ele funciona, desde a disposição 

dos produtos até a verificar o troco no caixa, como por exemplo: 

Figura 7 - Plano de aula "compras no supermercado" (BRASIL, 2010) - Portal do 

Professor/MEC 

 

Schor nos afirma que “as crianças estão se tornando compradoras cada vez mais cedo 

[...]  aquelas entre 6 e 12 anos visitam as lojas duas a três vezes por semana e colocam no 

carrinho de compras seis itens a cada visita”. Em outras palavras, este público já tem uma 

determinada noção da sociedade do consumo e ao retratar tais práticas no ambiente escolar 

estamos reafirmando a ideia de que eles podem ser independentes nesse ambiente, de forma 

que estamos os orientando para isso. 

Ainda, podemos perceber que compra, venda e dinheiro são questões abordadas 

desde a Educação Infantil. Destaca-se dentre ela a compra como uma das palavras que mais 

aparecem, fazendo parte de muitos dos objetivos dos planos. Por conseguinte, temos venda 

e dinheiro que estão relacionadas de forma explicita com o primeiro. Uma vez que os planos 

retratam a prática do supermercado e que uma de suas atividades principais consiste na 

simulação do mesmo, vemos que não há compra sem venda e sem dinheiro. Nesta 

perspectiva, notamos que a simulação do supermercado no espaço da escola tem oferecido 

ferramentas que capacitam os sujeitos escolares para o trânsito na sociedade de consumo.  

  O que causou inquietação, ao observar os planos de aula veiculados pelo Portal do 

Professor/MEC foi de que a hipótese inicial da pesquisa surgiu do entendimento de que a 

prática do supermercado em aula estaria sento utilizada para o ensino, principalmente, da 

matemática, com enfoque para os números decimais. Ao longo do estudo, vimos que apenas 



 

 

o plano “Vamos ao supermercado!!!– contextualizando as operações fundamentais 

envolvendo números decimais” (BRASIL, 2013) é destinado a isso.  

Portanto, é de grande importância perceber que a prática do supermercado está sendo 

utilizada, principalmente, para incentivar o consumo. Passando muitas vezes despercebida 

por alunos e professores, que a cada dia estão inserindo e sendo inseridos mais e mais jovens 

na esfera do consumo.  

 

Considerações finais 

Este trabalho teve como objetivo analisar a prática pedagógica do supermercado para 

verificar como ela é abordada e quais aspectos podem acarretar na formação do sujeito. Desta 

forma, ao analisar os planos de aula com a palavra “supermercado” verificamos que a 

maioria dos planos tem como objetivo familiarizar o aluno com o ambiente e ensiná-lo a 

como efetuar compras e reconhecer produtos e rótulos.  

Ao identificar as palavras que mais apareciam nos objetivos, vimos que a maioria 

delas refere-se à prática do consumo. Levando em consideração que, alguns dos planos 

tinham como o objetivo a alfabetização, leitura e oralidade é oportuno destacar, que pode-se 

utilizar outros tipos de textos e objetos para o mesmo propósito.  

Assim é possível verificar que há atividades alternativas a prática do supermercado 

e que podem alcançar os mesmos objetivos de forma a não coloca o consumo como temática 

central. E que se deve tomar cuidado ao realizar essa prática, tendo em vista que existem 

muitos ensinamentos implícitos a ela, pois o aluno poderá se familiarizar ao ambiente e se 

tornar, ainda mais, seguro e independente ao visita-lo, estimulando-o a observar as marcas e 

preços reafirmando a ideia de que a marca está associada a significados.  

Cabe ressaltar e problematizar qual o tipo de sujeito que poderá se formar a partir 

dessa prática, considerando que desde pequenos, eles estão expostos ao mercado e ao 

ambiente do consumo, vendo que tudo pode ser obtido através de um clique.  

Por consequência, o sujeito que integra a sociedade movida a desejos, informações 

de fácil acesso, tudo muito fluído, estará cada vez mais sendo parte integradora de nossas 

escolas. No entanto, nós professores e futuros professores precisamos conhecer os alunos 

que transitam na escola, para podermos melhor desenvolver nossa prática docente. 

Contudo, não queremos criticar ou preconizar tal prática, estamos problematizando-

a para que seja possível observar a produção que tal prática pedagógica tem acionado nos 

sujeitos escolares.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49736
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49736


 

 

Para pesquisas futuras é possível pensar como os desejos para o consumo se 

estabelecem em nós. Em outras palavras, podemos verificar se é possível estabelecer 

algumas práticas ou estratégias que nos conscientizem sobre o consumo e as 

problematizemos.  E, por fim, é possível pensar se há uma maneira certa de consumir e se 

ela pode ser ensinada nas escolas. Quais critérios podem ser validados e como isso pode ser 

feito? O consumo é um tema muito amplo e abrangente, sendo que já faz parte de todos nós, 

independente da classe social, todos estão sujeitos a consumir, seja o que for.   
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Eixo 7: Inclusão e diferenças 
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RESUMO 

Na perspectiva dos Estudos Foucaultianos em Educação, as análises realizadas nesta pesquisa 

compreendem os cursos de formação docente como um dos reguladores das condutas e das práticas, 

pois, além de recomendarem aos futuros professores o que fazer, como fazer e onde fazer, também 

descrevem as características esperadas desses sujeitos; um processo de governamento, de condução 

das condutas e de exercício de poder. Entendendo-se que os sujeitos e as práticas são partes de um 

regime de verdade que constrange os indivíduos, é possível pensar que as escolhas realizadas pelas 

Universidades, expressas no perfil dos egressos e nos objetivos dos cursos, também respondem a 

esse regime de verdade. Nessa esteira de pensamento este trabalho analisou a ressonância de políticas 

inclusivas para pessoas com deficiência no Brasil em relação aos perfis de egressos e objetivos dos 

cursos de formação inicial de professores de Educação Física das universidades federais gaúchas. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram analisados os Projetos Pedagógicos, em vigor no ano 

de 2016, dessas universidades: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de 

Pelotas, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande e Universidade 

Federal do Pampa. A análise, de um modo amplo, mostrou a ressonância de políticas inclusivas nos 

perfis dos egressos e objetivos dos cursos possibilitando, dentre outros aspectos, reflexões sobre a 

constituição de um tipo de sujeito professor.  

 
Palavras-chave: Currículo – Inclusão – Educação Física 

 

PONTOS INICIAIS 

A inclusão é um assunto presente nos mais diversos setores da nossa sociedade. 

Multiplicam-se, cotidianamente, leis, decretos, políticas públicas, propagandas midiáticas, 

debates acadêmicos e discussões sociais que envolvem o tema. Há uma proliferação 

discursiva em torno da inclusão que, cada vez mais, está na ordem do discurso 

(FOUCAULT, 2008). Inicialmente tais ações, debates, e produções de artefatos eram 

visíveis para aqueles sujeitos considerados como “o outro da relação”, ou seja, para aquele 

que deveria ser incluído. Contudo, é preciso considerar que as estratégias que procuram 

mobilizar a inclusão são dirigidas para todos e não apenas para aqueles considerados 

excluídos.  

Nessa perspectiva, compreende-se que as políticas de inclusão, além de aproximar 

e incluir os desvios e gerenciar aqueles vistos como riscos, também intentam governar a 

todos. Essas políticas, muitas vezes, dirigem-se muito mais àqueles que não eram 

considerados um risco — num determinado aspecto, pois em outro talvez fossem —, 
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constituindo modos de agir e de pensar, do que àqueles que seriam comumente considerados 

alvos das políticas inclusivas. Tal consideração ajuda a iniciar uma problematização, que 

será desenvolvida neste trabalho e que considera o professor um dos alvos mais profícuos 

dessas políticas. Embora os professores não estejam sob o risco calculado da exclusão, talvez 

sejam os mais atingidos pelas políticas de inclusão, pois a eles se dirigem muitas ações que, 

por exemplo, buscam tornar a sociedade e a escola afinadas com os saberes inclusivos. 

Esta pesquisa, desenvolvida no âmbito dos Estudos Foucaultianos em Educação, 

entra nessa questão, tematizando as políticas inclusivas em voga na Contemporaneidade e 

os seus enredos com a formação de professores de Educação Física. Implicada numa 

compreensão de políticas inclusivas como manifestação da governamentalidade do Estado 

Moderno, que “buscam atingir resultados junto à população que está sob o risco (calculado) 

da exclusão, a partir de um esforço mínimo de poder (biopoder)” (LOPES, 2011, p. 9) e no 

entendimento de que os cursos de formação docente são reguladores das condutas e das 

práticas docentes, surge esta pesquisa que procura olhar para a relação entre as políticas 

inclusivas e a formação daqueles que, num primeiro momento, não seriam os alvos da 

inclusão.  

Sobre a formação docente, considera-se que, além de recomendarem aos futuros 

professores o que fazer, como fazer e onde fazer, os cursos de formação também descrevem 

as características esperadas desses sujeitos, manifestando-se como um processo de 

governamento, de condução das condutas e de exercício de poder. Assim, esta pesquisa se 

propõe a analisar e a problematizar a ressonância de políticas inclusivas para pessoas com 

deficiência no Brasil que estão presentes nos perfis de egresso e nos objetivos dos cursos de 

formação inicial de professores de Educação Física das universidades federais gaúchas. 

A escolha e a reunião de materiais buscou ampliar o debate sobre as ressonâncias 

do movimento de inclusão na formação e na constituição dos professores de Educação Física 

na Contemporaneidade.  Compuseram o conjunto de materiais desta pesquisa os atuais 

Projetos Pedagógicos dos cursos de formação em Educação Física das seguintes 

Universidades Federais gaúchas, destacando-se o perfil do egresso e o objetivo do curso, 

disponíveis em seus respectivos sites: Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 

Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade 

Federal do Rio Grande; Universidade Federal do Pampa. Essas universidades foram 

escolhidas por compreender que as análises desses cinco importantes cursos seriam 

interessantes para a problematização proposta. Ressalta-se que, no momento da pesquisa, 



 

 

essas eram as universidades federais gaúchas que possuíam o curso de Educação Física. A 

análise parte da compreensão de currículo e avança para problematizar como são colocadas 

em funcionamento estratégias que conduzem condutas num exercício da 

governamentalidade atual, compreendida como “o encontro entre as técnicas de dominação 

exercidas sobre os outros e as técnicas de si” (FOUCAULT, 1994, p. 2). 

 

UM OLHAR PARA O CURRÍCULO 

Silva (2001), na obra Documentos de Identidade, problematizou as diferentes 

teorias do currículo. Na abordagem do autor, as teorias do currículo estão implicadas na 

produção do próprio conceito, inventando-o, ao mesmo tempo em que o descrevem. Entre 

as primeiras abordagens de uma teoria do currículo, o autor destaca os estudos realizados 

nos anos 1920 nos Estados Unidos num contexto de processos imigratórios, industrialização 

e massificação da escolarização. Tais estudos pensavam o currículo como um modo de 

racionalização de resultados educacionais rigorosamente planejados e medidos. Seria uma 

teoria tradicional de currículo centrada em questões técnicas de como transmitir 

conhecimento e saberes dominantes já selecionados e considerados inquestionáveis. Na 

década de 1960, no contexto de transformações e de movimentos revolucionários de direitos 

civis, de independência das antigas colônias europeias e de protestos estudantis na França e 

contra a guerra no Vietnã, surgem teorizações que problematizam a estrutura educacional 

tradicional. São as teorias críticas do currículo que “efetuam uma completa inversão nos 

fundamentos das teorias tradicionais” (SILVA, 2001, p. 29), deslocando a preocupação do 

como fazer para pensar em o que o currículo faz. Iniciadas na obra de Louis Althusser, no 

ensaio A ideologia e os aparelhos ideológicos (1970), formando as bases para as críticas 

marxistas da educação, essas teorias constituíram-se como um conjunto de trabalhos e textos 

que ainda estão presentes na teorização curricular, questionando, dentre outras coisas, um 

determinismo econômico (SILVA, 2001).  

Ainda de acordo com Silva (2001), é a questão do poder que vai separar as teorias 

tradicionais das críticas e das pós-críticas do currículo. As teorias pós-críticas, por sua vez, 

estendem a compreensão dos processos de dominação evidenciados nas teorias críticas, pois 

analisam a “dinâmica de poder envolvida nas relações de gênero, etnia, raça e sexualidade” 

(SILVA, 2001, p. 146). Do mesmo modo, ao problematizarem a verdade dentro de um 

entendimento daquilo que se considera verdade, as teorias pós-críticas tornam o campo 

social ainda mais politizado. Nesse contexto, após as teorias críticas e pós-críticas do 



 

 

currículo, não se pode pensar o currículo somente pelos conceitos de ensino e eficiência ou 

pelas grades curriculares, mas analisar as relações poder-saber que se estabelecem e seus 

efeitos na subjetividade dos distintos sujeitos. 

 

O currículo é uma invenção social como qualquer outra. [...] Em 

determinado momento, através de processos de disputa e conflito social, 

certas formas curriculares — e não outras — tornaram-se consolidadas 

como o currículo. É apenas uma contingência social e histórica que faz 

com que o currículo seja dividido em matérias ou disciplinas, que o 

currículo se distribua sequencialmente em intervalos de tempo 

determinados, que o currículo esteja organizado hierarquicamente... 

(SILVA, 2001, p. 148).  

 

Nos trabalhos de Veiga-Neto (2002; 2006; 2008, 2008a, 2014), encontram-se 

importantes colaborações no que tange às discussões sobre currículo. Entendido como um 

artefato cultural inventado há pouco mais de quatro séculos para colocar ordem na educação 

escolar, o currículo funcionou como maquinaria disciplinar, uma máquina espaço-temporal 

a formar e a formatar indivíduos disciplinares. Sua invenção está relacionada com um 

embate nos primórdios da Modernidade ― “entre duas frentes: uma delas, um pouco mais 

antiga, a frente a favor do plano da imanência; a outra, a frente a favor do plano da 

transcendência” (VEIGA-NETO, 2008a, p. 4). Para o autor, por ser um artefato baseado na 

disciplina, na ordem e na representação, o currículo identificava-se com o plano da 

transcendência, colocando-se em oposição à imanência. A partir das contribuições de Michel 

Foucault, para Veiga-Neto, “a disciplina aplicada no eixo do corpo traz, como resultado, a 

criação de corpos dóceis e, em consequência, almas dóceis, sujeitos dóceis. Como eu tenho 

argumentado, no eixo dos saberes a disciplina produz o mesmo efeito” (VEIGA-NETO, 

2014, p.1). É na articulação entre o eixo do corpo e o eixo dos saberes que se inventa, se 

dissemina e se consolida um tipo de sujeito: o sujeito moderno. Assim, o currículo não deve 

ser entendido e problematizado numa dimensão reduzida à epistemologia tradicional ou 

numa dimensão restrita a qualquer ideologia, seja ela de matriz política, econômica, cultural 

ou filosófica. “Ele deve ser pensado a partir de complexas miradas sobre o social; miradas 

ao mesmo tempo panorâmicas e focais, abrangentes e específicas, disciplinares e 

transdisciplinares, macroscópicas e microscópicas” (VEIGA-NETO, 2014, p. 1).  

Ainda para Veiga-Neto (2008a), o currículo e o conjunto de práticas escolares estão 

em crise, bem como aquilo que se diz e se teoriza sobre eles. Fundamental na elaboração de 

um modo de conceber a educação e na constituição de um tipo de sujeito, hoje atravessado 



 

 

por uma racionalidade neoliberal que clama por sujeitos flexíveis, empresários de si e 

autorregulados, a concepção de currículo considerada hegemônica entra em crise. Essa crise 

dá-se justamente pela não-consolidação de um projeto moderno em um mundo cada vez mais 

imerso nos pressupostos de uma racionalidade neoliberal.  

Na Contemporaneidade, o currículo continua a ter um papel decisivo na 

individuação. Mas agora ele opera não tanto pela via do poder disciplinar, 

mas por dispositivos de controle, normatização e normalização. Portanto, 

o currículo continua envolvido no engendramento, difusão e legitimação 

de um novo tipo de sociedade, agora povoada por novas subjetividades 

cada vez mais flexíveis, líquidas, voláteis, inacabadas, cosmopolitas e 

performativas. (VEIGA-NETO, 2014, p. 3).  

 

Na percepção de que os sujeitos dóceis estão se deslocando para sujeitos flexíveis 

— embora não seja uma substituição, mas mudança de ênfase —, na esteira da racionalidade 

em que vivemos, destaca-se a importância de se realizarem análises sobre o currículo que 

considerem essas questões e as relações saber-poder-verdade do cenário em que o currículo 

está inserido. Trata-se de um currículo como artefato que colocou em funcionamento um 

poder disciplinar e constituiu um tipo de sujeito, mas também um currículo que está à 

disposição e posto em circulação como uma estratégia biopolítica de normalização a serviço, 

sempre, da segurança da população, um exercício de governamentalidade.  

Embasadas por essa discussão e compreensão de currículo, foram realizadas as 

análises dos projetos pedagógicos dos cursos de Educação Física das Universidades Federais 

gaúchas com o intuito de identificar as possíveis ressonâncias das políticas de inclusão sobre 

a atual formação inicial dos professores. O olhar para a seleção de documentos que compõem 

os cursos de Educação Física das Universidades gaúchas esteve pautado num entendimento 

de currículo como ferramenta. Essa é uma estratégia pela qual é possível enxergar os efeitos 

de uma racionalidade na constituição de tempos, espaços, saberes, poderes e sujeitos.  

 

REFLEXÕES SOBRE O PERFIL DO EGRESSO 

Baseado na compreensão de currículo como um artefato, uma ferramenta, este 

trabalho analisou a ressonância de políticas inclusivas para pessoas com deficiência no Brasil 

nos perfis de egressos dos cursos formação inicial de professores de Educação Física das 

universidades federais gaúchas. Abaixo seguem quadros com o resumo do que foi 

encontrado. 

Quadro 1: UFRGS-Licenciatura 



 

 

PERFIL DO 

EGRESSO: 

O Licenciado em Educação Física da UFRGS é o professor que planeja, 

organiza e desenvolve atividades de ensino referentes às práticas 

corporais sistematizadas na Educação Básica, na Educação de Jovens e 

Adultos e em ambientes extra-escolares. Elabora e analisa materiais 

didáticos e projetos curriculares pertinentes à Educação Física Escolar. 

Realiza ainda pesquisas em Educação Física, coordena e supervisiona 

equipes de trabalho em ações e programas que tematizem as práticas 

corporais sistematizadas dentro e fora da escola. Em sua atuação, prima 

pelo desenvolvimento do educando, incluindo sua formação ética, a 

construção de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico. 

 

ÁREAS DE 

ATUAÇÃO: 

Diferentes níveis e modalidades de ensino (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Educação Inclusiva), bem como em 

ambientes educacionais extra-escolares (escolas esportivas, projetos 

sociais esportivos, serviços privados de orientação de práticas 

corporais, serviços de saúde pública, serviços de recreação e lazer e 

outros similares). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 2: UFSM – Licenciatura 

PERFIL DO 

EGRESSO: 

O profissional egresso do curso de Educação Física Licenciatura Plena 

da UFSM estará habilitado para atuar na Educação Básica (Instituições 

públicas e privadas de Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Superior; 

Instituições, Entidades ou Órgãos que atuam com Populações 

Especiais); Secretarias municipais, estaduais e nacionais voltadas à área 

da Educação Física. 

 

ÁREAS DE 

ATUAÇÃO: 

Educação Básica e Superior ou órgãos e entidades que atuem com 

populações especiais. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 3: UFPEL – Licenciatura 



 

 

PERFIL DO 

EGRESSO: 

No contexto onde se focaliza uma nova estrutura de formação, com 

abertura para diferentes correntes e enfoques da Educação Física 

escolar, o acadêmico deve estar aberto para um horizonte maior de 

responsabilidades diante do conhecimento e da educação. A figura dos 

alunos de dentro desse processo constitui um elemento fundamental, 

onde seja priorizada a discussão, a reflexão e necessariamente o 

comprometimento com sua formação. Como princípios gerais de 

formação acadêmica, têm-se: - Capacidade de intervenção com a 

Educação Física na Educação Básica; - Conhecimento das diferentes 

estratégias de intervenção; - Discernimento para estabelecer suas 

formas de trabalho; - Atitude ativa e de participação com 

desenvolvimento do espírito colaborativo; - Atitude investigativa e 

predisposição para o estudo; - Atitude colaborativa e competente no 

tratamento das práticas educacionais cotidianas; - Desenvolvimento de 

espírito crítico-reflexivo e cidadania. Acena-se para um programa 

curricular que leve em conta o conjunto de competências específicas 

visando ao diagnóstico, ao planejamento, à seleção de conteúdos, ao 

ensino e à avaliação em diferentes níveis de escolarização, na Educação 

Infantil, nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio. 

 

ÁREAS DE 

ATUAÇÃO: 

O curso de Licenciatura em Educação Física da ESEF-UFPel objetiva 

a formação de professores para trabalhar na Educação Física escolar. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

Quadro 4: FURG-Licenciatura 

PERFIL DO 

CANDIDATO: 

Intenção de ser professor de Educação Física, a partir de uma 

formação sólida na área pedagógica, com aprofundamento na 

docência e na atuação escolar. Disponibilidade para o exercício 

indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão, visando à 

produção de conhecimento.  Interesse pelo estudo das diferentes 



 

 

manifestações e expressões da cultura corporal humana - jogos, 

ginásticas, esportes, lutas e danças - em relação com as demais áreas 

do conhecimento. 

COMPETÊNCIA 

E 

HABILIDADES 

Dominar os conhecimentos específicos da Educação Física, aliados a 

uma formação geral. Participar, assessorar, coordenar, liderar e 

gerenciar equipes multiprofissionais de discussão, de definição e de 

operacionalização de políticas públicas e institucionais nos campos  

da saúde, do lazer, do esporte, da educação, da segurança, do 

urbanismo, do ambiente, da cultura, do trabalho, entre outros. 

Acompanhar as transformações acadêmico-científicas da Educação 

Física e de áreas afins, mediante a análise crítica da literatura 

especializada, com o propósito de contínua atualização e produção 

acadêmico-profissional. Utilizar recursos da tecnologia da 

informação e da comunicação, visando a ampliar e diversificar as 

formas de interagir com as fontes de produção e de difusão de 

conhecimentos específicos da Educação Física e de áreas afins 

O 

PROFISSIONAL 

Licenciado em Educação Física.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 5: UNIPAMPA 

PERFIL DO 

EGRESSO: 

O professor licenciado em Educação Física formado pela UNIPAMPA 

estará habilitado para conhecer, planejar e intervir nas diferentes 

manifestações e modalidades (esportes, ginástica, lutas, dança, jogos) 

culturais do movimento humano, tendo como pressuposto o 

reconhecimento das dimensões política, social e ética do seu fazer 

pedagógico.  

Para tanto, deverá ser capaz de compreender a realidade sociocultural 

em que se dará sua atuação, respeitando características regionais e 

identificando interesses e necessidade reais, a fim de estabelecer 

processos de ensino e aprendizagem que proporcionem aos cidadãos 

sob sua responsabilidade pedagógica a inserção crítica e criativa como 

atores e autores da sua própria cultura de movimento. Assim, é 



 

 

necessário que a formação profissional do professor acompanhe as 

transformações acadêmico-científicas e socioculturais da Educação 

Física e áreas afins. 

 

ÁREAS DE 

ATUAÇÃO: 

O campo de atuação profissional compreende as diversas instâncias 

educacionais institucionais que comportam a Educação Física como 

componente curricular e/ou prática social pedagógica, notadamente a 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental, Ensino Médio, a Educação 

Profissional, a Educação de Jovens e Adultos, de portadores de 

necessidades especiais, espaços de atendimento à criança e ao 

adolescente em situação de risco social e outros ambientes 

socioeducativos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os quadros acima, que sintetizam os pontos destacados na análise dos matérias 

disponíveis nos sites, ajudam a mostrar aspectos considerados relevantes neste estudo. 

Especialmente, as ressonâncias do movimento de inclusão — e a compreensão de inclusão 

— na formação inicial de professores de Educação Física. Para tanto, algumas expressões 

representativas da análise empreendida podem ser ressaltadas nos excertos. Tais destaques 

foram organizados em três pontos para discussão: o que e onde os professores devem/podem 

trabalhar, as características que o professor deve ter e as conexões entre com as políticas de 

inclusão para pessoas com deficiência. 

Inicialmente, destacam-se os lugares de atuação do professor. Os cursos de 

Licenciatura recomendam que os professores atuem na Educação Física Escolar, na 

Educação Básica e ainda fora e dentro do espaço escolar. Suas práticas devem reunir um 

trabalho com a cultura corporal de movimento e com as práticas corporais sistematizadas. 

As práticas desenvolvidas podem abranger aspectos da prática da cultura corporal de 

movimento, o esporte e a atividade física e ao lazer, além de intervir nos campos 

profissionais, conhecendo-se qual tipo de intervenção realizar.  

Para isso, são descritas as características que o professor deve ter. Ele deve ser ético, 

autônomo, crítico, reflexivo, cidadão, ativo, participativo e colaborativo e ter atitude 

investigativa. Mais ainda, deve ter saberes para unir a teoria e a prática, criar situações 



 

 

transformadoras e acompanhar o desenvolvimento da sua área e de outras áreas. Na 

perspectiva de pensar a Universidade como uma das instituições que desempenham a função 

de subjetivar sujeitos, pode-se notar que está sendo exigido um sujeito menos dócil e mais 

flexível, e cada um “aprende ‘naturalmente’ a investir em si mesmo, a ser flexível e 

produtivo, a exercer suas próprias escolhas e a competir” (VEIGA-NETO, LOPES, 2016, p. 

1). 

Além desses pontos, é possível ver conexões entre o movimento de inclusão para 

pessoas com deficiência e os cursos. Destacam-se indicações para o egresso desenvolver 

trabalhos que envolvam populações especiais, tanto na Educação Básica quanto fora dela, 

considerar o trabalho com alunos com necessidades especiais, atuar na Educação Inclusiva 

ou em órgãos e entidades que atuem com populações especiais, atender portadores de 

necessidades especiais e atuar em espaços de atendimento à criança e ao adolescente em 

situação de risco social. Nota-se um direcionamento, da maioria dos cursos, para que o 

professor trabalhe, conheça e desenvolva sua prática em prol do movimento de inclusão.  

Um movimento que, ao tomar a inclusão como verdade, atua num gerenciamento dos 

considerados sob risco em operações de normalização dos sujeitos. 

Os cursos de formação podem ser tidos como reguladores das condutas e das 

práticas docentes, pois, além de recomendarem aos futuros professores o que fazer, como 

fazer e onde fazer, também descrevem as características esperadas desses sujeitos — um 

processo de governamento, de condução das condutas e de exercício de poder. Entendendo-

se que os sujeitos e as práticas são partes de um regime de verdade que constrange os 

indivíduos (FOUCAULT, 2011), é possível pensar que as escolhas realizadas pelas 

Universidades — do que irá compor seus cursos, do perfil dos egressos, dos objetivos e das 

disciplinas — também respondem a esse regime de verdade. Para Aquino (2012), estaríamos 

vivendo uma espécie de “jogo do expert”, que ocorre pela ação de: 

[...] inculcação de ideais transcendentes que, repetidos à exaustão, se 

reduzirão a slogans do tipo: o dever/direito de desenvolver-se; a 

construção de uma vida melhor; o aprender a aprender etc. Slogans 

de vocação empreendedorística que a todos abarcariam, remetendo 

as existências escolares a um (auto)patrulhamento eterno e, por 

extensão, a um endividamento mais que voluntário: autoimpingido, 

autogerido e retroalimentador. Eis aí o ponto exato em que o jogo do 

expert justapõe-se ao jogo da cidade, uma vez que os processos de 

governamentalização educacional não se restringiriam ao âmbito 

escolar, embora dele jamais abram mão (AQUINO, 2012, p. 10 — 

grifos do autor).  



 

 

 

A perspectiva do autor reforça a ideia de que o papel das instituições está voltado 

para o processo de governamentalização educacional. Nesse sentido, os processos de 

formação docente, ao estarem imersos numa determinada ordem discursiva e, ao mesmo 

tempo, respondendo a determinados preceitos governamentais — por decretos, leis, 

regulamentações, etc. —, podem ser compreendidos como um lugar no qual circulam saberes 

de ordem governamentalizadora. Além disso, a Universidade, por estar inserida nesse regime 

de verdade, também se inclina a essa verdade. Quando são escolhidos determinados saberes 

e práticas como válidos e outros ficam à margem, de certo modo, também se está 

respondendo a uma ordem discursiva, a um regime de verdade. Para fins deste trabalho, ao 

perceber-se que são colocados nos Planos Pedagógicos dos cursos de Educação Física 

saberes da ordem das políticas de inclusão e que se exigem do professor determinadas 

características, novamente se está respondendo a determinado regime de verdade. A relação 

poder-saber-verdade está presente nessa operação. Junto a essa vontade 

governamentalizadora imanente às práticas educacionais atuais, temos um “controle social 

de amplo espectro e em larga escala, baseado na conformação voluntária dos cidadãos a 

determinados imperativos de teor autogestionário, sempre com vistas à incorporação de 

modos de vida mais salutares, mais inclusivos, mais produtivos” (AQUINO, 2012, p.1 — 

grifos do autor).  

Nas análises, é possível ver a ênfase dada para atividades e saberes que tratam da 

inclusão de pessoas com deficiência ou dos chamados grupos especiais. Evidencia-se uma 

necessidade de conhecer os processos inclusivos na escola e fora dela, promover e atuar 

colaborativamente entre as áreas e com os outros profissionais, integrar e incluir os diversos 

sujeitos nas atividades e compreender a dinâmica das políticas sociais. Importa dizer que os 

saberes não são isentos de intenções e de efeitos de poder, mas, ao contrário, estão vinculados 

ao poder. Pode-se, assim, pensar que “o poder está inscrito no interior do currículo” (SILVA, 

2005, p. 197). Dessa forma, quando escolhemos colocar os saberes das políticas inclusivas, 

materializados sob a forma de disciplinas ou de regulamentações, nos currículos dos cursos 

de Educação Física, estamos realizando escolhas que possuem intrínseca relação com 

operações de poder. 

A partir dessas reflexões é possível pensar que os pressupostos da inclusão estão na 

formação inicial de professores de Educação Física. Com isso, não tenho a pretensão de 

afirmar que todas as disciplinas ou a maioria das disciplinas dos cursos responderiam a 



 

 

políticas inclusivas, mas de mostrar a ressonância de saberes que atendem a esse fim, já na 

proposição dos cursos. Sabe-se também que muitas das entradas desses saberes são 

realizadas a partir de uma reivindicação e de uma propagação de direitos de minorias, 

todavia, direitos e reivindicações capturados pelo Estado que lança mão para exercício de 

um modo de governar. Como uma operação de governo, as reivindicações passam a fazer 

parte do rol de estratégias que compõem as políticas inclusivas, tornando-se manifestações 

da governamentalidade do Estado. Nessa compreensão, pode-se dizer que muitos dos cursos 

de Educação Física das Universidades Federais gaúchas, de acordo com seus perfis de 

egressos e objetivos ano de 2016, possuem saberes da ordem das políticas inclusivas. Além 

disso, ao partir para uma análise mais detalhada, percebe-se que mesmo aqueles — como é 

o caso da UFPEL e da FURG — que não trazem explicitamente tais questões em seus perfis 

e objetivos, ao analisarmos as disciplinas presentes nos cursos, também notamos essa 

presença.  

A essa discussão, incorporo aspectos que dizem respeito ao currículo compreendido 

como um artefato que coloca em funcionamento um modo de conduzir condutas, uma 

estratégia biopolítica, um exercício da governamentalidade. Nesse sentido, ao serem 

dispostos certos saberes nos cursos de formação de professores, também é colocado em 

funcionamento um modo específico de condução de condutas que responde a esses saberes, 

numa operação biopolítica que se destina a conduzir a população.  

Nessa perspectiva e considerando que a inclusão não está restrita às instituições, 

mas se estende aos indivíduos que circulam, destaca-se a necessidade de que as estratégias 

de controle estejam ainda mais refinadas — um currículo contingente, volátil, que se dirige 

a esse sujeito que se pretende normalizar, a esse sujeito aprendente por toda a vida, a esse 

cosmopolita inacabado. Para Silva (2005), uma democracia liberal está baseada no 

pressuposto do autogoverno dos indivíduos, em que o controle externo da conduta — 

tecnologias de dominação — se combina com o autocontrole — tecnologias do eu —, 

produzindo um sujeito autogovernável. “A produção desse sujeito autogovernável é 

precisamente o objetivo da ação de instituições, [...] se para governar é preciso conhecer os 

indivíduos a serem governados, para se autogovernar-se é necessário conhecer-se a si 

próprio” (SILVA, 2005, p. 192). Compreende-se assim que os cursos de Educação Física 

das Universidades Federais gaúchas também podem ser considerados como artefatos que 

ensejam conduzir as condutas dos alunos, futuros professores, para que estes sejam 

professores que conheçam estratégias consideradas inclusivas.  



 

 

 

PARA PENSAR O SUJEITO PROFESSOR 

A análise dos perfis, de um modo amplo, mostrou a presença, ou a ressonância, de 

políticas inclusivas na formação de professores de Educação Física das universidades 

federais gaúchas, possibilitando, dentre outros aspectos, reflexões sobre a constituição de 

um tipo de sujeito professor. Pode-se compreender também que os processos de formação 

docente, ao estarem imersos numa determinada ordem discursiva e, ao mesmo tempo, 

respondendo a determinados preceitos governamentais —decretos, leis, regulamentações —

, podem ser compreendidos como um lugar no qual circulam saberes de ordem 

governamentalizadora, numa relação poder-saber-verdade. 

Veiga-Neto e Lopes (2016) destacam que, nas últimas décadas, as práticas 

educacionais, entre elas as da Universidade, vêm mudando profunda e rapidamente. Para os 

autores, ao mesmo tempo em que as pedagogias são centradas na livre escolha, no aprender, 

no aprender a aprender, no controle, na deslugarização e na performatividade, estimulam a 

flexibilidade, mas também incentivam os desempenhos performáticos, otimizando uma 

corrida entre todos e a corrida de cada um contra si próprio. Ao serem empreendedores de 

si, flexíveis, responsáveis e aptos a cuidar de si, esses sujeitos poderão, talvez, vir a ser 

inclusivos. Esse conjunto de características poderia auxiliar os professores a serem, cada vez 

mais, aptos e capazes de cuidar de si e dos outros, o que, nesta pesquisa, também estaria 

relacionado com a capacidade de capturar os outros e de gerenciar e controlar riscos. Ao 

mesmo tempo, compreende-se que essas operações contam com estratégias mais fluidas e 

refinadas, como as práticas que ensinam e conduzem os distintos sujeitos, onde quer que 

estejam. Tem-se um currículo proposto como um exercício biopolítico. 

A inclusão, tida como uma verdade de nosso tempo, está presente nos mais diversos 

lugares, governando e conduzindo cada um e todos. Desse modo, ao estar presente na 

formação de professores, também os governa e os conduz por refinadas estratégias e 

tecnologias que se agrupam, distribuem, ramificam e se conectam entre si. Tal movimento 

engloba, entre outros pontos, os currículos de formação de professores como um modo de 

constranger e constituir os sujeitos dentro da racionalidade neoliberal que tem a inclusão 

como uma de suas características. Assim, as políticas inclusivas que ressoam nos cursos de 

formação de professores de Educação Física são parte de um movimento, que pode ser 

nomeado de “inclusão como rede” (MACHADO, 2016) que engloba currículos, ações 

governamentais, sujeitos e práticas. Enfim, trata-se de um movimento, de uma rede que 



 

 

opera modos de subjetivação nos professores, tanto em suas formações iniciais quanto em 

suas práticas, parte da governamentalidade contemporânea. 
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RESUMO 
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado que investigou como os discursos da inclusão 

escolar, materializados em documentos oficiais, colocam em funcionamento estratégias de 

governamento que operam sobre os sujeitos normais. Foram analisados os discursos dos documentos 

produzidos pelo Ministério da Educação, sendo: O acesso de alunos com deficiência às escolas e 

classes comuns da rede regular (BRASIL, 2004); Projeto escola viva: garantindo o acesso e 

permanência de todos os alunos na escola (BRASIL, 2005); Educar na diversidade: material de 

formação docente (BRASIL, 2006). O aporte teórico utilizado se pautou nos estudos pós-

estruturalistas e as análises ocorreram por meio de duas unidades analíticas: 1. as estratégias de 

governamento direcionadas ao docente normal a partir da tríade convocação – sensibilização – 

condução; 2. as estratégias de governamento direcionadas ao discente normal a partir da tríade 

reflexão – simulação – colaboração. Este trabalho irá se deter na segunda unidade a partir dos três 

movimentos. No primeiro movimento observa-se que o discente normal é alvo de técnicas de reflexão 

que visam familiarizá-los com casos de pessoas que possuam alguma deficiência. No segundo 

movimento, é alvo de técnicas de simulação pautadas na lógica da diversidade que buscam despertar 

sentimentos de comoção pelas deficiências. No terceiro movimento observa-se a cultura da 

colaboração como outra forma de sensibilizar o discente normal à diversidade, visando uma 

convivência produtiva entre o sujeito normal e anormal. As análises mostram como essas atividades 

contribuem para naturalização da presença do outro e para o alargamento da noção de normalidade. 

 

Introdução 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado, que buscou investigar como 

os discursos da inclusão escolar, materializados em documentos oficiais, colocam em 

funcionamento estratégias de governamento que operam sobre os sujeitos normais. Nesta 

pesquisa compreende-se que os discursos da inclusão se proliferam na contemporaneidade 

cada vez mais, possuindo um caráter benevolente e salvacionista. Esses parecem marcar um 

momento em que é necessário se mobilizar por algo, que se apresenta como ideal, como uma 

verdade a ser efetivada em uma determinada época.  

Ao direcionar o olhar para esses discursos, percebo a importância de colocá-los sob 

suspeita, uma vez que compreendo que não há neutralidade nos mesmos. Os discursos que 

circulam em nossa sociedade pertencem a uma lógica discursiva mais ampla que os regula, 

definindo aquilo que será considerado verdadeiro, legítimo e aceito em nosso tempo. É esta 

lógica que determina um conjunto de regras que irão dar condições para o funcionamento do 

discurso e que vão controlar aquilo que pode ser dito. Mais do que expor certos significados 
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compreendo que tais discursos fabricam modos de ser e de pensar que correspondem a uma 

série de regras pertencentes à ordem discursiva de uma época como a nossa, que se encontra 

entrelaçada aos princípios neoliberais, gerando efeitos em cada sujeito da população.  

Por meio de palavras como igualdade, diversidade, tolerância e aceitação esses 

discursos são apresentados à sociedade com o objetivo de sensibilizá-la e convocá-la na 

busca por tornar efetiva a inclusão. Desta forma, entende-se que a inclusão tem funcionado 

como uma estratégia de governamento, ou seja, como ação ou ato de governar (VEIGA-

NETO, 2005) que permite os sujeitos agirem sobre os outros e sobre si, tornando-se agentes 

de execução da inclusão e sensíveis a presença do outro.  

A partir destes entendimentos, nesta pesquisa, foram analisados os discursos 

presentes nos documentos produzidos pelo Ministério da Educação, sendo: O acesso de 

alunos com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular (2004); Projeto escola 

viva: garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola (2005); Educar na 

diversidade: material de formação docente (2006). Como aporte teórico utilizou-se os 

estudos pós-estruturalistas. As análises foram construídas por intermédio de duas unidades 

analíticas: 1. as estratégias de governamento direcionadas ao sujeito  docente normal a partir 

da tríade convocação – sensibilização – condução; 2. as estratégias de governamento 

direcionadas ao sujeito discente normal a partir da tríade reflexão – simulação – colaboração. 

Neste trabalho, será apresentada a segunda unidade, onde irá ser explorado os três 

movimentos citados. 

 

1. Reflexão – Simulação – Colaboração: a tríade que age sobre o discente normal 

 

Ao analisar os documentos oficiais, foi possível perceber práticas discursivas que são 

direcionadas ao professor e que impõe claramente como os mesmos devem agir para 

sensibilizar os alunos normais à inclusão. Para dar conta da proposta inclusiva, observa-se, 

nos discursos analisados, que os docentes são interpelados por práticas discursivas que 

tendem a mobilizá-los por intermédio de orientações para o desenvolvimento de ações que 

garantam a continuidade da circulação dos anormais pelos mesmos espaços que os normais. 

Nestas práticas discursivas observa-se que, em alguns momentos, o professor é o objetivo 

de estratégias que visam conduzir a sua conduta através da autocondução e, em outros, 

instrumento para agir sobre o comportamento dos discentes normais.  Ou seja, nestes 

documentos, as ações inclusivas não se dão diretamente sobre os discentes normais. Eles 



 

 

tornam-se alvos de tais ações, por meio de um processe de governamento em cadeia. Este, 

conforme aponta Klein (2017, p. 77), se constitui enquanto 

 

[...] um processo de governamento (condução das condutas) que se instala a partir 

de um fim específico [...] e atua de forma descendente, a partir do poder em uma 

instância a nível macro [...] desdobrando-se, acoplando-se e incorporando as 

demais instâncias, até chegar ao nível micro [...], onde está a finalidade do seu 

exercício. É o nível micro que responderá [ou não] à finalidade da cadeia, que se 

instala agora no sentido ascendente, funcionando de forma idêntica, até retornar 

ao nível macro, onde se instituiu. O governamento em cadeia não pode ser 

entendido de forma linear, e sim, de forma rizomática, pois, a cada instância 

formam-se novas cadeias, algumas micro-cadeias para garantir que o poder chegue 

até as extremidades.  
 

Entendo deste modo que os discursos em questão produzem essa espécie de efeito 

dominó sobre os sujeitos escolares, não se tornando necessário agir diretamente sobre os 

discentes normais para sensibilizá-los a inclusão, ainda que o objetivo seja alcançá-los. Tais 

discursos mostram que as ações de condução do trabalho docente são estratégias 

econômicas, pois qualificam esse profissional a conduzir a conduta do discente normal, 

permitindo que ele seja subjetivado a aceitar a inclusão através de investimentos mínimos 

de poder.  

Assim sendo, ao explorar os discursos que conduzem a prática docente evidencio a 

existência de uma tríade que age sobre o sujeito discente normal, composta por estratégias 

de reflexão, simulação e colaboração. Estas serão apresentadas por meio de três momentos. 

Passo assim, a explorar o primeiro deles, onde analiso as estratégias de reflexão que o 

professor é orientado a desenvolver com os alunos normais. Vejamos uma dessas estratégias: 

Conhecendo e tornando familiares os equipamentos 

AS COISAS QUE NOS AJUDAM 

Coloque numa caixa de papelão diversos objetos que usamos em nossas 

atividades e tarefas do dia-a-dia, como por exemplo, um par de escova de 

dentes, um par de óculos, uma chuteira, equipamentos de mergulho, uma 

régua, um capacete, talheres, etc. Inclua também alguns equipamentos 

usados por pessoas com deficiência: um aparelho auditivo, um livro em 

Braille, uma bengala longa, uma muleta, um aparelho ortopédico, etc. Reúna 

um pequeno grupo de alunos e peça a cada um deles que selecione e retire um 

objeto da caixa. Você pode incentivar uma discussão sobre como aqueles objetos 

podem ser úteis. Essa ideia é adequada principalmente para crianças pequenas, e 

tem por objetivo ajudá-las a perceber as limitações sob uma ótica mais positiva, 

por meio da familiarização com equipamentos de apoio usados por pessoas 

com deficiência.[...]Quando os objetos usados pelas pessoas com deficiência 

são intercalados com os objetos usados pelas pessoas sem deficiência, as 

crianças aprendem que, da mesma forma que elas usam a escova de dentes 

para fazer a tarefa de realizar a higiene bucal, as pessoas com deficiência 

visual usam o alfabeto Braille para ler e a bengala longa para se locomover; 

as pessoas surdas usam o aparelho para ouvir; as pessoas com deficiência 

física usam muletas para se locomover, etc.[...]Essa atividade pode ser 

complementada com uma outra, durante a qual as crianças escolhem um objeto 

usado por pessoas com deficiência e fazem um desenho de alguém que o esteja 



 

 

utilizando.[...]Geralmente, quando as crianças travam um primeiro contato com 

uma pessoa que usa um equipamento diferente, elas se sentem tão curiosas e 

atraídas por esse objeto estranho. Proporcione uma oportunidade para que os 

alunos conheçam cadeiras de rodas, próteses de membros, bengalas, muletas, 

botas, aparelhos ortopédicos e de surdez, bengalas para cegos, livros em Braille, 

regletes (objetos para escrever em Braille.). [...] Você pode pedir emprestados 

esses equipamentos a entidades e instituições de sua cidade e aos educadores 

especiais, os quais poderão ajudar você a conhecer mais sobre seu uso, assim como 

lhe dar noções da língua de sinais, etc. [...] O contato inicial das crianças com os 

equipamentos é interessante, pois ele permite que elas façam perguntas, que os 

toquem e que descubram o que são e para que servem, sem constranger ou 

prejudicar o usuário. Quando, posteriormente, pessoas com deficiência 

visitarem a escola, as crianças já estarão familiarizadas com os equipamentos 

e prestarão mais atenção à pessoa do que aos objetos que ela usa. (PROJETO 

ESCOLA VIVA, 2005, p. 11-12-13). 
 

A atividade de reflexão destacada é um exemplo de estratégia que faz parte do que 

compreendo como um movimento de aceitação, tolerância e respeito à diversidade. Para que 

os normais possam aceitar a presença do outro, é necessário que as diferenças existentes não 

lhes causem estranhamento. Em outras palavras, é preciso que a presença do outro seja 

naturalizada. Desta forma, entendo que ao orientar os professores a fazer uma reflexão junto 

aos alunos normais, esta atividade busca contribuir para o desenvolvimento do processo de 

naturalização das diferenças.  

Conforme é possível visualizar, a atividade de reflexão destacada acima propõem a 

aproximação e a familiarização dos alunos normais com casos e objetos utilizados por 

pessoas que possuam alguma deficiência. Por meio dela, pretende-se que os alunos normais 

estabeleçam uma relação de correspondência entre os objetos utilizados por pessoas com 

deficiência e os objetos úteis e necessários para a realização de ações corriqueiras, que fazem 

parte do seu dia-a-dia. Eles são, assim, estimulados a perceberem as familiaridades existentes 

entre o cotidiano do sujeito deficiente e as suas atividades diárias, bem como a exercerem 

atividades de autorreflexão, de modo a criar um conhecimento sobre si e sobre o outro. Nesse 

sentido essa atividade contribui para que os alunos normais visualizem as diferenças com 

naturalidade e é a partir dessa naturalização, à medida que os normais internalizam para si 

que “um aparelho auditivo é tão normal quanto uma escova de dentes”, que a noção de 

normalidade se amplia.   

Nessa atividade, observa-se que a “[...] inclusão passa a abarcar as relações 

interpessoais, além do estar junto (entendido como condição mínima necessária mas não 

suficiente para as ações de inclusão).” (LOPES; FABRIS, 2013, p. 70). As ações inclusivas 

desenvolvidas sobre os normais têm por objetivo tornar natural a presença do outro, isto é, 

buscam normalizar o anormal a partir da naturalização da 



 

 

 

[...] sua presença na população entre aqueles que compõem o gradiente social em 

que participa, o indivíduo, além de ser “tratado” a partir do referencial de 

normalidade oriundo da norma (normação), é quantificado e mostrado como mais 

um que está enquadrado em uma zona de normalidade determinada pela noção de 

inclusão. (LOPES; FABRIS, 2013, p. 46). 

 

A naturalização das diferenças faz com que a noção de normalidade se alargue, de 

modo a abarcar uma variedade de tipos e formas o que dá ensejo ao aparecimento das 

normalidades diferenciais. Estas podem ser entendidas como aquelas diferenças que ocupam 

o lugar da anormalidade, mas que são aceitas e vistas como naturais pelos sujeitos normais, 

a partir de ações pautadas pelo viés da diversidade, podendo transitar/circular por diversos 

espaços sociais, ocupando níveis de participação ou gradientes de inclusão.  

Observa-se assim, que embora os discursos destacados contribuam para a 

naturalização das diferenças e, por isso, com o alargamento da noção de normalidade, a 

fronteira entre normal e anormal permanece existindo, no entanto, com uma demarcação 

mais sutil. Um segundo conjunto de estratégias, que gostaria de destacar neste momento, 

reforça essa ideia. Trata-se das técnicas de simulação sugeridas aos professores para 

realizarem junto aos alunos normais, conforme veremos a seguir: 

 

COMO É SER UM DEFICIENTE VISUAL? 

Objetivo - Ajudar as crianças a perceberem como é precisar de ajuda e como 

oferecer e dar ajuda a uma pessoa com deficiência visual. 
Material - Vendas pretas para todo o grupo. 

Simulando as deficiências 

Procedimento - Divida o grupo em pares, sendo que enquanto uma criança 

representará a pessoa cega, a outra será o acompanhante. Após um certo tempo, a 

dupla deverá inverter os papéis, de forma que aquele que representou a criança 

cega, será agora o acompanhante, enquanto que aquele que foi o acompanhante, 

será agora a criança cega. Explique claramente que todos os alunos terão a 

oportunidade de vivenciarem os dois papéis: o de criança cega e o de 

acompanhante. [...] Explique que o papel do acompanhante é estar ao lado do cego 

para oferecer ajuda e dar essa ajuda quando for solicitada, ou aceita. Explique que 

é importante perguntar se ele precisa de ajuda e de que forma essa ajuda pode ser 

dada. Os pares serão orientados a realizar diversas atividades, tais como: ler um 

material escrito na biblioteca da escola, tomar água no bebedouro, pedir uma 

informação na secretaria, dar um passeio no pátio da escola, utilizar o banheiro, 

etc. 

Discussão - Em pequenos grupos formados pelos pares originais, discuta as 

seguintes questões: 

1._Como você se sentiu simulando uma pessoa com deficiência? 

2._Você acha que ficou mais atenta para perceber os sons e sentir os objetos? 

3._Como você se sentiu simulando o acompanhante? 

4._Como acompanhante quais as coisas que você fez para ajudar seu colega 

cego? 

5._Seu colega cego concorda com você? 

6._Você sentiu mudança na sua atitude quando estava vivenciando ser cego e 

quando estava sendo acompanhante? 



 

 

7._Qual a melhor forma que você e seu companheiro cego encontraram para 

fazer as atividades juntos? 

8._Foi mais difícil ser o cego ou o acompanhante? Por quê  (PROJETO 

ESCOLA VIVA, 2005, p. 13-14-15). 

 

O discurso destacado é um exemplo dessas práticas de condução do trabalho docente 

que visam colocar em operação procedimentos para sensibilizar o aluno normal às 

deficiências. Constitui-se, desta forma, em uma estratégia que busca despertar no discente 

normal sentimentos de comoção como pena, tolerância, respeito, compaixão, solidariedade 

pelas deficiências e, que, por isso, correspondem à lógica da diversidade. Esta, tratada muitas 

vezes como sinônimo de diferença, é expressa com recorrência nos materiais analisados, 

tornando-se assim importante de ser problematizada, já que se encontra associada aos 

discursos aqui apresentados. 

Ao se buscar pelo conceito de diferença e de diversidade é possível observar que eles 

compartilham de uma rede de significação semelhante que “permite-nos distinguir o outro 

do um, o outro do mesmo. Quer dizer que o diferente ou diverso é o contrário do idêntico.” 

(FERRE, 2011, p. 195). No entanto, observa-se que, nos discursos da inclusão torna-se 

importante fazer algumas distinções entre eles. A diversidade está associada a um referente 

estático, limita-se a reafirmar o que já existe (SILVA, 2014), pois conserva identidades e 

compreensões hegemônicas ao possibilitar o reconhecimento de outras culturas através de 

uma política de tolerância. Esta, ao mesmo tempo em que admite a existência das diferenças, 

pressupõe a superioridade de uns sobre os outros, já que para tolerar alguém é preciso que 

se estabeleça uma relação de dualidade, onde um ocupa o papel de tolerante (da 

superioridade) que aceita a existência daquele que ocupa o papel de tolerado (da 

inferioridade). Pode-se dizer assim que “a tolerância debilita as diferenças discursivas e 

mascara as desigualdades: quanto mais fragmentado se apresenta o mundo, mais ressoa o 

discurso da tolerância e mais se toleram formas desumanas de vida.” (SKLIAR, 2003, p. 

133). 

Já a diferença está relacionada a multiplicidade. Pode ser entendida como um 

movimento múltiplo, que se dissemina; como tudo aquilo que escapa a classificações e que 

por isso “[...]recusa a se fundir com idêntico.” (SILVA, 2014, p. 101). Elas não são, portanto,  

[...] uma obviedade cultural nem uma marca de "pluralidade"; as diferenças se 

constroem histórica, social e politicamente; não podem caracterizar-se como 

totalidades fixas, essenciais e inalteráveis; as diferenças são sempre diferenças; 

não devem ser entendidas como um estado não desejável, impróprio, de algo que 

cedo ou tarde voltará a normalidade; as diferenças dentro de uma cultura devem 

ser definidas como diferenças políticas - e não simplesmente corno diferenças 

formais, textuais ou lingüísticas; as diferenças, ainda que vistas como totalidades 



 

 

ou colocadas em relação com outras diferenças, não são facilmente permeáveis 

nem perdem de vista suas próprias fronteiras; a existência de diferenças existe 

independentemente da autorização, da aceitação, do respeito ou da permissão 

outorgado da normalidade. (SKLIAR, 1999, p. 22-23) 

   

O excerto destacado dos documentos marca assim as deficiências pelo viés da 

diversidade, com o objetivo de familiarizar os normais aos deficientes. Conforme se pode 

observar, o excerto apresenta uma técnica de simulação onde os docentes são orientados, 

primeiramente, a propor que o aluno normal vivencie a experiência de ser deficiente e, em 

um segundo momento, a realizar uma discussão com os alunos normais, propondo um 

exercício de autorreflexão, onde os mesmos são indagados e, desta forma, estimulados a 

expressar o que sentiram no momento em que vivenciaram as deficiências, de modo a 

construir uma subjetividade discente inclusiva. 

Neste primeiro momento, em que é proposto aos docentes a realização de uma 

atividade para que o aluno normal vivencie a experiência de ser deficiente, observa-se que 

todas as simulações sugeridas se dão a partir da deficiência como perda, uma vez que, ao 

serem convidados para ocupar o lugar do outro, os alunos normais são privados de um dos 

seus sentidos. Desta forma, ao mesmo tempo em que essa atividade apresenta os deficientes 

como sujeitos inferiores aos não-deficientes, ela também reduzem a deficiência a esta 

experiência, criando a ilusão, de que, por alguns momentos, o discente normal pode 

vivenciar de fato a cegueira e a paralisia cerebral a partir da suposta perda de um sentido. 

Ao colocar-se no lugar do outro, o discente normal é levado a representar, portanto, as 

deficiências a partir das experiências que possui de si mesmo, constituindo-se como 

parâmetro em relação ao qual elas são construídas e avaliadas. 

Nesse sentido observa-se que a noção de diferença só aparece nessa técnica de 

simulação como ato ou processo de diferenciação. De acordo com Silva (2014, p. 81) “a 

diferenciação é o processo central pelo qual a identidade e a diferença são produzidas”. 

Sendo assim, ao vivenciar a experiência de ser deficiente, o discente normal constrói para si 

um sistema de significação sobre o que é ser deficiente e o que não é, ou seja, a ele é 

permitido realizar uma série de operações de classificação que demarcam as fronteiras, 

indicando características que permitem definir a si mesmo e o outro. A deficiência não deixa 

de aparecer nessa técnica como um “complemento do mesmo, mas também como aquilo que 

gera e determina o próprio conteúdo central da mesmidade. Assim, por exemplo, o deficiente 

restitui ao eu mesmo seu não-ser-deficiente e também o constitui em relação às suas amplas 

margens [...] de normalidade.” (SKLIAR, 2003, p. 120). Nesse processo, os normais, não só 



 

 

tem sua normalidade exaltada, reforçada, como também se familiarizam com as deficiências, 

construindo saberes sobre elas, tornando-as mais conhecidas e, por isso, menos estranhas. 

Nesse processo de diferenciação observa-se que ao se colocar no lugar do outro 

deficiente é possível que os discentes normais o produzam a partir de um diferencialismo 

igualitarista. Ou seja, ainda que os documentos expressem a importância de olhar para as 

possibilidades e potencialidades das deficiências, pode-se dizer que nas simulações 

propostas, os discentes normais são levados a considerar a deficiência expressa em cada 

técnica a partir dessa perspectiva que compreende a diferença como um 

 

[...] mito do arquétipo cultural, sustentado na suposição de que cada cultura está 

fundada em um padrão que outorga sentido pleno e coerência à vida, às ações e os 

intercâmbios de cada um de seus indivíduos. Assim, todos os negros vivenciem 

sua negritude da mesma maneira, todas as mulheres vivem seu gênero do mesmo 

modo, todos os mulçumanos experimentam uma única forma cultural de ser 

mulçumanos, todos os deficientes vivem sua deficiência de forma idêntica etc. 

(SKLIAR, 2003, p. 135). 

 

A cultura do outro é apresentada nessas técnicas de forma superficial, como se a 

deficiência determinasse o sujeito, de modo que todos que possuíssem a mesma deficiência 

passassem pelas mesmas experiências, dificuldades e limitações. Nessa atividade, não se 

questiona, portanto, “as relações de poder que estão implicadas na produção das diferenças 

e das identidades culturais.” (LUNARDI, 2004, p. 12). Tampouco, se constrói o deficiente 

como um sujeito em potencial. No entanto, ela permite e ajuda a construir “um respeito à 

diversidade, que nada mais é do que a aceitação de um certo pluralismo que se refere sempre 

a uma norma ideal[...]” (LUNARDI, 2004, p. 9). 

Após vivenciar a experiência de ser deficiente, o discente normal participa de uma 

discussão, em que o professor aparece como coordenador e mediador. Nessa discussão ele 

passa a ser alvo das tecnologias do eu114, a fim de construir uma subjetividade discente 

inclusiva. Conforme é possível observar no excerto destacado, a partir de uma série de 

perguntas, busca-se fazer o aluno normal expor os sentimentos que vivenciou ao colocar-se 

no lugar do outro. Tal exercício possibilita ao discente normal julgar suas atitudes e 

comportamentos para com o outro, a partir da avaliação que faz sobre como é ser deficiente. 

Não se trata, portanto, de uma autorreflexão de forma direta, pois ela implica primeiramente 
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[...]técnicas que permitem aos indivíduos realizarem, por eles mesmos, um certo número de operações sobre 

seus próprios corpos, suas próprias almas, sobre seus próprios pensamentos, suas próprias condutas, e isso de 

maneira a transformarem a si mesmos, de modificarem a si mesmos e a atingirem um certo estado de perfeição, 

de felicidade, de pureza, de poder sobrenatural e assim por diante. (FOUCAULT, 2011, p. 155). 

 



 

 

o discente normal ver-se, expressar-se e narrar-se como sujeito deficiente a partir dos seus 

sentimentos, isto é, a expor o modo como compreende o outro. Este é constituído, deste 

modo, por meio de uma representação colonial, de “[...]um aparato de produção de 

conhecimentos que parece pertencer originalmente só ao colonizador; trata-se de seu saber, 

de sua ciência, de sua verdade [...]” (SKLIAR, 2003, p. 106) sobre a deficiência.  

Externalizados seus sentimentos e, desta forma, expressada a verdade sobre a 

deficiência, o discente normal é levado a fazer uma autorreflexão a partir da experiência de 

si, pensando na relação que estabelece com o outro. Observo assim que a discussão proposta 

neste segundo momento das técnicas de simulação faz parte de uma pedagogia da 

sensibilização que torna os discentes normais alvos do que Larrosa identifica como sendo 

uma educação moral. Nas palavras do autor,  

 

[...]a educação moral tem a ver com elementos do domínio moral, com disposições 

ou atitudes, com normas e com valores, mas de uma forma muito particular. Não 

se trata de apresentar um conjunto de preceitos e normas de conduta que as 

crianças deveriam aprender e obedecer. Tampouco se trata de modelar disposições 

ou hábitos. Nem sequer de doutrinar em uma série de valores. Uma vez que se 

trata de práticas centradas na aquisição, nelas não se ensina explicitamente nada. 

Entretanto, se aprendem muitas coisas. (LARROSA, 1994, p. 45) 

 

Entendo desta forma que, ao ser proposto que os discentes normais reflitam sobre a 

experiência de ser deficiente, busca-se sensibilizá-los a um conjunto de regras e valores que 

compõe uma moralidade dos comportamentos que correspondem a lógica da diversidade. O 

objetivo dessa prática consiste na “criação de atitudes de aceitação e convívio com a 

diversidade” (MACHADO, 2015, p. 139), o que permite que o discente normal cultive 

sentimentos que lhe possibilitam hospedar, tolerar e acolher o outro.  

Pode-se dizer, assim, que as técnicas de simulação contribuem para a naturalização 

da presença do outro, pois, a partir delas, permite-se que a deficiência seja vista como uma 

normalidade diferente, na medida que a diferença que ostenta não gera ao sujeito normal 

estranhamento. Além disso, tais atitudes de aceitação e acolhimento da diversidade 

produzidas pelas técnicas de simulação se mostram essenciais para a construção do último 

conjunto de práticas que compõe a tríade, identificada nos documentos e que visa agir sobre 

a conduta do discente normal. Trata-se do que se pode chamar de cultura da colaboração.  

Embora ela seja mais explorada no campo das ciências econômicas, observa-se que 

a crescente demanda contemporânea por sujeitos que tenham a competência de atuar em 

tarefas cooperativas atinge o campo da educação. Já é possível visualizar a cultura da 

colaboração sendo discutida como uma proposta importante de ser colocada em prática no 



 

 

contexto inclusivo em alguns documentos oficiais, como os que foram analisados nesta 

pesquisa. Nestes materiais, ela aparece como mais uma das formas de agir sobre a conduta 

do discente normal e de sensibilizá-lo a assumir uma postura acolhedora, tolerante e de 

respeito para com a diversidade, visando uma convivência produtiva entre o sujeito normal 

e anormal. São essas atitudes que permitem a instauração de uma cultura da colaboração, 

conforme mostra o excerto a seguir:  

 

É necessário então, aprofundar a análise dos fatores e das condições que 

possibilitam avançar em direção a práticas inclusivas, transformando a cultura 

escolar em uma cultura de colaboração e de valorização da diversidade, de 

respeito às crenças e às características do outro, bem como de ampliação das 

expectativas dos professore(a)s quanto ao potencial de aprendizagem dos 

aluno(a)s. A promoção de uma cultura de apoio e colaboração fundada em 

relações de respeito e cooperação entre aluno(a)s, professore(a)s, pais e apoio 

interno ou externo à escola (outros profissionais, organizações, etc) constitui fator 

chave para o desenvolvimento e a aprendizagem da comunidade escolar em sua 

totalidade. (EDUCAR NA DIVERSIDADE, 2006, p. 115). 
 

Apesar de parecer contrária à lógica neoliberal, por enfatizar as práticas de 

cooperação, a cultura da colaboração articula-se com a governamentalidade neoliberal, pois 

convoca todos como responsáveis pela inclusão. Vejamos alguns exemplos desses discursos: 

4.2 – Estratégias de aprendizagem cooperativa 
Diversos estudos têm mostrado que a aprendizagem cooperativa provoca 

repercussões importantes não apenas nas relações interpessoais, mas também 

na aprendizagem de conteúdos ou resultado escolar. Por outro lado, tais 

estratégias permitem que os docentes possam dedicar mais tempo aos grupos 

com maior necessidade de apoio, além de serem particularmente úteis em 

classes muito numerosas. (EDUCAR NA DIVERSIDADE, 2006, p. 30). 
 

É fato comprovado à sociedade que as crianças não aprendem apenas com o 

professor(a), mas também com as outras crianças. [...] A utilização deste tipo 

de técnica pressupõe uma grande ajuda para o professor(a), por facilitar 

trabalho autônomo dos aluno(a)s, permitindo-lhe dedicar mais atenção 

àqueles que dela mais necessitam. (EDUCAR NA DIVERSIDADE, 2006, p. 

176). 

 

Observa-se que a cultura da colaboração é apresentada a partir de aprendizagens 

cooperativas que marcam a descentralização do papel do professor. Desta forma, pode-se 

dizer que esta cultura se entrelaça com um dos principais princípios neoliberais: o da 

autocondução ou autogoverno. O docente é apresentado como um mediador da 

aprendizagem dos seus alunos. Sua função passa a ser administrar os meios de promoção da 

independência, visando que eles se responsabilizem pela construção do seu processo de 

aprendizagem. Conforme aponta Lockmann (2010), a descentralização do papel do 

professor, pressupõe a centralização dos alunos nos processos educativos. Os alunos são 



 

 

vistos, assim, como sujeitos ativos que aprendem por sua própria experiência e que, por isso, 

são capazes de se autoconduzirem, assumindo o compromisso de investir nas suas 

aprendizagens.  

 Além disso, estes discursos mostram que a cultura da colaboração coloca em 

operação práticas cooperativas que agem sobre a conduta do discente normal, 

transformando-o em sujeito parceiro no processo de educar e administrar as diferenças. No 

momento em que o discente normal se coloca como protagonista do seu processo educativo, 

não só troca experiências e auxilia os colegas nas suas aprendizagens, como também exige 

menos intervenções do professor que passa a auxiliar aqueles que apresentam mais 

dificuldades na autocondução da sua educação. Nesse sentido, o discente normal é visto 

como aquele que contribui para a produção de uma inclusão produtiva do aluno que 

apresenta dificuldades de aprendizagem.   

 Pode-se dizer que, desta forma, a aprendizagem cooperativa proposta pela cultura da 

colaboração, para além de promover uma prática solidária, visa inserir os sujeitos escolares 

na lógica empresarial do neoliberalismo. Vejamos o excerto abaixo: 

 

A maior parte dos professor(a)e(a)s reconhece que o desenvolvimento pessoal e 

social é um item importante do currículo. Queremos que nossos aluno(a)s se 

realizem vivendo melhor, trabalhando e distraindo-se em um contexto que lhes 

permita relacionar-se e desenvolver-se socialmente. Se a aprendizagem acontece 

sobretudo mediante a competitividade entre aluno(a)s ou de forma isolada, 

reduzem-se as possibilidades de serem alcançados os objetivos de integração 

social anteriormente mencionados. Ao contrário, nas aulas em que são 

estimulados e ajudados a trabalhar de forma cooperativa, os aluno(a)s têm 

ao mesmo tempo a oportunidade de progredir nestes aspectos de 

desenvolvimento pessoal e de alcançar seus propósitos escolares. 

De um ponto de vista mais prático, a aprendizagem na base da cooperação 

pode fazer com que os aluno(a)s dependam menos de seus professor(a)e(a)s. 

Procura-se que os aluno(a)s trabalhem juntos, apoiando-se mutuamente e 

juntos buscando soluções para os problemas apresentados em diversas 

situações e atividades de aprendizagem. Quando se consegue colocá-la em 

prática - o que nem sempre é fácil... - esta maneira de trabalhar deixa tempo para 

que os professor(a)e(a)s se concentrem em outros aspectos importantes da vida na 

sala de aula. Ao contrário, muitas outras metodologias de trabalho em salas 

de aula reforçam a dependência dos aluno(a)s em relação ao professor(a), 

desperdiçando, assim, o recurso educacional mais valioso: o tempo do 

professor(a). A seguinte parábola talvez resuma esta questão: “A instituição 

escolar é a única empresa em que o patrão faz todo o trabalho enquanto os 

trabalhadores ficam sentados, olhando!”. (EDUCAR NA DIVERSIDADE, 

2006, p. 209). 
 

 A escola é apresentada neste discurso como “[...]essa multiplicação da forma 

“empresa” no interior do corpo social[...]” (FOUCAULT, 2008, p. 203), onde os sujeitos 

escolares precisam ser produzidos como sócios/parceiros empreendedores e empresários de 



 

 

si mesmos. No contexto do neoliberalismo, não só a escola representa uma sociedade 

formalizada pela lógica empresarial, como cada indivíduo que a compõe também “[...]deverá 

ser para si mesmo e para sua família, de certo modo, uma empresa.” (FOUCAULT, 2008, p. 

283). O princípio de autocondução e autogoverno é, portanto, reforçado, uma vez que o 

sujeito escolar passa a ser visto como um trabalhador-empresa. Nessa lógica, a cultura da 

colaboração permite cada um tornar-se responsável por uma atribuição que contribui para o 

funcionamento de uma inclusão produtiva. 

Com relação ao discente normal, observa-se que para manter esta inclusão 

funcionando, não basta apenas que ele gerencie a si mesmo, a sua aprendizagem e tolere o 

outro. É necessário também que ele seja um investidor em ações solidárias, isto é, que ele se 

preocupe em investir no outro, contribuindo para garantir a condição e a possibilidade de 

participação de todos na sociedade. Desta forma, o discente normal enquanto indivíduo-

microempresa “[...] passa a colega/sócio/parceiro sensível [...] e atento às vantagens da 

convivência escolar.” (MACHADO, 2015, p. 118). 

 Pode-se dizer, assim, que a cultura da colaboração se manifesta como o que Gadelha 

(2013) nomeia por cultura do empreendedorismo, encontrando-se associada à noção de 

capital-humano. Compreende-se que o empreendedorismo é colocado em operação pela 

governamentalidade neoliberal como um modo de vida em que o sujeito busca investir 

constantemente em si mesmo, de modo a ampliar seu capital-humano, ou seja, suas 

competências, habilidades e destrezas, preservando-as e conservando-as.  

Dentre as várias formas de empreendimento que os sujeitos podem fazer sobre si para 

maximizar seu capital-humano, o investimento educacional destaca-se como o principal 

deles. No contexto da educação inclusiva, uma forma de fazer este investimento pode ser 

observada através do discurso destacado, que ressalta a convivência pela aprendizagem 

cooperativa como uma parceria produtiva a ser desenvolvida. Auxiliar o outro com a sua 

aprendizagem é visto como uma forma de “[...] aprender com o outro, ou melhor, 

empreender e gerir essa relação de parceria com o outro é investir em si mesmo, melhorando 

seus próprios níveis de concorrência.” (MACHADO, 2015, p. 152). Ou seja, ao agir como 

um investidor em ações solidárias, o sujeitos discente normal não investe apenas no outro 

(sujeito anormal), mas também em si mesmo por meio das habilidades sociais que passa a 

desenvolver. Esta ideia é reforçada nos documentos oficiais analisados, conforme mostra os 

exemplos destacados abaixo: 

O aluno sem deficiência mental, por sua vez, não só vai continuar aprendendo 

aquilo que aprenderia, mas vai ter melhores ocasiões de apreender, ou seja, 



 

 

de reter aquilo que lhe foi ensinado, ainda mais se puder trabalhar em grupo 

e compartilhar o aprendizado ensinando os seus colegas de turma. (ACESSO 

A ESCOLA INCLUSIVA, 2004, p. 51). 

 

[...]para aprender de forma cooperativa, não é suficiente organizar as atividades 

em grupos, mas de forma que todos os envolvidos compartilhem um objetivo 

comum. Cada participante deve contribuir de acordo com suas possibilidades e 

capacidade para a realização da tarefa e alcance do objetivo. Neste sentido, toda 

colaboração é válida para a realização da atividade ou tarefa. Um aspecto 

fundamental relacionado com os grupos de aprendizagem cooperativa é que 

estes devem ser heterogêneos, de tal modo que cada grupo deve se constituir de 

representantes do conjunto da classe. [...] (EDUCAR NA DIVERSIDADE, 2006, 

p. 30). 

O trabalho coletivo e diversificado nas turmas é compatível com a vocação da 

escola de formar as novas gerações. É nos bancos escolares que aprendemos a 

viver entre os nossos pares, a dividir as responsabilidades e repartir as tarefas. [...] 

Os tutores têm sido uma solução muito bem-vinda a todos, despertando nos 

alunos o hábito de compartilhar o saber. O apoio ao colega com dificuldade é 

uma atitude extremamente útil e humana que tem sido pouco desenvolvida 

nas escolas. (ACESSO A ESCOLA COMUM, 2004, p. 35). 

 

No primeiro excerto destacado observa-se que desenvolver uma sensibilidade 

inclusiva faz da ação solidária uma conduta econômica, bem como transforma a relação de 

convivência em uma relação de custo/beneficio que será sempre positiva para o discente 

normal. Ao aprender com o outro, ele não só expande seu capital-humano, como também 

gerencia o risco que o sujeito anormal pode causar futuramente para ele mesmo, para a 

população e para o Estado. A cultura da colaboração, deste modo, ao mesmo tempo em que 

se configura como uma ação de governamento sobre os sujeitos escolares, apresenta-se como 

estratégia biopolítica. 

 Já os outros dois excertos mostram a relação de desigualdade que sustenta e 

possibilita o desenvolvimento das práticas cooperativas. Tal relação evidencia-se na ênfase 

dada pelos discursos sobre a importância da heterogeneidade das capacidades dos sujeitos 

para o desenvolvimento da aprendizagem cooperativa. Conforme se pode visualizar nos 

discursos, para que essa aprendizagem aconteça é preciso que um sujeito seja auxiliado, 

dirigido e/ou conduzido no seu processo de aprendizagem por outro mais experiente, com 

maiores conhecimentos. Pode-se dizer, assim, que a cultura da colaboração através das 

práticas cooperativas, ainda que seja apresentada pelo viés da solidariedade para com o 

outro, manifesta a existência de uma relação de desiquilíbrio entre as partes, se configurando 

como uma potente estratégia de gerenciamento da diferença por meio da dominação por 

tutela. 

A dominação por tutela é compreendida como um movimento de condução que 

posiciona o anormal como sujeito incapaz de se autoconduzir, tornando-o objeto de ações 



 

 

tutelares para sua própria proteção. Nessas ações compreende-se que a tutela é determinada 

pela racionalidade daqueles que a colocam em operação. Desta forma, não há uma 

participação ativa por parte do tutelado, visto que as ações tutelares se pautam no princípio 

da sua neutralidade. Para que elas ocorram, não é necessário obter o consentimento do outro, 

pois nessa relação, não se espera nenhum sentimento e reação por parte daquele que é 

tutelado. Entende-se assim que diferente de outras formas de dominação “a tutela não dobra 

e nem quebra o outro, mas apenas o conduz, pois ele é visto como um indivíduo incompleto, 

incapaz de decidir por si mesmo e até mesmo, muitas vezes, de compreender minimamente 

o mundo.” (VEIGA-NETO; LOPES, 2013, p. 111 – 112).  

Se é possível pensar as práticas cooperativas desta forma, é porque a relação desigual 

entre as capacidades intelectuais das crianças necessária para o desenvolvimento dessas 

práticas, pressupõe a existência de um sujeito capaz de se autoconduzir e conduzir o outro, 

que não possui ou não consegue desenvolver sua autocondução da forma desejada ou 

esperada. Conforme aponta Veiga-Neto e Lopes (2013, p. 121) “a condição de menoridade 

colocada àquele que se mantém alienado ao outro é condição necessária para que a 

dominação por tutela aconteça.” Nesse sentido, entende-se que nas práticas cooperativas os 

anormais são tutelados pelos normais e sua diferença passa a ser gerenciada, de modo que o 

normal passa a decidir e determinar as formas de aprendizagem do outro.  

Diante disso, compreendo que os discursos destacados reforçam a responsabilização 

dos sujeitos normais no gerenciamento das diferenças a medida que “[...] todos devem estar 

abertos para o outro, todos devem ter consciência de suas fragilidades, todos devem ser 

capazes, em alguma medida, de conduzir e orientar o outro. Em síntese, todos somos 

parceiros e corresponsáveis, juntamente com o Estado, pela inclusão [...]” (VEIGA-NETO; 

LOPES, 2013, p. 120). Através da cultura da colaboração, entende-se, portanto, que os 

anormais são tutelados pelos normais, tendo suas diferenças apagadas em nome da 

solidariedade, da tolerância, do politicamente correto revestido por discursos que, muito 

mais do que reconhecer as diferenças, servem para transparecer e colocar em destaque o 

caráter arrogante da mesmidade.  
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RESUMO 
A partir da análise da política de inclusão escolar em curso na sociedade brasileira desde a primeira 

década do século XXI, no presente artigo, problematizo como vem sendo constituídos dispositivos 

de modulação das condutas das pessoas com deficiência. Para desenvolver a problematização 

proposta, os conceitos de governamento a partir dos estudos de Foucault (2008; 2008a), e de 

modulação a partir de Deleuze (2013), serão tomados como ferramentas analíticas. Alicerçada nesses 

conceitos, argumento que na configuração espaço-temporal do presente, a modulação das condutas 

tem se direcionado para a constituição de sujeitos que ao longo de seu processo de formação possam, 

de algum modo, investir no desenvolvimento das competências individuais. Na esteira da política de 

inclusão escolar, são operadas diferentes estratégias que objetivam fomentar e criar condições para 

a participação de todos, uma vez que “a inclusão escolar tem em seu horizonte a diminuição do risco 

social”. (LOPES, 2009, p. 949). Compreendo, portanto, que modulação das condutas das pessoas 

com deficiência, na esteira da governamentalidade neoliberal, tem por objetivo constituir sujeitos 

participativos, autônomos e aprendizes. 
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Em nosso presente, os movimentos sociais, culturais e educacionais para o 

desenvolvimento do país têm promovido a capilarização da política de inclusão escolar. Se 

a sociedade moderna se organiza para constituir o sujeito dócil e produtivo com base em 

processos de normalização que objetivam homogeneizar os sujeitos, a condição de vida 

contemporânea implica modos particulares de ações para a constituição de sujeitos que 

investem em suas competências e habilidades. A partir da análise da política de inclusão 

escolar em curso na sociedade brasileira desde a primeira década do século XXI, no presente 

artigo, problematizo como vem sendo constituídos dispositivos de modulação das condutas 

das pessoas com deficiência. Para desenvolver a problematização proposta, os conceitos de 

governamento a partir dos estudos de Foucault (2008; 2008a), e de modulação a partir de 

Deleuze (2013), serão tomados como ferramentas analíticas. A inclusão escolar passa a ser 

uma das formas encontradas para garantir que o “indivíduo atinja uma condição econômica, 

social e cultural – educação e saúde – favorável. Fazer tal investimento tem sido considerado 

como uma maneira de promover mudanças sociais em curto e médio prazo”. (SANTOS; 

KLAUS, 2013, p. 37). 

Conforme Deleuze desenvolve em seus estudos, com o deslocamento no século XX 

da ordem das sociedades disciplinares para as sociedades de controle, as práticas de 

condução das condutas, outrora operadas por instituições, agora são desenvolvidas pelos 

próprios sujeitos, na lógica do autogoverno. Assim, “nas sociedades de controle o essencial 

não é mais a assinatura e nem um número, mas uma cifra: a cifra é uma senha, ao passo que 

as sociedades disciplinares são reguladas por palavras de ordem”. (DELEUZE, 2013, p. 222, 

grifos do autor). A partir dessa ênfase, a política de inclusão escolar em curso na sociedade 
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brasileira tem se fundamentado em práticas que visam a abarcar a maior parcela possível da 

população, compreendendo-se que: 

 
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, 

de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e 

habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2015, Art. 

27, grifos meus).  
   

Em uma racionalidade que supõe a necessidade de um aprendizado efetivado de 

forma permanente no decurso da vida para alcançar o máximo possível dos talentos e 

habilidades individuais, o sujeito aprendiz constitui-se “em contínuo movimento ou 

envolvido em contínuo processo de acumular competências a fim de satisfazer necessidades 

de aprendizagem”. (SIMONS; MASSCHELEIN, 2015, p. 330-331). A reconfiguração do 

tempo, do espaço e das engrenagens que organizam as instituições, dentre elas, a escola, 

coloca em tensionamento a condição de aluno contemporâneo, uma vez que este, na situação 

de aprendiz, “não mais necessita de vigilância e instrução normatizada, mas necessita de 

permanente monitoramento, treinamento, feedbacks”. (SIMONS; MASSCHELEIN, 2015, 

p. 331). Essa ênfase demarca como preceito da sociedade de controle a otimização das 

condutas individuais e coletivas. Na lógica da otimização da vida, “as políticas de inclusão 

neoliberais exigem maior mobilidade dos sujeitos para mantê-los sempre em atividade e 

incluídos, ainda que em diferentes níveis de participação”. (SANTOS; KLAUS, 2013, p. 

32). 

O sistema capitalista contemporâneo não constitui, propriamente, “nem sujeito, nem 

objeto, mas sujeitos e objetos em contínua variação, gerados pelas tecnologias da modulação, 

que estão, por sua vez, em permanente variação”. (LAZZARATO, 2006, p. 106). Os sujeitos 

contemporâneos não se enquadram mais nos moldes da tradição moderna, isso por 

permanentemente alterarem seu modo de vida e de participação nas malhas sociais. Deleuze, 

pautado nos estudos de Foucault, desenvolve sua compreensão dessa sociedade de 

seguridade e define-a, pelas especificidades de sua análise, como a sociedade de controle. 

Segundo Deleuze (2013), a sociedade de controle encontra-se atrelada à ordem de um 

mercado global. Em sua estrutura, configura-se como espaço fluído em que não há mais uma 

demarcação daquilo que pertence ao espaço interno ou ao espaço externo, mas a 

proeminência de constantes fluxos. Nesse modelo, o mercado global assume uma 

configuração que não tem fronteiras. Para tanto, a produção ininterrupta de fluxos de 

trabalho, de formação permanente e de educação configura modos de assujeitamento e de 

modulação das condutas. Uma modulação que não prevê mais um trabalhador dócil, 

produtivo, útil, mas um sujeito participativo que possa modular sua forma de vida a partir de 

um processo de formação adequado e produtivo tanto em questões previstas para o 

desenvolvimento individual, quanto em demandas do mercado. 

Na análise dos documentos que estabelecem a promoção da inclusão escolar das 

pessoas com deficiência, observo que, a partir da Política Nacional de Educação Especial 

(2008), há um gradual deslocamento da ênfase na autonomia para a ênfase na aprendizagem. 

Com isso, não afirmo que a autonomia deixa de ser uma das prerrogativas da política de 

inclusão escolar. Entretanto, ao objetivar promover a autonomia da pessoa com deficiência, 

considera-se relevante produzir investimentos mais alargados na aprendizagem. Nessa via o 

Estado brasileiro tem desenvolvido ações estratégicas, dentre elas, destaco algumas na tabela 

que segue: 

 



 

 

 

 

Tabela 1 - Programas e Ações para a promoção da inclusão escolar de pessoas com 

deficiência 

 

Programa 

 

Objetivo do Programa 

 

 

 

 

Programa Escola 

Acessível 

O Programa objetiva promover a acessibilidade e inclusão 

de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

matriculados em classes comuns do ensino regular, 

assegurando-lhes o direito de compartilharem os espaços 

comuns de aprendizagem, por meio da acessibilidade ao 

ambiente físico, aos recursos didáticos e pedagógicos e às 

comunicações e informações.  

O Programa Escola Acessível constitui uma medida 

estruturante para a consolidação de um sistema 

educacional inclusivo, concorrendo para a efetivação da 

meta de inclusão plena, condição indispensável para uma 

educação de qualidade. 

 

 

 

 

 

Programa de 

Implantação de Salas de 

Recursos Multifuncionais 

O Programa objetiva apoiar a organização e a oferta do 

Atendimento Educacional Especializado – AEE, prestado 

de forma complementar ou suplementar aos estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 

altas habilidades/superdotação matriculados em classes 

comuns do ensino regular, assegurando-lhes condições de 

acesso, participação e aprendizagem. (BRASIL, 2013, p. 

02, grifos meus). 

A implantação das Salas de Recursos Multifuncionais nas 

escolas comuns da rede pública de ensino atende a 

necessidade histórica da educação brasileira de promover 

as condições de acesso, participação e aprendizagem dos 

estudantes público alvo da educação especial no ensino 

regular, possibilitando a oferta do atendimento 

educacional especializado de forma complementar ou 

suplementar à escolarização.(BRASIL, 2013, p. 02, grifos 

meus). 

 

Programa de 

Acompanhamento e 

Monitoramento do 

Acesso e Permanência na 

Escola das Pessoas com 

Deficiência Beneficiárias 

do Benefício de 

Prestação Continuada da 

Assistência Social – 

Programa Interministerial, sob responsabilidade dos 

Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome, da Saúde e Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos da Presidência da República, instituído 

pela Portaria Interministerial nº 18, de 26 de abril de 2007. 

Nesta ação, anualmente é realizado o pareamento de 

dados dos beneficiários do BPC com a matrícula no Censo 

Escolar, identificando os índices de acesso e de exclusão 

escolar. O Programa se organiza por meio da articulação 



 

 

Programa BPC na 

Escola 

entre o Grupo Gestor Interministerial, Grupo Gestor 

Estadual, Grupo Gestor Distrital e Grupo Gestor Local. 

(BRASIL, 2009, p. 02, grifos meus). 

O Programa objetiva acompanhar e monitorar o acesso e 

permanência na escola das pessoas com deficiência, 

beneficiárias do Benefício da Prestação Continuada da 

Assistência Social - BPC, na faixa etária de 0 a 18 anos, 

por meio da articulação das políticas de educação, saúde, 

assistência social e direitos humanos, favorecendo seu 

pleno desenvolvimento e participação social. (BRASIL, 

2009, p. 03, grifos meus). 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos materiais de pesquisa (2017). 

 

A partir do destaque desses três investimentos operados pelo Estado objetivando a 

promoção da participação, da autonomia e da aprendizagem, na seção que segue, volto a 

análise para as questões que envolvem a articulação, em específico, no ensino comum e no 

atendimento Educacional Especializado - AEE. 

 

1.1. Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a modulação de condutas 

autônomas e aprendizes 

  

Portanto, no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades e competências por 

meio da promoção de condições de aprendizagem das pessoas com deficiência, verifica-se 

que o Estado vem desenvolvendo ações para garantir espaços educacionais que fomentem e 

promovam a potencialização das capacidades individuais. Essas estratégias, “isoladamente 

ou em rede, serão colocadas em funcionamento com o objetivo de garantir a cada um dos 

sujeitos colocados sob o espectro de atuação do Estado, sua permanente inclusão no jogo do 

mercado”. (LOPES; LOCKMANN; HATTGE, 2013, p. 49). Na conjuntura de uma 

sociedade regulada pela necessidade de participação de todos, o Estado vem reiterando a 

necessidade de: 
Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de 

acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços 

e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão 

plena; 
Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o 

desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo 

o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de 

ensino. (BRASIL, 2015, Art. 28, grifos meus). 
 

As práticas que têm sido organizadas e desenvolvidas pelo Estado demarcam a 

pertinência da promoção de um sistema educacional inclusivo voltado à efetivação do 

desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência. O investimento nas 

ações promovidas no espaço escolar direciona-se à garantia do desenvolvimento pessoal, 

pois, “para entrar no jogo econômico do neoliberalismo precisamos da aprendizagem para 

que haja um investimento em nossas vidas e possamos multiplicar o nosso capital humano”. 

(SIKILERO, 2016, p. 92). 

Em uma racionalidade em que prevalece a necessidade de um investimento 

permanente nas próprias capacidades, infere-se que “o bom aprendiz […] é aquele que 

conhece seus pontos fortes e fraquezas, e está consciente de suas necessidades educacionais 

remanescentes”. (SIMONS, MASSCHELEIN, 2015, p. 333). É nessa lógica que a 



 

 

modulação das condutas opera para a constituição de sujeitos singulares e que a 

aprendizagem deve ser potencializada, de tal modo que se considera necessário: 

 
[...] fazer da aprendizagem o eixo das escolas, garantindo o tempo necessário para 

que todos possam aprender; reprovar a repetência; abrir espaço para que a 

cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito crítico sejam 

praticados por seus professores, gestores, funcionários e alunos, pois essas são 

habilidades mínimas para o exercício da verdadeira cidadania; valorizar e formar 

continuamente o professor, para que ele possa atualizar-se e ministrar um ensino 

de qualidade. (RIPOLI et al., 2010, p. 13-14, grifos meus). 
 

Nesse processo, a escola, em articulação com outros setores e de modo a envolver 

toda a comunidade escolar, é a instituição responsável pela promoção e pelo 

desenvolvimento de condições de aprendizagem para todos os sujeitos, independentemente 

das singularidades de cada um. A articulação, na política de inclusão escolar, toma contornos 

significativos na modulação das condutas de pessoas com deficiência, pois “é considerada 

uma possibilidade de estabelecer o governamento da vida das crianças e jovens […] para 

que estes tenham a oportunidade de aprender e de permanecer ativos e participantes na 

sociedade”. (SIKILERO, 2016, p. 112).  

No fomento de ações que viabilizem o desenvolvimento da pessoa com deficiência 

em suas capacidades, o Estado prevê “a oferta de rede de serviços articulados, com atuação 

intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas 

da pessoa com deficiência”. (BRASIL, 2015, Art. 15, Inciso IV). Nas práticas desenvolvidas 

no ambiente escolar, preconiza-se que a política de inclusão promova a “interação entre 

colegas de turma, a aprendizagem colaborativa, a solidariedade entre alunos e entre estes e 

o professor”. (BRASIL, 2010, p. 15).  

Portanto, a partir da Declaração de Salamanca em 1994, no desenvolvimento de 

ações que promovam um processo gradual de inclusão das pessoas com deficiência, a escola 

ocupa uma posição de centralidade. O espaço escolar é configurado como aquele que deve: 

 
educar todos os alunos, enfrentando a situação de exclusão escolar das crianças 

com deficiência, das que vivem nas ruas ou que trabalham, das superdotadas, em 

desvantagem social e das que apresentam diferenças lingüísticas, étnicas ou 

culturais. (BRASIL, 2008, p. 14). 

 

Para gerenciar as condutas das pessoas com deficiência a fim de que possam 

participar da lógica de uma sociedade que se organiza pela racionalidade econômica 

neoliberal, prover condições de acesso, participação e aprendizagem de todos está na 

centralidade das práticas desenvolvidas no AEE. Cabe lembrar que a regra geral de um 

Estado neoliberal é a regra da não-exclusão. Para Foucault (2008, p. 277), “a sociedade 

inteira deve ser permeada por esse jogo econômico e o Estado tem por função essencial 

definir as regras econômicas desse jogo e garantir que sejam efetivamente bem aplicadas”. 

Para tanto, “cabe à regra do jogo imposta pelo Estado fazer que ninguém seja excluído desse 

jogo”. (FOUCAULT, 2008, p. 278). O acesso, a participação e a aprendizagem são 

princípios mobilizadores de práticas que conduzem as condutas da população no interior de 

uma racionalidade neoliberal. 

Compreendo que a articulação, tanto entre diferentes setores que estão além das 

questões educacionais, quanto entre a proposta de trabalho da sala de aula comum e a do 

Atendimento Educacional Especializado, confere regimes de verdade no desenvolvimento 

das potencialidades dos sujeitos. Pela busca da maximização dos elementos positivos de cada 

um e da minimização dos riscos que possam intervir na aprendizagem, são organizados os 



 

 

dispositivos para a produção das condutas que essa lógica requer. Essa perspectiva utiliza-

se da educação como um espaço produtivo e privilegiado para que os investimentos em 

capital humano sejam efetivados. 

Como possibilidade de investimento no desenvolvimento e na ampliação das 

potencialidades do aluno com deficiência, os dispositivos de normalização e de controle das 

condutas constituem-se como processos inerentes ao desenvolvimento individual. Para isso, 

como estratégia vital aos moldes de uma sociedade de controle, torna-se preponderante que 

seja aferido o 

 
Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento 

educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade 

e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. 

(BRASIL, 2015, Art. 28, Inciso VII). 

 

No desdobramento das práticas que objetivam a inclusão escolar das pessoas com 

deficiência, o planejamento e sua devida efetivação são realizados em parceria entre a gestão 

da escola, o professor de sala de aula comum e o professor especialista do AEE. No enfoque 

do AEE, objetiva-se complementar e/ou suplementar a formação dos alunos com vistas à sua 

autonomia e independência na escola e fora dela. Assim, o professor que atua no AEE, em 

salas de recursos multifuncionais, diferentemente da formação em Educação Especial – 

ofertada até meados da década de 1990 para atuação com alunos categorizados em 

determinado grupo de deficiência –, deve agora ter uma formação inicial que o habilite para 

o exercício da docência complementada com uma formação posterior em AEE, devendo 

conhecer e compreender as formas de aprendizagem dos sujeitos que compõem o público 

previsto pela Educação Especial. Na seção que segue, volto a análise nos investimentos em 

acessibilidade com o objetivo de constituir condutas participativas. 

 

1.2. A acessibilidade e a modulação de condutas participativas 

 

Para garantir a acessibilidade, é prevista, na política de inclusão das pessoas com 

deficiência, uma atuação pedagógica que atenda às especificidades de cada estudante: 

 
Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos 

recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da 

aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender às necessidades 

educacionais de todos os estudantes. A acessibilidade deve ser assegurada 

mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação – 

incluindo instalações, equipamentos e mobiliários – e nos transportes escolares, 

bem como as barreiras nas comunicações e informações. (BRASIL, 2008, p. 13, 

grifos meus). 

 

Nesse contexto, dentre as ações postas em funcionamento pelo Estado para a 

promoção da aprendizagem visando a atender às necessidades de todos os estudantes, estão 

aquelas que preconizam “implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de 

equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam 

na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade 

à pessoa com deficiência”. (BRASIL, 2014, p. 70, grifos meus). 

A política de inclusão escolar tem produzido práticas que objetivam respeitar a 

singularidade e as competências individuais dos sujeitos com deficiência – assim como as 

competências de todos os demais – para a constituição de condutas aprendizes. Em nossos 

dias, o respeito à individualidade tem respaldado as ações para o desenvolvimento de uma 

conduta aprendiz, conduta essa que deve ser flexível e permanentemente ativa, além de 



 

 

trabalhar colaborativamente para o futuro em um mundo descentralizado. Nesse sentido, a 

inclusão escolar no contexto da sociedade de aprendizagem tem instituído a necessidade de 

investimentos na formação permanente de todos e se desdobrado em uma rede que abarca 

uma série de saberes para consolidar e legitimar o investimento na aprendizagem por toda a 

vida. Portanto, nos dispositivos de modulação das condutas, o sujeito contemporâneo é 

aquele que, num permanente movimento em prol de seu desenvolvimento, acumula 

“resultados de aprendizagem na trajetória de aprendizagem personalizada do indivíduo”. 

(SIMONS; MASSCHELEIN, 2015, p. 333). 

Em um regime discursivo que articula a educação inclusiva e a necessidade de 

formação ao longo da vida, investimentos na ordem da acessibilidade interferem na 

constituição de sujeitos governamentalizáveis dentro de uma racionalidade neoliberal. Nessa 

racionalidade, o Estado, em sua centralidade, é “pensado como o responsável pela 

construção social de novas necessidades e maiores competências”. (VEIGA-NETO, 2000, 

p. 197). Em vista dessa configuração política, a constituição subjetiva das pessoas com 

deficiência, a partir de uma lógica que as interpela para a participação permanente, tem 

modulado suas condutas para que cada um possa participar e compartilhar dos espaços 

comuns de aprendizagem de forma produtiva. 

A condução das condutas das pessoas com deficiência, em uma governamentalidade 

neoliberal, parte de duas regras fundamentais: a primeira é manter-se permanentemente em 

atividade, e a segunda é garantir que todos estejam incluídos, mesmo que em diferentes 

níveis de participação. (LOPES, 2009). Segundo Lopes, para que essas regras se tornem 

constitutivas dos modos de vida contemporâneos, é relevante que todos sejam educados para 

entrar no jogo, permanecer nele e desejar essa permanência. (LOPES, 2009). Na análise 

referente à política de inclusão escolar, observo que a modulação de condutas participativas 

tem se dado principalmente pelo dispositivo da acessibilidade. 

Esse dispositivo de acessibilidade coloca em funcionamento uma rede discursiva que 

atende ao princípio da potencialização da vida da população. Nessa lógica, o Estado “se 

fortalece operando como mediador social que articula e cria estratégias capazes de gerir a 

vida de cada indivíduo e do coletivo da população”. (LOPES; FABRIS, 2013, p. 30). Na 

condição de mediador, o desenvolvimento de práticas que objetivam a melhoria da vida da 

população, por parte do Estado, alinha-se à necessidade de mobilização de todos. Desse 

modo, em uma das vias de desenvolvimento de ações articuladas para a promoção da 

acessibilidade, o Estado convoca a “participação ativa de toda a comunidade escolar, 

considerando o ponto de vista e apreciação da família, estudantes, equipe diretiva, 

professores(as) do AEE e da sala comum”. (BRASIL, 2013, p. 03). 

No engendramento de práticas que objetivam a modulação das condutas das pessoas 

com deficiência para a participação, as ações previstas no Programa Escola Acessível têm 

se projetado “como uma efetiva medida de eliminação de barreiras e promoção de 

autonomia aos estudantes público alvo da educação especial”. (BRASIL, 2013, p. 06, grifos 

meus). No que tange às ações para o governo da vida das pessoas com deficiência para que 

se tornem autônomas e participativas, compreendo, a partir de Foucault, que governar os 

sujeitos não demanda que eles sejam forçados “a fazer o que o governo quer; é sempre um 

ponto de equilíbrio, com complementaridades e conflitos entre técnicas que garantem a 

coerção e os processos pelo quais o sujeito é construído e modificado por ele mesmo”. 

(FOUCAULT, 2011, p. 156). Assim, no governo das condutas pelo viés de um ponto de 

equilíbrio, a participação é condição para a autonomia do sujeito. Em outras palavras, na 

modulação das condutas das pessoas com deficiência, a participação é uma das condições 

elementares para a promoção da autonomia, e esse processo, dentro da análise da política de 

inclusão escolar, desenvolve-se a partir da acessibilidade. 



 

 

Portanto, na disposição de regimes discursivos que inscrevem a inclusão escolar das 

pessoas com deficiência na governamentalidade neoliberal, as “relações entre inclusão e 

neoliberalismo possibilitam, entre outras coisas, conhecer cada vez mais os indivíduos, 

posicioná-los no jogo e ampliar sua participação e produtividade por meio da circulação”. 

(MACHADO, 2016, p. 259). Essa participação e produtividade, previstas pela lógica da 

circulação das pessoas com deficiência, segundo Rech, “contribui muito para que a inclusão 

possa ser pensada também a partir de um movimento que se dá em fluxo, ou seja, que visa à 

continuidade e permanência dos sujeitos”. (RECH, 2015, p. 86). 

É pelo empreendimento individual no desenvolvimento das competências próprias 

que “a inclusão passou a ser uma das formas encontradas para garantir que o indivíduo atinja 

uma condição econômica, social e cultural – educação e saúde – favorável”. (SANTOS; 

KLAUS, 2013, p. 32). 

Cabe, então, compreender que  
 

a busca por habilidades é o que nos ajuda a pensar na inclusão como uma estratégia 

de fluxo-habilidade, pois, dentro de um fluxo que precisa ser contínuo, também 

precisamos desenvolver habilidades para tornarmo-nos sujeitos cada vez mais 

eficientes. (RECH, 2015, p. 149).  

 

Em vista disso, a modulação das condutas dos sujeitos tem se organizado a partir de 

uma ênfase no desenvolvimento das competências individuais. Isso não quer dizer que o 

conhecimento de conteúdos, ou o desenvolvimento da disciplina-saber, não se faça mais 

presente, nem que tenha perdido sua relevância e seu sentido. Entretanto, a modulação das 

condutas requer investimentos nas próprias habilidades e nos talentos individuais. Em uma 

anátomo-política do corpo, os talentos e capacidades pessoais devem ser potencializados 

para que a participação, o desenvolvimento e a aprendizagem de todos sejam possíveis. 

Pensar a organização do espaço e do tempo da aprendizagem preconiza o 

deslocamento de uma temporalidade que se organiza a partir da lógica da escola moderna, 

na qual todos aprendem determinados conteúdos em determinados níveis, pela modulação 

de condutas que investem na personalização dos talentos. Nesses moldes, cada aluno é 

considerado diferente, tem suas especificidades, seu tempo de aprendizagem e suas 

condições de aprendizagem. Isso se alinha ao molde de uma sociedade de controle, na qual 

a experiência individual requer mecanismos e estratégias que vão além da lógica do aluno 

médio tomado como padrão de normalidade na aprendizagem. Nessa sociedade, o controle 

passa a ser interiorizado pelo sujeito como elemento vital para o próprio desenvolvimento. 

Uma das estratégias mobilizadas pela ordem discursiva que prevê uma escola comum 

inclusiva voltada às diferenças dos alunos institui-se pela necessidade de efetivar um 

processo educativo atento à participação e ao progresso de todos, independentemente das 

condições individuais. Nessa organização, compreende-se que o profissional de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) é aquele que disporá de estratégias para 

complementar e/ou suplementar o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno, a partir de 

recursos, metodologias e práticas que potencializem a participação de todos com autonomia 

e independência. São as intervenções específicas que condicionam formas pontuais de 

participação e que deslocam o campo da Educação Especial para a posição de apoio. 

Com esse deslocamento do campo da Educação Especial, concebe-se que sua atuação 

transcorra de “forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às 

necessidades educacionais especiais desses alunos”. (BRASIL, 2008, p. 09). O Atendimento 

Educacional Especializado configura-se em uma temporalidade e uma espacialidade 

voltadas para o gerenciamento do risco da não-aprendizagem, da não-participação e da 

incapacidade de autonomia diante da organização curricular da escola comum. Com o 



 

 

Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, o Atendimento Educacional Especializado 

passa a integrar a “proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família para 

garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das 

pessoas público-alvo da educação especial”. (BRASIL, 2011, Art. 2º). 

Por outro lado, a configuração de ambientes que propiciem o desenvolvimento do 

potencial de cada aluno contribui para que as marcas da incapacidade, da falta, da 

deficiência, sejam minimizadas. No governo das condutas das pessoas com deficiência, 

investir em ambientes que maximizem as capacidades individuais, minimizando os efeitos 

da falta, torna-se um processo que regulamenta as condições de vida de cada um. Para isso, 

em um processo de normalização, as anormalidades mais desviantes são aproximadas do 

padrão estabelecido, e assim o risco do fracasso escolar é gerenciado. 

 

Considerações finais 

 

Pode-se dizer, portanto, que, pela promoção de condições de acesso, participação e 

aprendizagem, a modulação das condutas das pessoas com deficiência tem instituído formas 

de ser participativas, autônomas e aprendizes. Na ordem de uma governamentalidade 

neoliberal, “é preciso a inclusão social de todos, ou seja, a inclusão e o empresariamento de 

si são processos que se alimentam na produção de uma sociedade mais segura”. (SANTOS; 

KLAUS, 2013, p. 39). Na lógica de uma sociedade mais segura, “a autogestão e a mobilidade 

são fundamentais para que a sociedade funcione com um mínimo de custos”. (SANTOS; 

KLAUS, 2013, p. 39). 

Na análise desenvolvida, observo que, pela lógica de uma sociedade regida por um 

poder que tudo controla e onde a comunicação é contínua, a modulação das condutas das 

pessoas com deficiência também é resultado de uma maquinaria midiática. Tal maquinaria, 

por meio de suas práticas discursivas, ao longo das últimas três décadas, têm produzido 

subjetividades para a condução das condutas dos sujeitos na esteira da racionalidade 

neoliberal. Por meio da maquinaria midiática, as técnicas de sujeição da sociedade de 

controle pela modulação dos desejos e manipulação das subjetividades produzem a opinião 

pública, sendo importantes fontes de captura das atividades de criação e invenção de 

(mundos) possíveis. 

Na esteira da política de inclusão escolar, são operadas diferentes estratégias que 

objetivam fomentar e criar condições para a participação de todos, uma vez que “a inclusão 

escolar tem em seu horizonte a diminuição do risco social”. (LOPES, 2009, p. 949). 

Compreendo, portanto, que modulação das condutas das pessoas com deficiência, na esteira 

da governamentalidade neoliberal, tem por objetivo constituir sujeitos participativos, 

autônomos e aprendizes. 

  

Referências 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva. 2008. Brasília: Presidência da República, 2008.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010. 2010. 

Brasília: Presidência da República, 2010. 

 

BRASIL. Decreto nº 7.611, 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, 

o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Brasília: Presidência da 

República, 2011. 



 

 

 

BRASIL. Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite, 

2013. Brasília: Presidência da República, 2013.  

 

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de Junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - 

PNE (2014 – 2024), e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2014.  

 

BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de Julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília: Presidência da 

República, 2015. 

 

DELEUZE, Gilles. Conversações. São Paulo. 3. ed: Editora 34, 2013. 

 

FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População: curso ministrado no Collège de 

France (1978-1979). São Paulo: Marins Fontes, 2008. 

 

FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica: curso ministrado no Collège de France 

(1978-1979). Traduçãço Eduardo Braçndão. São Paulo: Martins Fontes, 2008a. 

 

FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. Ditos & Escritos VII – Arte, 

Epistemologia, Filosofia e Historia da Medicina. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2011. p. 459-466. 

 

LAZZARATO, Maurizio. As Revoluções do Capitalismo: a política no império. 

Tradução de Leonora Corsini. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

 

LOPES, Maura Corcini. Políticas de Inclusão e Governamentalidade. Educação & 

Realidade, Porto Alegre, v. 34, n. 21, p.153-169, mai./ago. 2009. 

 

LOPES, Maura Corcini; FABRIS, Eli Henn. Inclusão & Educação. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2013. 

 

LOPES, Maura Corcini; LOCKMANN, Kamila; HATTGE, Morgana Domênica. Políticas 

de Estado e Inclusão. Pedagogía y Saberes, n. 38, p. 41-50, 2013. 

 

MACHADO, Roseli Belmonte. A inclusão como rede: uma análise de práticas de 

professores de educação física na contemporaneidade. 2016. 309f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2016. 

 

RECH, Tatiana Luiza. Da escola à empresa educadora: a inclusão como uma estratégia 

de fluxo-habilidade. 2015. 259f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-

graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, 2015. 

 

RIPOLI, Edilene Aparecida et al. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão 

Escolar. Secretaria de Educação Especial: Universidade Federal do Ceará, 2010. (Coleção 

A Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva). 

 



 

 

SANTOS, Iolanda Montano; KLAUS, Viviane. O imperativo da inclusão e o sujeito 

empresário de si na contemporaneidade. Pedagogía y Saberes, Bogotá, n. 38, p. 31-40, 

2013.  

 

SIKILERO, Cláudia Tápia. Sentidos de Aprendizagem e estratégias para o 

governamento da população: o Pacto de Novo Hamburgo/RS. 2016. 164f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2016. 

 

SIMONS, Maarten; MASSCHELEIN, Jan. De escolas a ambientes de aprendizagem: o 

lado negro do ser excepcional. In: CARVALHO, Alexandre Filordi de; GALLO, Silvio. 

(Orgs.) Repensar a educação: 40 anos após Vigiar e Punir. São Paulo: Editora Livraria da 

Física, 2015. p. 319-358. 

 

VEIGA-NETO, Alfredo. Educação e Governamentalidade Neoliberal: novos dispositivos, 

novas subjetividades. In: PORTOCARRERO, Vera; CASTELO BRANCO, Guilherme 

(Orgs.). Retratos de Foucault. Rio de Janeiro: NAU, 2000. p.179-217. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GERAÇÃO ELEITA: CONSTITUINDO SUJEITOS-JOVENS E SUAS MARCAS EM 

PROCESSOS DE IN/EXCLUSÃO 

 

Daniela Medeiros de Azevedo Prates  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – IFSUL 

danielaprates@charqueadas.ifsul.edu.br 

 

 

RESUMO 
O estudo apresenta parte de discussões presente na Tese de Doutorado cujo objetivo central é 

problematizar a constituição de sujeitos-jovens assembleianos na Contemporaneidade, assumindo 

como  perspectiva teórico-metodológica os Estudos Culturais em Educação em articulação aos 

estudos antropológicos e sociológicos sobre juventudes e religião. Nesse recorte, busca-se 

aproximação da investigação às discussões sobre os processos de in/exclusão na Contemporaneidade, 

visando problematizar tal relação nos modos de constituição dos sujeitos-jovens a partir das marcas 

de pertencimento religioso, imbricadas a outros modos de existência evocados pela condição de 

ser/estar jovem, afinal, ao mesmo tempo em que buscam se manter portadores da promessa de 

salvação, os jovens ensejam ser portadores da condição juvenil. Metodologicamente, a pesquisa 

desenvolveu-se mediante a inserção etnográfica junto a jovens da Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus no município de Novo Hamburgo, no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, entre os anos de 

2011 e 2012. Desdobrou-se junto a jovens da comunidade assembleiana de Lisboa, Portugal, em 

2013. Foram realizadas observações-participantes em espaços institucionais com forte investimento 

sobre jovens e dos próprios jovens – como congressos, encontros de louvor e oração, cultos e demais 

espaços de estudos – e nas incursões em outras instâncias do cotidiano, buscando aproximação às 

culturas, sociabilidades, lazeres, consumos, relações nos espaços escolares, trabalho – em seus 

trajetos e projetos de vida. 

 

Palavras-chave: Juventudes. Religião. In/exclusão  

 

Juventudes e religião: (re)abrindo o debate  

A pesquisa alinha-se as discussões produzidas nos Estudos Culturais em Educação 

em articulação aos estudos antropológicos e sociológicos sobre juventudes e religião, que 

permitem compreender o sujeito não como algo natural, uma entidade anterior e acima de 

sua historicidade, mas contingencialmente construído. Assim, tais estudos permitem 

diferenciar jovens, categoria empírica presente em diferentes formações sociais, de sujeitos-

jovens ou juventude, categorização de sujeito constituída a partir de determinadas 

contingências históricas, econômicas, sociais e culturais. 

Nessa direção, é possível depreender que infância e juventude durante muito tempo 

possuíam limites borrosos, muitas vezes marcados pelos ciclos vitais. Somente com a 

crescente racionalização dos modos de governar tomando como instrumento a educação se 

produz condições para separação das noções de infância e juventude, sobretudo a partir da 

paulatina separação de classes de alunos presentes na construção da escola moderna.  

Imbricado as novas formas de pensar da época, a busca de constituição dos sujeitos juvenis 
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também passava pelo fórum religioso, o qual lançou mão de uma série de estratégias para 

este fim, e que excetuando especificidades, também estava articulado às concepções que se 

formavam junto ao Estado Moderno.  

Apesar do papel fundamental da escola na educação dos sujeitos a nova ordem, seu 

desenvolvimento esteve atrelado ao trabalho de crianças e jovens durante a industrialização. 

As profundas transformações ocorridas nos diferentes âmbitos, com maior ênfase a partir do 

pós-guerra permitiram a emergência da juventude.  

Conforme Saintout (2007), a juventude começou a ser pensada como um momento 

de espera, moratória, quando a concepção de progresso tornou-se marco de um projeto 

unificador da vida com o desenvolvimento da sociedade industrial, sobretudo após a 

Segunda Guerra. Assim, articulando-se ao advento da indústria cultural que passa a 

interpelar os jovens como sujeitos de consumo. Salientamos ainda que distintas condições e 

experiências perpassam o cotidiano dos jovens, desafiando a pensar diferentes modos de 

viver este tempo de espera, em diferentes juventudes que se produzem, sobremaneira em 

tempos de rearticulação da racionalidade liberal ao neoliberalismo.  

Assim, ao analisar a respeito da condição da juventude, parece consenso a dificuldade 

de concebê-la de modo singular, sobretudo diante das intensas mudanças ocorridas no 

período após Segunda Guerra e da popularização das novas tecnologias, dando visibilidade 

a múltiplas possibilidades culturais que tomaram a cena e a diversas possibilidades de 

ser/estar jovem, inclusive articuladas ao âmbito religioso.  

Considero a discussão sobre juventude e religião ainda emergente, inclusive no 

âmbito evangélico, o qual carece de análises que tenham como foco a constituição de 

sujeitos-jovens. Embora o surgimento do segmento no país remonte o final do século XIX, 

mediante o significativo aumento de imigrantes a partir da chegada da corte portuguesa em 

1808, com o chamado protestantismo de imigração ou evangélicos históricos, as pesquisas 

sobre religião que tematizam o segmento evangélico eram escassas até a década de 80. Desde 

então, têm sido crescentes diante da visibilidade pública que os evangélicos assumem com 

o expressivo e acelerado aumento do número de fiéis, com a inserção política e midiática de 

algumas denominações e com as significativas mudanças geradas no campo religioso, 

especialmente a partir do crescimento pentecostal. 115   

                                                 
115 Segundo os dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentre os anos de 

1991 e 2000, houve um aumento no número de evangélicos de 80% em todo o Brasil, comparando-se os dados. 

Em 1991 8,5% da população se definia evangélica, e em 2000, 15,4%. A continuidade do avanço evangélico 



 

 

Freston (1994), Oro (1998) e Mariano (2004) explicam a história do pentecostalismo 

brasileiro a partir de três momentos. Primeiramente, surge através da Igreja Congregação 

Cristã (1910) e da Assembléia de Deus (1911) o pentecostalismo clássico, como é 

conhecido, tendo como ponto doutrinal básico a ênfase na glossolalia (dom de falar línguas 

estranhas) e no batismo do Espírito Santo. Inicialmente, pela condição minoritária, 

caracterizava-se pelo sectarismo e ascetismo de rejeição a determinados padrões sociais 

considerados “mundanos”.  

A partir da Cruzada Nacional de Evangelização na década de 50 e 60, há o surgimento 

das novas igrejas que marcaram o segundo momento do pentecostalismo no país, a exemplo 

a Igreja do Evangelho Quadrangular (1953), Brasil para Cristo (1955), Deus é Amor (1962) 

e Casa da Bênção (1964). Também conhecidos como deuteropentecostais, foram 

responsáveis pela renovação dos rituais à religiosidade presentes no catolicismo e nos cultos 

afro-brasileiros, enfatizando os rituais de cura e resolução de infortúnios e utilizando como  

estratégia proselitista o uso da rádio e pregação itinerante (ORO, 1998; MARIANO, 2004).  

A tendência de uma ampla rede transnacional de igrejas surge na década de 70, 

atrelando as fortes bases econômicas à posse e uso dos meios de comunicação, passando a 

ser reconhecido como neopentecostalismo. Tem como principais denominações a Igreja 

Universal do Reino de Deus (1977), a Internacional da Graça de Deus (1980), a Comunidade 

Evangélica Sara Nossa Terra (1976) e Renascer em Cristo (1986).  Trata-se do maior 

fenômeno de expansionismo no campo religioso brasileiro, assumindo como caraterísticas a 

liberalização dos costumes e câmbio nos critérios de santidade propostos pela tradição 

pentecostal. Também se caracteriza por enfatizar a “teologia da prosperidade”, a cura divina, 

o exorcismo e a expressividade religiosa, vindo a combinar os traços teológicos e rituais a 

uma extensa organização administrativa e burocrática das igrejas neopentecostais 

(FRESTON, 1994; ORO, 1998).  

Considero produtivo ao campo educacional propor aproximações sobre esses sujeitos 

que se inserem de modo crescente nos bancos escolares, suscitando uma série de 

questionamentos sobre: Quem são? Que marcas, metáforas inscrevem? Questões que 

perpassam a condição juvenil imbricadas no âmbito religioso e que também se inserem aos 

espaços escolares, muitas vezes marcados por processos de in/exclusão.   

                                                 
foi confirmada no último censo de 2010, o qual revela que 22,2% da população brasileira se declarou 

evangélica, o que representa um aumento de 6,8% em relação ao censo de 2000. 



 

 

A esse respeito, é mister desde já ressaltar que o presente estudo não pretende 

propriamente discorrer sobre processos de in/exclusão conforme vem contribuindo 

importantes pesquisas desenvolvidas no campo educacional. Nesse recorte, busca-se 

aproximação a tais discussões, visando problematizar tal relação nos modos de constituição 

dos sujeitos-jovens a partir das marcas de pertencimento religioso, imbricadas a outros 

modos de existência evocados pela condição de ser/estar jovem. 

Ao discutir os usos do termo inclusão, parece assumir preeminência a lógica binária 

moderna de oposição: inclusão X exclusão. O que muitas vezes leva ao equívoco de pensar 

a inclusão ao seu oposto: “dos normais sobre os anormais”, “dos dominantes sobre os 

dominados”. Ou ainda de vir a restringir os sujeitos em processo de inclusão às ações 

desenvolvidas pelo Estado, quando de fato estão imbricados a diversas técnicas de 

governamento (VEIGA-NETO, LOPES, 2011). 

Em contrapartida, o uso alargado do termo exclusão implica que  indivíduos 

reconhecidos por si mesmos em diferentes condições sociais, econômicas, étnico-raciais, de 

gênero, etárias e, por que não pensar em diferentes posições religiosas, assumam o 

entendimento que se encontram excluídos na sociedade. A partir de Castel, Veiga Neto e 

Lopes (2011) afirmam que os excluídos são aqueles cuja invisibilidade não perturba. 

Corroboram ao autor no entendimento da necessária vigilância diante do emprego do termo, 

afastando-se do risco de conceber como exclusão qualquer disfunção social, de que políticas 

de discriminação positiva sejam degradadas em estados de exceção e de investir em 

prevenção para evitar fatores de desregulação social. A partir das importantes investigações 

desenvolvidas pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão (GEPI/CNPq/UNISINOS), 

acrescentam ainda como precaução considerar o caráter subjetivo de práticas de in/exclusão 

presentes na atualidade.   

Nessa direção, permitem compreender a produtividade do uso grafado da expressão 

in/exclusão diante de formas de inclusão e exclusão  que não operam propriamente em 

oposição. Ao contrário, contemporaneamente se articulam entre si e ao sujeito, imbricando-

se a subjetividade conforme permitem depreender a partir  das teorizações de Michel 

Foucault (VEIGA-NETO, LOPES, 2011).     

Tal compreensão torna-se operante para pensar os modos pelos quais se constituem 

sujeitos-jovens imbricados ao  pertencimento a uma igreja centenária que historicamente 

procurou visibilizar as marcas de sua fé em Cristo através de sua diferenciação a modos de 

vida considerados “mundanos”.  Articulando-se ao mito fundador de uma igreja primitiva, é 



 

 

recorrente a presença de discursos que vinculam narrativas persecutórias, de um povo 

perseguido que se vê excluído e que alcança a vitória mediante sua fé na promessa de 

salvação. Nessa direção, discursos e práticas colocam-se em exercício para constituição de 

determinado tipo de sujeito em que as marcas da crença permitam diferenciá-lo perante o 

mundo. Entretanto, “fazer a diferença” não remete propriamente a um “viver a parte”, 

separadamente do mundo, ao contrário, remete a visibilizar no cotidiano a potência da fé 

possibilitando que outras pessoas possam conhecê-la, como evoca o imperativo bíblico: “Ide 

e profetizai”. Tal discussão torna-se ainda mais potente ao problematizarmos os modos de 

constituição de sujeitos ao âmbito religioso em suas relações aos pertencimentos juvenis, 

afinal, como os próprios sujeitos evocam em suas narrativas: são jovens, permitindo perceber 

a existência de diferentes juventudes.  

Da constituição de sujeitos-jovens assembleianos 

 

O irromper do nascimento está cercado por variados discursos e práticas de diversas 

instâncias que tem por objetivo educar. Educação é um termo que advém do latim educ, que 

significa conduzir, guiar, colocar e articula-se ao sufixo actio conferindo-lhe o sentido de 

ação, direção, processo, conforme explica Veiga-Neto (2004). A educação está presente em 

diferentes momentos e espaços sociais. É anterior à emergência e à legitimação da educação 

no espaço escolar. Está presente na família, na igreja, nas amizades, nas mídias, nas formas 

de lazer, nas relações com a cidade e nos modos de habitar o tempo e o espaço. Diferentes 

instâncias educam, e talvez esse seja um dos grandes desafios na Contemporaneidade.  

Vivemos num contexto caracterizado pelas significativas mudanças nas relações 

sociais, nos modos de afeto, nos laços matrimoniais, nas formas de organização da família, 

nos modos como se educam os filhos e como esses se relacionam com o mundo adulto. 

Vivemos o esmaecimento de percepções sobre tempo e espaço que resultaram em profundas 

mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais, religiosas e geográficas ocorridas na 

Europa na passagem da Era Medieval para Moderna e que tiveram profundo impacto na vida 

cotidiana. “Os espaços idealmente bem fronteirizados da Modernidade deram lugar à 

dissolução de fronteiras” (BUJES, 2012).  

E não se trata apenas do “esmaecimento” das fronteiras políticas, nacionais, 

geográficas, mas também do borramento das separações construídas idealmente entre 

adultos, jovens e crianças. Em tempos de acesso quase que ilimitado à informação, a 

concepção de assimetria entre o mundo adulto e dos mais jovens, a qual sustenta seu papel 



 

 

na condução dos mesmos a um estado de autonomia, parece perder a ênfase, quando passa a 

se colocar sobre os próprios indivíduos, a tarefa constante de educar. Resultado de uma 

ruptura radical nas formas de significar e usar o tempo e o espaço, emergem fenômenos 

inabituais, insólitos, e não por acaso se produzem novas formas de exercício e relações de 

poder em que vemos os jovens assumirem papéis e reivindicarem ‘agendas’ sobre o que 

desejam para conduzirem eles próprios as suas vidas (BUJES, 2012; VEIGA-NETO, 2002; 

PAIS, 2003).  

Nessas condições, produzem-se reconfigurações no âmbito religioso, que não são 

imunes aos descompassos entre a sociedade do presente e a igreja do passado. As religiões 

se rearticulam, dialogam com essa superfície do presente, mais ainda: se produzem nessas 

contingências, afinal, a igreja – como quaisquer outras instituições ou sujeitos por elas 

produzidos – não está fora do lugar em sua relação com a sociedade.  

Nesse sentido, pautei os diferentes espaços religiosos pesquisados como espaços de 

educação, de condução, que visam à orientação de todos e cada um naquilo que se considera 

verdade. Nesses espaços, percebi a circulação de grandes narrativas que evocam ora uma 

suposta identidade única, fixa, vinculada ao mito de uma “igreja primitiva” e sua imbricação 

em uma igreja centenária, ora um sentimento de comunidade que procura fortalecer os laços 

que os unem – discussão sempre proferida do mundo adulto. A partir disso, passei a perceber 

como essas narrativas vêm se articulando às pequenas narrativas e que pistas fornecem para 

a constituição de sujeitos-jovens assembleianos em suas diferentes relações de in/exclusão. 

Entre outras possíveis formas de trazer a discussão, considerei producente partimos dos 

trânsitos dos próprios sujeitos por esses espaços e suas práticas, o que configura distintas 

experiências, mas parte de uma das seguintes condições: crescer e conviver em família 

evangélica ou converter-se em determinado momento da vida.  

Crescendo no Evangelho 

 

 

Crescer numa família evangélica permite que, desde cedo, aprenda-se 

a viver no que denominam harmonia com os valores cristãos, ou seja, 

crescem participando junto à família a laços densos de sociabilidade, 

vivenciando modos de pensar e viver que compartilham os irmãos da 

mesma fé nos diversos espaços disponíveis: cultos, escolas bíblicas, 

corais, etc 

Figura 1: Desenho de Fabiana inscrito na Revista Juniores, 2007. Arquivo Pessoal  

 Expressões como “jovens que cresceram no Evangelho”, “cresceram em Cristo” ou 

ainda “cresceram nos bancos das Escolas Bíblicas Dominicais” são recorrentes no âmbito 



 

 

religioso e fazem alusão aqueles que cresceram em lares evangélicos, compartilhando 

experiências em espaços educacionais que potencializam a vivência na fé, permitindo 

crescer e aprender sobre a Palavra e ensinando como vivenciá-la no seu cotidiano.  

“Crescer em Cristo” expressa uma trajetória de crescimento espiritual ao longo da 

vida que é comparada ao crescimento de uma planta, conforme descrevem as lições 

dominicais destinadas às crianças.  A analogia remete à ideia de que o crescimento daquele 

que nasce em uma família assembleiana começa quando ainda é uma “sementinha”, 

determinando um ponto inicial mediante ao qual a família assume o compromisso em 

oferecer pacientemente cuidados especiais para essa criança a fim de que “cresça e dê bons 

frutos”.  

Nesse percurso, um dos primeiros passos da família após o nascimento de um novo 

membro é a apresentação ao Senhor. O que não se configura ainda como o batismo, já que 

para as denominações evangélicas o batismo bíblico é um ato voluntário e requerido pelo 

próprio indivíduo quando tem discernimento do que significa essa nova etapa para sua vida. 

Trata-se de um ritual de iniciação à comunidade, uma forma de reafirmar os valores da 

religião e de mantê-los vivos na memória do grupo, confirmando o compromisso já firmado 

pelos pais diante da comunidade e reificando seu comprometimento para instruir a criança 

na religião.  

Corroboro a Alves (2009) ao considerar que a articulação família e igreja procura 

assegurar um determinado modo de condução que possibilite formar o jovem crente de 

acordo com as exigências da crença, desde o modo de falar, vestir, interagir. Espera-se que 

esse jovem criado no evangelho siga o caminho da família, de livre aceitação da fé. Para 

tanto, disponibiliza-se uma série de investimentos em sua trajetória na igreja, desde a 

apresentação ao senhor, estendendo-se ao longo dos anos através de espaços de educação 

cristã, como nos bancos das escolas dominicais, nos cultos, nos corais, nos grupos de oração 

e louvor. O que deve culminar na confirmação da fé com o batismo nas águas, ponto de 

viragem, de convergência entre as trajetórias dos que cresceram desde pequenos na igreja e 

aqueles que se converteram mais tarde. E que deve ainda visibilizar como consequência 

“crescer e dar bons frutos” – o que deve se estender a toda sua vida. 116 

                                                 
116 O batismo remete ao renascimento pela fé, ponto crucial de viragem na vida assembleiana em que 

ritualmente o batizado firma compromisso  com a comunidade, assumindo novas responsabilidades, razão pela 

qual muitas vezes o batizado é protelado pelo jovem. Para maiores informações ver Prates (2014). 



 

 

“Crescer e dar bons frutos” pode apresentar variados sentidos entre jovens e adultos: 

mostrar obediência aos padrões éticos e morais da crença, frequentar os espaços religiosos, 

colocar em exercício práticas de invocação à Palavra (entendidas como oração, louvor, 

leitura, meditação e pregação), visibilizar a ação divina no modo de vivenciar a fé no 

cotidiano, ter relacionamentos que reflitam as marcas da crença (casando e formando 

família), incentivar para que mais pessoas conheçam a igreja – “fazer a diferença”, conforme 

denominam. Enfim, perspectivas que convergem no ensejo de continuidade presente nos 

discursos religiosos do mundo adulto. Ainda que os jovens não se mostrem avessos às 

prerrogativas da igreja ou ao mundo adulto, suas narrativas recorrentemente reivindicam 

outros estatutos, em que ser jovem é um deles.  

Convertendo-se em Cristo 

 

 

Jesus disse: “Antes de te conhecer, eu te escolhi.” Ele te escolheu quando ainda estava 

no ventre da tua mãe – afirma o preletor do congresso de jovens de 2011. Ele te escolheu 

e não vai desistir de ti, ele tem um projeto para tua vida. E quando Ele escolhe, ele 

espreme, ele constrange, até que você entenda: não tem como fugir (Excerto extraído do 

diário de campo 18.10.11). 

Figura 2: Convertendo-se em Cristo. Registro de Prates (2011) 
  

A conversão é outra trajetória possível na inserção à crença e possui relação à ordem 

máxima “Ide e pregai o Evangelho”. Embora o crescimento evangélico seja um fenômeno 

social que abrange todas as camadas sociais, possui grande representatividade em 

comunidades com maiores problemas socioeconômicos. Conrado (2005) considera que os 

evangélicos constituem o segmento religioso mais expressivo em relação à experimentação 

de situações de violência e pobreza, criando espaços de agregação social que possibilitam 

novas trajetórias a partir da conversão, através de uma densa rede social de ajuda mútua.   

É possível afirmar que a igreja contemporaneamente apresenta um duplo movimento 

de salvação. O que, por um lado, remete a possibilidade de salvação no plano transcendente, 

na busca de salvação da alma; por outro, a inserção na crença parece acentuar a resolução de 

problemas da ordem do cotidiano, no plano imanente. Conforme foi possível perceber ao 

longo das análises, muitas vezes, as narrativas apontam para um maior acento na resolução 

de problemas terrenos, relacionados à cura de doenças, a adversidades afetivas e questões de 

ordem financeira. Isso aponta que a constituição dos sujeitos-jovens no âmbito religioso não 

se “desencaixa” da sociedade atual, onde prevalece a lógica da presentificação. Por outro 

lado, corrobora aos discursos circulantes de uma igreja que cresce “a margem”, excluída da 



 

 

sociedade, seja da perspectiva religiosa fundamentada nas narrativas persecutórias, seja por 

sua forte atuação aos considerados “anormais”: pobres, doentes, dependentes de substâncias 

psicoativas, etc. 

Em grande medida, as narrativas que versaram sobre o crescimento religioso em 

Canudos apontaram a forma contundente em que o rápido crescimento populacional no 

período das migrações na década de 80 abrangeu a ampla atuação da igreja, sobretudo como 

rede de apoio aos sérios problemas sociais que se intensificaram. Esse fato, por outro lado, 

também permitiu o rápido crescimento da igreja com os novos convertidos. 

Ressalto que esse perfil de conversão alterou-se, inclusive muitos desses convertidos 

fixaram-se na região constituindo famílias, entre as quais fazem parte muitos dos jovens da 

pesquisa. Razão pela qual a maioria dos jovens com que conversei não eram convertidos, 

visibilizando a ênfase em outra trajetória: crescer em famílias evangélicas.  

Apesar da diversidade de trajetórias de conversão analisadas ao longo dos anos com 

diferentes gerações e locais de pesquisa, é possível perceber uma mesma estrutura narrativa. 

Refiro-me à narrativa que versa sobre um rompimento aparentemente abrupto entre o 

passado e o presente da conversão. O que muitas vezes articula a inserção na crença com a 

resolução de problemas pessoais e familiares – desde pequenos infortúnios do cotidiano, 

dívidas, desemprego, doenças e “vícios”. Essa lógica de resolução dos problemas que afetam 

o cotidiano também é visibilizada nas narrativas dos jovens que cresceram no Evangelho, 

sobretudo no caso daqueles que se desviaram durante algum período. É importante salutar 

que os vícios nem sempre correspondem à dependência de substâncias psicoativas, mas uma 

conduta moral e ética não condizente com os novos valores que passam a assumir a partir de 

sua inserção na crença, o que também definem como condutas de desvio.  

[...] eu era um traficante e fui ungido pelo Espírito; [...] nunca usei drogas, mas vivia na promiscuidade; 

[...] vi minha mãe desenganada no hospital e tomei a decisão do batismo; [...] na verdade eu cresci na igreja 

e me desviei. Mas o Senhor é misericordioso e ele me viu perder todo o meu orgulho, lá na frente da minha 

mãe, ajoelhado, eu me humilhei e [em lágrimas] perdi perdão (Excerto Extraído do Diário de campo, 

Canudos, 2011). 

A narrativa do jovem proferida ao longo da tarde de louvor no campo de Canudos 

ressalta o poder do Espírito Santo em sua vida, tornando público percursos que dificilmente 

seriam narrados em outras circunstâncias, mas que são compartilhados com recorrência nos 

espaços assembleianos. Mas por que essas experiências são enaltecidas em suas narrativas 

quando seriam facilmente silenciadas em outros espaços?  

Compreendo que as experiências pessoais com a crença são compartilhadas nos 

espaços dos cultos, evangelizações, estudos bíblicos e conversas informais porque assumem 



 

 

a função ritual no contexto religioso, ordenando acontecimentos e reafirmando valores ao 

grupo, o que denominam testemunho. Trata-se de um importante ritual cuja narrativa 

inscreve um passado desviante que, após algum infortúnio, rompeu-se, levando o sujeito ao 

nascimento espiritual, à conversão (ORO, 1998). Há a experiência de um passado 

hierarquicamente inferior ao presente, através de uma aparente ruptura existente na fala que 

se configura na ordem: profano e sagrado. E é justamente nessa configuração no testemunho 

que se manifesta publicamente o poder conferido ao Espírito Santo: quanto maior o problema 

solucionado, maior o poder conferido.  

É notório que igreja se torna, para muitos anônimos que preambulam pelos espaços 

da cidade, um lugar onde sua existência é reconhecida, onde não há necessidade imediata de 

se provar o direito de estar lá. Cria-se um acolhimento independentemente da história que 

cada um carrega. Procura-se produzir um sentimento de irmandade em que a reciprocidade 

daquilo que se doa e se recebe vai além de objetos, conforme Pais (2006): compartilham-se 

sentimentos, experiências, símbolos e devoções. 

Considero que esse sentimento de irmandade produzido pela rede de sociabilidade 

aproxima não convertidos à experiência religiosa, o que não se restringe a situações de 

angústia, solidão e desamparo. Muitas vezes esse sentimento está vinculado à influência de 

algum familiar ou amigo no ingresso do jovem na crença, conforme permite compreender a 

narrativa de Éder, cuja convivência e admiração ao primo assembleiano lhe aproximou da 

igreja, culminando em sua participação no campo bíblico, espaço destinado à conversão e 

avivamento para jovens.  

Eu fiquei impressionado eu via muitos jovens aqui, adolescentes adorar a Deus dessa 

maneira. Epa! Há um Deus que realmente transforma! E eu pensei em deixar-me 

levar ali mesmo e aceitei Jesus. Depois que vim do campo bíblico, nunca mais, bem 

apaguei as músicas do mundo todas do meu telemóvel [telefone celular], comecei a 

ouvir mais louvores, pesquisei mais. Tudo que é cristão comecei a ter em meu 

telemóvel e até agora fui transformado e dou graças a Deus (Eder, 15 anos, Lisboa, 

2013).  

Figura 3: Campo Bíblico. Registro de Prates (2013) 

 

A igreja propicia sociabilidades, em alguns momentos potencializa espaços de 

agregação voltados aos jovens que, independentemente dos espaços institucionalizados da 

crença, produzem formas de ser e estar juntos imbricados nas marcas de sua geração. Nesse 

sentido, a igreja não se configura para esses sujeitos como apenas um lugar de invocação à 

Palavra – de oração, louvor, leitura, meditação, pregação, de experiência com o Espírito 



 

 

Santo. Conforme descrevem as narrativas, é ainda um lugar em que se produzem 

sociabilidades juvenis e busca de afetividades.  

Nessa direção, é possível perceber movimentos de aproximação aos jovens como a 

crescente presença de espaços destinados a esse público, como congressos, seminários, 

cultos, retiros, classes de estudos bíblicos, entre outros espaços que criam uma série de 

investimentos sobre esses sujeitos visando sua condução. Nesse sentido, há a preocupação 

da articulação das interpretações bíblicas à linguagem, estilos e marcas juvenis, colocando 

em pauta suas relações com as novas tecnologias de comunicação e ao consumo, 

evidentemente imbricadas às orientações institucionais e especificidades congregacionais. 

Embora a Assembleia de Deus procure preservar os princípios éticos e morais que vem sendo 

sua marca desde sua constituição, uma série de deslocamentos podem ser apontados ao que 

se refere a certa flexibilização diante dos costumes, o que evidentemente não a exime nem 

das críticas dos segmentos mais conservadores, nem mesmo das inúmeras estratégias 

construídas por parcelas de jovens para viverem a condição juvenil. 

 

 

[...] Quando a gente chegou aqui [em Novo Hamburgo], não podia usar calça, não podia 

ver televisão, não podia usar tiara, nem brinco. [...] A gente foi para Madureira e da 

Madureira para Assembleia de novo. Até a gente poder se habituar um pouco, porque onde 

a gente estava era liberal, vamos dizer assim. E chegamos aqui: “Bah! Que mundo é esse?” 

Foi bem complicadinho, mas agora com as mudanças que teve para os jovens aqui da Igreja 

está muito melhor. Porque eu sou uma, eu não seguia completamente as regras do pastor 

[anterior]: eu cortava meu cabelo, eu andava de calça, eu usava saia com racha, eu usava 

salto alto, eu usava tiara. O que que uma maquiagem vai te impedir de ir para o céu? Não 

tem nada a ver, sabe? Então eu gosto para caramba do pastor [atual] porque ele consegue 

compreender que mesmo a gente estando aqui não podendo se conter com as coisas do 

mundo, têm coisas que não vão nos impedir de subir para o céu (Valéria, 16 anos, Canudos, 

2012). 

Figura 4. Que mundo é esse? Registro de Prates (2011 e 2012) 

 

A respeito das relações dos jovens assembleianos com as prerrogativas institucionais, 

sobretudo ao que se refere aos usos e costumes, torna-se notório que as narrativas em Lisboa 

não se firmam a questão das vestimentas, como recorrentemente ocorre com os jovens de 

Novo Hamburgo. Nesse sentido, suas narrativas recaem sobre outras questões que perpassam 

as experiências juvenis, como músicas, festas, relacionamentos, tensionando modos de 

existência imbricados ao âmbito religioso.  

 

 

 

 



 

 

Considerações Finais 

Os assembleianos partem da concepção de que formam um povo eleito por Deus para 

viverem na Palavra e mediante a fé justificada na morte expiatória de Jesus Cristo, acreditam 

que seja possível alcançarem a salvação. Assim, há preocupações de se distinguirem 

socialmente de modos de viver considerados distantes dos preceitos bíblicos ou como 

denominam: “mundanos”. 

Disso, no entanto, não se pode depreender que  “fazer a diferença”  configure-se  em 

um “viver a parte”, “estar à margem” da sociedade, ao contrário, remete a necessária 

visibilidade dos efeitos da fé no cotidiano, permitindo que outras pessoas também se 

aproximem da crença, conforme evoca o imperativo bíblico: “Ide e profetizai”. Assim, não 

se trata propriamente de uma igreja que se encontra excluída da sociedade ou que intensifica 

sua ação exclusivamente através da ação sobre indivíduos que se reconhecem em processos 

de exclusão social.  

A esse respeito, é necessário problematizar as próprias concepções que perpassam os 

processos de in/exclusão. Por um lado, o modo como a racionalidade neoliberal produz a 

responsabilização de cada um sobre sua vida, desresponsabilizando o Estado e naturalizando 

situações como desemprego, violência, dependência de substâncias psicoativas, parecem 

indicar que esses indivíduos não estariam propriamente “à margem da sociedade”. Isso 

porque não estariam “fora da ordem” quando a própria ordem se produz a partir da 

naturalização da exacerbação das desigualdades sociais. Assim, as noções de quem são os 

“anormais”, os quais devem ser alvo dos processos de inclusão podem ser problematizadas, 

(re)abrindo espaço para que outras instâncias, como as igrejas, assumam o papel de 

normalização de condutas. Desta vez, articulando outras concepções de normalidade a partir 

de padrões éticos e morais de cada crença. 

A observação participante nos espaços de educação voltados aos jovens permite 

reconhecer a forte preocupação com a apropriação da Palavra, o que não se restringe aos 

investimentos da instituição sobre os jovens. Além dos diversos e constantes eventos 

destinados aos mesmos, como cultos, manhãs e tardes de louvores e adorações, retiros, 

congressos, seminários, classes de escolas bíblicas, entre outros, há também o forte 

investimento de cada um sobre si, de suas escolhas para viverem a promessa da salvação. 

Ainda que haja deslocamentos nas formas de viver essa promessa pela forte ênfase a questões 

do plano intramundano, como resoluções de problemas do cotidiano – a exemplo de passar 

numa prova da escola, no vestibular, alcançar o almejado emprego, resolver intempéries nas 



 

 

relações interpessoais.  Ressalto que isso remete às múltiplas formas de existência desses 

jovens na contemporaneidade e não propriamente de resistência diante da fé, já que muitos 

permanecem fiéis à convicção da promessa bíblica e não se opõe propriamente às orientações 

da crença.   

A forte ênfase em orientações éticas e morais pautadas nos chamados usos e costumes 

produz formas de distinção e visibilidade daqueles que possuem a marca da promessa, o que 

vem assumindo diferentes feições ao longo do centenário das Assembleias de Deus no Brasil 

e em Portugal. A esse respeito, há  diferentes posições não somente ao que tange os cenários 

dos dois países, mas a relações locais que se estabelecem entre o pastor e seu pastorado, 

imbricadas às orientações das Convenções das Assembleias de Deus, bem como a aspectos 

sociais, culturais e econômicos que perpassam as diversas igrejas, sobretudo na 

Contemporaneidade. Ou seja, tornando impossível tratarmos de forma homogênea as 

múltiplas condições que perpassam as congregações e seus investimentos sobre os jovens, 

permitindo que um simples deslocamento institucional produza tensionamentos, como o 

referido anteriormente pela jovem assembleiana: “Que mundo é esse?”. 
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RESUMO 
As frequentes mudanças sociais vêm produzindo e/ou modificando diferentes modos de ser e 

(con)viver dos sujeitos, ao longo dos tempos. Dentre essas mudanças, destaca-se a passagem dos 

sujeitos da condição de produtores para consumidores e a busca por ajustes, para transitar e pertencer 

a uma sociedade onde o consumo é o eixo organizador. Ademais, há um movimento de convocação 

e captura dos desejos pelas teias do consumo. A partir desse entendimento, o presente artigo busca 

compreender como jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, frequentadores de uma 

Organização Não-Governamental (ONG), vivenciam seus desejos em uma sociedade marcada pelo 

consumo. Fundamenta-se em referenciais tais como: Bauman, Canclini, Lipovetsky, Momo, Ignácio, 

entre outros, que investigam questões relacionadas ao consumo, aos desejos e à formação dos 

sujeitos. A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas individuais gravadas, com treze 

jovens. Os achados mostram que: 1) A sociedade de consumo se materializa nas narrativas dos 

sujeitos; 2) O celular é um artefato tecnológico indispensável para fazerem parte de redes sociais, 

como Facebook e WhatsApp; 3) As roupas de marcas renomadas são artefatos essenciais para a 

composição de suas identidades; 4) A raiva e a tristeza são sentimentos que afloram, quando não 

alcançam seus desejos de consumo. Ao que parece, as narrativas dos jovens entrevistados acerca dos 

desejos, não escapam à ordem do discurso do consumo. Percebe-se ainda, uma vontade de se ajustar, 

permanecer e transitar por um arranjo social que recicla desejos de consumo, mesmo encontrando-

se em uma situação econômica e social vulnerável.  

 

Palavras-chave: Jovens em situação de Risco; Sociedade de Consumo; Formação de 

Sujeitos Consumidores; Desejos. 

 

INTRODUÇÃO 

As frequentes mudanças sociais vêm agindo, acionando, produzindo e/ou 

modificando diferentes modos de ser e (con)viver dos sujeitos, em diferentes contextos 

sociais, ao longo dos tempos. Uma das modificações mais significativas, diz respeito à 

passagem da condição de uma sociedade de produtores, para uma sociedade de 

consumidores (BAUMAN, 2008), que trabalha no sentido de formar, conformar e consolidar 

novos sujeitos consumidores. No passado, a demanda social centrava-se no respeito, 

segurança e conforto; sendo a sociedade de produtores orientada a buscar, em longo prazo, 

a estabilidade (BAUMAN, 2008). Ao contrário, a sociedade de consumidores vive uma 

obsolescência programada, onde as ações e as condições se modificam em um tempo tão 

curto, que rotinas e hábitos tendem a não encontrarem nem tempo, nem território para 

consolidarem-se. Deste modo, a sociedade de consumidores não tem espaço para sonhos de 
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segurança e estabilidade, pois, os desejos tornaram-se, cada vez mais, efêmeros, transitórios, 

ajustáveis, instantâneos e líquidos (BAUMAN, 2008). O consumo nos mantém dentro de um 

incessante e frustrante ciclo de descontentamento individual e coletivo.  

Na contemporaneidade há um movimento sociocultural de fomento aos desejos, que 

age, aciona e convoca os sujeitos a consumir, a se apropriarem não somente de bens de 

consumo, mas de tudo aquilo que possa significá-los (CANCLINI, 2006). A obtenção de 

bens passou a ser sinônimo de pertencimento, abarcando também aqueles sujeitos com 

menores condições aquisitivas. Esses sujeitos são motivados pela sociedade de consumo a 

buscar alternativas para não serem excluídos da lógica consumista, sendo categorizados 

como consumidores falhos, ou seja: “[...] pessoas sem valor de mercado.” (BAUMAN, 2008, 

p.158). 

As colocações anteriores, sobre a sociedade de consumo e os desejos, vêm introduzir a 

temática do presente artigo, o qual buscou investigar como os alunos e alunas de uma 

Organização Não-Governamental sem fins lucrativos (ONG), situada no Litoral Norte do Rio 

Grande do Sul, vivenciam seus desejos em uma sociedade de consumo.  

O termo ONG117 foi criado pelas Nações Unidas - ONU, por volta do ano de 1940, para 

designar as entidades não oficiais que recebiam algum tipo de ajuda dos órgãos públicos, a fim 

de, desenvolverem projetos sociais que beneficiassem a comunidade. Como exemplos das áreas 

de atuação dessas instituições, estão: a politização da sociedade civil, assistência, movimentos 

sociais, ou participação cidadã, de modo a atender diferentes demandas e necessidades sociais 

(MACHADO, 2012).  

Dentre as finalidades da instituição pesquisada, encontram-se executar as Medidas 

Socioeducativas de prestação de serviços à comunidade118 (PSC), Liberdade Assistida (LA), 

Semiliberdade e Medidas de Proteção119. Além disso, ela acompanha as crianças e os 

                                                 
117 Primeiramente, as ONG’s foram chamadas de ONDs – Organizações Não-Governamentais de 

Desenvolvimento (MACHADO, 2012).  

118 Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, consistem em: “[...] advertências; Obrigação de reparar dano; 

prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; semiliberdade; internação [...]” (BRASIL, 2012, P.60). 

As Medidas Socioeducativas em Meio Aberto são aplicadas pelo (a) juiz (a), considerando o tipo de ato 

infracional, as circunstâncias e a capacidade que o adolescente autor tem de cumpri-las.  

119 Medidas Protetivas, se aplicam quando a criança ou adolescente tem seus direitos violados ou ameaçados 

(BRASIL, 2012).  



 

 

adolescentes acolhidos, garantindo a sua proteção e de seus direitos, atendendo desta forma 

ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Visando uma contribuição de caráter sócio pedagógico, a ONG investigada desenvolve 

oficinas com atividades artísticas, de desenho, contação de histórias, fotografia, orientação 

vocacional, artesanato, customização, teatro, entre outras. As oficinas funcionam em dias e 

horários alternados, são dividas por faixa-etária e tipo de medida a ser cumprida. O objetivo das 

oficinas é atender ao cumprimento das medidas, às demandas pessoais e coletivas criando novas 

possibilidades de vivências e aprendizagens. 

Com relação aos sujeitos acolhidos pela instituição, esses podem ser caracterizados como 

crianças e jovens em situação de vulnerabilidade econômica e social, moram em bairros 

periféricos, com suspeita de abuso sexual, maus tratos, que vivem em famílias envolvidas com o 

tráfico de drogas ou outras contravenções, casos de alienação parental, jovens que se envolveram 

com tráfico ou uso de entorpecentes, contravenções de naturezas diversas, pequenos furtos, 

brigas, principalmente na escola, abandono escolar denunciado ao Conselho Tutelar, entre outras.  

Em parceria com o Poder Judiciário do Estado do RS, através do Juizado Regional da 

Infância e da Juventude, a ONG desenvolve um projeto permanente denominado “RECRIAR” 

120 – Centro de Referência para a Infância e Adolescência, que hoje é modelo para o atendimento 

das medidas socioeducativas. A maioria das contravenções acompanhadas pela instituição 

originou-se a partir de um contexto familiar desfavorecido, conflituoso e de vulnerabilidade 

socioeconômica, somados ao uso ou tráfico de drogas, fatos que, geralmente, demarcam o início 

das transgressões.  

Há três anos trabalho na ONG pesquisada, desempenhando o papel de docente 

auxiliar e atuando no planejamento e execução das atividades na oficina de contação de 

histórias. Além desta atividade, atuo como bolsista de iniciação científica, em uma pesquisa, 

ainda em desenvolvimento, que tem como objeto de estudo, a sociedade de consumo e seus 

meandros à formação dos sujeitos.  

Nesse contexto, de embasamento teórico e convívio com os alunos e alunas da ONG, 

passei a observar nos desenhos, nas suas falas, nos artefatos que ostentam, de logomarcas 

                                                 
120 O projeto busca garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente, oferecendo acompanhamento 

terapêutico (atendimento psicológico) e social às crianças, adolescentes e seus familiares, almejando uma digna 

inserção/reinserção social e cidadã desses sujeitos.  

 



 

 

renomadas, nos trabalhos realizados nas oficinas e na troca de informações com as 

psicólogas, a materialidade da sociedade de consumo no cotidiano dos sujeitos 

frequentadores da instituição. Levando-me a perceber que, de uma forma ou de outra, os 

alunos e alunas da instituição desejam e compram diferentes artefatos de consumo. Isso me 

motivou a pensar de que forma esses sujeitos, com uma condição econômica e social 

desfavorável, pensam, adquirem e vivenciam seus desejos de consumo em uma sociedade 

regida pelas leis do mercado. 

PERSPECTIVA INVESTIGATIVA: ENTREVISTAS PARA NARRAR OS DESEJOS 

O grupo de sujeitos participantes da pesquisa, foi constituído por 8 meninos e 5 

meninas, com idades entre 12 e 18 anos, totalizando 13 alunos. Frequentam as oficinas de 

Customização ou Artes, nos turnos da manhã ou tarde. Cumprem Medida Protetiva ou 

Medida Socioeducativa. São filhos de pais separados, e, assim sendo, moram com o pai ou 

com a mãe, avós, tios, namorado ou, ainda, na Casa Abrigo do município, onde aguardam 

pela adoção. Todos possuem irmãos. Quanto à escolaridade, 12 participantes declararam 

estar matriculados na escola, e desses, 9 afirmam assistir às aulas esporadicamente. Cursam 

entre o 5º e o 8º Ano, sendo que, o ano cursado na escola está em descompasso com a idade, 

em 11 dos 13 entrevistados.  

A pesquisa, de cunho qualitativo, constitui-se no mapeamento das histórias de 

desejos; contadas por meio de entrevistas individuais, realizadas nos turnos da manhã e tarde, 

durante as oficinas de Customização e Artes, no intuito de “produzir” dados, com um roteiro 

com 13 perguntas que nortearam o diálogo entre entrevistado e entrevistadora121.  

As perguntas de uma entrevista precisam ser, segundo Gaskell (2000), um convite 

para falar e para refletir, onde o entrevistado usa suas próprias palavras, e onde o 

entrevistador tem a possibilidade de fazer esclarecimentos e acréscimos. Desta forma, 

buscou-se dar visibilidade a opiniões, experiências, e diferentes visões e representações 

acerca de um mesmo assunto ou uma mesma questão, buscando, conforme Lira (2014), a 

compreensão e a interpretação dos fenômenos. 

                                                 
121 Para que não ocorra nenhuma implicação Legal, cada aluno (a) entrevistado (a) assinou um “Termo de 

consentimento livre e esclarecido”, antes do início da entrevista, atestando que está de acordo em colaborar 

com a pesquisa. Tanto os sujeitos pesquisados, quanto a instituição, terão os dados pessoais mantidos em sigilo, 

sendo os participantes identificados por nomes fictícios. 



 

 

As entrevistas foram gravadas, para que posteriormente suas narrativas pudessem ser 

transcritas. Sobre transcrições de entrevistas, Jovchelovitch e Bauer (2000, p.104), afirmam 

que os detalhes das transcrições podem variar de acordo com os fins da pesquisa, 

considerando que: “[...] uma transcrição implica elementos que estejam além das meras 

palavras empregadas”, e acrescenta que é importante que o próprio entrevistador realize este 

trabalho, pois somente ele pode reviver a entrevista, suas nuances e suas emoções.  

O presente artigo traz contribuições para que possamos compreender o trabalho 

desenvolvido pela ONG investigada, bem como os sujeitos acolhidos pela instituição. Busca 

tecer uma caracterização da sociedade contemporânea em meio aos desejos e ao consumo, 

mostra a materialidade da sociedade de consumo nas narrativas dos entrevistados, a 

influência dos artefatos de consumo na constituição das suas identidades, assim como o 

pertencimento por eles promovido. Além disso, traz paradoxos formados dentro das 

narrativas, no que tange aos sentimentos aflorados com relação à sociedade de consumo. 

CARACTERIZANDO A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: O CONSUMO COMO 

EIXO CENTRAL 

De acordo com Lipovetsky (2007), nos anos de 1920 a expressão “sociedade de consumo” 

começa a aparecer, popularizando-se entre 1950-60. Ao mesmo tempo, apareceram indícios de 

uma nova ordem social, fazendo com que a sociedade passasse a se organizar a partir do eixo 

consumo. Ademais, foi se desenvolvendo um fomento a experienciar novos modos de vida, de 

relação com as coisas, com os outros e consigo, ordenando-se, cada vez mais em função de gostos 

individuais.  

Para entendermos melhor essa transformação social, Zigmunt Bauman (2009, p.7), nos 

explica a disparidade entre a sociedade de produtores e a sociedade de consumidores, através de 

seu conceito sobre vida líquida e modernidade líquida: 

 

[...] A “vida líquida” é uma forma de vida que tende a ser levada a diante numa 

sociedade líquido moderna. “Líquido-moderna” é uma sociedade em que as condições 

sob as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele 

necessário para a consolidação em hábitos e rotinas, das formas de agir. A liquidez da 

vida e da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, assim 

como a sociedade líquido-moderna, não podem manter a forma ou permanecer por 

muito tempo. 

 

A vida líquida é uma vida de consumo (BAUMAN, 2009). Se antes a sociedade de 

produtores orientava-se pela segurança e estabilidade, na sociedade de consumidores vivemos 



 

 

uma vida de incertezas, sucessões de reinícios e desejos efêmeros. Não mais desejamos preservar 

o bem adquirido, mas sim, substituí-lo o mais depressa possível para alimentarmos os desejos e 

nos mantermos sempre em movimento.  

DESEJOS SEMPRE RENOVADOS: ESSA É A ESTRATÉGIA 

A sociedade de consumo não tem como objetivo satisfazer plena ou totalmente os desejos 

humanos, mas sim, aperfeiçoa-los, fazendo com que os sujeitos, de diferentes classes sócias, 

sejam seduzidos e convocados a experienciar novas sensações de consumo. Atualmente, vivemos 

uma obsolescência programada e proposital, onde os produtos não possuem a mesma qualidade 

de outros tempos. Tal fato acaba contribuindo para um consumismo, que, de acordo com Bauman 

(2008), é um tipo de arranjo social que recicla vontades, anseios e desejos dos sujeitos. O intuito 

é fomentar os desejos em volume e intensidade sempre crescente, substituindo rapidamente os 

objetos que em outro momento tanto desejou, para que os desejos permaneçam transitórios e 

efêmeros.  

No que tange essa busca por novos desejos, Beatriz Sarlo, ilustra o que seria o consumidor 

contemporâneo, que deseja incessantemente: o colecionador às avessas (1997, grifos da autora). 

Para ele a antiguidade não representa valor ou posto, pois, coleciona objetos de desejo, mesmo 

que esses se desvalorizem rapidamente. Diferente de um ajuntador convencional, para o 

colecionador às avessas o que conta mesmo são os atos de compra-venda (SARLO, 1997).  

Para contribuir com essa sociedade de consumo e fomento aos desejos, temos a 

publicidade e as mídias, que, de um modo geral, buscam incessantemente novas formas de 

sedução, convocação, envolvimento e captura dos desejos dos sujeitos, pelas teias do consumo 

(IGNÁCIO, 2014). Sua abrangência busca incluir todos os sujeitos – pobres ou ricos – para que 

tenham conhecimento acerca bens e serviços, ajudando, desta forma, a manter o alicerce da 

sociedade de consumo.  

Com relação aos sujeitos pobres e suas práticas de consumo, Mariangela Momo (2007), 

em sua tese de doutoramento, afirma que: “[...] As condições culturais da pós-modernidade, não 

“dependem” da extinção da pobreza para que elas possam existir” (p.93). Nesse sentido, no 

recorte específico da referida tese, “Ser pobre em uma sociedade de consumo” (p. 91), 

identificam-se características comuns entre os sujeitos investigados pela autora e os sujeitos dessa 

pesquisa. Sobretudo no que se refere à pobreza relacionada à localização geográfica, à 

criminalidade e ao emprego não formal, sendo que, em alguns casos, a renda é gerada a partir de 

contravenções, como por exemplo, o tráfico de drogas. 



 

 

Outra semelhança entre os investigados, em ambos os estudos, é que os mesmos, 

possivelmente, não seriam categorizados como pobres, se, consideramos a sua capacidade de 

consumir (MOMO, 2007), objetos e artefatos de consumo que os significam. A autora afirma 

ainda, que os pobres não são excluídos das condições e dos padrões impostos pela sociedade de 

consumo.  

O fato é que, as transformações econômicas, políticas e sociais sofridas pela sociedade 

atingem a quase todos – pobres ou ricos -; se entrelaçam, caminham juntas e se constroem de 

forma a atender interesses localizados, porém com projeções mundiais. A sociedade de consumo 

dita rumos, condutas, formas de trabalhar, agir, ser, estar, (con)viver e se adaptar a um sistema 

que nos convoca a atender uma lógica consumista, enquanto busca contribuir para a constituição 

das identidades e formar novos sujeitos consumidores.  

A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE CONSUMIDORA 

A todo o momento somos interpelados por influências externas, que podem ou não fazer 

parte da constituição das nossas identidades, que constantemente se redefinem, a partir daquilo 

que consideramos bom ou ruim para as nossas vidas. As referências estáveis, que antes 

alicerçavam os indivíduos, e, de certa forma os transmitiam certa segurança, deram lugar a uma 

“crise de identidade” (HALL, 2006). Deste modo, na contemporaneidade, os sujeitos estão cada 

vez mais fragmentados e constituindo-se de várias identidades, formadas e transformadas 

continuamente; de acordo com as alterações, experiências, vivências e arranjos sociais a que são 

submetidos.  

A sociedade possibilita que os discursos circulem, definindo e orientando o que é certo 

ou não, regulando comportamentos e promovendo a subjetivação dos sujeitos. Desta forma, no 

processo de constituição das identidades, existe uma dupla ação formadora, onde os sujeitos 

(re)produzem diferentes arranjos sociais, ao mesmo tempo em que são (re)produzidos pelos 

mesmos.  

Para compor nossas identidades a partir dos arranjos sociais dados, de acordo com 

Bauman (2009), nossa “sociedade individualizada”, nos diz que: “[...] cada um deve ser um 

indivíduo” (p.26), mas indivíduos semelhantes a todos os outros. Isso porque, somos conduzidos 

a seguir a mesma forma de viver, ostentando os mesmos símbolos. Na configuração social 

contemporânea, devemos seguir uma cultura social, que tem como uma das estratégias usar 

símbolos comuns, os quais precisam ser legíveis e reconhecíveis. Bauman (2009, p.26) nos 

explica assim: “[...] Ser um indivíduo significa ser igual a todos no grupo – na verdade, idêntico 



 

 

aos demais.” [grifo do autor], e acrescenta que a individualidade na contemporaneidade precisa 

ter espírito de grupo, ou seja, os sujeitos constroem suas identidades, a partir de uma coletividade 

a qual deseja pertencer.  

Exemplos concretos dessa individualidade grupal e dessa simbologia cultural, que ajuda 

a compor identidades, podem ser observados por meio de artefatos materiais e imateriais, tais 

como: roupas e calçados de marcas renomadas, os celulares, as viagens, as revistas de estilo, de 

beleza, comportamentos, redes sociais, etc. Todos esses artefatos e modos de viver em sociedade 

acabam influenciando o consumo e forjando novos sujeitos consumidores. A sociedade de 

consumo precisa estar constantemente instigando os sujeitos sobre tudo àquilo que ele “deve” 

obter, ser, fazer ou parecer e isso deve fazer parte do constante movimento de constituição das 

identidades.  

OS ACHADOS DA PESQUISA  

Como achados da pesquisa, pode-se começar apontando que a sociedade de consumo 

se materializa nas narrativas dos sujeitos pesquisados, principalmente no que tange o 

pertencimento por meio dos artefatos de consumo. Além disso, os sujeitos pesquisados 

apresentaram um aparente consenso de que todas as pessoas possuem artefatos de consumo, 

e por isso os desejam também. Isso fica explícito nas falas de Luiza e Rafael, sobre o desejo 

de ter o que as outras pessoas têm e por que:  

- Sim. Porque todo mundo tem. (Entrevistado Rafael).  

- Todo mundo tem a vontade de ter. Porque inventam e todo mundo tem que ter. 

(Entrevistada Luiza).  

O “todo mundo” corresponde na verdade, ao seu grupo de pertencimento (amigos ou 

colegas). O que os sujeitos contemporâneos desejam, e os sujeitos da pesquisa expressam 

em suas respostas, está fortemente relacionado a uma constante vontade de pertencer e se 

ajustar a esse arranjo social, onde é preciso entender o mercado para assimilar as coisas, 

reciclando, constantemente, vontades e desejos (BAUMAN, 2007). Se todo mundo tem, eu 

quero também! 

Outro achado refere-se o desejo de ter um aparelho de celular mais eficiente citado 

por cinco entrevistados. Utilizar o aparelho para fotografar e acessar as redes sociais, tais 

como, WhatsApp e Facebook, constituem ações que influenciam, em dimensões 

consideráveis, nas formas como os sujeitos se constituem e se relacionam uns com os outros. 

Vejamos duas falas dos entrevistados:  



 

 

- Meu telefone melhorado, porque o meu tá complicado [...] pra ter mais recursos, câmera [...] 

(Entrevistada Luiza). 

- Só um celular... um celular dos mais moderninho [...] tenho um LG bem caverninha, que não tem 

androide. [...] só tenho “face” [...] (Entrevistado Rafael).  

De acordo com Bauman (2008, p.8): “[...] a rede social é o lugar onde todo mundo 

que é alguém precisa ser visto”. Dito de outro modo, é o lugar onde os sujeitos se expõem e 

expõem suas vidas, se caracterizam, se comunicam, se julgam e são influenciados, uns pelos 

outros. Tais ações promovem a produção de si, e buscam na maioria das vezes, mostrar a 

representação do sujeito – como uma mercadoria a ser apreciada, curtida, comentada -, ao 

invés daquilo que ele deveria representar enquanto sujeito (BAUMAN, 2008), colaborando 

assim, para a formação das suas identidades. O advento da tecnologia, das redes sociais e 

dos artefatos tecnológicos nos conferiu múltiplas possibilidades de comunicação. Por outro 

lado, os amigos, as amizades e as relações, tornaram-se fluidas, efêmeras e menos 

duradouras (BAUMAN, 2008).  

Outro artefato mencionado como importante para a composição das identidades dos 

sujeitos e de seu pertencimento aos grupos dos quais desejam pertencer, são as roupas de 

marca:  

- [...] eu compro Boss, Adidas no tênis, camiseta. (Entrevistado Lucas) 

- Roupa, boné, tênis, relógio, perfume. Original! Mas tem alguns produtos falsificados que são de boa 

qualidade [...]. Eu sempre fui pelo lado da marca, da moda [...] (Entrevistado João) 

As marcas renomadas/famosas, mais que caracterizar um determinado produto, 

carregam significados que levam seus consumidores além do ato da compra; os levam a 

experienciar seus significados (KLEIN, 2009). Apesar de todos os entrevistados 

reconhecerem as marcas e identificarem os significados que transmitem a efetiva associação 

às mesmas, isso se mostra evidente em 11 dos 13 entrevistados. Verifica-se nas narrativas, 

que, não fazer parte da camada elitizada da sociedade, não se constitui em um impedimento 

para que os entrevistados conheçam, desejem, ganhem, criem, comprem e se diferenciem 

por meio das marcas famosas. De acordo com Canclini (2006, p.63), caso os sentidos dos 

bens não fossem compartilhados em sociedade, e se fossem acessados somente pelas elites, 

então: “[...] não serviriam de instrumentos de diferenciação”. Vale relembrar, que os sujeitos 

entrevistados se encontram em uma situação econômica e social desfavorável, no entanto, 

conhecem, reconhecem e consomem artefatos de marcas renomadas. Afirmam também que 

recorrem a produtos falsificados no caso de não terem dinheiro para adquirir produtos 

originais.  



 

 

A marca para os sujeitos pesquisados diz muito sobre o que são e sobre a identidade 

que querem compor ao se associarem às mesmas. Corresponde ao modo como querem se 

vestir, serem vistos, significados e percebidos dentro de uma cultura social. Conferem-lhes 

um conceito, um estilo de vida, um modo de viver, de estar, (con)viver e de se incluir na 

sociedade de consumo.  

Outro achado originou-se através do questionamento sobre como se sentem quando 

não conseguem adquirir o que desejam. Nessa pergunta, as narrativas, externaram as 

frustrações dos entrevistados por meio dos sentimentos de desânimo, tristeza e raiva 

aflorados quando não conseguem realizar um desejo de consumo. Vejamos as falas de dois 

entrevistados:  

- Triste e com um pouco de raiva. (Entrevistado Kadu) 

 - A gente fica triste né?! (Entrevistada Sônia) 

 

Mariangela Momo (2007, p.86), amparada por Lipovetsky, nos possibilita embasar 

as colocações dos entrevistados. A autora pondera que na contemporaneidade o consumo 

comprometeu-se em proporcionar aos sujeitos a felicidade; no entanto: “[...] ele próprio gera 

infelicidade.”. Àqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para aproveitar 

as possibilidades do mundo, de acordo com a lógica da sociedade de consumo, não vivem 

dentro da normalidade e felizes. Não se afirma aqui, que os sujeitos pesquisados associam o 

ato de consumir a uma felicidade plena, no entanto, é notório que seus sentimentos não ficam 

indiferentes quando o assunto é desejo de consumo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a passagem da sociedade de produtores para a sociedade de consumidores, 

incontáveis foram as consequências e as modificações nas formas de permanecer, ser e (con)viver 

em sociedade. Permeados por desejos efêmeros, transitórios e sempre renovados, os sujeitos 

contemporâneos são interpelados, motivados e conduzidos a experienciar novas sensações por 

meio das práticas de consumo. Nesse modelo de sociedade, necessitamos adaptar-nos a preceitos 

relacionados à cultura de consumo, bem como a seus propósitos.  

Aliás, adaptar, moldar, acostumar, habituar, integrar, (con)formar são palavras que se 

enquadram no estilo de vida da sociedade de consumo que, interpela seus membros, como 

consumidores os julgando e avaliando, a partir das suas capacidades e suas condutas relacionadas 

aos atos de consumo. Os sujeitos da ONG investigada parecem adaptar-se a esse modelo de 

sociedade e a seus preceitos, como condição para nela sobreviver e transitar. Mesmo em 

condições socioeconômicas desfavoráveis – como a dos sujeitos pesquisados – é preciso avançar, 



 

 

pertencer, consumir e se incluir, de modo a evitar certas consequências como o preconceito, a 

humilhação ou a exclusão.  

Os participantes do estudo não escapam às logicas da sociedade de consumo. Muito antes 

pelo contrário. Eles criam meios, formas, e estratégias para transitar por esse arranjo social, não 

como consumidores falhos, mas como consumidores que estão dispostos a abarcar as ofertas do 

mercado. Ao fim e ao cabo, todos são conduzidos a participar dessa sociedade de consumo, 

independente da condição financeira, da classe social, da fonte de renda, pois as vontades e os 

desejos precisam continuar irrealizados, reciclados e motivados continuamente. 

Por fim, faz-se necessário pensar essa dupla ação formadora, onde os sujeitos reproduzem 

arranjos sociais, enquanto são (re)produzidos pelos mesmos. Esse entendimento torna-se cada 

vez mais indispensável, para que compreendamos o sujeito contemporâneo.  
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RESUMO 
Este texto apresenta um recorte de um estudo mais amplo que se propõe a problematizar o papel que 

as avaliações em larga escala têm exercido nos primeiros anos do Ensino Fundamental, 

especificamente, no que concerne a ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização). Tal pesquisa, 

apóia-se na perspectiva pós-estruturalista, a partir das contribuições de Michel Foucault e utiliza os 

conceitos de discurso e biopolítica como ferramentas de análise com o objetivo de analisar como a 

tríade constituída pelo Ciclo de Alfabetização, pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa 

e pela Avaliação Nacional da Alfabetização vem operando sobre o sujeito docente e que 

desdobramentos produz na escola contemporânea. A discussão aqui apresentada se baseia numa 

análise documental a partir dos seguintes documentos: Plano Nacional de Educação 2014-2024, o 

Documento básico: Avaliação Nacional de Alfabetização (2013); a Portaria n° 867, de 4 de julho de 

2012 que institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e o documento: Elementos 

Conceituais e Metodológicos para definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do 

Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental. A partir desse primeiro movimento 

de análise foi possível perceber, que a tríade constituída pelo Ciclo de Alfabetização, pelo PNAIC e 

pela ANA apresenta alguns desdobramentos, dentre eles, se constituindo como um conjunto de 

procedimentos e estratégias da prática de governar neoliberal que passamos a denominar como fluxo 

biopolítico circular que produz paradoxos e desenvolve processos de in/exclusão na escola 

contemporânea. 

 

Palavras-chave: Ciclo de Alfabetização. PNAIC. ANA. 

 

Introdução 

  

No papel de diagnosticar os resultados da educação brasileira, a estatística vem,ao 

longo do tempo,apresentando dados sobre a educação e produzindo conhecimento para o 

Governo122 agir e gerenciar os riscos sobre a população escolar brasileira. Ao produzir 

conhecimento estatístico se materializamalguns discursos, como os que se referem às 

avaliações em larga escalacomo aquelas capazes de aferir a qualidade da educação no Brasil. 

Como reflexo disso, a estatística tem se tornado central, articulando, impulsionando e 

                                                 
122Governo grafado com G maiúsculo refere-se auma instituição do Estado que centraliza ou toma, para si, a 

caução da ação de governare,governamento é a própria ação ou ato de governar que se espalha, 

microfisicamente, pelo tecido social. (VEIGA-NETO,2002, p.16). 
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fazendo operar, na atualidade, algumas políticas, entre elas as de alfabetização, para 

gerenciar os riscos sobre o sujeito não alfabetizado. Tais políticas vêm se deflagrando por 

meio de Programas de formação continuada em massa, a exemplo de nossa discussão, o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).O PACTO é um programa de 

formação continuada destinado aos professores alfabetizadores que articula outras duas 

políticas: a de implantação do Ciclo de Alfabetização de três anos, bem como, a política de 

avaliação, por meio da implementação da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) 

destinada aos alunos concluintes desse Ciclo de alfabetização.  

 Constitui-se assim, a problemática investigativa que nos propomos a analisar: como 

a tríade constituída pelo Ciclo de Alfabetização, pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa e pela Avaliação Nacional da Alfabetização vem operando sobre o sujeito 

docente? Que desdobramentos essa tríade produz na escola contemporânea? 

A partir disso, olhamos para essa tríade com suspeita, problematizando alguns 

discursos que se apresentam como verdades em nosso tempo, a saber: de que tais políticas 

garantem a qualidade da educação brasileira. Para isso, optamos por realizar na primeira 

etapa uma análise documental objetivando mostrar, como se constitui essa tríade e como se 

materializam alguns discursos que a colocam em movimento. A análise documentalfoi 

realizada a partirdos seguintes documentos: Plano Nacional de Educação 2014-2024, a partir 

da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014; o Documento básico: Avaliação Nacional de 

Alfabetização, que torna pública a proposta do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA); a 

Portaria n° 867, de 4 de julho de 2012, que Institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa, suas ações e diretrizes gerais e o documento: Elementos Conceituais e 

Metodológicos para definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do Ciclo de 

Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental, que organiza a proposta curricular 

do 1º ao 3º anos do Ensino Fundamental em duas partes: os Fundamentos Gerais do Ciclo 

de Alfabetização, os Direitos e Objetivos de Aprendizagem, o Desenvolvimento por Área 

de Conhecimento e Componente Curricular de Língua Portuguesa. 

 A análise documental apoia-se na perspectiva pós-estruturalista, principalmente, a 

partir das contribuições do pensamento de Michel Foucault, utilizando os conceitos de 

discurso e biopolítica como ferramentas para analisar essa tríade de políticas compreendendo 

que os discursos são “práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam” 

(FOUCAULT, 1995, p.56), e por isso, não simplesmente descrevem tais objetos, mas 



 

 

produzem desdobramentos que moldam as maneiras de ser e de agir dos sujeitos envolvidos 

nessas práticas discursivas. 

 Assim é relevante num primeiro momento apresentar de acordo com nossa análise 

como esta tríade de políticas se constitui e logo após, como ela opera nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Como se constitui a tríade PNAIC-CICLO-ANA? 

 
As estatísticas disponíveis apontam um cenário decepcionante para os primeiros 

anos de educação escolar no Brasil. De acordo com o Censo Demográfico 2010, 

15% dos brasileiros aos oito anos de idade são analfabetos. A Prova ABC, uma 

avaliação amostral feita em 2011 pelo Movimento Todos pela Educação, em 

parceria com o Instituto Paulo Montenegro/Ibope e a Fundação Cesgranrio, 

também encontrou resultados desanimadores. (GOMES, 2013, p.3). 

 

 Na tentativa de alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade e modificar o 

quadro alarmante da alfabetização no país, a criação do PNAIC vem evidenciar o quanto as 

estatísticas vêm moldando as possibilidades de ação e incidindo sobre a criação de novas 

políticas no Brasil.O Programa de formação continuada, denominado Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa é um exemplo dessas possibilidades de ação. Em discussão na 

Câmara dos Deputados, em Brasília, Gomes (2012) destaca que é num cenário desanimador, 

com base nas estatísticas, que se visualizou a alfabetização como precária no Brasil e se 

instituiu o PNAIC.  Com o compromisso de alfabetizar todas as crianças do I Ciclo em 

Língua Portuguesa e Matemática até os oito anos de idade, o Pacto também tem como uma 

das ações realizar avaliações externas para concluintes do 3º ano do Ensino Fundamental e 

apoiar a gestão pedagógica de estados e municípios que tenham aderido ao Programa 

(BRASIL, 2012, p. 11).  

 
Assim, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso 

formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e 

municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito 

anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental [...]. (BRASIL, 2015, 

p.19). 

 

 Pelo compromisso que os municípios e estados assumiram com o Governo Federal, 

a partir do Plano Nacional de Educação (PNE), o objetivo é atingir a meta de alfabetizar 

todas as crianças brasileiras, no máximo até os oito anos de idade. Com base nessa meta o 

PNAIC foi implantado no país reestruturando, universalizando e padronizando, dentro do 

período que foi analisado, de quatro anos, (2012-2016), a formação continuada dos 

professores alfabetizadores em busca de contemplar a meta nº 5 do atual PNE 2014-2024. 



 

 

Com a operacionalidade do PNAIC o debate sobre o ciclo de alfabetização de três anos ganha 

espaço e destaque retomando a discussão de ampliação do Ciclo de Alfabetização nos três 

primeiros anos como um único bloco destinado à alfabetização conforme já orientava o 

Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 07/2010 para a ampliação do ensino 

fundamental de nove anos. (BRASIL, 2010). 

            No Brasil, a ideia de ciclo de alfabetização não é recente, ela se difundiu a partir de 

1980, considerando-se os dois primeiros anos do Ensino Fundamental como um bloco de 

alfabetização, definido por alguns estados como Ciclo de Alfabetização e, por outros, Ciclo 

Básico de Alfabetização. Essa difusão ocorreu após a publicação das pesquisas de Emílio 

Ferreiro e ganhou destaque na discussão de uma política para assegurar a qualidade da 

alfabetização das crianças brasileiras (BARRETO; SOUSA, 2005, p. 664).  

          Barreto e Sousa (2005) relatam que eram escassos os estudos que se referiam a 

resultados envolvendo o ciclo ou seus impactos no cotidiano escolar, mas existiam dados 

nacionais colhidos pelo Saeb, no período entre 1995 e 2003, ou seja, saberes estatísticos que 

indicavam menor rendimento dos alunos do ensino fundamental nas regiões mais pobres e 

maior rendimento nas regiões mais desenvolvidas, justamente aquelas em que estavam 

concentradas as escolas com ciclos. (BARRETTO E SOUSA, 2005, p.681). As autoras 

trazem essa discussão para mostrar que embora algumas escolas em algumas regiões do país 

tenham adotado o regime de ciclo não se pode atribuir a eles os baixos resultados, tendo em 

vista, que no Brasil, no período citado, é majoritário o regime seriado. Essa referência ao 

baixo rendimento dos alunos também foi apresentada nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1997, p.27).  

[...] resultados obtidos em pesquisa realizada pelo SAEB/95, baseados em uma 

amostra nacional que abrangeu 90.499 alunos de 2.793 escolas públicas e privadas, 

reafirmam a baixa qualidade atingida no desempenho dos alunos no ensino 

fundamental em relação à leitura e principalmente em habilidade matemática. 

 

Dessa forma, alguns estudos e os dados apresentados naquela época nos mostram 

como a estatística vem impulsionando um movimento pela implantação do Ciclo no país, 

em busca da melhoria da qualidade de ensino nos anos iniciais, e assim, nos mostrando a 

centralidade e a relevância que o saber estatístico exerce ao longo do tempoatravessando e 

impulsionando sempre novas políticas com o objetivo de gerenciar os riscos sobre uma 

determinada população. Esta mesma lógica discursiva sobre a contribuição do ciclo para 

melhoria do ensino é observáveltambém no documento que define os Elementos Conceituais 

e Metodológicos para o desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização, bem como, é uma das 



 

 

ações direcionadas também pelo PNAIC, porém com um detalhe diferente. 

E a proposta do Ciclo da Alfabetização é de não retenção não apenas no primeiro, 

mas também no segundo ano do Ensino Fundamental, por se entender que os três 

anos são fundamentais para as crianças participarem de situações com as práticas 

relativas à linguagem, a apropriação do sistema de escrita e os conhecimentos das 

demais áreas curriculares que a ajudem a situar-se no mundo e que representem as 

possibilidades de serem ampliados, posteriormente, ao longo da escolaridade 

(BRASIL, 2012, p.32). 

 

 Nas atuais políticas para a alfabetização, a ideia de que o ciclo contribui com a 

melhoria da alfabetização é a mesma, porém o diferencial está na ampliação e flexibilização 

do tempo de aprenderpara três anos, sendo dois anos passíveis de não retenção, sendo esse 

o discursoque sustenta a operacionalização do PNAIC, reorientando toda uma política de 

formação continuada de professores em busca de universalizar em todo o país uma proposta 

pedagógica para o Ciclo de Alfabetização. 

Para a implantação desse Ciclo de três anos, o Ministério da Educação prevê a 

organização do currículo a partir da publicação do documento intitulado: Elementos 

Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos e Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização das crianças brasileiras em idade escolar. O 

documento faz parte dessa política pública para alfabetização a partir da MP 586/2012123, 

que foi anunciada pela Presidente da República no mesmo dia do lançamento do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), em novembro de 2012. (BRASIL, 

2012).  

O documento que orienta o currículo no Ciclo de Alfabetização chega aos professores 

alfabetizadores atribuindo uma re (organização) curricular, pautando o que cada aluno tem 

o direito de aprender em cada ano. Ele representa, para as redes, um documento que norteia 

o currículo, trazendo uma característica de base nacional comum para ser desenvolvida em 

todo o país no ciclo de alfabetização, definindo com clareza e precisão o para que ensinar, o 

que ensinar, como, ensinar e quando ensinar. (BRASIL, 2012). 

 Portanto, a partir do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, continua-se 

depositando no ciclo a expectativa de que todas as crianças se alfabetizem, fazendo da 

garantia do direito à alfabetização uma dívida histórica de alfabetizar todos os jovens e 

crianças do país (BRASIL, 2012) e isso, nos induz a olhar para o Ciclo como um espaço, um 

                                                 
123 Convertida na Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013. Dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União 

aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e altera as Leis nos 5.537, 

de 21 de novembro de 1968; 8.405, de 9 de janeiro de 1992; e 10.260, de 12 de julho de 2001.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.801-2013?OpenDocument


 

 

tempo, uma trajetória, colocados em destaque, para revolucionar a qualidade da educação 

brasileira e garantir a alfabetização plena de todas as crianças brasileiras. 

 Neste papel, de modificar os índices de alfabetização no Brasil, as avaliações em 

larga escala também ganham destaque materializando alguns discursos pelamelhoria da 

qualidade da educação no país. 

Assim, a ANA será realizada anualmente e terá como objetivos principais: 

I) Avaliar o nível de alfabetização dos educandos no 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

(II) Produzir indicadores sobre as condições de oferta de ensino. 

III) Concorrer para a melhoria da qualidade do ensino e redução das desigualdades, 

em consonância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da 

educação nacional (BRASIL, 2013, p.07). 

 

             Veiga-Neto (2012) destaca que vivemos, na atualidade, um delírio 

avaliatórioagonístico, onde podemos perceber a invasão de práticas avaliativas por toda a 

parte. Talvez possamos dizer que, nunca antes na história do Brasil, tenhamos vivenciado 

um momento com tamanha proliferação de avaliações em larga escala, direcionadas para as 

mais diversas etapas da Educação Básica e Superior, assim como para medir o desempenho 

de diferentes sujeitos escolares: alunos, professores, gestores, secretários de educação, entre 

outros. 

 Ao se constituir em uma articulação, essa tríade CICLO-PNAIC-ANA além de 

reestruturar a formação continuada dos professores alfabetizadores, também vincula o 

compromisso dos municípios em aferir os resultados da alfabetização em Língua Portuguesa 

e Matemática por meio de avaliação universal em larga escala a ser realizada pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para os concluintes 

do 3º ano do ensino fundamental (BRASIL, 2012) e com isso, engendra o compromisso de 

elevar os índices de alfabetização nas redes de ensino. 

 

Considerando-se que as ações do PNAIC ainda estão em processo de 

implementação, esta primeira avaliação tem como objetivo principal realizar um 

diagnóstico, de modo a servir como “linha de base” para a implementação das 

políticas previstas no Pacto, auxiliando na orientação permanente da formação de 

professores alfabetizadores. Sendo assim, a ANA não poderá ser reduzida a um 

instrumento para medir e classificar alunos, escolas e professores, mas deverá 

possibilitar a verificação das condições de aprendizagem da leitura, escrita e 

matemática no âmbito do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental. 

(BRASIL, 2013, p.14). 

  

Dessa forma,o principal objetivo da ANA conforme seu Documento Básico se materializa 

como linha de base para a implementação das políticas previstas no Pacto, projetando a ideia 

deprodução de novos dados estatísticos sobre a alfabetização no Brasil, pois é aplicada como 



 

 

uma forma de medir os efeitos do PNAIC, ou seja, de avaliar e analisar se os índices de 

alfabetização produzidos anteriormente ao Pacto se modificaram. Assim, por meio da ANA 

a estatística age sobre o ciclo de alfabetização produzindo resultados que vão impulsionar 

novas ações que vão operar para gerar novos resultados e consequentementegerar novas 

estatísticas e produzir novos saberes estatísticos. 

 Nesse sentido, a estatística tem se mostrado uma modalidade chave para produzir 

conhecimento e governar uma população, conforme destacaram Popkewitz e Lindblad(2001, 

p.3), nos mostrando sua centralidade nos modos e nas ações de conduzir uma população, 

tendo em vista, que as estatísticas são representadas por números que definem trajetórias e 

sinalizam onde as políticas de um estado devem intervir, ou seja, as estatísticas fornecem 

informações para um Governo raciocinar e gerenciar as relações entre alguns fenômenos 

sociais e educacionais. 

 Assim, por meio do saber estatístico é possível conhecer os sujeitos escolares de 

forma coletiva e pensar em estratégias de governamento para gerenciar os riscos em massa 

e conduzir, regular um determinado grupo. Nesse movimento de governamento das condutas 

dos sujeitos escolares, trago os dois processos que Lockmann (2013, p.93) destacou nesse 

gerenciamento: o de inteligibilidade e o de operacionalidade. O primeiro caracteriza-se pela 

produção de dados estatísticos para conhecer uma população. O segundo, por colocar em 

funcionamento determinadas ações para agir e operar sobre essa população. Ao compreender 

que esses dois movimentos estão intrinsecamente articulados a seguir realizamos uma 

aproximação com nossa discussão para mostrar como tais políticas de alfabetização também 

se configuram a partir desses movimentos, de inteligibilidade e de operacionalidade e fazem 

operar, um tipo deengrenagem124, ou melhor, um conjunto de procedimentos e de estratégias 

que num fluxo movimenta três políticas ao mesmo tempo para governar, controlar, gerenciar 

alunos, professores e gestores do Ciclo de Alfabetização. 

Como essa tríade opera? 

                                                 
124Cabe ressalvar, que no tempo entre a elaboração do resumo e do texto completo o pensamento se 

movimentou e substituímos o conceito de engrenagem por fluxo, pois entendemos que o conceito de 

engrenagem se associa mais fortemente à sociedade disciplinar e não é essa a ênfase que vemos em operação 

nessas políticas. Já o conceito de fluxo nos abre possibilidades para associá-lo ao movimento da tríade CICLO-

PNAIC-ANA que como um conjunto de procedimentos e estratégias é destinado a dirigir a conduta dos sujeitos 

envolvidos no Ciclo de alfabetização. Assim, é possível associá-lo com as relações existentes em uma 

sociedade de controle, como a nossa, que passou a se configurar a partir do nascimento da biopolítica. Em 

relação à emergência da Sociedade de Controle ver Gadelha, 2009.  



 

 

 Com base na problematização feita até o momento durante uma breve 

contextualização dessas políticas de alfabetização é possível perceber que a tríade CICLO-

PNAIC-ANA vem realizando um movimento circular para gerenciar os riscos produzidos 

pela não alfabetização das crianças brasileiras, na trajetória escolar de seis a oito anos de 

idade. É neste contexto que discorremos sobre o conceito de biopolítica para analisar como 

essa tríade opera. O conceito de biopolítica aqui se torna relevante, uma vez que, nos ajuda 

a compreender como são pensados esses riscos e ações para o ciclo de alfabetização, 

permitindo uma comparaçãoentre o movimento produzido por essa tríade e a ideia defluxo125 

que produz um movimento biopolítico circular. Aproximando a discussão do pensamento de 

Foucault (2005, p.292) é preciso compreender que a noção de biopolítica lida com uma 

população na medida em que trabalha com um corpo múltiplo, com inúmeras cabeças, e por 

isso, é necessariamente numerável. É essa nova forma de governar a populaçãoque podemos 

observar no movimento produzido por essa tríadeo qual passamos a denominar como um 

fluxo biopolítico circular. Tal nomeação foi utilizadaporque percebemos um movimento 

contínuo e circular desenvolvido por essas políticas que estão em curso no Brasil,as quais 

vêm controlando a alfabetização nos anos iniciais e produzindo novos objetos de saber, tal 

como o saber estatístico. Assim, o conceito da biopolítica foi se constituindo para Foucault 

(2005), como uma tecnologia de governo, uma ação de governar com a intenção degerenciar 

uma dimensão coletiva, e o trazemos aqui para mostrar como este conceito tem contribuído 

para a compreensão de como se articulam as atuais políticas de alfabetização no Brasil, uma 

vez que, a biopolítica se ocupa desses processos relacionados ao controle do homem na 

coletividade, estabelecendo, portanto, uma regulação sobre a população. Para compreender 

e conhecer melhor essa populaçãoé preciso não apenas descrevê-la, mas quantificá-la para 

governá-la, então, necessita-se da produção de múltiplos saberes, como a estatística, a qual, 

neste contexto, passa a ser produzida pela ANA, que representana tríade um mecanismo que 

mensura, numera e classifica a aprendizagem das crianças se constituindo como uma verdade 

de nosso tempo ao produzir um saber estatístico em relação a esse corpo múltiplo que 

compõe o Ciclo de Alfabetização.  Dessa forma, ao servir como linha de base para produção 

de um saber estatístico a ANA desconsidera as diferenças no processo de aprendizagem das 

crianças nos mostrando um paradoxo que a tríade produz, pois o Ciclo e o PNAIC 

                                                 
125Tal comparação é possível porque o conceito de fluxo representa um movimento de modo contínuo e 

circular daquilo que segue em curso.  



 

 

flexibilizam o tempo de aprender, mas a política de avaliação que se articula a partir da ANA 

não apresenta essa flexibilização. Produz um saber estatístico a partir de um contexto onde 

a própria política que a articulou apresenta esse sujeitoque vai ser avaliado como um sujeito 

de diferenças e seu processo de alfabetização dentro de um tempo flexível. Dessa forma o 

saber estatístico tenta descrever o nível de alfabetizaçãodos sujeitos escolares de forma 

coletiva pensando em estratégias de governamento que tentam gerenciar os riscos em massa 

e conduzir, regular os índices de alfabetização no país. 

 A partir desse primeiro movimento de aproximação e conhecimento dos documentos 

que norteiam a alfabetização no Brasil, foi possível perceber, portanto, que a tríade 

constituída pelo Ciclo de Alfabetização, pelo PNAIC e pela ANA constitui-senum conjunto 

de procedimentos e estratégias da prática de governar neoliberal que passamos a denominar 

como fluxo biopolítico circular.  Fluxo porque produz esse movimento contínuo articulando 

tais políticas que se impulsionam reciprocamente. Biopolítico porque, para gerenciar os 

riscos na dimensão coletiva, molda as ações docentes e conduz uma população. Circular, 

porque esse movimento inicia pela estatística, ou seja, pelo diagnóstico da situação da 

alfabetização no Brasil, medindo, calculando os riscos, conhecendo a população analfabeta, 

produzindo saber estatístico e, portanto desenvolvendo o movimento de inteligibilidade 

referenciado por Lockmann (2013). 

 Com base nessa discussão, esse fluxo de políticas em torno da alfabetização produz 

alguns desdobramentos, dentre eles, constituindo-se num conjunto de práticas neoliberais de 

governo que opera sob a escola contemporânea, representando assim, uma tecnologia de 

poder da biopolítica, que assume diferentes funções, mas que tem o objetivo regulador da 

população. Essas funções vão tratar de “previsões, estimativas, estatísticas e medições 

globais” (FOUCAULT, 2005, p. 293), que interferem de certa forma, nas ações que são 

prescritasaos sujeitos do ciclo de alfabetização, e vai ser a partir dessas ações que 

racionalidade do sujeito governado vai ser o combustível para esse fluxo manter um 

movimento contínuo, de modo que o Governo interfira indiretamente. Essa é uma 

característica peculiar da tríade, que alimenta um compromisso, o da responsabilização por 

melhores resultados. Com isso, a responsabilização dos resultados não está mais nas mãos 

de quem governa, mas nas mãos dos próprios governados, que devem concorrer para a 

transformação da educação do país. 

 

 



 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 Após contextualizar um recorte de nossa análise documental, podemos dizer, então, 

que esse fluxo biopolítico circular ao passo que faz emergir um saber estatístico para o Ciclo 

de Alfabetização, coloca esse saber como foco central dos discursos para a melhoria da 

qualidade da educação no país. Com isso, retomamos que o conceito de biopolítica atravessa, 

acompanha e é muito relevante nesta discussão, uma vez que conversa conoscodurante os 

caminhos percorridos nesta pesquisa, que lida com uma parte da população escolar, que é o 

ciclo de alfabetização, nos permitindo evidenciar como a tríade CICLO-PNAIC-ANA vem 

funcionando e que desdobramentos produz. A partir da biopolítica foi possível constituir a 

ideia de fluxo biopolítico circular, porque o movimento de tais políticas não simplesmente 

conduz as condutas dos sujeitos escolares no ciclo de alfabetização, mas controla, regula, 

governa, envolve uma sucessão de ações políticas para constituir um saber estatístico e 

induzir a criação e efetivação de outras e novas políticas para a alfabetização no Brasil. 

Portanto, ao considerar esse fluxo comoum dos desdobramentos da prática de governar 

neoliberal contemporânea ressalvamos que o objetivo da estatística tem remetido a ela 

mesmapadronizando resultados e colocando todos na dinâmica concorrencial, mas ao 

mesmo tempo produzindo paradoxos nas políticas atuais de alfabetização que 

consequentemente desenvolvem processos de in/exclusão na escola contemporânea. 
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RESUMO 

Este artigo vincula-se a uma pesquisa mais ampla que pretende estudar as tensões e paradoxos entre 

as políticas de inclusão escolar e as avaliações em larga escala, em especial a Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA). Esta pesquisa se caracteriza por uma análise qualitativa, que coletou 

informações por meio de três procedimentos distintos, mas articulados entre si: análise documental, 

entrevistas semiestruturadas com diretores e aplicação de questionários com professores de escolas. 

Este texto é referente a primeira e a segunda etapa empreendida. Para isso utilizaremos conceitos 

inspirados nos estudos foucaultianos, a partir de uma perspectiva pós-estruturalista, utilizando 

também autores contemporâneos como Veiga- Neto, Traversini, dentre outros. Para este artigo foram 

utilizadas as respostas dos questionários aplicados com o corpo docente de algumas escolas 

municipais de ensino fundamental da cidade de Rio Grande/RS, as quais possuem em seu corpo 

discente alunos incluídos em classes regulares de ensino. A partir dos dados coletados foi possível 

visualizar as novas configurações no que se refere a avalição em larga escala, percebendo que passam 

a incorporar estratégias mais amplas para a coleta de informações da população em idade escolar. 

Além dos tradicionais testes de desempenho são aplicados questionários que levantam informações 

sobre as especificidades de escolas e seus contextos sociais. A partir disso, definem um perfil de 

escolas similares cruzando dados do contexto social e qualidade de vida com desempenho dos alunos 

nas provas. No mesmo movimento em que se pretende considerar as diferenças nestas avaliações, 

também se produzem posicionamentos e classificações sobre as condições de vida da população, 

permitindo que se criem representações sobre que locais e situações sociais atingem melhores ou 

piores resultados de desempenho. Para isso utilizaremos conceitos inspirados nos estudos 

foucaultianos, a partir de uma perspectiva pós-estruturalista, utilizando também autores 

contemporâneos como Veiga- Neto, Traversini, dentre outros. 

 

Palavras chaves: Avaliação em larga escala; Escolas Similares; Subjetivação docente; 

Contexto socioeconômico. 
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1.Introdução: 

 Este artigo está vinculado a uma pesquisa mais ampla, que tem por finalidade analisar 

as articulações entre as avaliações em larga escala, especialmente, a Avaliação Nacional de 

Alfabetização (ANA) e a inclusão escolar de alunos inseridos no Ciclo de Alfabetização, em 

escolas públicas municipais do Rio Grande do Sul. Esta pesquisa qualitativa, vem sendo 

produzida por três momentos metodológicos: uma análise documental sobre as leis e 

documentos que regulamentam a avaliação, a aplicação de questionários com professores(as) 

de escolas públicas municipais localizadas em sete cidades do Estado, sendo elas, Rio 

Grande, Pelotas, São Leopoldo, Porto Alegre, Lajeado, Alegrete e Bento Gonçalves e a 

realização de entrevistas semiestruturadas com os(as) diretores(as) das escolas participantes. 

 Por compreendemos que vivemos sob “a invasão das práticas avaliatórias por toda 

parte” (VEIGA-NETO, 2013, p.2), percebemos a relevância desta investigação que articula 

dois temas contemporâneos: a avaliação e a inclusão. Ao realizar a análise dos dados 

coletados construímos eixos investigativos a partir das recorrências discursivas encontradas 

e para este artigo realizaremos um recorte trazendo as discussões referentes ao eixo Contexto 

social/Resultados/Competição. Ao tematizarmos este eixo, temos por objetivo, compreender 

como se estabelece a lógica competitiva entre as escolas a partir do perfil criado pelas escolas 

similares, assim como perceber que efeitos essas novas configurações presentes nas 

avaliações em larga escala vêm produzindo no trabalho docente. 

 Para isso, este texto foi organizado da seguinte forma: No primeiro momento, 

apresentamos a metodologia utilizada e os conceitos-ferramentas que escolhemos para 

operar sobre o material de análise. Em seguida, no movimento analítico, evidenciamos duas 

questões: uma delas é a busca por aspectos comuns e princípios de equivalência sendo 

colocada em funcionamento pela estatística quando, além de produzir cálculos sobre os 

desempenhos das pessoas e das instituições, os relaciona com informações sobre o contexto 

social, econômico e cultural, constituindo os aglomerados organizados. A segunda questão 

destaca a criação de uma ideia de média ou perfil, a partir desses aglomerados organizados 

que possibilita uma comparação entre um grupo mais semelhante e não tão diverso como 

antes. A partir desses dados cria-se uma média entre as escolas, que levantam dados ainda 

mais meticulosos sobre a vida da população permitindo melhor governar. Compreendemos 

assim que é a partir da intensificação dessa força de verdade produzida pelo refinamento das 

avaliações que podemos visualizar seus efeitos no currículo escolar e na condução da ação 

docente.  



 

 

2. Os rumos metodológicos da investigação: 

 

[...] qualquer objeto, qualquer problema de pesquisa está implicado nos 

conceitos/ferramentas utilizados. Em palavras mais simples, as questões que são 

formuladas e que determinam os caminhos a serem seguidos no processo 

 

de pesquisa são indissociáveis das formulações teóricas, de um particular conjunto 

de conceitos e relações teóricas extraído de um ou vários autores, que funciona 

como arcabouço da prática de pesquisa. (SOMMER, 2005, p.73).  

 

O olhar que lançamos para díade inclusão-avaliação em larga escala está impregnado 

por experiências, conceitos e teorizações que nos constituíram e conduzem as possibilidades 

de análise empreendidas neste texto. Entendendo a implicação sempre presente entre 

metodologia e teorização, pensamos que ao apresentar os caminhos trilhados por qualquer 

investigação é, igualmente importante, apontar os pressupostos teóricos que a sustentam, ou 

seja, mostrar por meio de que “óculos” teórico, de que grade de inteligibilidade se olha para 

o material de análise para produzir um corpus específico. Assim, nesta seção, tentaremos 

apresentar esse duplo movimento: os caminhos percorridos na investigação e os conceitos-

ferramentas que escolhemos para operar sobre o material de análise. A pesquisa, como 

anunciado brevemente na apresentação deste texto, divide-se em três momentos. Num 

primeiro momento, foi realizada uma análise documental sobre as leis e documentos que 

regulamentam a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), principalmente, o documento 

básico publicado em julho de 2013. Para uma melhor compreensão dos documentos que 

compõem esta etapa construiu-se a tabela abaixo:  

Documento Síntese Site 

Avaliação 

Nacional de 

Alfabetização: 

documento 

básico 

Torna pública a proposta do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) da 

Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA). 

http://download.inep.gov.br/educacao_

basica/saeb/ana/documento/2014/docu

mento_basico_ana_online_v2.pdf 

Portaria nº 867 

de 4 de julho de 

2012.  

Institui o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa e as ações 

do Pacto. 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/ana 

Portaria nº 482 

de 7 de junho de 

2013.   

Dispõe sobre o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica – SAEB. 

    http://portal.inep.gov.br/web/saeb/an

a 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/ana/documento/2014/documento_basico_ana_online_v2.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/ana/documento/2014/documento_basico_ana_online_v2.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/ana/documento/2014/documento_basico_ana_online_v2.pdf
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Portaria nº 304 

de 21 de junho 

de 2013.  

Dispõe sobre o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica – SAEB 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/ana 

Portaria nº 120 

de 19 de março 

de 2014:  

Dispõe sobre os resultados Preliminares 

ANA 2013 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/ana 

Portaria nº 468 

de 19 de 

setembro de 

2014.   

Estabelece a sistemática para a realização 

da edição de 2014 da ANA 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/ana 

Nota 

Explicativa – 

ANA – 2013 

Apresenta explicação sobre a sistemática 

da ANA, seus instrumentos e 

metodologias. 

http://download.inep.gov.br/educacao_

basica/saeb/ana/resultados/2013/nota_e

xplicativa_ana_2013.pdf 

 

É importante ressaltar que escolha da ANA se deu por considerar que esta é umas 

das primeiras avaliações em larga escala a considerar a presença dos alunos de inclusão na 

aplicação das provas. Na grande maioria das avaliações em larga escala os alunos com 

deficiência intelectual, cegueira, surdez ou outras necessidades educacionais especiais 

devem realizar as provas, porém não são previstas adaptações no formato e apresentação dos 

materiais (letra maior, prova em braile, tradução em Libras, etc.), e menos ainda adaptações 

em nível de conteúdo a ser abordado. Ou seja, por um lado se orienta que todos os alunos 

devam participar da realização das provas, mas por outro não são pensadas formas de atender 

suas especificidades nesse processo o que acabada comprometendo o desempenho de muitos 

alunos nos resultados atingidos, assim como das instituições de ensino. Todas essas críticas 

são bastante conhecidas e conduziram às discussões relativas às avaliações em larga escala 

nos últimos tempos. Parece-nos que tais práticas discursivas começaram a produzir 

movimentos, modificações e deslocamentos no próprio discurso das avaliações em larga 

escala.   

A Avaliação Nacional de Alfabetização pode ser compreendida, como um primeiro 

movimento produzido nas avaliações em larga escala, uma vez que é a primeira forma de 

avaliação que cogita a possibilidade, não só, de elaborar instrumentos adaptados, mas 

também de discutir a construção de matrizes específicas considerando os alunos incluídos. 

Pode-se dizer que tal deslocamento inicia-se a partir da criação da Avaliação Nacional da 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/ana
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/legislacao/2013/portaria_n120_resultados_preliminares_ANA_2013.pdf
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http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/ana/resultados/2013/nota_explicativa_ana_2013.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/ana/resultados/2013/nota_explicativa_ana_2013.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/ana/resultados/2013/nota_explicativa_ana_2013.pdf


 

 

Alfabetização, que passa a compor o SAEB a partir de 2013 e passa a ser incorporado, 

também, pela Prova Brasil e outras avaliações em larga escala. Por esse motivo, a presente 

pesquisa tem como foco esta forma de avaliação e seu primeiro movimento constituiu-se em 

compreender os documentos e leis que a regulamentam. A segunda etapa definiu as escolas 

selecionadas em cada município para realização da pesquisa. Primeiramente foi realizado 

contato com as Secretarias de Educação a fim de coletar informações sobre o número de 

alunos com necessidades educacionais especiais por escola em cada Rede Municipal de 

Ensino. De posse dessas informações, buscamos fazer a seleção de duas escolas em cada 

município considerando as escolas que tenham maior número de alunos incluídos 

considerando os laudos médicos e o critério de vulnerabilidade social. Selecionadas as 

escolas estamos realizando entrevistas semiestruturadas com as diretoras de cada unidade de 

ensino e aplicando questionários com os professores que trabalham no Ciclo de 

Alfabetização.  Este trabalho refere-se ao primeiro e segundo movimento empregado, qual 

seja a análise documental e ao levantamento dos dados coletados em todos os questionários 

aplicados aos professores até o momento, tomando as informações que abordam o tema do 

contexto social e das questões referentes a 

Após a apresentação mais abrangente sobre as etapas metodológicas que 

compuseram a pesquisa, neste momento, para discutir sobre o eixo Contexto 

Social/Resultados/Competição focalizaremos na análise documental do Documento 

Explicativo da ANA, publicado em 2013 pelo MEC no que diz respeito ao contexto social. 

Também da nota técnica: Perfil de “Escolas Similares” publicada em 2014 pelo Ministério 

da Educação, assim como a análise das respostas dos docentes obtidas por meio dos 

questionários. 

 

3. Um olhar para os achados da pesquisa: possíveis deslocamentos na operação das 

avaliações em larga escala 

Nas trilhas de uma luta sem fim contra nós mesmos, a avaliação funciona como 

uma espada de Dâmocles a pairar sobre nossas cabeças. (VEIGA-NETO, 2013, 

p. 3). 

 

Destacamos as palavras de Veiga-Neto, pois ao discutir sobre as avaliações em larga 

escala, o autor destaca que vivemos, na atualidade, um delírio avalatório agonístico, onde 

podemos perceber a invasão de práticas avaliatórias por toda a parte. Talvez, possamos dizer, 

que nunca antes na história do Brasil, tenhamos vivenciado um momento com tamanha 

proliferação de avaliações em larga escala, direcionadas para as mais diversas etapas da 



 

 

Educação Básica e Superior, assim como para medir o desempenho de diferentes sujeitos 

escolares: alunos, professores, gestores, secretários de educação, entre outros. A lista é 

interminável: Provinha Brasil, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc, 

também conhecida como Prova Brasil), Avaliação Nacional da Educação Básica 

(Aneb),  Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), Exame Nacional para Certificação 

de Competências de Jovens e Adultos (Enceja), Prova Nacional Docente, Avaliação 

Nacional da Educação Infantil (Anei), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), são algumas das avaliações que 

circulam contemporaneamente e produzem seus efeitos, não só sobre a escola e o currículo, 

mas também sobre as formas de ser e de viver a docência na Contemporaneidade. 

No que se refere à Avaliação Nacional da Alfabetização, precisamos compreender 

algumas distinções e refinamentos que ela produz em relação a outras avaliações em larga 

escala. No seu caso, não se trata apenas de produzir e divulgar dados estatísticos sobre o 

resultado do desempenho de alunos e escolas, comparando-os indiscriminadamente. A 

produção desses dados estatísticos acopla-se aqui com informações obtidas por outro 

instrumento que compõe a ANA: um questionário que coleta informações sobre o contexto 

socioeconômico das famílias, sobre a infraestrutura das escolas e sobre a formação de 

professores, ou seja, sobre as condições intra e extraescolares que incidem sobre o processo 

de ensino e aprendizagem. No que tange aos discursos materializados em documentos 

oficiais que legislam sobre essa avaliação, podemos encontrar: 

O principal objetivo desta avaliação é concorrer para a melhoria da qualidade do 

ensino e reduzir as desigualdades no ciclo de alfabetização, para isso, o Inep irá 

aferir o nível de alfabetização dos educandos ao final do 3º ano e coletar dados 

relativos aos fatores associados que possibilitem a contextualização do 

desempenho de cada escola. (BRASIL, 2013, p. 15). 
 

Além dos testes de desempenho, que medem a proficiência dos estudantes nessas 

áreas, a ANA apresenta em sua primeira edição as seguintes informações 

contextuais: o Indicador de Nível Socioeconômico e o Indicador de Formação 

Docente da Escola. Além disso, o Inep também disponibilizou o Perfil de “Escolas 

Similares” (BRASIL, 2013, p.3).  

Esse indicador [Indicador de Nível Socioeconômico] é calculado a partir da 

escolaridade dos pais e da posse de bens e contratação de serviços pela família dos 

alunos. As escolas foram classificadas em sete grupos, de modo que, no Grupo 1, 

estão as escolas com nível socioeconômico mais baixo e, no Grupo 7, as com nível 

socioeconômico mais alto (BRASIL, 2013, p.4). 

Cada escola poderá, ainda, analisar seus resultados tendo como referência um 

perfil chamado de “Escolas Similares”, que sintetiza os resultados de um grupo 

de escolas com características semelhantes, ou seja, que pertencem à mesma 

microrregião geográfica, à mesma localização (urbana e rural) e que possuem os 



 

 

valores absolutos do Indicador de Nível Socioeconômico (Inse) próximos. Esses 

três critérios permitem selecionar o grupo de escolas que estão em condições 

semelhantes e fazer o cálculo da distribuição percentual dos alunos pelos níveis de 

proficiência desse perfil (BRASIL, 2013, p.4). 

Vemos com isso que a produção do saber estatístico sobre o desempenho das escolas 

se articula aos dados relativos ao contexto socioeconômico, cultural e escolar de cada 

instituição, produzindo um refinamento na maneira como a estatística governa. Assim, não 

se trata de uma concorrência estabelecida entre todas as escolas desconsiderando suas 

especificidades, crítica esta atribuída, por um longo tempo, às avaliações em larga escala. 

Nessa nova geração de avaliações, há um refinamento de técnicas que torna o processo muito 

mais eficaz e, por que não dizer, perverso. Ao produzir informações sobre os fatores que 

influenciam o desenvolvimento dos estudantes, a estatística funciona como uma tecnologia 

de governo para gerenciar o risco social, aqui representado pelos baixos índices de 

alfabetização que aparecem associados a fatores do contexto socioeconômico, e produzem o 

que podemos chamar de uma semelhança imaginada, a qual destaca traços, perfis e 

características relacionadas a grupos específicos, com o intuito de encontrar similitudes, 

agrupá-los em conjuntos e exercer sobre esses conjuntos formas de governamento bastante 

eficazes. Senra (2005, p. 95) sustenta que as estatísticas  

[...] tomam e agregam aspectos observáveis e registráveis das individualidades, e, 

ao agregá-los, passa-se a pensar e a dizer do todo (do conjunto, do coletivo) e não 

mais das partes. Ora, tenha-se presente que essas partes, por serem diferentes, 

heterogêneas, não são agregáveis, em si mesmas, a menos que se lhes atribua, que 

se lhes marque algum aspecto comum, por meio de algum princípio de 

equivalência; dessa forma, serão observados e registrados os aspectos individuais 

que previamente configuraram os aglomerados organizados. 
 

A busca por aspectos comuns e princípios de equivalência é colocada em 

funcionamento pela estatística quando, além de produzir cálculos sobre os desempenhos das 

pessoas e das instituições, os relaciona com informações sobre o contexto social, econômico 

e cultural, constituindo os aglomerados organizados. Esses aglomerados organizados só 

podem ser estabelecidos por meio de semelhanças, de aspectos comuns, similares. Somente 

por meio deles que é possível conferir ordem às coisas. Foucault (2007, p. 93) destaca que 

“[...] uma relação de ordem não pode ser estabelecida entre duas coisas, senão quando sua 

semelhança tenha sido ao menos a ocasião de compará-las”. O autor salienta, ainda, que 

“sem imaginação não haveria semelhança entre as coisas. [...] É preciso que haja, nas coisas 

representadas, o murmúrio insistente da semelhança; é preciso que haja, na representação, o 

recôndito sempre possível da imaginação” (FOUCAULT, 2007, p. 95). É assim que se 

constitui a noção de semelhança imaginada que permite aproximar escolas por meio da 



 

 

criação de perfis. Ian Hacking (2006) salienta que a estatística produz determinados “tipos 

de classes humanas reunindo alguns aspectos comuns que reduzem os indivíduos a 

determinados “perfis” ou “inventários”. Aqui não estamos falando apenas de indivíduos, 

mas de instituições que entram num processo de comparação a partir não só de seus 

resultados, mas da criação de seus perfis.  

 

3.1. Criação do perfil das escolas similares: 

Como já referido, a pesquisa maior se subdivide em diversos eixos de análise, porém 

neste momento apresentamos o eixo que denominamos contexto 

social/resultados/competição. Desse modo pretendemos esclarecer quais diferenças, as 

avaliações em larga escala, pretendem contemplar quando consideram o contexto social e 

que paradoxos isso produz com a inclusão escolar e com a criação do perfil das escolas 

similares.  

Muitas são as críticas sofridas pelas avaliações em larga escala, de que ao aplicarem 

provas padronizadas desconsideravam as especificidades de escolas e contextos sociais. 

Estas sofrem reconfigurações e passam a incluir outros instrumentos para levantar 

informações mais minuciosas sobre a vida da população. Assim a Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA), vem trazendo essa preocupação, propondo uma avaliação para além 

dos testes de desempenho dos estudantes. Com o discurso de produzir indicadores que 

contribuam para o processo de alfabetização nas escolas públicas brasileiras passam a 

utilizar questionários:  

Para a coleta de informações a respeito das condições de oferta, serão aplicados 

questionários voltados aos professores e gestores das instituições de ensino que 

atendem ao ciclo de alfabetização. O foco desses questionários será aferir 

informações sobre as condições de infraestrutura, formação de professores, gestão 

da unidade escolar, organização do trabalho pedagógico, entre outras. 

(DOCUMENTO BÁSICO, 2013.p. 7e 8) 
 

          Com isso, foi criado então o Indicador de Nível Socioeconômico e o Indicador 

de Formação Docente. Além disso, [...] “o Inep também disponibilizou o Perfil de “Escolas 

Similares”. (Portaria n° 814.p,3). Para obtenção dessas informações contextuais, são 

aplicados questionários com os professores/as e gestores/as das escolas e também um 

levantamento de informações realizadas pelo “[...]Censo Escolar da Educação Básica, 

coordenado pelo Inep, o qual [...]coleta também dados sobre a formação de docentes, turmas 

em que atuam e disciplinas que lecionam, além de dados sobre os alunos, turmas e as 

escolas”. (Nota Técnica 020/2014). Os questionários aplicados aos professores/as e 



 

 

gestores/as, levantam informações sobre cursos de formação pedagógica e condições de 

infraestrutura. Já para os alunos são levantadas informações a respeito de bens elementares, 

como uma televisão em cores, rádio, geladeira, telefones celulares; banheiro; se contratam 

empregada mensalista; a renda familiar mensal; a escolaridade dos pais ou responsáveis.  

Isso cria uma ideia de média ou de perfil entre as escolas que possibilita uma comparação 

entre um grupo mais semelhante e não tão diverso como antes. A partir desses dados cria-se 

uma média entre as escolas, que levantam dados ainda mais meticulosos sobre a vida da 

população permitindo melhor governar.  

[...] nos tempos contemporâneos comparam-se características populacionais 

(condições ambientais, qualidade de vida, riquezas) através de índices, de números 

e de medidas necessários ao que se considera pertinente e primordial ao 

desenvolvimento e enriquecimento de uma nação.  (TRAVERSINI, BELLO.2009. 

p.149)  

 

Assim, a partir das ideias de Traversine e Bello (2009), podemos entender a 

estatística como “uma tecnologia utilizada nas práticas de gestão do risco social”.  

 Com isso se cruzam dados do contexto social, pobreza, qualidade de vida com 

desempenho dos alunos nas provas, mostrando que contextos sociais apresentam melhores 

resultados e onde é necessário intervir com mais ênfase para solucionar o risco social dos 

baixos índices de desempenho escolar. É neste ponto que podemos observar um dos 

paradoxos desse processo. No mesmo movimento em que se pretende considerar as 

diferenças nestas avaliações, também se produzem posicionamentos e classificações sobre 

as condições de vida da população, permitindo que se criem representações sobre que locais 

e situações sociais atingem melhores ou piores resultados de desempenho.  

 Ao mesmo tempo, a partir da análise da nota técnica: Perfil de “Escolas Similares”, 

pudemos compreender que esse perfil criado pelas políticas de avaliação atuais, trata de 

sintetizar os resultados obtidos pelas escolas na Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) 

e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Provinha Brasil), considerando o contexto 

socioeconômico em que se encontram inseridas. A elaboração desses perfis é realizada a 

partir da análise de três critérios sendo eles: Microrregião geográfica, cujos resultados darão 

origem ao “Grupo Principal”; Localização da escola, onde subdivide-se em Grupo rural e 

Grupo urbano; e por fim, o indicador do nível socioeconômico. 

[...]optou-se por oferecer a cada escola, que participou da Avaliação Nacional da 

Alfabetização ANA) e/ou da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc, 

também denominada Prova Brasil), um Perfil de escola que servisse de referência 

para a análise de seus resultados, mas que considerasse o contexto sócioespacial 

em que está inserida e as características sóciodemográficas dos alunos 

atendido .(BRASIL, 2014,p. 1) 



 

 

 

 Após a criação desse perfil, a escola recebe o nome de “Sua escola” e cria-se um 

grupo com outras 16 escolas, semelhantes dentro desses critérios, para análises dos 

resultados obtidos nos instrumentos avaliativos. São selecionados 8 escolas com nota 

superior a “Sua escola” e 8 escolas com resultados inferiores. Com isso, a escola pode 

comparar os resultados obtidos com escolas com perfis equivalentes aos seus. 

 No que se refere a análise das respostas dos questionários, quando perguntamos se 

os professores conheciam as escolas similares e como o modelo de escola similar estava 

ajudando a pensar o ensino na escola, não obtivemos respostas em nenhumas das escolas. 

Mesmo sendo um documento de fácil acesso, por algum motivo isso não tem sido 

incorporado aos espaços escolares. 

 Porém, se por um lado os professores desconhecem o perfil de escola similar, 

por outro existe uma preocupação com a divulgação dos resultados das avaliações. Eles 

destacam: “Penso que é uma boa avaliação (Instrumento), mas me preocupa o que é feito 

com o resultado” (D8) e “[...] não temos um retorno. Nunca veio uma análise do meu 

trabalho” (D11). Há um receio de que essas notas definam e classifiquem o trabalho 

produzido em sala de aula, que ignore todo o processo educacional quem vem sendo 

construindo com os alunos. 

Embora os docentes afirmem não saber da existência desse perfil, e qual sua 

finalidade, evidencia-se que os resultados “produzem seus efeitos, não só sobre a escola e o 

currículo, mas também sobre as formas de ser e de viver a docência na contemporaneidade” 

(LOCKMANN, 2017, p. 2). Isso é evidenciado quando esses passam a se preocupar com os 

índices e conduzem suas condutas, adaptando seu trabalho a partir das verdades criadas sobre 

os resultados. Como podemos ver nas análises das entrevistas, ao questionar se essas 

avaliações auxiliam no trabalhado pedagógico, o entrevistado C1 aponta: “[…] servem de 

recurso para que eu perceba o que deve ser trabalhado e como deve ser trabalhado, para que 

o(a) aluno(a) possa avançar em suas aprendizagens”. Assim, vemos a avaliação se 

constituindo como um farol para o currículo (VEIGA-NETO, 2013). Veiga-Neto (2012, 

p.12) destaca que atualmente podemos observar um deslocamento das práticas curriculares 

no sentido de privilegiar a avaliação. 

Recorrendo ao sequenciamento curricular que sai do planejamento, passa pela 

execução e chega à avaliação, pode-se dizer que atualmente estamos assistindo a 

um forte deslocamento de ênfase para o lado direito dessa sequência. Em outras 

palavras, estamos assistindo a um desvio à direita (VEIGA-NETO, 2013, p.12). 
 



 

 

Com a expressão desvio à direita, o autor pretende ressaltar não apenas um 

deslocamento de ênfases, como também, e ao mesmo tempo, uma reorganização da 

sequência tradicional das operações curriculares. O autor mostra que a antiga sequência 

(planejamento—execução—avaliação) parece modificar-se na atualidade e acaba sendo 

organizada de outro modo, que inicia pela avaliação: avaliação—planejamento—execução. 

É a avaliação que passa a determinar o planejamento e a sua execução.  

A partir disso, da forma como os professores alteram seus planejamentos, suas rotinas 

e práticas de ensino para atender às demandas impostas pelas avaliações, visualizamos um 

duplo e perverso movimento. Por um lado, os processos individuais de aprendizagem dos 

alunos concretos deixam de ser considerados, passando-se a enfatizar os índices produzidos 

pelo desempenho dos alunos nas provas. Isso, definitivamente, é muito diferente de 

considerar seus processos de aprendizagem. Por outro lado, essa corrida por melhores 

resultados coloca os professores em uma posição de endividamento constante, promovendo 

um processo de responsabilização e culpabilização dos docentes pelos resultados obtidos – 

processo esse que logo se transforma em autoculpabilização, sendo tomado pelo próprio 

docente como sua responsabilidade.  

 Tanto as preocupações acerca da divulgação dos resultados, até as pequenas 

modificações diárias no trabalho docente para atender o que será solicitado pelas avaliações 

indica que há uma modificação na subjetividade desses professores, há uma curvatura 

perante as exigências dos resultados. Segundo Dametto (2012) é preciso pensar o quanto, 

“esta condição incide sobre a experiência pessoal e profissional do professor, e até 

que ponto sua prática, enquanto atividade cotidiana, sofre interferências de 

avaliações em larga escala, tanto relativa a sua aplicação, as suas constatações, 

quanto a publicação de seus resultados” (p.62) 

 

 As avaliações tornara-se um guia base para o currículo, se um conteúdo apresentado 

na prova não vier sendo trabalhado pelo professor no outro ano ele incorporará em seu 

planejamento como apontam os docentes “Na organização do meu trabalho, no sentido de 

saber o que se deseja para o ano ciclo e como é organizado”(D5) e “A avaliação dá um rumo 

a ser seguido pelo professor desde as atividades a serem planejadas para o nível em que o 

aluno se encontra até o que pode ser cobrado para haver evolução tanto do aluno como do 

trabalho do professor”(E3). Com isso, percebemos que as avaliações em larga escala 

mobilizam “saberes, produz normas de comportamento e constitui modos específicos de ser 

sujeito que entram num jogo de forças que compõem o currículo escolar e forjam processos 

de subjetivação” (LOCKMANN, 2017, p.7).   



 

 

Dessa forma, é possível pensar que os índices estatísticos sobre o desempenho das 

escolas fazem mais do que divulgar resultados sobre a qualidade da educação brasileira. Por 

meio das verdades que produzem, as estatísticas desenvolvem processos de subjetivação nos 

sujeitos, fazendo-os desenvolver um tipo de governamento que incide sobre seus próprios 

corpos, almas, pensamentos, comportamentos e formas de ser. Como diz Ball (2002, p. 4), 

tais procedimentos “não são simplesmente veículos para a mudança técnica e estrutural das 

organizações, mas também mecanismos para reformar professores. [...] Não muda apenas o 

que fazemos. Muda-se também quem nós somos”. Como bem lembrou Traversini (2012, p. 

2): 

[...] as estatísticas escolares, em especial as avaliações de larga escala, possuem 

um caráter moral que mobiliza sua aceitação, têm força de verdade, adquirem 

caráter de validade e inquestionabilidade e tornam-se imperativos nas políticas 

educacionais e curriculares da atualidade. 

 

Essa força de verdade potencializa-se, na medida em que os cálculos estatísticos, 

antes genéricos e comparados indiscriminadamente entre toda e qualquer instituição, agora 

se articulam a informações de contexto que descrevem as instituições escolares como 

semelhantes, demonstrando como escolas com perfis socioeconômicos parecidos 

apresentam resultados distintos e, por isso, podem modificar a si mesmas para atingir 

patamares mais elevados dos índices de alfabetização. É a partir da intensificação dessa força 

de verdade, produzida pelo refinamento das avaliações, que podemos visualizar seus efeitos 

no currículo escolar e na condução da ação docente.  

 

Considerações Finais 

 Percebemos o quanto a estratégia utilizada pela criação do perfil das escolas similares 

e os instrumentos de avaliação em larga escala servem para regulação do trabalho docente e 

vem produzindo uma nova forma de competição, agora não só entre toda e qualquer escola, 

mas entre instituições com perfil semelhantes. Assim, tais processos “tornam os sujeitos 

como um intricado processo de objetificação que se dá nas redes de poderes, que se 

capturam, dividem, classificam” (VEIGA-NETO 2016, p. 55), pois mesmo sendo afirmado 

pelos(as) professores(as) que os mesmos não conhecem o perfil de escolas similares, 

encontramos a preocupação de que esses resultados definam a qualidade do trabalho 

realizado em sala de aula. 

 O docente acaba sendo “subjetivado por essas formas de governo, incorpora o discurso 

neoliberal, convencendo-se de se ser essa a forma ideal para melhorar a qualidade da educação. 

(GHISLENI, 2016 p. 558) e por isso modifica suas práticas com a intenção de atingir uma 



 

 

nota maior, além de, vivenciar o medo da interpretação social negativa sobre os resultados 

desqualificando seu trabalho. 
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RESUMO 

Pesquisas vêm avançando sobre a temática da Educação Inclusiva, porém o número de trabalhos 

sobre a Deficiência Intelectual em relação ao ensino de matemática é relativamente pequeno. Este 

trabalho refere-se à minha pesquisa de mestrado que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática (PPGEMAT) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

Nela, trato sobre minhas práticas de ensino-aprendizagem como professora particular de matemática 

de uma aluna do 9º ano do Ensino Fundamental com Déficit Intelectual Leve. Com objetivo de 

compartilhar o trabalho que venho fazendo por meio de um estudo de caso no qual investigo e tento 

compreender as formas pelas quais minha aluna aprende matemática, analiso também seu diário de 

bordo para, então, buscar alternativas que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem de 

matemática, não apenas dela, mas de outras pessoas com Deficiência Intelectual. Espera-se que os 

resultados obtidos ao final da pesquisa possam ajudar estes alunos a progredir na sua vida escolar e 

também contribuir para a reflexão sobre a Educação Inclusiva no âmbito da Educação Matemática. 
 

Palavras Chaves: Educação Inclusiva. Deficiência Intelectual. Diário de Bordo. Ensino-

Aprendizagem. 
 

1. Introdução  

É crescente o avanço em nosso país sobre pesquisas com a temática da Educação 

Inclusiva como também a investigação acerca dos processos de ensino-aprendizagem de 

pessoas com deficiência, porém, as relacionadas ao Déficit Intelectual ainda são as menos 

encontradas. 

Ouvimos falar em dificuldade de aprendizagem no ensino de matemática por parte 

dos alunos, pois a disciplina é conhecida como um “bicho de sete cabeças” e quem não a 

entende, é rotulado como "incapaz" ou “burro”. É preciso lançar um olhar mais atento sobre 

quem não compreende matemática, pois dificuldade de aprendizagem não é sinônimo de 

desatenção e desinteresse.  

Segundo Cenci e Costas (2010), a dificuldade de aprendizagem está sendo incorporada pelo 

discurso escolar e utilizada como justificativa para o seu fracasso. Ou seja, a dificuldade está 

naturalizada, reconhecida e aceita. Assim, uma vez constatada, sabe-se que resultará em 

fracasso, em retenção ou evasão. Na contramão desse movimento, entende-se que é preciso 

uma aproximação maior junto aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem para 
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que se construam encaminhamentos adequados e capazes de proporcionar resultados de 

desenvolvimento cognitivo e sucesso escolar.  

No entanto, o encaminhamento psicopedagógico é necessário para além das 

possibilidades de uma sala de aula regular, considerando as aulas de matemática ministradas 

de maneira uniforme a toda uma classe, independente das particularidades dos sujeitos que 

a compõem. Assim, tomar atitudes que contemplem os alunos com dificuldade no processo 

de ensino-aprendizagem, nas suas capacidades e tempos de aprender, requer um olhar 

diferenciado para reconhecer esses alunos, identificar suas peculiaridades e lidar com elas a 

fim de "superá-las" e não usá-las como justificativas para tal fracasso. 

Podemos assim, encontrar alunos com baixo rendimento que podem ser identificados com 

Déficit Intelectual (DI). De acordo com o Decreto nº 5.296, a deficiência intelectual, refere-

se ao "funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 

antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas.”. (BRASIL, 2004). Para Rotta (2016), a DI é apresentada em vários níveis: 

Profunda (QI abaixo de 20 ou 25), Grave (QI entre 20-25 e 35-40), Moderada (QI entre 35-

40 e 50-55) e a Leve (QI entre 50-55 até aproximadamente 70). 

Sou professora particular de uma estudante do nono ano do Ensino Fundamental com 

Déficit Intelectual Leve. Matematicamente isso significa que ela apresenta dificuldade em 

resolver os problemas matemáticos e realizar cálculos mentais. Apesar do seu quadro 

neurológico, ela apresenta muita persistência e vontade de aprender e tem correspondido 

muito bem às minhas expectativas no processo de ensino-aprendizagem que se estabelece 

nas nossas aulas. As aulas são ministradas considerando suas características cognitivas, 

principalmente, em relação ao tempo do processo de aprendizagem, maior do que o 

geralmente disponibilizado nas salas de aula regulares, e às propostas didáticas, elaboradas 

e selecionadas especialmente para o seu perfil de aprendizagem.  

Ao procurar trabalhos acadêmicos sobre DI, percebi que a temática ainda é pouco 

estudada, especialmente, dentro da discussão sobre Educação Matemática. Ainda é preciso 

estudar sobre o desenvolvimento de práticas pedagógicas que contribuam para os processos 

de ensino-aprendizagem de pessoas com DI, desde a didática da sala de aula até o 

envolvimento da equipe pedagógica da escola. 

Sabendo da necessidade de aprofundar o embasamento teórico em áreas como Educação, 

Psicologia e Neurociência, que estudam processos de ensino-aprendizagem, desenvolvo no 

Mestrado em Educação Matemática da Universidade Federal de Pelotas 



 

 

(PPGEMAT/UFPel), minha dissertação: a partir do estudo de caso, estou investigando e 

tentarei compreender as formas pelas quais minha aluna particular aprende matemática e, 

baseada no nosso processo de ensino-aprendizagem, buscarei apresentar alternativas que 

contribuam para o processo de ensino-aprendizagem de matemática de outras pessoas com 

DI. 

A proposta é compartilhar a situação da pesquisa, algumas experiências e reflexões sobre o 

processo de ensino-aprendizagem em andamento. Pesquisa, na concepção de D'Ambrósio 

(1996), na qual prática e teoria se retroalimentam - iniciei meus estudos no mestrado, as 

aulas particulares com aluna seguiram e algumas das minhas ansiedades no trabalho com ela 

"conversaram" com alguns dos meus questionamentos teóricos. 

2. A Deficiência Intelectual e o Ensino-Aprendizagem 

Em sala de aula, quando um aluno dá respostas incorretas, as dificuldades no ensino-

aprendizagem da matemática são frequentemente evidentes. Tais respostas são dados que 

podem contribuir para um diagnóstico de algum tipo de dificuldade "mais severa do que o 

normal", como, por exemplo, o Déficit Intelectual (DI).  

 Conforme Vasconcelos (2004), a DI, “é uma das deficiências mais encontrada em 

crianças e adolescentes, atingindo 1% da população jovem”. Esse Déficit pode ser visto pelo 

baixo desenvolvimento cognitivo, ou seja, no QI abaixo do esperado para a idade do aluno, 

resultando em um desenvolvimento lento de algumas habilidades como leitura, escrita e 

realização de cálculos matemáticos. 

 Embora o baixo rendimento escolar seja apresentado por esses alunos, conforme 

afirma Oliveira (2013), não se deve subestimar a capacidade do aluno com DI, pois: 

A condição de Deficiência Intelectual não pode nunca predeterminar qual 

será o limite de desenvolvimento do indivíduo. A educação na área da 

Deficiência Intelectual deve atender às suas necessidades educacionais 

especiais sem se desviar dos princípios básicos da educação proposta às 

demais pessoas (OLIVEIRA, 2013, p. 17). 

No entanto, é interessante ressaltar que as atividades propostas a esses estudantes 

devem ser diferenciadas quanto necessário, porém, sempre desafiando-os, para que possam 

perceber que são capazes de executar tarefas cada vez mais complexas, desde que tenham 

tempos diferenciados respeitados. Deve-se destacar a importância da coerência do processo 

de ensino-aprendizagem com o nível de desenvolvimento da pessoa, pois cada indivíduo 



 

 

pensa e avança em um ritmo diferente. Para isso, serve-nos as palavras de Anache (2016), 

quando afirma que: 

No caso dos alunos com deficiência intelectual, as possibilidades de 

aprendizagem escolar ficam obscurecidas pela gravidade da condição de 

tais alunos, pois se investe mais na identificação da deficiência. No âmbito 

escolar, os esforços devem ser direcionados para a organização do trabalho 

didático, o qual deve disponibilizar um conjunto de ações que permita o 

desenvolvimento do pensamento desses estudantes (ANACHE, 2016, p. 

576).  

 A escola não deve apenas evidenciar o fracasso desses alunos, mas, antes, pensar em 

formas nas quais possam contribuir para o avanço em seus conhecimentos, para que não 

fiquem a mercê de laudos médicos, pois, em muitos casos, esses diagnosticados são “levados 

a empurrões” pelos professores, pela equipe pedagógica ou, até mesmo, pela família. Para 

tanto, é preciso um olhar sobre as dificuldades de aprendizagem que podem ser manifestadas 

em diversos níveis e tentar auxiliar esse aluno de forma pedagógica adaptada. E, para isso, 

a escola (gestores, funcionários e professores) deve estar preparada para lidar com essa 

realidade. 

 Este é mais um desafio que se apresenta para o professor de matemática. Aquele 

professor que lida com o estigma da disciplina, com as salas de aula lotadas, com poucos 

recursos pedagógicos e com a fama de ser "mau", precisa estar atento às diferentes 

dificuldades de aprendizagem que se apresentam. É possível auxiliar esse professor a 

trabalhar com um aluno com DI? é possível pensar estratégias diferenciadas capazes de 

auxiliar esses alunos?  

 Segundo Costa (2011), 

A matemática ensinada para o aluno com deficiência intelectual é a mesma 

matemática ensinada para qualquer aluno. Isto significa que o professor do 

aluno com deficiência intelectual deve, também, conhecer os conceitos e 

noções básicas da matemática, a fim de melhor aplicar os procedimentos 

de ensino (COSTA, 2011, p. 26). 

Percebe-se que é de fundamental importância que não apenas o professor de 

matemática, mas todos os profissionais envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem 

de alunos com DI, como coordenação pedagógica, direção, etc, possam integrar suas formas 

de tratar o assunto. Isto é, que consigam articular ideias para melhor atender esses alunos 

que não são contemplados em processos expositivos seguidos por listas e listas de exercícios. 

 Na realidade, precisa-se focar a atenção no aluno, buscando analisar se ele está tendo 

ou não algum tipo de avanço. Entretanto, é mais fácil revelar as dificuldades e limitações de 

um aluno do que perceber suas possibilidades de aprendizagem, ou seja, sua capacidade de 



 

 

evolução e desenvolvimento cognitivo. Para tanto, Luckesi (2011), demonstra sua 

preocupação com esse tipo de olhar sobre o aluno com DI, partindo da ideia que: 

Não se observa o desenvolvimento real do aluno, e muito menos seu 

potencial para aprender mediante as condições de ensino que lhe são 

ofertadas. Essa situação nos permite reportar para a fragilidade dos 

instrumentos empregados no processo de avaliação da aprendizagem dos 

conteúdos, das habilidades, das condutas, dos métodos empregados 

(LUCKESI, 2011 apud ANACHE, RESENDE, 2016, p.585). 

 

Verifica-se que muito há o que avançar quando se trata do ensino de matemática para alunos 

com DI, mesmo não sendo uma tarefa fácil ao professor pensar em aulas que atendam à 

diversidade de alunos que existem em uma mesma sala de aula. Constata-se a urgência de 

estudos relacionados aos processos de ensino-aprendizagem desses alunos para que, assim, 

possam ser realmente contemplados no sistema regular de ensino, no qual todos tenham a 

oportunidade de aprender juntos, além dos conteúdos, a lidar com as diferenças.   

3. Diário de Bordo 

Há diferentes formas de se aprender algo, e para um aluno com DI, é interessante que 

haja o aprendizado auxiliado pela memória escrita, ou seja, um Diário de Bordo, onde o 

mesmo possa escrever sobre suas percepções de aprendizado e relatar como foi a aula, o que 

aprendeu, como foram esses encontros e o que mais achar interessante.  

Segundo Powell (2006, p.11), o uso da escrita como ferramenta que influencia a 

aprendizagem e contribui para a análise da cognição, tem sido objeto de interesse na 

Educação Matemática. Os registros escritos dos alunos sobre as aulas dessa disciplina tem 

facilitado a reflexão sobre o compreendimento do aluno pelo conteúdo e também auxilia o 

professor na observação das suas próprias práticas docentes. 

Atualmente, com a estudante do 9º ano com DI leve, tem-se realizado um diário de bordo, 

onde ela apresenta por meio de sua própria escrita, um pequeno relato de cada aula que 

temos. Essas aulas acontecem desde março de 2016, porém o diário iniciou a partir de 

setembro do mesmo ano e persiste até hoje. 

O diário de bordo é um instrumento que colabora para a prática reflexiva 

do profissional, na medida em que promove o pensar crítico sobre o 

cotidiano de uma prática a partir dos processos de observação, descrição e 

análise do que foi vivenciado em determinado contexto (LIMA; MIOTO; 

DAL PRÁ, 2007). 



 

 

 Como exemplo dessa escrita no diário, trago em forma de imagem, uma página deste, 

onde a própria aluna descreve uma situação que passamos para que ela percebesse que não 

necessita realizar incontáveis páginas de exercícios para mostrar suas potencialidades em 

realizar certos cálculos. Conforme a imagem, podemos observar seu sentimento de satisfação 

ao conseguir realizar uma lista de exercícios, selecionados por mim dentre os indicados pela 

escola como estudo para prova - que geralmente são muitas páginas do livro. Percebe-se 

também que o tempo ela consegue superar o próprio tempo de resolução, comparando-se a 

outras aulas em que ficamos duas horas para resolver exercícios similares que ficaram de 

lição para casa. 

Essa atividade foi proposta para ela na mesma semana que faria prova na escola. Em 

seu relato, a aluna mostra sua auto-confiança em conseguir superar sua dificuldade mais 

comum em sala de aula que é resolver a prova com excesso de conteúdo em dois períodos 

de aula. 

 

Figura 1 – Página do diário de bordo da aluna com Déficit Intelectual Leve. 

 

 

Nesse sentido, o diário de bordo auxilia no meu trabalho com a aluna e a partir da 

leitura de cada registro, reflito e repenso metodologias com as quais as aulas possam ser 

mais claras e objetivas possíveis. Nos seus escritos do diário, busco identificar o que ela 

compreendeu do que fizemos de atividades escolares e perceber a relação de amizade e afeto 

que também faz parte dos nossos encontros. 

Deixo os últimos minutos da aula para sua reflexão de como foi à aula, o que aprendemos 

naquele dia, o que conseguimos realizar de atividades para casa. Esse instrumento ainda é 

atualizado com suas principais percepções sobre a aula, sobre os acontecimentos pessoais 

que ela se sente à vontade para partilhar. 



 

 

Além de exercitar a escrita e leitura da compreensão da aula pela aluna, este diário também 

serve como uma espécie de lembrete do que fizemos, qual conteúdo trabalhamos, pois a 

aluna tem a memória muito frágil e, por vezes, não recorda com facilidade do que estudamos 

em aulas anteriores. Portanto, vimos nesse diário uma forma dela expressar o que as aulas a 

proporcionam, em como ela se sente no momento, o que ela relata que aprendeu, como são 

essas aulas e o quanto rendemos através de encontros que duram em média duas horas por 

semana.  

Vale trazer as palavras de Fiorentini (2006), Pontes (2007), Maciel; Maciel (2010) quando 

citados por Maciel, Maciel e Lopes (2012, p. 481), que dizem: 

Dessa forma a escrita estimula o aluno a desenvolver aquilo que está 

adormecido. A linguagem e a comunicação estabelecem entre o educador 

e o educando uma relação de parceria que estimula o aprendizado e 

consequentemente o desenvolvimento cognitivo. Esta comunicação que se 

dá pela linguagem, verbaliza-se pela escrita onde acontece um diálogo 

íntimo que é exteriorizado. Neste processo de escrever o aluno manifesta 

seu pensamento de forma afetiva e reflexiva (FIORENTINI, 2006; 

PONTES, 2007, MACIEL; MACIEL, 2010 apud MACIEL, MACIEL e 

LOPES, 2012). 

 Percebe-se a importância da escrita nas aulas de matemática, tanto para o aluno, que 

relata sua compreensão sobre o conteúdo, quanto para o professor, que interpreta a 

manifestação do aluno e, com isso, reflete sobre sua prática e pode modificá-la da melhor 

maneira possível. 

4. Metodologia utilizada 

 Partindo de leituras e reflexões acerca do assunto em questão nesta pesquisa, serão 

ainda realizadas diversas etapas com os sujeitos convidados a serem envolvidos nela, ou 

seja, com a Escola, Coordenação Pedagógica, SOE (Serviço de Orientação Educacional) e a 

própria aluna que venho acompanhando desde março de 2016. 

 Com isso, apresentaremos alternativas que contribuam para o processo de ensino-

aprendizagem de matemática para alunos com DI. Tais alternativas serão elaboradas a partir 

do estudo de caso desenvolvido com minha aluna particular, estudante do 9º ano do ensino 

fundamental. Para a realização da dissertação, já estamos realizando alguns levantamentos 

bibliográficos sobre possibilidades de aprendizagem específicas para estes alunos, para 

somar a esta pesquisa. 

Nas palavras de Moreira (2002): 



 

 

Portanto, fazer uma pesquisa do tipo estudo de caso, isto é, para entender 

um caso, para compreender e descobrir como as coisas ocorrem e porque 

ocorrem, para talvez predizer algo a partir de um único exemplo ou para 

obter indicadores que possam ser usados em outros estudos (talvez 

quantitativos) é necessário uma profunda análise das interdependências das 

partes e dos padrões que emergem (MOREIRA, 2002, p.9). 

A partir da atuação como docente, com a aluna particular, e da abordagem teórica, 

busquei estabelecer vínculos com a Escola, que por enquanto, já tenho tido contato por meio 

de reuniões, sejam com a psicóloga ou com a professora da turma onde já estou criando 

vínculos com as mesmas, a fim de me aproximar mais por meio de instrumentos qualitativos. 

 Assim, deseja-se estabelecer uma aproximação maior com os profissionais que 

acompanham os processos de ensino-aprendizagem dessa aluna, como por exemplo, a 

coordenação pedagógica e a psicóloga que se encarrega de identificar e orientar alunos que 

apresentem dificuldades cognitivas na Escola. Por meio de questionários e entrevistas, 

pretende-se identificar e analisar quais as possíveis contribuições desses profissionais que 

visem um melhor rendimento escolar da aluna, que metodologias podem ser utilizadas pelo 

professor, como podem ser ministradas as aulas e suas formas de avaliação, quais medidas 

podem ser tomadas pela psicóloga entre outros questionamentos que possam vir a somar 

nesta pesquisa.  

Dessa forma, buscarei compreender, ao fim da pesquisa, como se dá o processo de ensino-

aprendizagem de matemática com minha aluna e em interação com a equipe da escola, 

buscarei formas de trabalhar a Matemática de um jeito diversificado frente à abordagem 

tradicional para verificar se há alguma forma com a qual ela entenda melhor.  

Seguindo nesse estudo de caso, de acordo com essa procura de bibliografias, de 

questionamentos que serão feitos à equipe escolar e de minha atuação como docente, quer-

se buscar recursos que melhor se adaptem ao ensino-aprendizagem de alunos com DI, para 

então tentar auxiliar nos processos de ensino-aprendizagem não somente desse caso, mas de 

outros que possam ser beneficiados. 

Além de todos esses passos pretendidos nesta pesquisa, utilizaremos o diário de bordo como 

coleta de dados das aulas na visão da aluna, trazendo a riqueza de detalhes do que são as 

nossas aulas a partir da escrita dela acerca do que aprende, o que gostou ou não dos 

encontros. 

 

 

 



 

 

5. Considerações (Finais) 

Este trabalho refere-se ao meu projeto de mestrado que está sendo desenvolvido no 

PPGEMAT/UFPel. A pesquisa, a partir de um estudo de caso, do contato com a escola e do 

diário de bordo como instrumento de coleta de dados, investigará e buscará compreender as 

formas pelas quais minha aluna particular com DI Leve, aprende matemática. Baseada no 

nosso processo de ensino-aprendizagem e no seu diário, a dissertação se propõe a apresentar 

alternativas que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem de matemática não 

apenas delas, mas também de outras pessoas com DI que possam vir a ser beneficiadas. 

Deste modo, há diversas dificuldades de aprendizagem por parte do aluno, mas que cabem 

aos profissionais escolares não subestimar sua capacidade, evidenciando apenas seu 

“fracasso escolar”, mas sim, trazendo propostas metodológicas diferenciadas para o mesmo. 

A adaptação deve ser do professor, da direção, da escola, dos funcionários, dos colegas em 

relação ao discente, fazendo com que todos tenham a oportunidade de aprender juntos não 

somente os conteúdos mas sim a respeitar suas diferenças. 

Os alunos com DI são geralmente todos enquadrados com dificuldade de aprendizagem e 

tratados de uma mesma forma, sem considerar diferentes níveis de dificuldade e 

especificidades que possam influenciar. Fica como pergunta: Se a matemática é ensinada de 

maneira igual para todos, como dar conta dos casos especiais? 

Portanto, percebe-se a relevância dessa pesquisa no âmbito da Educação Matemática visto 

que há poucas realizadas na temática da Deficiência Intelectual. Além de talvez auxiliar na 

prática da professora com a turma, pode-se ainda auxiliar demais pessoas que estejam nas 

mesmas condições desta aluna. 
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RESUMO 
Este estudo está sendo desenvolvido em uma escola de Ensino Fundamental da rede estadual de 

ensino e tem por objetivo buscar e analisar as legislações vigentes em torno das adaptações 

curriculares individualizadas para todos os alunos que apresentarem dificuldades de aprendizagem. 

O projeto de intervenção desenvolvido no Mestrado Profissional em Educação pretende abordar a 

temática da educação inclusiva, assim como as atividades de intervenção. A pesquisa busca analisar 

e avaliar o processo de inclusão e implementar orientações baseadas nas legislações vigentes. Os 

estudos serão abordados através de Rodas de Conversa e momentos de escrita reflexiva, tendo como 

público alvo os professores da referida escola. A mestranda apresenta um recorte de sua pesquisa e 

a análise metodológica do Projeto de Intervenção realizado no Mestrado Profissional em Educação, 

pela Universidade Federal do Pampa, Campus Jaguarão. 
  

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Deficiência Intelectual; Adaptação Curricular 

Individualizada. 

INTRODUÇÃO 

 Esta pesquisa trata da inclusão de alunos com deficiência intelectual no 

âmbito educacional, considerando a escola regular como espaço fundamental para o 

desenvolvimento desse processo e as adequações curriculares como um rumo para a 

efetivação do direito assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN 9394 promulgada em dezembro de 1996, em vigor, a todas as pessoas com 

necessidades educacionais especiais, entre elas, as que apresentam deficiência. (BRASIL, 

1996). 

A legislação nacional orienta a implementação da educação inclusiva nas 

escolas brasileiras e as políticas públicas, baseadas nela, incentiva a luta pela igualdade e 

pelo direito à educação para todos, como foi relatado por Aranha (2004, p.13) no documento 

denominado Educação Inclusiva: Fundamentação Filosófica, da Secretaria de Educação 

Especial do Ministério de Educação.  
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[...] O Brasil tem definido políticas públicas e criado instrumentos legais que 

garantem tais direitos. A transformação dos sistemas educacionais tem se 

efetivado para garantir o acesso universal à escolaridade básica e a satisfação das 

necessidades de aprendizagem para todos os cidadãos. (ARANHA, 2004, p.13).  

 

 A realidade educacional demonstra que a maioria das instituições de ensino 

parece não estar organizada pedagogicamente para atender os alunos incluídos de forma 

adequada. Os órgãos responsáveis pela educação, parecem omitir ações que transformem em 

realidade o caráter inclusivo da educação, que estão nitidamente presentes nos textos 

oficiais. 

 

A partir da análise Metodológica do Projeto de Intervenção realizado no 

Curso Stricto Sensu, Mestrado Profissional em Educação, pela Universidade Federal do 

Pampa, Campus Jaguarão, denominado “Adaptação Curricular Individualizada: 

Implementando orientações em consonância ao Projeto Político-Pedagógico em uma escola 

estadual do Rio Grande do Sul”, é que discorrerá este trabalho, analisando assim, a 

metodologia utilizada no Projeto de Intervenção, que será executado na escola em questão. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

Durante muito tempo a deficiência intelectual foi conhecida e denominada 

doença mental e os termos usados foram grandemente influenciados pela medicina. Entre 

eles idiotia, imbecilidade e retardo mental, deficiência mental e agora deficiência intelectual. 

Esta denominação foi usada pela primeira vez em um simpósio chamado Deficiência 

Intelectual: Programas, Políticas e Planejamento para o Futuro, reunidos na Conferência 

Internacional sobre Deficiência Intelectual da Organização Pan-Americana da Saúde (OPS) 

e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em Montreal no Canadá, por meio do 

documento intitulado Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual. O texto traz no 

item 9, alínea k a seguinte recomendação: 

 

[...]. Incluir a "DEFICIÊNCIA INTELECTUAL" nas suas classificações, 

programas, áreas de trabalho e iniciativas com relação à "pessoas com 

deficiências intelectuais" e suas famílias a fim de garantir o pleno exercício 

de seus direitos e determinar os protocolos e as ações desta área. 

(OPS/OMS, 2004).   

 

 O documento também afirma que as pessoas com deficiências intelectuais, 

assim como os demais seres humanos, têm direitos básicos e liberdades fundamentais que 



 

 

estão consagradas por diversas convenções, declarações e normas educacionais. (OPS/OMS, 

2004). Associação Americana de Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento (AADID) 

define: 

[...]os alunos com deficiência intelectual afirmando que são “aqueles que possuem 

incapacidade caracterizada por limitações significativas no funcionamento 

intelectual e no comportamento adaptativo que se expressa nas habilidades 

práticas, sociais e conceituais, manifestando-se antes dos dezoito anos de idade”. 

AADID (2010, p.1) 

 

O grande desafio das instituições de educação é organizar seu currículo e 

articulá-lo aos demais elementos da proposta pedagógica, é ter presente o tipo de ser humano 

que pretende formar e as contribuições que pode acrescentar na tarefa de construir uma 

sociedade sustentável, mais humana, mais justa e mais democrática. 

Desde 1998, o Governo Federal por meio do Ministério da Educação e 

Cultura, disponibilizou para professores os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) - 

Adaptações Curriculares Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais. Conforme consta nos PCNs (1998, p.16), as adaptações curriculares 

instituem alternativas educacionais para sanar as dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

[..] não é um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, 

para que atenda realmente a todos os educandos. 

A Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, institui as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. O Parecer CNE/CEB nº 17/2001, 

que a embasa, estabelece, em seus Princípios: a consciência do direito de constituir uma 

identidade própria e do reconhecimento da identidade do outro se traduz no direito à 

igualdade e no respeito às diferenças, assegurando oportunidades diferenciadas, tantas 

quantas forem necessárias, com vistas à busca da igualdade. O princípio da equidade 

reconhece a diferença e a necessidade de haver condições diferenciadas para o processo 

educacional. 

O Parecer também afirma que: a dignidade, os direitos individuais e coletivos 

garantidos pela Constituição Federal impõem às autoridades e à sociedade brasileira a 

obrigatoriedade de efetivar essa política, como um direito público subjetivo, para o qual os 

recursos humanos e materiais devem ser canalizados, atingindo, necessariamente, toda a 

educação básica. 

Nossa sociedade não é composta de iguais, e nosso meio escolar não é 

diferente disso, entretanto a escola deve estar comprometida com todos os alunos e não 

somente com parte deles. Com esta alegação se ampara a inclusão de crianças com 



 

 

necessidades especiais, todavia o currículo deve sempre prever as individualidades, não só 

dos alunos incluídos, mas de todos os alunos com dificuldades de aprendizagens. Cada aluno 

deve ser inclusive avaliado por ele mesmo e não em relação a outros colegas. 

Existem vários estudos que giram em torno das adaptações curriculares e uma 

das inquietações é que se não houver um ensino eficiente, não haverá uma aprendizagem 

eficiente. É preciso analisar as características e as particularidades de cada educando, e 

conduzir as respostas educacionais que o sistema de ensino oferece a cada um e a todos os 

alunos ao mesmo tempo. Carvalho esclarece que: 

As Adaptações Curriculares (AC) consistem em modificações 

espontaneamente realizadas pelos professores e, também, em todas as 

estratégias que são intencionalmente organizadas para dar respostas às 

necessidades de todos os alunos particularmente dos que apresentam 

dificuldades na aprendizagem (2010 pág. 105). 
 

A autora ainda afirma que “não se trata de organizar outro currículo e sim 

trabalhar com o que for adotado, fazendo nele os ajustes necessários (flexibilizações nos 

objetivos, conteúdos, metodologia de ensino, temporalidade e nas práticas de avaliação da 

aprendizagem)” de maneira a oferecer a todos os alunos a verdadeira igualdade de construir 

seus conhecimentos (CARVALHO, p.105, 2013). 

O fator essencial para alcançar a educação de qualidade, que admita a 

diferença e ofereça a igualdade de oportunidade para todos, chama-se currículo, que por sua 

vez não deve se restringir apenas a adaptações feitas apenas para estudantes com deficiência 

ou demais necessidades educacionais especiais. Ele está vinculado à nova concepção 

curricular, que dará conta da diversidade de todos os docentes da escola. Mas para isso se 

faz necessário romper com currículos rígidos e carregados de conteúdos nos quais se 

fortalece a exclusão. Não podemos esquecer que a característica principal de um currículo 

inclusivo é a flexibilidade. 

Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa e trará como aporte teórico 

alguns autores como  Denzin e Lincoln (2006), Minayo (1994) e Teixeira (2006). Na visão 

de Denzin e Lincoln (2006), a palavra qualitativa implica uma ênfase sobre as qualidades 

das entidades e sobre os processos que não podem ser examinados ou medidos 

experimentalmente em termos de quantidade, volume, intensidade ou frequência.  

Minayo (1994) concorda com Alves-Mazotti ao escrever que:  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa [...] 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 



 

 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Minayo 

(1994, p. 21-22) 

 

Para Teixeira (2006, p. 137): Na pesquisa qualitativa o pesquisador procura 

reduzir a distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação, usando a lógica da 

análise fenomenológica, isto é, da compreensão dos fenômenos pela sua descrição e 

interpretação. As experiências pessoais do pesquisador são elementos importantes na análise 

e compreensão dos fenômenos estudados. A proposta metodológica utilizada será pesquisa-

ação, que define Thiollent: 

A pesquisa ação é um tipo de investigação social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes representativos 

da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo 

(THIOLLANT 2008 p 14). 

 

O investigador deixa de ser apenas investigador, tornando-se membro. Dentro 

da perspectiva de ser um exercício pedagógico configurado como ação, torna científica a 

prática pedagógica, onde a pesquisa e a ação se integram. Os sujeitos serão desafiados à 

formulação e à adoção de estratégias que viabilizarão a produção coletiva das orientações 

em consonância ao Projeto Político Pedagógico. 

Há dois tipos de objetivos em torno da pesquisa-ação: o objetivo prático, que visa 

contribuir para o melhor equacionamento possível do problema considerado como 

central na pesquisa e o objetivo de conhecimento, que visa obter informações que, 

por meio de outros procedimentos, não seria possível (THIOLLENT, 2008, p. 20).  

 

O autor considera que o desafio metodológico da pesquisa ação é inseri-la 

dentro de uma perspectiva de investigação científica. Para ele toda pesquisa é permeada pela 

perspectiva intelectual, pelos objetivos práticos, pelo quadro institucional, pelas expectativas 

dos interessados nos seus resultados, etc. Os pesquisadores não são neutros nem passivos. 

O plano de intervenção foi organizado a partir do diagnóstico, trazendo como 

coleta de dados, a análise documental das entrevistas do tipo semiestruturadas, elaboradas 

pela pesquisadora e realizadas com a responsável pelo setor da educação especial da CRE, a 

professora responsável pela sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado), a equipe 

diretiva e pedagógica e as professoras da escola em questão, e os outros documentos são o 

PPP e o Regimento Escolar, instituído pela escola e documentos específicos da legislação 

vigente. 

A entrevista semi-estruturada é uma das modalidades utilizadas para a 

realização da pesquisa ação.  Demo (1995) define a entrevista semi-estruturada como a 

atividade científica que permite ao pesquisador descobrir a realidade. Por sua vez, Minayo 



 

 

(1996) defende ser o fenômeno que permite aproximarmos os fatos ocorridos na realidade 

da teoria existente sobre o assunto analisado, a partir da combinação entre ambos. Para 

Triviños: 

 [...] a entrevista semi-estruturada tem como característica questionamentos 

básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da 

pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das 

respostas dos informantes Triviños (1987, p. 146). 

 

As professoras foram selecionadas para a entrevista, com o propósito de 

identificar o tempo de atuação na profissão, o conhecimento delas sobre acompanhamento 

Curricular Individualizado e sua importância, quais as principais questões que sentem 

necessidade de dialogar e refletir frente a educação inclusiva e se acreditam ser importante 

ter em sua proposta pedagógica orientações que enfatizem as adaptações curriculares 

individualizadas e de que forma isso poderia contribuir para o desenvolvimento de seu 

trabalho.  

 A análise documental consiste em identificar, apurar e contemplar os 

documentos com uma finalidade específica a complementar os dados e permitir a 

contextualização das informações contidas nos documentos.  

 Afirmam (Lüdke e André, 1986) que análise documental pode ser entendida 

como uma série de operações, que visa estudar e analisar um, ou vários documentos, 

buscando identificar informações factuais nos mesmos, para descobrir as circunstâncias 

sociais, econômicas e ecológicas com as quais podem estar relacionados, atendo-se sempre 

às questões de interesse. Essa análise é constituída pelas etapas de escolha e recolha dos 

documentos e de posterior análise.  

O diagnóstico será feito através de análise documental. Segundo Bravo 

(1991), são documentos todas as realizações produzidas pelo homem que se mostram como 

indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias, opiniões e formas de atuar e viver.  

Para motivar os sujeitos pelo projeto de intervenção, será analisado a 

importância dessas orientações e os conhecimentos de novas técnicas, exploração e 

abordagens em relação ao currículo e as adaptações, qualificando assim, a nossa prática, 

levando em consideração os conhecimentos e as práticas já existentes.  De acordo Thiollent 

(2008) foi constatado também que é possível conceber dispositivos de pesquisa social, com 

base empírica, nos quais em vez de separação, haja um tipo de co-participação dos 

pesquisadores e das pessoas implicadas no problema investigado, sem ser necessário, com 

isso, abandonar o que o autor denomina de “espírito científico”. 



 

 

Propõe-se de quatro a seis encontros dependendo da necessidade e a 

densidade das discussões. O plano de Intervenção será realizado através de Rodas de 

Conversa, momentos de escrita reflexiva e suportes teóricos.  

A coleta de dados por meio da Roda de Conversa permite a interação entre o 

pesquisador e os participantes da pesquisa por ser uma espécie de entrevista de 

grupo, como o próprio nome sugere. Isso não significa que se trata de um processo 

diretivo e fechado em que se alternam perguntas e respostas, mas uma discussão 

focada em tópicos específicos na qual os participantes são incentivados a emitirem 

opiniões sobre o tema de interesse (IERVOLINO; PELICIONI, 2001). 

 

A formação do professor reflexivo é indispensável como tentativa de vencer 

as dificuldades de atuação e a investigação de estratégias metodológicas que favoreçam a 

formação prática de professores. Compreende-se que o professor reflexivo deve estar 

firmado em ações que apreendam a estreita relação entre teoria e prática, de modo a perceber 

a atuação docente, intervindo nela e suscitando mudanças. 

Alarcão (2005) define professor reflexivo, revelando-o como um profissional 

que carece de saber quem é e os motivos pelos quais exerce sua profissão, compreendendo 

o lugar que ocupa na sociedade. Destaca também que “os professores têm de ser agentes 

ativos do seu próprio desenvolvimento e do funcionamento das escolas como organização 

ao serviço do grande projeto social que é a formação dos educandos” (ALARCÃO, 2005, p. 

177). 

O instrumento de coleta de dados que será utilizado pelos professores será o 

portfólio, como forma de acompanhamento da intervenção na avaliação do processo, onde 

descreverão suas reflexões, questionamentos e percepções de cada encontro proporcionado. 

           O portfólio foi escolhido por ter a finalidade maior de registrar a 

trajetória de aprendizagem, pois mantém armazenadas as principais etapas vivenciadas na 

apropriação do saber. Ele possibilita a participação da tomada de decisões levando a 

formular ideias e realizar escolhas,( Behrens 2006) conceitua portfólio como “procedimento 

metodológico que permite envolver atividades didáticas de auto-avaliação que documentam 

aspectos multidimensionais do que os alunos aprenderam.” A autora legitima esta tendência 

quando afirma que “a proposição do portfólio pode ser utilizada com duas finalidades 

interconectadas, a da avaliação processual e a de registro do processo metodológico.” (2006, 

p. 104). 

Será utlizado o Diário de Campo como forma de avaliação, por considerar um 

instrumento utilizado pelo investigador a fim de registar os dados recolhidos susceptíveis de 

serem estudados. Neste sentido, o diário de campo é uma ferramenta que permite 



 

 

sistematizar as experiências para posteriormente analisar os resultados. Para Lewgoy e 

Arruda (2004): 

O diário consiste em um instrumento capaz de possibilitar “o exercício 

acadêmico na busca da identidade profissional” à medida que, através de 

aproximações sucessivas e críticas, pode-se realizar uma “reflexão da ação 

profissional cotidiana, revendo seus limites e desafios”. É um documento 

que apresenta tanto um “caráter descritivo-analítico”, como também um 

caráter “investigativo e de sínteses cada vez mais provisórias e reflexivas”, 

ou seja, consiste em “uma fonte inesgotável de construção, desconstrução 

e reconstrução do conhecimento profissional e do agir através de registros 

quantitativos e qualitativos”. Lewgoy e Arruda (2004, p. 123-124). 

 

O diário de campo, nesse sentido, pode ser o ponto de partida para 

inauguração do que (Lewgoy e Arruda 2004) consideram “inteligência coletiva” enquanto 

espaço de troca de saberes, ampliando e/ou gerando novos conhecimentos. 

Optou-se pela observação participante por ser uma técnica de investigação 

social em que o observador partilha, na medida em que as circunstâncias o permitam e 

também por fazer parte do grupo de professores da referida escola. Realizar uma observação 

participante demanda ao pesquisador, de começo ao fim, um forte investimento teórico-

metodológico. 

É preciso concordar que a prática da observação participante se insere naquilo 

que Rubem Oliven (1980) diz sobre a prática da própria Antropologia: "[...] a Antropologia, 

para ser uma boa Antropologia [...] necessita ser radical, no sentido etimológico do termo, 

isto é, procurar ir à raiz dos fenômenos que estuda, sem ter medo de desafiar tabus e 

conhecimentos consagrados". 

A análise dos dados é uma das fases mais importantes da pesquisa, pois, a 

partir dela, é que serão apresentados os resultados e a conclusão da pesquisa, conclusão essa 

que poderá ser final ou apenas parcial, deixando margem para pesquisas posteriores 

(MARCONI & LAKATOS, 1996). Trago a Análise de Conteúdo que trata de trazer à tona 

o que está em segundo plano no que se estuda, buscando outros significados intrínsecos na 

pesquisa. 

Segundo Laville & Dione (1999), por meio da análise de conteúdo, procura-

se desmontar a estrutura e os elementos do conteúdo, com vistas a esclarecer suas diferentes 

características e significação. Contudo, eles alertam colocando que a análise de conteúdo 

não é, como se poderia imaginar, um método rígido, no sentido de que, percorrendo uma 

sequência fixa de etapas, fatalmente se obtêm os resultados desejados. Segundo Bardin:  



 

 

A análise de conteúdo apresenta as seguintes etapas no seu processamento: 1) Pré-

análise: nesta etapa, o pesquisador vai realizar a "escolha dos documentos a serem 

submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de 

indicadores que fundamentem a interpretação final"; 2) Descrição analítica: o 

material é submetido a um estudo aprofundado orientado pelas hipóteses e pelo 

referencial teórico. Procedimentos como a codificação, a categorização e a 

classificação são básicos nesta fase. Buscam-se sínteses coincidentes e divergentes 

de ideias; 3) Interpretação referencial: a reflexão, as intuições com embasamento 

nos materiais empíricos estabelecem relações, aprofundando as conexões das 

ideias. Nessa fase, o pesquisador aprofunda sua análise e chega a resultados mais 

concretos da pesquisa. Bardin (2004, p. 89). 

 

A intensão desta pesquisa-ação é que ela possa gerar um processo de reflexão-

ação coletiva, em que haja discussões e análise das estratégias, que gere desassossego, 

inquietação e que desacomode principalmente o intelecto de cada um. Que considere as 

ideias, a voz do sujeito, suas perspectivas, mas não apenas para registro e posterior análise e 

sim para causar transformações em si próprio, no processo e, principalmente, no meio em 

que estamos inseridos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Podemos observar que a adaptação curricular individualizada é um direito do 

aluno. A Resolução nº 02/2001, do Conselho Nacional de Educação, no item III do art. 8º, 

orienta, que escolas da rede regular de ensino devem organizar suas classes comuns com o 

propósito de oferecer suporte para garantir a igualdade de oportunidades. 

É importante ressaltar que um currículo não substitui o outro, mas são ações 

complementares, no sentido de garantir o respeito à diversidade e o direito de todos a uma 

educação de qualidade. OLIVEIRA; LEITE complementam: 

Adequações curriculares individuais: essas adaptações só deverão ocorrer 

quando todas as alternativas foram tentadas e o aluno possua um nível 

curricular significativamente abaixo do esperado pela sua idade. Assim, 

caracterizam-se como um conjunto de modificações propostas para um 

determinado aluno, com o objetivo de responder às suas necessidades 

educacionais especiais às quais podem ser compartilhadas pelo resto dos 

alunos. (OLIVEIRA; LEITE, 2000, p.16). 

 

Os projetos políticos pedagógicos das escolas eram definidos de acordo com os 

Parâmetros Nacionais Curriculares. Cada estado, município e até as escolas poderão 

enriquecer em suas propostas curriculares e pedagógicas o que acharem adequado, de acordo 

com suas realidades regionais. Neste sentido nossa equipe organizará estratégias para 

consolidar as adaptações curriculares individualizadas junto ao PPP da nossa escola. 



 

 

Levando em consideração Blanco (2004, p.293) que afirma: “[...] responder 

à diversidade significa romper com o esquema tradicional em que todas as crianças fazem a 

mesma coisa, na mesma hora, da mesma forma e com os mesmos materiais”. 

Promover adequações (OLIVEIRA, 2008), adaptações (FERREIRA 2003) ou 

flexibilizações curriculares (GARCIA, 2006), seja qual for a nomenclatura usada, será uma 

excelente oportunidade de considerar a diversidade presente no dia a dia da escola. 

REFERÊNCIAS 

ALARCÃO, Isabel (Coord.). Formação reflexiva de professores: estratégias de 

supervisão. Porto: Porto Editora, 2005. 

ARANHA, M.S.F. Educação inclusiva: a fundamentação filosófica / coordenação geral 

SEESP/MEC; Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, v. 1, 

28p., 2004. 

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE DEFICIÊNCIAS INTELECTUAL E DO 

DESENVOLVIMENTO (AADID). Concepção de deficiência intelectual segundo a 

Associação Americana de Deficiências Intelectual e do Desenvolvimento. Washington, 

DC: AAIDD, 2010. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2004. 

BEHRENS, M. A. O paradigma da complexidade. Metodologia de projetos, contratos 

didáticos e portfólios. Petrópolis: Vozes, 2006. 

BLANCO, R. A atenção à diversidade na sala de aula e as adaptações do currículo. In: 

COLL, C.; MARQUESI, A.; PALÁCIOS, J. e cols. Desenvolvimento psicológico e 

educação: Transtornos de desenvolvimento e necessidades educativas especiais. v.3. Ed. 

Porto Alegre: ARTMED, p. 296, 2004. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Resolução 

CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001. Diário Oficial da União, Brasília, 14 set. 2001.  

_______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Adaptações Curriculares / Secretaria de Educação Fundamental. Secretaria de 

Educação Especial. – Brasília: MEC /SEF/SEESP, 1998. 

CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is”. 9. ed.- Porto 

Alegre: Mediação: 2013. 

___________. Escola Inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico. 3.ed.Porto 

Alegre: ed. Mediação, 2010. 



 

 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3a Ed., São Paulo, Atlas, 

1995. 

DENZIN, N. K. e LINCOLN, Y. S. Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa 

qualitativa. In: DENZIN, N. K. e LINCOLN, Y. S. (Orgs.). O planejamento da pesquisa 

qualitativa: teorias e abordagens. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

FERREIRA, J. R. A construção escolar da deficiência mental. 1989. Tese (Doutorado 

em Educação). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1989. 

GARCIA, R. M. C. Políticas para a educação especial e as formas organizativas do 

trabalho pedagógico. Revista Brasileira de Educação Especial. v.12, n 3 Marília, set./dez. 

2006. 

IERVOLINO, S. A.; PELICIONI, M. C. F. A utilização do grupo focal como 

metodologia qualitativa na promoção da saúde. Revista Escola de Enfermagem. USP, v. 

35, n. 2, p.115-21, jun. 2001. 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da 

pesquisa em ciências humanas. Belo Horizonte: UFMG, 1999. 

LEWGOY, A. M. B.; ARRUDA, M. P. Novas tecnologias na prática profissional do 

professor universitário: a experiência do diário digital. Revista Textos e Contextos: 

coletâneas em Serviço Social, Porto Alegre: EDIPUCRS, n. 2. 2004, p. 115-130. 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. - Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo, E.P.U., 1986. 

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução 

de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração e interpretação de 

dados. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

MINAYO, M. C. de S. (Org.). Pesquisa social: teoria método e criatividade. 17ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 80 p. 

MINAYO, Maria Cecília de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. 3.ed. São Paulo: Hucitec/Rio de Janeiro: Abrasco, 1996. 

OLIVEIRA, A. A. S. Adequações Curriculares na Área da Deficiência Intelectual: 

algumas reflexões. In: OLIVEIRA, A. A. S.; OMOTE, S.; GIROTO, C. R. M. (Orgs.) 

Inclusão Escolar: As Contribuições da educação Especial. São Paulo: Cultura Acadêmica. 

Marília: FUNDEPE, 2008. 

OLIVEIRA, A. A. S.; LEITE, L. P. Escola Inclusiva e as Necessidades Educacionais 

Especiais. In: MANZINI, E.J. (Org.). Educação Especial: temas atuais. Marília, 2000, p. 

11-29. 

OLIVEN, R.G. Por uma antropologia em cidades brasileiras. In: VELHO, G. O desafio 

da cidade: novas perspectivas da antropologia brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1980. p. 

26-36. 



 

 

TEIXEIRA, E. As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa. 2ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 203 p. 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2008. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa 

em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E AS NOVAS TECNOLOGIAS: O ENSINO DE 

HISTÓRIA E A LEI 11645/2008 

 

Cristiane Bartz de Ávila 

Universidade Federal de Pelotas – UFPEL 

crisbartz40@yahoo.com.br 

Bolsista CAPES 

 
 

RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo realizar uma reflexão sobre o papel das novas tecnologias de 

informação, especificamente o uso da Internet em sala de aula como ferramenta didático-pedagógica. 

Pretende-se apresentar, descrever e analisar uma prática pedagógica que se utilizou da pesquisa em 

internet e facebook com a finalidade de despertar o interesse dos alunos para os conteúdos da 

disciplina de história.  Tendo por base a lei 11645/2008 e autores como Antonio Miranda (2000) que 

chama a atenção para o uso de novas tecnologias de informação, Maria de Lourdes Horta (2001) que 

trabalha com educação patrimonial, importante aliada para o ensino de história e Rosa Margarida de 

Carvalho Rocha (2006) que aponta materiais didáticos pedagógicos para o cumprimento da lei 

11645/2008 que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro brasileira nas 

escolas, proponho desenvolver e relatar o estudo do patrimônio cultural da Cidade de Pelotas e 

também da cultura afro  brasileira nas turmas de 6º ano do Colégio Municipal Pelotense. Ao final 

deste trabalho, os resultados apontam para um maior envolvimento dos alunos nas atividades 

propostas. Por ser esta uma proposta que alia os interesses dos educandos pelas tecnologias, a cultural 

local e o cumprimento da lei sobre a história e a cultura afro-brasileira e indígena de uma forma 

lúdica e atrativa, considero importante o presente relato no sentido de contribuir para dar visibilidade 

a ações pedagógicas voltadas para a inserção da presente legislação nos currículos escolares. 
 

Palavras-chave: tecnologias, escola, metodologia, cultura, afro brasileira. 
 

 

 

Introdução: 

Ao iniciar na rede municipal de ensino de Pelotas como professora de história do 

ensino médio e logo após do ensino fundamental, em principio trabalhava com os alunos 

somente em sala de aula e o conteúdo de história parecia distante da realidade dos mesmos. 

Diante da inquietude sobre minha prática pedagógica como professora iniciante, cursei 

especialização em História da Educação na Faculdade de Educação pela Universidade 

Federal de Pelotas. Durante esses estudos percebi que ao longo da história da educação 

brasileira o processo social político e econômico que se constituiu gerou um sistema 

educacional voltado para as elites e que no presente, mesmo após lutas de diversos setores 

da sociedade a educação gratuita e de qualidade ainda é tão almejada.  

Como aborda Silva (2012) desde a educação jesuítica no Brasil Colônia até mesmo 

durante o populismo de Getúlio Vargas, a educação se constituiu pela necessidade de moldar 

cada ator social em seu respectivo lugar.  
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Pierre Bourdieu & JeanClaude (1982) nos ajudam a corroborar essa ideia a partir de 

seus escritos sobre a teoria da reprodução escolar. Segundo este autor, a escola contribui 

para que a sociedade se reproduza no sentido de manter alunos de classes humildes em 

colocações humildes, em condições de subempregos, excluindo-os dos níveis de ensino mais 

elevados, enquanto que crianças de classes sociais mais abastadas encontram facilidades em 

lidar com a cultura escolar, pois se veem representados dentro dos currículos escolares.  

Na tentativa de refletir acerca de nossa realidade no contexto escolar e repensar sobre minha 

prática,  comecei estudar sobre educação patrimonial e conforme Horta (2001:04) esta é [...] 

o mais poderoso instrumento, ou veículo, (se quisermos enfatizar o caráter da comunicação 

museológica) para a ativação e o reforço da Memória Coletiva, através do processo 

educacional, permanente ou formal.  Essas ideias auxiliaram a trabalhar em projetos 

extraclasses com a perspectiva de que a disciplina de história se tornasse mais significativa 

aos alunos. 

 Ao cursar o programa de mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural da 

mesma instituição, percebi que ao dirigir minha atenção para o patrimônio e a cultura local 

logo houve um interesse por questões muitas vezes deixadas de lado e que trazem um 

empoderamento para àqueles que dão a devida atenção ao tema. 

Dessa forma, em tempos de globalização e neoliberalismo, falar de identidades culturais 

nos traz muitas reflexões.  

Segundo Arjun Appadurai, (2009), [...] os “direitos das minorias culturais em relação a 

estados nacionais e as várias maiorias culturais, sempre envolvem batalhas sobre direitos 

culturais, pois se relacionam à cidadania nacional e a questões ligadas ao pertencer” 

(APPADURAI, 2009, p. 54). Além de aceitar o “outro”, o autor propõem dar voz política ao 

“outro”, somente assim é que as identidades culturais estarão lutando por seu espaço quanto 

a questões do pertencer. 

Tomaz Tadeu da Silva (2000) nos fornece um debate em favor de uma estratégia 

pedagógica e curricular que trate sobre identidade e diferença. Esse debate se faz importante, 

uma vez que o processo de globalização influencia nas identidades culturais, principalmente 

dos jovens que conectados nas redes sociais recebem muitas informações. Tais informações 

são das mais diversas, de fontes confiáveis ou não e que vêm competindo cada vez mais a 

atenção dos jovens que vivem mais o mundo virtual do que o real.  

 

[...] gostaria de argumentar em favor de uma estratégia pedagógica e curricular de 

abordagem da identidade e da diferença que levasse em conta precisamente as 



 

 

contribuições da teoria cultural recente, sobretudo aquela de inspiração pós-

estruturalista. Nessa abordagem, a pedagogia e o currículo tratariam a identidade 

e a diferença como questões de política. Em seu centro, estaria uma discussão da 

identidade e da diferença como produção. A pergunta crucial a guiar o 

planejamento de um currículo e de uma pedagogia da diferença seria: como a 

identidade e a diferença são produzidas? Quais são os mecanismos e as instituições 

que estão ativamente envolvidos na criação da identidade e de sua fixação?  

Para isso é crucial uma teoria que descreva e explique o processo de produção da 

identidade e da diferença. Uma estratégia que simplesmente admita e reconheça o 

fato da diversidade tornar-se capaz de fornecer os instrumentos para questionar 

precisamente os mecanismos e as instituições que fixam as pessoas em 

determinadas identidades culturais (SILVA, 2000, p. 99). 

 

Neste sentido, os professores se veem sem ação diante das possibilidades que um 

computador conectado à rede mundial fornece aos jovens. Como despertar o interesse do 

aluno? Como o conteúdo programático poderá tornar-se atrativo? Tomaz Tadeu nos aponta 

a perspectiva de um questionamento dos mecanismos e instituições que fixam determinadas 

identidades culturais. Para ele admitir a diversidade é o primeiro passo. Neste caso criar 

mecanismos que estimulem o aluno a ter um pensamento crítico e reflexivo sobre a sua 

realidade torna-se uma estratégia de suma importância para tentar quebrar com a ideia citada 

acima da teoria da reprodução de Bourdieu. 

Neste sentido, acredito que o professor poderá programar aulas que utilize as 

tecnologias em prol da pesquisa e do conhecimento em sua disciplina estimulando o interesse 

do aluno. Sabemos que em muitas localidades não existe acesso ao uso desses recursos, mas 

onde temos a oportunidade, se faz necessário que o professor se alie a essa nova tecnologia 

no sentido de orientar e proporcionar melhores condições pedagógicas a fim de tornar as 

pesquisas mais dinâmicas e prazerosas em sua área de conhecimento. 

Segundo Miranda (2000):  

 

[...] é o fato incontestável de a incontrolabilidade da produção e circulação do 

conhecimento ser parte constitutiva, estruturante, mesmo, da cultura 

contemporânea. Ela, por meio das tecnologias de informação e comunicações, 

realiza e radicaliza o sonho humano libertário. (MIRANDA, 2000, P.80) 

 

 

Entretanto, cabe ao professor planejar seu trabalho, de forma a orientar a procura do 

conhecimento de acordo com o currículo que trabalha, procurando sites confiáveis com 

material adequado à faixa etária e ao interesse do aluno, estimulando-o à reflexão crítica do 

conteúdo que se encontra em discussão. Foi a partir dessas ideias que durante o ano de 2015 

realizei um trabalho com as turmas as quais atuava no Colégio Municipal Pelotense. 



 

 

Eram alunos do sexto ano do ensino fundamental, antiga quinta série, ou seja, àqueles 

que recém estão saindo das séries iniciais, estando acostumados com poucas professoras, 

geralmente a professora regente de classe e a de educação física e de educação artística. 

Nessa etapa os alunos enfrentam muitos problemas para se adaptarem, pois com muitos 

professores, eles se sentem confusos com novos horários e regras126.  

Geralmente, as turmas em idade certa são cheias, com muitos alunos que apresentam 

essas dificuldades de adaptação, com facilidade de dispersão, demoram a copiar e a entender 

o que lhes é solicitado. Por outro lado, são alegres, dispostos e quando motivados realizam 

belos trabalhos. 

Fato que aconteceu durante a realização dos trabalhos que serão descritos a seguir: 

1. No mês que antecedeu o dia do patrimônio em Pelotas127, foi solicitado aos alunos 

para pesquisar um elemento do patrimônio de Pelotas que fosse significativo (esse 

momento proporcionado na sala de aula – foi marcado o laboratório de informática); 

2. Os alunos foram encaminhados para a sala de informática da escola e lhes foi 

solicitado que fizessem um arquivo de editor de texto em “Word”, que retirassem da 

internet a figura do elemento do Patrimônio de Pelotas que mais lhes chamasse 

atenção, o histórico e colocassem a justificativa da escolha; 

3. Logo após deveriam enviar para grupo do facebook que fora criado pela 

professora-pesquisadora para esse fim128; 

4. A professora-pesquisadora colocou a figura do arquivo de cada grupo no site de 

quebra-cabeças129; 

5. Em outro momento programado a professora-pesquisadora retornou na sala de 

informática para jogar e socializar as figuras130; 

                                                 
126 Podemos abrir um parêntese para os repetentes que se mostram desinteressados em ter que repetir os 

conteúdos. 
127 O Dia do Patrimônio é comemorado no mês de agosto. Em 2014 o tema foi a cultura afro brasileira e em 

2015 o tema foi: Pelotas, patrimônio das águas. Há sempre um grande envolvimento dos órgãos oficiais ou 

não, públicos e privados que trabalham com assuntos ligados à cultura. 

128 Esclarecemos que o grupo criado foi no facebook da própria professora-pesquisadora. 

129 Pesquisamos o referido site na internet para esse fim: http://www.jigsawplanet.com/  

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=391f188058a5  

130 Ao tentar montar o quebra-cabeça, os alunos podiam visualizar o tempo que levavam e se motivavam em 

jogar, em principio o que parecia uma competição tornou-se um momento de solidariedade, pois, após algumas 

tentativas, uns estimulavam os outros e davam palpites no sentido de ajudar os colegas. 

http://www.jigsawplanet.com/
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=391f188058a5


 

 

6. Em sala de aula os alunos comentaram as figuras escolhidas como lugares 

reconhecidos por eles, pois frequentavam os mesmos. 

Abaixo visualizamos as páginas trabalhadas: 

 

 
Figura 1: Página do site que a professora-pesquisadora se cadastrou para enviar as figuras 

Fonte: http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=391f188058a5  

 

 

 
Figura 2: Página do facebook-grupo da professora-pesquisadora 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/1607256192854178/  

 

A imagem do facebook ao ser colocada na página do quebra-cabeça gerou um  link, 

o qual foi colocado novamente na página do facebook. Ao clicar no link o aluno abre uma 

janela, direto no jogo de quebra-cabeças. 

Faz-se importante relatar que os alunos se surpreenderam com a atividade tendo em 

vista a proibição de usar celular ou entrar no facebook na escola. À fim de manter a 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=391f188058a5
https://www.facebook.com/groups/1607256192854178/


 

 

determinação da escola e para evitar que eles seguissem usando o celular em outras 

atividades, foi esclarecido que naquela atividade eles podiam usar e que a internet é algo 

muito bom, contanto, que tenha um objetivo educativo para pesquisa e para adquirir 

conhecimentos. 

Neste trabalho pudemos perceber a capacidade de autonomia, raciocínio e 

companheirismo dos alunos, visto que ao jogarem os colegas mais rápidos ajudavam os que 

demoravam mais indicando os lugares das peças. 

A questão de despertar o interesse do aluno para a valorização do patrimônio local 

vem ao encontro do que os autores acima citados trabalham que é a questão do pertencimento 

identitário. Somente conhecendo e debatendo sobre questões culturais e do patrimônio local 

é que poderemos ter uma maior valorização da nossa região fortalecendo então o vinculo e 

o sentimento de pertença do grupo. Abaixo colocamos o exemplo de um dos trabalhos 

apresentados. Este foi entregue no grupo do facebook, criado especialmente para este fim 

pela professora-pesquisadora e intitula-se: Atividades pedagógicas desenvolvidas com os 

alunos da professora Cristiane. 

 

 
Figura 3: Caixa D’agua Escocesa 

       
 Contando já com 140 anos de história, a Caixa d'Água de Ferro de Pelotas, 

importada da Escócia, continua ativa, abastecendo de água parte do centro da 

cidade. Sua planta é em coroa circular, de forma cilíndrica, com a caixa elevada 

sobre quarenta e cinco elegantes colunas. Tem capacidade para 1500 m³ de água. 

No centro superior destaca-se uma cúpula, rodeada de colunas, que destinava-se 

ao passeio público da época, com acesso através de um escada helicoidal, sob 

vigilância de um guarda. A caixa d’água é ornada com consoles, grades, molduras 

e arcos em ferro fundido. Trazida da Europa e montada em solo gaúcho em 1875, 



 

 

localizada na Praça Piratinino de Almeida.  Escolhi este Monumento porque morei 

na Praça Piratinino de Almeida, em frente a Caixa D’agua. Eu ia todos os dias 

brincar na Praça e ficava admirando essa estrutura gigante e deslumbrante.Achava 

magnífico e ao mesmo tempo complicado,porque como que eles iriam trazer uma 

caixa d’agua enorme? Fazendo esse trabalho eu entendi, eles trouxeram de navio 

junto com um engenheiro e montaram as peças dela depois que chegaram na praça. 

Nome: Fulana de Tal131  

Data: 21/09/15. 

Turma: 6° I. 

 Prof °: Cristiane De Avila. 

Fonte: http://www.pelotas.com.br/sanep/museu-do-saneamento/agua/caixa-

dagua/  

  

 Além deste, outros trabalhos também mereceriam destaque, só não o fazemos, pois 

este artigo ficaria muito extenso. 

 Após este trabalho, também foi solicitado nos mesmos moldes um sobre a Semana 

da Consciência Negra, o qual os alunos deveriam pesquisar um elemento da cultura afro 

brasileira, tal como dança, culinária, religiosidade, vestuário, ciência, colocar um desenho, 

o histórico, a justificativa e os dados de identificação. Este trabalho também tinha como 

objetivo refletir sobre as questões identitárias, sobre o preconceito e cumprir com a lei 

11645/2008 que versa sobre a inserção da história e da cultura afro brasileira nos conteúdos 

principalmente das disciplinas de história, educação artística, língua portuguesa e literatura. 

Abaixo trazemos um exemplo deste trabalho: 

 

 

                                                 
131 Por não haver pedido licença à aluna, preservamos sua identidade. 

 

http://www.pelotas.com.br/sanep/museu-do-saneamento/agua/caixa-dagua/
http://www.pelotas.com.br/sanep/museu-do-saneamento/agua/caixa-dagua/


 

 

Figura 4: Culinária afro brasileira 

 

Comida Africana - CDC/ Mary Anne Fenley 

A comida africana reflete as tradições nativas da África, assim como influências 

árabes, europeias e asiáticas. O continente africano é a segunda maior massa de 

terra do planeta e berço de milhares de tribos, etnias e grupos sociais. Essa 

diversidade reflete-se na cozinha africana, no uso de ingredientes básicos assim 

como na preparação e técnicas culinárias. 

Elementos tradicionais da comida africana 

Há diferenças significativas nas técnicas culinárias e nos hábitos de comer e beber 

do continente entre as regiões norte, leste, oeste, sul e central. Porém, em quase 

todas as culturas africanas, a culinária usa uma combinação de frutas disponíveis 

localmente, grãos, vegetais, leite e carne. Em algumas partes da África, a comida 

tradicional tem predominância de leite, coalhada e soro de leite. Entretanto, em 

boa parte da África tropical, o leite de vaca é raro. 

Escolhi esse assunto porque acho interessante, muita coisa que comemos hoje em 

dia é de origem africana e muitas vezes nem sabemos. Gostei muito de pesquisar 

sobre esse assunto. 

Aluna: Fulana de tal 

Turma: A6I 

Fonte: http://culturaafrobrazil.blogspot.com.br/p/culinaria.html  

 

 

 Pode-se perceber um grande potencial do aluno para este tipo de trabalho, eles são 

criativos e investigativos. Entretanto, não estão acostumados a pesquisarem conteúdos 

escolares seguindo uma metodologia, tivemos que orientá-los em termos de citar fontes, 

como organizar a apresentação do trabalho, bem como ler e entender o que estava escrito. 

Para este fim, eles tinham que apresentar o trabalho para que todos refletissem sobre o que 

estava sendo estudado (este foi outro passo importante: a socialização, visto que a idade e a 

vivência dos mesmos suscita a vergonha da exposição em público). 

 Ao encaminhar o texto para as considerações finais, ainda penso ser necessário citar 

algumas ideias de Bernadete Gatti (2011). Essa autora aborda questões sobre a formação dos 

professores. Destaca que a formação dos professores é questão primordial para mudar as 

práticas pedagógicas no sentido de mudar a questão do “não aprender” do aluno. Gatti não 

coloca toda a responsabilidade nas mãos dos professores, mas analisa a formação 

fragmentada do professor no sentido de haver mais enfoque no conteúdo de cada área do 

conhecimento e menos importância nas disciplinas da área de metodologia e práticas 

pedagógicas.   

http://culturaafrobrazil.blogspot.com.br/p/culinaria.html


 

 

 Segundo a autora, é preciso repensar o papel das licenciaturas, é preciso aliar teoria 

e prática, utilizando-se do capital cultural que fortaleça o papel de alunos cidadãos. Em suas 

palavras: 

 

A preocupação predominante das políticas volta-se mais à expansão da oferta dos 

cursos no formato existente, especialmente a distância, sem crítica e busca de 

alternativas formativas que melhor qualifiquem a formação inicial dos professores 

da educação básica na direção de uma profissionalização mais eficaz, mais 

coerente com as necessidades dos educandos e as demandas sociais do país. Não 

basta titular professores em nível superior, é necessário e importante que a essa 

titulação corresponda a formação de características de profissionalidade 

consistentes com o exigido, para o bom desempenho em seu trabalho. (GATTI, 

2011, p.101) 

 

 

 Dessa forma, penso que o professor ao se qualificar tem a possibilidade de maior 

reflexão sobre a sua prática. Essa reflexão possibilita reinventar sua profissão dando um 

sentido ético e moral ao trabalho docente, o que contribui para que o educador possa fugir 

das imposições deterministas colocadas diariamente sobre seu trabalho.  

 

Considerações Finais 

 O trabalho com educação patrimonial é uma importante ferramenta para motivar os 

alunos, principalmente os do ensino básico, cujos atrativos fora da escola concorrem com as 

aulas. Apesar de estarmos em uma era de globalização, os recursos os quais os professores 

dispõem são obsoletos diante das novas tecnologias.  

 A era digital e a rapidez com que se processam as informações trazem mudanças no 

cenário atual que observamos fazerem com que o professor enfrente muitas dificuldades em 

manter os alunos interessados e participativos.  

 O uso das tecnologias deve aliar-se a propostas digitais como fotografias, vídeo, 

jogos, blogs, que na verdade fazem parte do cotidiano desta geração acostumada com 

informações e tecnologias. Segundo Miranda: 

 
Na sociedade da informação, a comunicação e a informação tendem a permear as 

atividades e os processos de decisão nas diferentes esferas da sociedade, incluindo 

a superestrutura política, os governos federal, estaduais e municipais, a cultura e 

as artes, a ciência e a tecnologia, a educação em todas as suas instâncias, a saúde, 

a indústria, as finanças, o comércio e a agricultura, a proteção do meio ambiente, 

as associações comunitárias, as sociedades profissionais, sindicatos, as 

manifestações populares, as minorias, as religiões, os esportes, lazer, hobbyes etc. 

A sociedade passa progressivamente a funcionar em rede. (MIRANDA, 2000, 

p.81)  

   



 

 

 Finalmente, os estudos de Bernadete Gatti, incentivam o professor em investir numa 

sólida formação continuada, visto que na maioria das vezes,  ao se deparar com o trabalho 

docente, o mesmo não se sente preparado. São muitas as demandas para o exercício da 

docência, principalmente em tempos de globalização, mundo conectado, redes sociais e 

informações em tempo real. Nossos alunos têm acesso a um conhecimento imediato, que 

embora, não direcionado para eles permeia seu dia-a-dia. 

 No caso da professora-pesquisadora, foi a inquietude diante de tal desafio que a 

estimulou a uma formação continuada nos cursos de especialização, mestrado e mais 

recentemente no doutorado, sem contar nos inúmeros cursos de capacitação de curta 

duração. Entretanto, sabemos que nem todos os professores possuem as condições 

necessárias para trilhar essa trajetória. Como aponta Gatti (2011), os cursos de licenciatura 

precisam ser revistos e modificados a fim de dar sustentação ao docente desde os primeiros 

anos de seu trabalho. 
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RESUMO 

Este artigo tem o objetivo de discutir teoricamente alguns fundamentos da educação inclusiva. O 

trabalho originou-se do projeto de dissertação de Mestrado em Educação, que tem por foco a 

formação de professores voltados para a educação inclusiva. A base metodológica centrou-se na 

revisão de literatura, baseada em autores como Sassaki (2006) com o resgate histórico da inclusão 

no Brasil, trazendo as quatro fases da inclusão.  Mantoan (2006), com observações importantes sobre 

incluir todos os alunos, defendendo a inclusão total e sem restrições. Carvalho (2004), com os estudos 

sobre a importância da formação continuada e reflexões sobre o despreparo dos professores do ensino 

básico, colocando o aluno como sendo um ser único e considerando que a inclusão é para todos os 

alunos e que estes têm direito de frequentar uma escola. A proposta é apresentar ideias chave destes 

autores e buscar contribuir com algumas sínteses provisórias, tais como: O que é inclusão para cada 

autor, de que forma eles tratam a inclusão, quem são as pessoas que os autores incluem nessa 

inclusão, quais são as questões que demarcam a inclusão no Brasil, diante da escola, dos alunos e 

dos professores. 

 

Palavras-Chave: Inclusão, Formação de professores, Educação. 

 

Introdução 

 Esta pesquisa é um recorte oriundo do projeto de dissertação do Mestrado, que tem 

como foco a formação de professores e a educação inclusiva. Este texto caracteriza-se como 

uma revisão de literatura que segundo Gil (2010, p.175): 

[...] Se caracteriza por suprimir dúvidas a partir de pesquisas em documentos. Isso 

implica no esclarecimento das pressuposições teóricas que fundamentam a 

pesquisa e das contribuições proporcionadas por estudos já realizados com uma 

discussão crítica. 

 

 Partindo desta importância da revisão de literatura, buscamos trazer levantamentos 

históricos e alguns apontamentos reflexivos sobre a educação inclusiva do Brasil, embasados 

em alguns autores que são referências neste campo da educação inclusiva.  

A Educação inclusiva no Brasil começa a ser debatida na segunda metade dos anos 

1980 e ganha força nos anos 1990. Segundo Sassaki ( 2006, p. 123) para chegarmos até a 

fase de inclusão, a qual estamos ainda em processo de implementação, percorremos quatro

mailto:thaianyrosa@hotmail.com
mailto:profgra@gmail.com
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fases de desenvolvimento, sendo elas: fase de exclusão, segregação institucional, 

integração e inclusão. 132 

Para Mantoan (2006), defensora da inclusão total, assim qualquer aluno em 

qualquer situação de deficiência que esteja possui o direito de estarem frequentando a 

sala de aula. Acredita, também, que a inclusão para acontecer precisa da participação de 

todas as pessoas da escola, trazendo ainda a reflexão das mudanças que acontecem de 

uma educação inclusiva para a educação inclusiva, nos fazendo pensar nessas mudanças 

de uma educação para a inclusão. 

A autora Carvalho (2004), defendendo a inclusão para os alunos que possuem 

alguma deficiência, mas o seu principal destaque é para a formação continuada dos 

professores já atuantes, argumentando sobre a falta de preparo deles para atuares nas 

classes regulares.  

A partir destes pontos referenciados pelos autores, este texto traz algumas 

reflexões acerca dos momentos históricos da educação inclusiva, relações de quais alunos 

são aceitos para a educação inclusiva, como está ocorrendo este processo nas escolas. 

A Inclusão na interface teórica: o que dizem alguns autores? 

 O tema inclusão vem sendo discutido por autoras e autores com diferentes bases 

epistemológicas e fundamentos políticos. Traremos reflexões de alguns expoentes na 

área, na tentativa de problematizar e buscar (re)construir a partir do discenso. 

Iniciaremos com os posicionamentos de Sasskai (2006), que defende a inclusão 

dividindo-a em quatro fases.  

A primeira fase, exclusão, existente desde o período medieval, onde pessoas com 

deficiência eram excluídas da sociedade. Neste tempo, não se cogitava a ideia dessas 

pessoas saírem de casa, tampouco frequentar a escola. Grande parte das famílias que 

possuíam alguém com deficiência, normalmente a “criavam” em cativeiros dentro de suas 

casas. Essas pessoas eram excluídas da sociedade como um todo, consideradas como 

“possuídas por maus espíritos ou vítimas da sina diabólica e feitiçaria” ( 

JONSSON,1994, p.61). 

                                                 
132 Claudia Werneck (2012) em seu livro “Sociedade Inclusiva: Quem cabe no seu todos?” e Magda 

Soares (2017)  em seu livro “Linguagem e escola: uma perspectiva social”, descrevem sobre os termos que 

são utilizados para a inclusão e que ainda há mais preocupação sobre a atualização dos termos do que 

propriamente a prática decorrente dentro das escolas, gerando muitas vezes, mais exclusão do que a 

inclusão. 



 

 

Anais do II Encontro de Pós-Graduação em Educação: pesquisa e avaliação, desafios e perspectivas atuais – Rio Grande, RS , 1º e 2 de agosto de 2017 

 

Desde os tempos do catolicismo, no século XV, as pessoas com deficiência eram 

descartadas pela sociedade, pois naquela época havia muito um paradigma de “santo x 

diabo”, essas duas expressões se validavam tanto para as pessoas que nasciam com algum 

tipo de “anomalia”, quanto para casais que geravam filhos gêmeos, onde era entendido 

que um era do bem e o outro era do mal.  

Neste mesmo período, ainda em tempos de guerra, assim como nos ensina a história 

escolar, todas as pessoas nascidas do sexo masculinos, já eram pré destinadas para 

“servirem” à guerra. Desta mesma forma, as pessoas que nasciam com algum tipo de 

deficiência estavam sujeitas a: Segundo Garcia (2014, p.167) 

[…] rejeição e eliminação sumária, de um lado, e a proteção assistencialista e 

piedosa, de outro. Na Roma Antiga, tanto os nobres como os plebeus tinham 

permissão para sacrificar os filhos que nasciam com algum tipo de deficiência. 

Da mesma forma, em Esparta, os bebês e as pessoas que adquiriam alguma 

deficiência eram lançados ao mar ou em precipícios. 

 A exclusão era total, diante da sociedade. Estes comportamentos permaneceram 

por um longo tempo, até por volta dos anos 1970, começam a ser percebidas mudanças 

sociais, apesar de as famílias que tinham filhos com algum tipo de deficiência ainda 

procurar “escondê-los” em peças em que muitas vezes eram separadas do ambiente da 

casa. Ou então, conviviam no ambiente da família, dentro de casa, e quando em festas 

eram trancadas ou escondidos em quartos dentro de casa, para que a vizinhança e os 

convidados não tivessem contato Afinal, naquele período ainda muito cristão, para a 

sociedade, a família que possuísse algum filho com deficiência eram considerados 

“amaldiçoados” por Deus.  

 A segunda fase, segregação institucional, segundo o autor, ocorreu por volta da 

década de 1960. Sassaki (2006), relata esta fase como sendo um processo único, porém, 

acredito que estão desmembradas em duas partes, sendo: a primeira segregação 

institucional, como espaço de cuidados básicos. E a segunda segregação institucional, 

como um pensamento inicial de escolas especiais, pensando para além de apenas um 

cuidado básico. 

 A primeira, uma segregação como forma de cuidado, as pessoas com deficiência 

eram “depositadas” em instituições filantrópicas que tratavam dessas pessoas. Estes 

lugares funcionavam como “depósitos” de pessoas que não serviriam à sociedade, ainda 

assim, para uma parte da sociedade que era mais favorecida economicamente.  

 As pessoas com deficiência, eram tratadas juntamente com e como os doentes, 

podiam ser doenças contagiosas ou não, portanto, cuidados básicos com saúde e 
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alimentação, apenas. O que não poderia acontecer era essas pessoas estarem aos olhos da 

sociedade que não estava preparada para aquelas deficiências, pois fugiam dos padrões 

de normalidade imposto pela sociedade. 

 A segunda segregação como escolas especiais, neste mesmo período, pensou-se 

em algumas formas de tentar padronizar algumas pessoas com deficiência através de 

reabilitação física e oficinas que pudessem habilitar as pessoas para o mercado de 

trabalho.  

 Este processo de reabilitação era tentar “padronizar”, “normalizar” ou deixar as 

pessoas com alguma deficiência o mais próximo possível dos padrões da sociedade para 

que pudessem ser produtivas, e para isso, precisavam ser escolarizadas, também.  

 É neste período de segregação que surgem, então, as escolas especiais. Lugar onde 

pessoas com deficiência poderiam ter o direito de serem escolarizadas e possuírem um 

trabalho.  

 A partir da constituição de 1988, as pessoas com deficiência passaram a ter 

garantias por leis, como por exemplo, segundo Fagnani (2005): 

Artigo 7 – proíbe “qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 

admissão do trabalhador portador de deficiência”.  

Artigo 23 – estabelece a “competência comum” da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios para “cuidar da saúde, da assistência social, 

da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”. 

 Artigo 37 – prevê que legislação complementar “reservará percentual dos 

cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá 

os critérios de sua admissão”.  

Artigo 203 – no inciso V postula a “garantia de um salário-mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei”. 

 Artigo 208 – estabelece que “o dever do Estado com a Educação será efetivado 

mediante a garantia do/e, entre outros aspectos, atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular 

de ensino”. 

 Artigo 227 – garante o acesso das pessoas portadoras de deficiência aos 

logradouros públicos:“a lei disporá sobre normas de construção dos 

logradouros e dos edifícios de uso público e da fabricação de veículos de 

transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 

deficiência”. 

 A partir desta constituição, começa-se a pensar na pessoa com deficiência e em 

políticas que possam sustentar que ela possua o direito de conviver em sociedade. 
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A terceira fase – integração, demonstra que a integração das pessoas com deficiência 

iniciou a partir da declaração de Salamanca em 1994,   propõe: 

[…] reafirmamos o nosso compromisso para com a Educação para Todos, 

reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação para 

as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro 

do sistema regular de ensino e re-endossamos a Estrutura de Ação em Educação 

Especial, em que, pelo espírito de cujas provisões e recomendações governo e 

organizações sejam guiados.  

 Esta integração acontecia normalmente de pessoas com deficiência, geralmente 

leve ou moderada, que eram integradas a uma turma de alunos especiais e que, por este 

motivo, possuíam horários diferenciados de merenda, recreio e atividades na escola.  

 Outra parte da integração, nos anos 1980, era a existência de turmas especiais 

dentro da escola. Esta divisão ocorria, normalmente, através de letras posteriores ao 

número correspondente a série, exemplo, 3 A. Diante de uma escola em ordem alfabética 

que correspondiam as séries que possuíam os alunos que mais de adequavam aos padrões 

impostos pela escola. Neste viés, as últimas letras eram de alunos com deficiência ou 

aqueles alunos que repetiam o ano, apresentando assim, algum tipo de necessidade 

específica. Nesta fase, as pessoas deveriam adaptar-se à sociedade, ao ambiente escolar e 

não o contrário. 

 A integração, na década de 1990, era uma fase em que alguns alunos com 

deficiência passavam por testes de inteligência e que alguns passavam por estes testes e 

então poderiam frequentar uma sala de aula regular, porém integrado naquele lugar, e que 

em muitos casos, não possuíam uma atenção diferenciada, não socializavam com a turma 

toda. Estes alunos continuavam a frequentar atendimentos especializados em escolas de 

educação especial extra curricular. 

 Segundo Sassaki (2006), através no lema do ano Internacional das Pessoas com 

Deficiência “Participação Plena e Igualdade” em 1980, começou-se a pensar diferente ao 

referido acima, citado pelo autor, Jonsson (1994, p.63), descreve que: 

[…] para que a pessoa com deficiência realmente pudesse ter participação plena 

e igualdade de oportunidades, seria necessário que não se pensasse tanto em 

adaptar as pessoas à sociedade e sim em adaptar a sociedade as pessoas. 

 A partir do momento em que este processo, de pensar a pessoa e o seu adaptar-se 

a sociedade, esta integração começa a dar a “cara” de todas as pessoas com deficiência 

na sociedade. 

 Acredita-se que, a partir destes processos de pensar em uma escolarização para as 

pessoas com deficiência, dispondo de direito, através de leis pensadas exclusivamente 
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para esta população, começamos a dar iniciou a próxima fase, inclusão. Ainda que, 

estejamos em processo de transição entre a integração e a inclusão, pensar em inclusão 

das pessoas torna-se meios de dar mais visibilidade equiparada para as pessoas com 

deficiência ou necessidade específica.  

 A quarta fase, inclusão, vem para que todas as pessoas com deficiência ou não 

possuam o direito de estarem desde o início da vida escolar neste processo e não deixar 

ninguém no exterior do ensino regular, dessa forma é pensar no aluno de maneira que ele 

possa participar das atividades em sala de aula, através de seus limites e habilidades, pois 

segundo a LDB Nº9.394/96, através do título II, “Dos princípios e Fins da Educação 

Nacional”, no Art. 3º O ensino será ministrado com base em doze princípios, que 

garantem uma educação gratuita e de qualidade para todos.  

 Esta fase entra em vigor pensando não somente no aluno como alguém que possui 

direitos de estar em uma escola regular e com direito a uma educação de qualidade, mas 

a todas as pessoas que fazem parte da escola, professores, funcionários e claro os alunos, 

através das leis como a citada anteriormente. 

  A inclusão começa a ser pensada como um processo que envolve toda a escola e, 

para além da escola somente, as famílias desses alunos que possuem alguma deficiência 

ou que possuem dificuldades de aprendizagem. 

 Para Sassaki (2006), os alunos não têm que serem comparados com outros alunos, 

mas sim comparados consigo mesmo, valorizando avanços alcançados pelos alunos 

daquelas dificuldades que eles possuíam naquele determinado assunto, disciplina. O autor 

traz à tona a importância de valorizar as inteligências múltiplas dos alunos nas escolas, 

tornando-se um fator determinante para a maneira de como estes alunos podem 

desenvolver suas habilidades no processo de aprendizagem, facilitando o seu ensino. 

 Estas inteligências múltiplas, também se tornam favoráveis para os professores 

que, conforme a inteligência que seus alunos utilizam, este professor terá que desenvolver 

diferentes estratégias de ensino para os seus alunos. 

 Após esta retrospectiva de como o processo de inclusão iniciou e ainda está 

caminhando para então chegarmos a uma inclusão sem exceções, infelizmente em alguns 

lugares, precisa-se investir mais em qualidade escolar, qualidade na formação dos 

professores. Em contrapartida, segundo os dados do Censo Escolar de 2014, através das 

estatísticas indicam que no ano de 2014, cerca de 698.768 estudantes especiais estavam 

matriculados em classes comuns, claro que mesmo com o aumento de alunos 

matriculados não nos indica que estes alunos estavam incluídos em suas salas de aula e 
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estendendo-se para então estarem incluídos em suas escolas, participando de atividades 

em todo o espaço escolar.  

 Apesar de ser um aumento satisfatório, pois há um acréscimo de 93% de alunos 

matriculados em classes comuns, é preciso averiguar de que maneira essa inclusão é 

verdadeiramente realizada. Pensando que a matrícula do aluno, somente, não garante que 

ele tenha uma qualidade no seu ensino. Assim, levando em conta que a integração de 

alunos com necessidades educacionais específicas é o que mais conseguimos observar 

em escolas comuns, devemos reconhecer que este é um caminho para que a inclusão possa 

ser pensada, repensada e realizada, iniciando com este aumento dos alunos especiais 

matriculados em escolas comuns. 

 Partindo desses dados que relatam sobre o aumento das matrículas dos alunos com 

necessidades educacionais específicas, da procura de permanecerem em escolas comuns, 

imediatamente nos remetemos à formação dos professores que atenderão esses alunos. 

De certa forma, os governos estão investindo muito mais em formação de professores 

para educação inclusiva do que em alguns anos atrás, existindo leis que dão direito aos 

alunos permanecerem nas escolas, direito à Educação de qualidade para todos, dando-

lhes a oportunidade de se inserirem na sociedade através da escola e também aos 

professores uma formação continuada, capacitando-os a uma melhora no atendimento 

desses alunos que necessitam não somente de um acesso à escola, mas de acessibilidade 

que seja benéfica à permanência dele na escola. 

 Ao mesmo tempo que se investe em leis e amparo que dê acesso a estes alunos à 

escola, houve um aumento significativo na formação continuada para a melhoria do 

atendimento que esses professores proporcionam em sala de aula conforme a demanda de 

alunos que recebem. Ainda assim, os investimentos são na melhoria de leis de educação 

inclusiva e para formação de professores que, em sua grande parte, já trabalham com 

educação inclusiva, sala de atendimento educacional especializado (AEE), sala de 

recursos, ainda que não sejam todos os professores que optam por realizarem estes cursos 

de formação continuada, com foco em inclusão, a procura por esta ênfase cresceu, 

segundo o Censo escolar de 2014. 

 Em contrapartida a estes investimentos de amparo ao aluno e formação continuada 

de professores, a escola comum não mudou seus princípios de educação, ela continua 

sendo a mesma, o mesmo espaço escolar, a mesma estrutura arquitetônica. A autora 

Figueiredo (2013. p.142), descreve um pouco sobre a estrutura e práticas pedagógicas que 

ocorrem ainda hoje nas salas de aula da seguinte forma: 
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Dentre as diversas crenças que respaldam as práticas pedagógicas, ainda é 

muito forte a idéia de controle, especialmente no que se refere ao espaço. As 

mesas e as cadeiras são organizadas de forma que todos dirijam o olhar para a 

professora, que, na maioria das vezes, está na frente dando as orientações do 

que os alunos devem fazer e, quase sempre, utilizando o quadro. Os materiais 

não ficam ao alcance das crianças, a professora controla o material e a forma 

como espaço é organizado. O espaço é realmente um elemento essencial da 

abordagem educacional; É preciso revisitar essa noção de espaço educativo: 

espaço em torno da escola e da cidade; espaço apropriado para diferentes 

idades e níveis de desenvolvimento; espaço organizado e espaço ativo; espaço 

que documenta; espaço que ensina. Compreender esse espaço é compreender 

uma gama de possibilidades partindo da prática educativa dos professores. 

 

 Para que a inclusão aconteça, ainda é preciso mudar a estrutura que a escola 

possui, não adianta pensarmos em melhorar a educação no âmbito de educação inclusiva 

se permanecer com as mesmas atitudes escolares, sem acesso a materiais e, a mais séria 

das questões, sem a mudança nas atitudes dos professores.  

 Todas essas atitudes que regem a escola e que são diferenciadas desde a direção 

da escola, professores, funcionários e alunos, Mantoan (2006), defende em uma entrevista 

para a revista Nova Escola, argumentando que não adianta o governo querer investir na 

educação inclusiva a partir da educação inclusiva, é preciso mudar a escola como um todo 

para obtermos resultados positivos.  

 Para obtermos sucesso na educação inclusiva, a escola precisa urgentemente 

mudar, o que já está acontecendo de alguma forma, mas ainda estamos em um processo 

lento. A escola de qualidade é aquela que atende todos os alunos de forma equiparada, ou 

seja, sem comparações, sem concorrência com os demais alunos. O professor precisa 

traçar objetivos específicos para cada aluno e equiparar os resultados deste aluno – ele 

com ele mesmo. Todos os alunos possuem peculiaridades no processo de aprendizagem 

e essas fragilidades perpassam por uma educação inclusiva, independente de o aluno ter 

ou estar deficiente ou obter um “laudo médico”, ele possui direitos a uma educação de 

qualidade. 

 Por consequência do aumento de 93% de alunos com NEE nas escolas comuns, a 

formação dos professores em nível de especialização em educação especial, segundo o 

censo 2014, aumentou expressivamente, sendo que em 2003 era 3.691 e em 2014 este 

número foi para 97.459. 

 Com esses dados, percebendo que a demanda de alunos que estão entrando nas 

escolas regulares comuns está exigindo uma formação a mais dos professores que já estão 

atuando, através da formação continuada e, dos professores em formação, uma reforma 
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nos currículos das universidades que possuam cursos de licenciaturas, além de cursos e 

palestras extra curriculares.  

 Para Mantoan (2015), o que falta da parte dos professores para que a educação 

inclusiva aconteça é um comprometimento verdadeiro. Os professores avaliam seus 

alunos a partir do que eles objetivaram a seus alunos saberem, através de provas que 

normalmente não abrem alternativas a não ser aquelas já existentes com respostas prontas 

e definitivas, esquecendo que cada aluno possui peculiaridades, maneiras de pensar e 

resolver suas atividades e que nem sempre o professor consegue acompanhar o raciocínio 

dos alunos que ousam modificar esta “regra escolar”. A autora nos faz pensar quando 

escolhemos atividades que desenvolveremos com nossas turmas e avaliamos o 

desempenho dos alunos e o nosso, como professor.  

 A partir de uma simples avaliação para os alunos, conseguimos observar como o 

professor desempenha suas atividades em sala de aula, se foi clara e objetiva ou não. A 

discussão sobre este propósito para a autora segue ainda no tocante ao comprometimento 

do professor, pois uma coisa é o que está escrito e outra é o que acontece, essa frase pode 

ser entendida de duas maneiras. A primeira é que o professor pode ser comprometido com 

a sua turma e com a aprendizagem de seus alunos e investir em novas maneiras de ensino 

e aceitação de novas formas de aprendizagem de seus alunos, abrindo mecanismos para 

diferentes formas de avaliação dos alunos, conforme suas habilidades e limites sendo 

sincero consigo mesmo e com seus alunos. E a segunda forma, é não comprometer-se 

com seus alunos, passando a responsabilidade para outros profissionais mais capacitados 

para atender as diferenças desses alunos, sendo professores de sala de recursos, AEE e 

demais apoios que as escolas possuem para atender alunos que não conseguem 

“acompanhar” seus colegas.  

 Sabemos da importância de profissionais capacitados e especializados em alguma 

área, principalmente na educação. Porém essa maneira de salientar a eficácia de ter nas 

escolas profissionais capacitados para atender alunos que necessitam de uma atenção 

especial não significa que devemos depositar a eles a responsabilidade e o compromisso 

que o professor da sala de aula comum muitas vezes não possui que é: repensar seus 

conteúdos pedagógicos para serem desenvolvidos em sala de aula, de inovar seus métodos 

para um melhor procedimento de suas aulas, de fabricar e ou de utilizar materiais que 

possam auxiliar em suas aulas, para responsabilizar os profissionais de dar conta de 

tarefas e ensinos que não conseguiu desenvolver. Esta é uma forma de permitir que 

estejam presentes na escola, oferecendo-lhes acesso, mas não a acessibilidade de um 
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ensino equiparado. É lhes oferecido o direito a matrícula e o acesso à escola, porém não 

se pensa nas peculiaridades deste aluno, lhes retirando, assim, o direito de estudo e 

aprendizagem, que é direito do aluno e dever do professor. 

 Assim, para obtermos uma educação inclusiva que contemple todos os aspectos 

que necessita ter, é preciso que todas as partes da escola trabalhem juntas. A metáfora da 

inclusão é o caleidoscópio133, Mantoan, defende que todos da escola devem trabalhar em 

conjunto para que possam pensar e fazer uma educação inclusiva, pois a necessidade 

educativa especifica, serve tanto para o aluno que está com uma dificuldade de 

aprendizagem, quanto para todos que participam da vida escolar daquele aluno, ou seja, 

professores, funcionários, direção da escola. Dessa forma, a autora cita Florest (1987, 

p.23) para falar da importância dessa união para a inclusão, sendo que se assemelha ao 

caleidoscópio, pois: 

[Ele] precisa de todos os pedaços que o compõem. Quando se retiram pedaços 

dele, o desenho se torna menos complexo, menos rico. As crianças se 

desenvolvem, aprendem e evoluem melhor em um ambiente rico e variado. 

 

 A educação inclusiva ainda vive obstáculos em alguns professores e escolas, pois 

está ainda em um processo de construção que em uma quantidade significativa de pessoas 

e profissionais envolvidos na educação não são tão cáras e objetivas. Ainda há uma 

parcela de profissionais à procura de “receitas” de ensino para incluir um aluno, bem 

como ainda existem profissionais da educação que olham apenas para uma linha de ensino 

e procuram beneficiar aqueles alunos que comprovam suas dificuldades através de 

“laudos médicos”. O professor, tanto aquele da sala regular quantos os profissionais 

especializados precisam trabalhar juntos para a melhoria do ensino para todos os alunos, 

auxiliando todos aqueles que necessitam de um atendimento diferenciado e aqueles que 

estão com alguma necessidade específica em algum conteúdo ou disciplina, não se 

esquecendo daqueles que possuem bastante facilidade e que também necessitam de um 

olhar diferenciado, pois eles também estão em necessidade educacional especial.  

 Para Carvalho (2005), Educação Inclusiva relaciona-se “apenas às pessoas em 

situação de deficiência” o que me acarreta pensar que qualquer pessoa pode, em algum 

momento da vida encontra-se em situação de deficiência, física, por exemplo, ao quebrar 

um pé ou um braço. Da mesma forma, que educação especial, é um termo utilizado para 

                                                 
133 Frase retirada do livro: Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?. Mantoan cita a frase 

do caleidoscópio baseada em Marsha Forest, defensora da inclusão. 
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atender específica e exclusivamente alunos com alguma necessidade especial. Ao mesmo 

tempo, todas as crianças de alguma forma, para alguma coisa ou alguém, são especiais.  

 Com a mesma linha de pensamento, Streda (2014), em sua dissertação na UFRGS, 

defende que, utilizemos o termo necessidades específicas e este aproxima-se mais com o 

tema aqui debatido, pois toda e qualquer criança apresenta ou apresentaria alguma 

necessidade específica ao longo da sua trajetória escolar, acarretando, assim, que o 

professor tenha uma preparação para lidar e atuar com este sujeito, possuindo ele uma 

deficiência visível ou uma necessidade específica naquele determinado período. Todo 

esse processo aproxima-se mais de uma inclusão, o que ainda não está compreendido o 

conceito de inclusão para muitos professores e pessoas envolvidas com este processo. 

 Dessa forma, os professores são uns dos grandes e principais responsáveis por esta 

inclusão dentro da sala de aula. Segundo Carvalho (2005), a inclusão vem através de um 

“apelo, traduzido como manifestações de amor ao próximo, como solidariedade humana 

ou como vocação e missão dos professores”, para os professores que recebem um aluno 

com alguma dificuldade de aprendizagem, cabe aos professores ensinarem, educarem este 

aluno como os demais distribuídos na sua sala de aula. 

 Os professores não possuem a missão de amar e tratar os alunos com deficiência 

como “coitadinhos” os alunos que estão em situação de inclusão, seja ela qual for. Este 

professor possui uma formação, é um profissional e deve utilizá-la para educar os seus 

alunos, alfabetizá-los e letrá-los. 

 Em contrapartida ao discurso de que os professores possuem uma profissão e que 

devem ensinar a todos de uma mesma maneira, que o professor possui total liberdade para 

ensinar seus alunos da forma que ele julgar ser a melhor, ainda ocorrendo em menor 

escala nas escolas públicas e menor ainda nas privadas, quando se fala em ter alunos em 

inclusão na sala de aula e, na maioria dos casos esta inclusão vem agregada a um laudo 

médico, “muitos professores negam-se a receber, em suas turmas comuns, determinados 

aprendizes, percebidos como ‘muito diferentes’ e para os quais se sentem despreparados”. 

(CARVALHO, 2005. p.2).  

 Sendo assim, algumas práticas ainda não mudaram em sua maioria, os alunos 

seguem integrados em uma sala de aula comum regular, sem um atendimento que possa 

dar objetivos específicos a cada aluno, para que possam com suas limitações avançarem 

no que for proposto individualmente em um trabalho em conjunto. 

 É claro que em algumas escolas, salas de aula este fator, integração, já está 

progredindo para uma inclusão, ainda que em “passos lentos”. A formação destes futuros 
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professores já está se reformulando aos moldes para uma educação justa e de qualidade 

para todos os alunos, seja ele com um parecer médico, laudo, ou não. Todo este processo 

se inicia na formação profissional que estes acadêmicos estão recebendo e também com 

a dedicação e importância que cada um trata a sua futura profissão.  

 

Considerações Finais 

 A partir dessa retrospectiva conceitual, podemos analisar que houve avanço em 

relação a inclusão. Entretanto, esse avanço não ocorreu sem enfrentamentos, tampouco 

retrata um consenso entre os pesquisadores da área.  

  Ainda que em alguns momentos as fases da inclusão anunciadas por Sassaki 

(2006) sofram variações, pois ora os alunos inseridos nas escolas estão sendo segregados, 

ora estão sendo integrados, acreditamos que ainda estamos um pouco longe de chegarmos 

a uma inclusão, tanto escolar, quanto social, como defendida pelo autor. 

 A escola ainda vive em um dilema onde alunos sofrem comparações e ainda são 

objetivados a um padrão pré destinado. Ainda que existam leis que amparem os alunos 

por uma educação “de qualidade” para todos, acreditamos que esta qualidade ainda está 

centrada em um padrão de aluno, dito “normal”.  

 Como retratado pelo Censo (2014), houve um acréscimo no número de alunos 

com deficiência matriculados nas escolas regulares, o acesso à escola está sendo 

obrigatório por lei, porém, a efetiva acessibilidade e inclusão destes alunos ocorre em um 

processo muito lento.  

 Por outro lado, temos uma demanda de professores despreparados para o número 

de alunos matriculados nas escolas de hoje, alunos que em alguns casos possuem 

problemas familiares, emocionais e que desencadeiam problemas de aprendizagem 

escolar e não só questões de um tipo específico de “inclusão”. 

 A autora Mantoan (2006), defende, por exemplo, uma inclusão total, sem 

restrições, para todos. Citada no decorrer do texto, várias vezes, acredita-se e concorda-

se com vários pontos dos estudos realizados por ela. Porém, acreditamos que, a partir do 

momento em que se torna processo doloroso, seja para pessoas com deficiência ou com 

necessidade educacional específica, pensamos que a ideia de inclusão irrestrita, possa ser 

flexibilizada.  

 Apesar de todos os avanços, ainda vivemos um processo de adaptar estas pessoas 

ao mundo e não promover a adaptação do mundo a elas, como citado por Sassaki, em sua 

definição na fase de integração. 
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 Pensamos que a inclusão total só vai existir quando não precisarmos mais falarmos 

sobre inclusão. Se lembrarmos da lei “Educação para todos”, ela está clara que se deve, 

por lei, oferecer uma educação gratuita e de qualidade para todos, e isto deveria ser 

compreendido sem mais adendo. Partindo deste pensamento sobre a lei, nos remetemos  

ao livro de Werneck, “Quem cabe no seu todos”, ressaltando exatamente este parecer de 

que quando eu falo em TODOS, deveria estar claro que são todas as pessoas. 

 Partindo de estudos realizados tanto para inclusão, quanto para a formação de 

professores, acreditamos que a inclusão está associada diretamente com a formação que 

o professor tem e dos saberes que possui.  

 Quanto mais conhecimentos aprofundados o professor possuir, mais conseguirá 

atingir de forma diversificada seus alunos. Pensando que, independente de um laudo 

médico, como defendido por alguns autores citados no decorrer do texto, todos os alunos 

podem aprender o conteúdo de sala de aula, talvez com formas e intensidade diferentes.  

 Acreditamos que a inclusão possa acontecer, quando qualquer pessoa possa ter o 

direito de estar no lugar que quiser, ocupando o espaço que a sua capacidade possibilitar 

que ela ocupe. Também pensamos que, a partir do momento que estas pessoas que já 

estão ocupando seus lugares puderem ter voz, visibilidade para debater as suas 

necessidades, não precisaremos mais estarmos falando por elas, e sim, falando com elas.  
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RESUMO 
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa, a qual destina-se ao estudo acerca da Pedagogia 

Hospitalar, atendimento que busca dar continuidade escolar às crianças e aos adolescentes que 

por alguma doença encontram-se afastados da escola em virtude de sua hospitalização. Neste 

caso, o foco da pesquisa é o funcionamento dessa modalidade de ensino, no setor de pediatria da 

Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande para perceber como ela produz efeitos nos 

sujeitos hospitalizados.  Para isso, articula-se três procedimentos distintos, mas articulados entre 

si: a análise documental, observações e entrevistas. Este trabalho apresenta apenas os resultados 

da primeira etapa, composta pela análise documental da Resolução N° 41, de 13 de outubro de 

1995, relativa aos Direitos da Criança e do Adolescente hospitalizado e do documento intitulado 

Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orientações (2002). A 

construção desse estudo apoia-se na vertente pós-estruturalista, recorrendo as contribuições do 

filósofo Michel Foucault, as quais permitem compreender a Pedagogia Hospitalar como uma 

prática de inclusão que tem o intuito de agir sobre os sujeitos hospitalizados, conduzindo suas 

condutas no sentido de torná-los produtivos, mesmo quando estão doentes. No interior desse 

quadro teórico-metodológico compreendemos que as estratégias desenvolvidas pela Pedagogia 

Hospital podem ser compreendidas como formas de inclusão e de investimento em capital 

humano. Os sujeitos devem se tornar empresários de si, ou como os discursos do próprio campo 

preconizam, devem se tornar ‘agentes’ da sua própria cura.  

 

 

Palavras-chave: Pedagogia hospitalar. Inclusão. Teoria do Capital Humano. 

 

 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa que objetiva o estudo acerca da 

Pedagogia Hospitalar, atendimento que busca dar continuidade escolar às crianças e aos 

adolescentes que por alguma doença encontram-se afastados da escola em virtude de sua 

hospitalização. Neste caso, o foco da pesquisa é o funcionamento dessa modalidade de 

ensino, no setor de pediatria da Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande134 para 

perceber como ela produz efeitos nos sujeitos hospitalizados. Para isso, construiu-se o 

seguinte problema de pesquisa: Como a Pedagogia Hospitalar, enquanto prática 

inclusiva-educativa, vem funcionando na Associação de Caridade Santa Casa do Rio 

                                                 
134 Esta pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEPAS/ ACSCRG) por meio do 

parecer nº 014/2016. 
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Grande e que efeitos vem produzindo sobre os sujeitos doentes que, neste caso, são 

crianças e adolescentes? 

O desenvolvimento desse estudo apoia-se na vertente pós-estruturalista, 

recorrendo as contribuições do filósofo Michel Foucault, as quais nos permitem 

compreender a Pedagogia Hospitalar como uma prática de inclusão que tem o intuito de 

agir sobre os sujeitos hospitalizados, conduzindo suas condutas no sentido de torná-los 

produtivos, mesmo quando estão doentes.  

  Para isso, articulamos três procedimentos metodológicos distintos, mas 

articulados entre si: a análise documental, observações e entrevistas. Este trabalho 

apresenta apenas os resultados da primeira etapa, composta pela análise documental da 

Resolução N° 41, de 13 de outubro de 1995, relativa aos Direitos da Criança e do 

Adolescente hospitalizado e do documento intitulado Classe hospitalar e atendimento 

pedagógico domiciliar: estratégias e orientações (2002). 

Seguindo essa direção, ao analisar os documentos, o pesquisador pode dar conta 

do visível e do enunciável e pode problematizar o que está sendo dito e legitimado por 

esses discursos (DELEUZE, 1991). Trata-se de tentar “[...] estabelecer as relações entre 

esses enunciados e aquilo que eles descrevem, para, a partir daí, compreender a que 

poder(es) os enunciados ativam e colocam em circulação” (VEIGA-NETO, 2003, p. 125). 

A partir da análise desses documentos, é possível interrogar “as relações de poder por 

eles travadas, as estratégias que foram usadas e averiguar que outros discursos foram 

excluídos para que estes pudessem ser autorizados e divulgados” (PARAÍSO, 2012, p. 

28).   

Tais documentos foram escolhidos, pois são eles que legislam atualmente sobre a 

Pedagogia Hospitalar no Brasil, dando condições para a sua consolidação e instituindo 

determinados entendimentos sobre esta modalidade de ensino, que passa a vigorar em 

nosso país. Assim, esta primeira etapa composta pela análise documental nos permite 

realizar dois exercícios: primeiro, olhar para esses documentos como resultado de 

determinados contextos históricos que fizeram emergir a Pedagogia Hospitalar como 

prática inclusiva; segundo, perceber as relações de poder ali existentes que instituem 

verdades sobre a Pedagogia Hospitalar, reafirmando determinados entendimentos sobre 

esta modalidade de ensino e excluindo outros tantos. 

A Pedagogia, neste contexto de estudo, é compreendida como uma forma de 

poder, que “[...] relaciona-se [...] com o modo de conduzir os sujeitos, de operar sobre 

eles e obter determinadas ações, incitando a um governo de si e dos outros” 
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(CAMOZZATO; COSTA, 2013, p. 26). A partir dessa compreensão, é possível perceber, 

na contemporaneidade, uma espécie de alargamento da pedagogia, que se espraia por 

diversos espaços sociais, adentrando também o espaço hospitalar e funcionando como 

uma estratégia de governamento desse corpo-paciente, capturando até mesmo crianças e 

adolescentes hospitalizados. Nem eles podem escapar das amarras do poder.  

Foucault mostrou que, desde o final do século XVIII, a vida entra na história e o 

corpo passa a ser objeto de saber e de poder; mesmo ele, o corpo “doente”. 

O adestramento do corpo, o aprendizado do gesto, a regulação do 

comportamento, a normalização do prazer, a interpretação do discurso, com o 

objetivo de separar, comparar, distribuir, avaliar, hierarquizar, tudo isso faz 

com que apareça pela primeira vez na história esta figura singular, 

individualizada – o homem – como produção do poder. Mas também, e ao 

mesmo tempo, como objeto de saber. (FOUCAULT, 2015, p. 26) 

 

Poder-saber/saber-poder. O poder, melhor dizendo, as relações de poder em 

Foucault são vistas como algo produtivo e que se exerce na relação com o outro, isso 

porque o poder não está localizado num ponto específico, mas funciona como uma rede 

“que nada ou ninguém escapa” (FOUCAULT, 2015, p. 12), mesmo quando se é criança 

ou adolescente e se está doente. Mas isso não quer dizer que seja algo negativo, 

repressivo, pois, para este filósofo, onde há poder também há resistência, uma vez que 

não existe relação de poder sem a constituição de um campo de saber, assim como todo 

o saber constitui novas relações de poder.   

Com Nietzsche, Foucault aprendeu que a história se inscreve nos corpos. E 

talvez essa seja uma das mais ricas contribuições dele às Ciências Humanas e 

a Educação: pensar as relações de poder nos espaços mínimos, nas menores 

práticas, ali onde efetivamente se disseminam verdades sobre como existir na 

condição de homem, mulher, criança, pobre, rico, cidadão de primeiro ou de 

terceiro mundo, homossexual, negro, oriental, ocidental, indígena. (FISCHER, 

2011, p. 238) 

 

A partir do pensamento foucaultiano, é possível aprender que as histórias se 

inscrevem nos corpos, nesses corpos considerados construtos biossociais produzidos e 

transformados a partir de práticas sociais, enunciados científicos e discursos que circulam 

na sociedade. De um corpo produzido na e pela cultura, que, mesmo estando na condição 

de doente, não deixa de se constituir em um objeto de saber e de poder. Um poder que 

age nos mínimos espaços, um poder capilarizado, presente em todas as relações, um poder 

que ninguém detém, mas que se exerce. Um poder que age nas mais diversas ações 

cotidianas do sujeito; desse sujeito de direito, desse sujeito governável. “[...] um poder 

preocupado com o bem-estar da população e a saúde de cada um [...], um poder que se 
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reveste de ‘bondade’ e sincera dedicação a toda a comunidade, mas que não tem condição 

de exercer-se senão munindo-se de toda a informação sobre cada grupo [...] e como estes 

podem ser mais bem dirigidos” (FISCHER, 2011, p. 239). Um poder como forma de 

conduzir as condutas para que esses sujeitos não se tornem riscos à sociedade.  

Por isso, essa operação de saber-poder age também nos corpos de crianças e 

adolescentes hospitalizados, pois, mesmo nesta condição de “doentes”, eles não podem 

deixar de fazer investimentos na sua saúde e na sua vida, para não se constituírem em 

riscos para a sociedade e para o Estado. Para isso, os saberes médicos ou os médicos se 

tornam “o grande conselheiro e o grande perito, se não na arte de governar, pelo menos 

na de observar, corrigir melhor o corpo social e mantê-lo em um permanente estado de 

saúde” (FOUCAULT, 2000b, p. 203). 

Sendo assim, o hospital, como as outras instituições que foram estudadas por 

Foucault, se configura como uma técnica, um dispositivo, um mecanismo e um 

instrumento de poder, e também como um “[...] instrumento de produção, acúmulo e 

transmissão do saber [...]” (FOUCAULT, 2015, p. 28), permitindo um controle minucioso 

das operações do corpo e assegurando a este corpo uma relação de docilidade-

utilidade”135. Um poder que faz dos indivíduos, sujeitos. Um poder que fabrica “o 

homem” necessário ao funcionamento e à manutenção da sociedade capitalista 

(FOUCAULT, 2015).  

Problematizando alguns discursos legitimados pelos documentos... 

 

O Ministério da Educação, por meio de sua Secretaria de Educação Especial, 

tendo em vista a necessidade de estruturar ações políticas de organização do 

sistema de atendimento educacional em ambientes e instituições outros que 

não a escola, resolveu elaborar um documento de estratégias e orientações que 

viessem promover a oferta do atendimento pedagógico em ambientes 

hospitalares e domiciliares de forma a assegurar o acesso à educação básica e 

à atenção ás necessidades educacionais especiais, de modo a promover o 

desenvolvimento e contribuir para a construção do conhecimento desses 

educandos. (MEC/ SEESP, 2002, p. 7) 

 

Cumpre às classes hospitalares e ao atendimento pedagógico domiciliar 

elaborar estratégias e orientações para possibilitar o acompanhamento 

pedagógico-educacional do processo de desenvolvimento e construção do 

conhecimento de crianças, jovens e adultos matriculados ou não nos sistemas 

de ensino regular, no âmbito da educação básica e que encontram-se 

impossibilitados de frequentar escola, temporária ou permanentemente e, 

garantir a manutenção do vínculo com as escolas por meio de um currículo 

flexibilizado e/ou adaptado, favorecendo seu ingresso, retorno ou adequada 

                                                 
135 Michel Foucault: Vigiar e Punir, p. 139. 
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integração ao seu grupo escolar correspondente, como parte do direito de 

atenção integral. (MEC/ SEESP, 2002, p. 13) 

 

O atendimento pedagógico deverá ser orientado pelo processo de 

desenvolvimento e construção do conhecimento correspondentes à educação 

básica, exercido numa ação integrada com os serviços de saúde. A oferta 

curricular ou didático-pedagógica deverá ser flexibilizada, de forma que 

contribua com a promoção de saúde e ao melhor retorno e/ou continuidade dos 

estudos pelos educandos envolvidos. (MEC/ SEESP, 2002, p. 17) 

 

A partir desses excertos foi possível compreender que a Pedagogia Hospitalar vem 

funcionando como uma forma de investimento em Capital Humano. É assim que os 

sujeitos devem se tornar empresários de si, ou como os discursos do próprio campo 

preconizam, devem se tornar ‘agentes’ da sua própria cura.  

Entender a Pedagogia Hospitalar dessa forma significou inverter a lógica, olhar 

de uma outra forma, verter, transverter... 

Lembro que: ‘transversal’ tem a ver com transverter; ‘transverter’ deriva de 

verter; ‘verter’ significa fazer um giro ou desviar (em relação a um rumo 

preestabelecido). Todos sabemos o quanto pensar com Foucault é procurar sair 

dos trilhos do pensamento convencional, é exercitar o pensar de outros modos. 

Isso não é o mesmo que ‘ser do contra’ ou ‘ser contra’ os outros modos de 

pensar. Em vez de ir contra a corrente, talvez o melhor seja girar e desviar-se 

daquilo que todos, na corrente, tomam como tranquilo, natural e bem sabido. 

(VEIGA-NETO, 2015, p. 49)  

 

Fazemos uso das palavras de Veiga-Neto (2015) para mostrar que as contribuições 

da teoria pós-estruturalista e os estudos de Foucault nos possibilitaram desviar desse viés 

salvacionista legitimado nos discursos dos documentos. Com isso, não nos colocamos 

contrária a esta prática inclusiva, mas a compreendemos como uma modalidade de ensino 

que tenta conduzir as condutas das pessoas, para que elas possam enfrentar a doença e 

tornar-se “agentes” de sua própria cura. Como parte de uma racionalidade neoliberal que 

tem como principal regra a “não exclusão” (FOUCAULT, 2008).  

Com esse novo olhar, a escola/educação é vista como um processo de condução, 

uma estratégia de conduzir as condutas dos indivíduos; e a inclusão como uma estratégia 

de captura dos indivíduos que escapam dos processos escolares, fazendo com que “todos” 

estejam incluídos nas amarras da educação. Mesmo as crianças e adolescentes estando 

hospitalizados, não podem deixar de estudar, e isso faz emergir a Pedagogia Hospitalar, 

que funciona, ao mesmo tempo, como uma prática inclusiva e como uma prática 

educativa.  

Os indivíduos hospitalizados em idade escolar não podem e não devem ficar sem 

os processos de escolarização, pois a “[...] ação educativa é, de per si, includente; sempre 
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que se educa alguém é para que ele seja colocado no interior de um grupo social” 

(VEIGA-NETO, 2015, p. 55). Por isso, esse hospitalizado “[...] deve ser educado, deve 

ser posto na condição de aluno, deve ser inserido no processo de produção de uma das 

instituições que melhor caracterizam a Modernidade: a escola”. Isso se torna necessário, 

uma vez que a escola “[...] organizou-se enquanto instituição capaz não apenas de gerar 

novos saberes [...], mas de preparar as massas a viverem num Estado 

governamentalizado” (VEIGA-NETO, 2000, p. 190).  Visto que a escola moderna  

[...] é o locus em que se dá de forma mais coesa, mais profunda e mais 

duradoura a conexão entre poder e saber na Modernidade [...] funcionando, 

assim, como uma máquina de governamentalização que consegue ser mais 

poderosa e ampla do que a prisão, o manicômio, o quartel, o hospital. Isso faz 

da escola um lugar privilegiado para se observar, por exemplo, tanto as 

transformações que já aconteceram quanto as que ainda estão acontecendo na 

lógica social. (VEIGA-NETO, 2001, p. 109) 

 

Por tudo isso, a “[...] escola não pode deixar de fazer parte da vida dessas crianças 

e adolescentes136, mesmo num momento de dor e sofrimento como o da internação num 

hospital” (WEBER, 2009, p. 97), porque a escola/a educação se configuram em um 

poderoso instrumento de governamentalização. Com isso, queremos dizer que 

compreendemos que as práticas de governamento se espraiam pela sociedade agindo nas 

mais variadas instâncias sociais e ramificando assim a ação de governar (se 

governamentalizando). 

A regulação e o governo dos sujeitos e das populações são mecanismos 

necessários para ‘canalizar’ suas capacidades para objetivos produtivos, no 

sentido de utilidade para o poder. Mas essa regulação e governo não estão 

necessariamente centralizados em qualquer instituição específica, como o 

Estado, por exemplo. O que caracteriza a sociedade contemporânea é 

precisamente o caráter difuso desses mecanismos de regulação e controle, 

dispersos que estão em uma ampla série de instituições e dispositivos da vida 

cotidiana. A educação é certamente um desses dispositivos, central na tarefa 

de normalização, disciplinarização, regulação e governo das pessoas e das 

populações. (SILVA, 2011, p. 254) 

 

Assim, a escola, a educação e/ou a pedagogia funcionam como estratégias que 

buscam governar, gerenciar a vida dos indivíduos nas mais diferentes instâncias sociais. 

Uma dessas instâncias, que passou a se consolidar no Brasil a partir da década de 1990, 

foi a Pedagogia Hospitalar. Nesta pesquisa, fazemos uso do termo Pedagogia Hospitalar, 

ao invés de Classe Hospitalar ou Hospitalização Escolarizada, por compreendermos que 

esta modalidade de ensino se constitui enquanto uma estratégia de condução de condutas; 

                                                 
136 Grifo meu. 
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como uma estratégia de governamento que coloca em operação determinados 

procedimentos como a classe hospitalar, a hospitalização escolarizada e o atendimento 

domiciliar. Ações que fazem operar a Pedagogia Hospitalar como estratégia que tem um 

fim: governar os sujeitos doentes. Pois, se as crianças e os adolescentes hospitalizados 

não podem ir à escola, a escola vai até esses pacientes por meio da Pedagogia Hospitalar. 

Cabe ressaltar que a palavra Pedagogia teve origem na Grécia Antiga – 

paidagogós (paidos = criança; gogós = levar/conduzir) – e, etimologicamente, significa 

“conduzir a criança”, pois ela fazia referência ao fato de que, naquela época, os escravos 

levavam as crianças até a escola. Por isso, a pedagogia pode ser compreendida como uma 

forma de conduzir os indivíduos; como uma forma de governar a população, e isso faz 

com que existam diversas formas de pedagogia na contemporaneidade. Assim, “a ênfase 

no investimento de uma pedagogia que se atualiza e expande seus domínios não nos 

parece algo trivial, pois para governar melhor a si e aos demais é preciso multiplicar o 

campo de atuação da pedagogia, pluralizando seu nome [...] e seus espaços de atuação” 

(CAMOZZATO; COSTA, 2013, p. 32). É isso que percebemos na modernidade, essa 

gama de pedagogização, que adentra até o espaço hospitalar.  

[...] à ação pedagógica em hospitais, nascendo de uma convicção de que a 

criança e o adolescente hospitalizado, em idade escolar, não devem 

interromper, na medida do possível, seu processo de aprendizagem, seu 

processo curricular educativo, ele precisa dar continuidade aos seus estudos, a 

fim de que não percam seu curso e não se convertam em repetentes, ou venham 

a interromper o ritmo de aprendizagem, [...]” (MATTOS; MUGIATTI, 2014, 

p. 68) 

 

Sendo assim, a pedagogia e a escola se constituem enquanto estratégias potentes 

de desenvolvimento desses indivíduos, se configurando em um conjunto “[...] de práticas 

disciplinares, biopolíticas e de controle, que visam produzir corpos compatíveis com as 

condições do mundo contemporâneo” (CÉSAR, 2009, p. 274). Por isso, há a necessidade 

de pedagogizar todos os espaços sociais e a educação se alastra, adentrando até mesmo 

no espaço hospitalar e fazendo com que esses corpos doentes possam se constituir em 

corpos produtivos. A Pedagogia Hospitalar se torna, assim, uma eficaz estratégia para 

gerenciar determinados riscos sociais como a evasão escolar, a reprovação, a repetência. 

Essas são vistas como condições negativas para o sucesso desse sujeito enquanto “[...] 

um agente ativo” no seu processo de cura (MATTOS; MUGIATTI, 2014, p. 108), 

enquanto um agente produtivo para a sociedade e enquanto um sujeito empreendedor de 

si.  
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Ao “verter” a compreensão acerca da Pedagogia Hospitalar, foi possível 

compreendermos a inclusão como uma peça fundamental do jogo neoliberal e desse 

processo de empresariamento dos sujeitos. Segundo Foucault (2008), esse novo sujeito, 

esse “sujeito econômico ativo”, deve tornar-se, a partir das práticas educativas/inclusivas, 

um “sujeito empresário de si”.  

 

O imperativo da inclusão é uma estratégia fundamental no processo de 

empresariamento da sociedade, na produção de sujeitos empreendedores 

(sujeitos empresários de si mesmo) e na reconfiguração do papel do Estado na 

atualidade. Para que a governamentalidade neoliberal funcione, é preciso a 

inclusão social de todos, ou seja, a inclusão e o empresariamento de si são 

processos que se alimentam na produção de uma sociedade mais segura. A 

autogestão e a mobilidade são fundamentais para que a sociedade funcione 

com o mínimo de custos. Refletir sobre essas questões é fundamental para 

pensar a educação hoje. (SANTOS; KLAUS, 2013, p. 76) 

 

A partir disso, compreendemos a Pedagogia Hospitalar como uma estratégia do 

jogo neoliberal, que possibilita manter todos em atividade, fazendo valer a regra da não 

exclusão (FOUCAULT, 2008b). A inclusão “[...] na racionalidade neoliberal, [...] passa 

a ser pensada por meio de um dispositivo de segurança e sedução [...] que almejam dar 

conta de tudo e de todos [...]” (RECH, 2013, p. 33), fazendo com que todos possam entrar 

e permanecer no jogo econômico do neoliberalismo. Como nos diz Lopes (2009): 

Dentro do neoliberalismo, como forma de vida do presente, certas normas são 

instituídas não só com a finalidade de posicionar os sujeitos dentro de uma rede 

de saberes, como também de criar e conservar o interesse em cada um em 

particular, para que se mantenha presente em redes sociais e de mercado. 

Todos estamos, de uma maneira sendo conduzidos por determinadas práticas 

e regras implícitas que nos levam a entrar e permanecer no jogo econômico do 

neoliberalismo (2009, p. 155). 

 

Os investimentos realizados no sujeito, desde a sua concepção até a sua morte, 

possibilitam que este sujeito faça parte desse jogo concorrencial do neoliberalismo, que 

irá “[...] maximizar a competição e produzir liberdade para que todos possam estar no 

jogo econômico [...]” (BUJES, 2015, p. 271). Por isso, nada, nem ninguém poderá 

impedir que este sujeito faça investimentos em si próprio, pois ele é o personagem 

principal desse acontecimento e “[...] acaba sendo o único responsável pelos seus sucessos 

e pelos seus fracassos [...]” (SANTOS; KLAUS, 2013, p. 74). 

Conforme Foucault (2008), dois elementos são constituintes dessa concepção 

neoliberal norte-americana: o Homo oeconomicus e o Capital Humano. O Homo 

oeconomicus, como esse homo da concorrência, que é empresário de si mesmo; o sujeito 

do mercado e que, por isso, tem relação direta com a teoria do Capital Humano. Tal teoria 
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foi formulada por Theodore Schulz, um economista da Escola de Chicago, entre o final 

da década de 1950 e início da década de 1960, e consiste em entender um conjunto de 

habilidades e capacidades humanas como capital, como fonte de sua renda.  

Na lógica neoliberal, o que está em jogo é o sujeito. O sujeito é o seu próprio 

produto, o seu próprio capital, ele é empresário de si. Seu corpo é um instrumento que 

pode ser nomeado, classificado; que pode ser instituído de rótulos, defeitos e qualidades: 

corpo improdutivo, corpo doente, corpo infantil; por ele somos capturados, corrigidos, 

produzidos, educados. O corpo 

[...] não é apenas um corpo. É também o seu entorno. Mais do que um conjunto 

de músculos, ossos, vísceras, reflexos e sensações, o corpo é também a roupa 

e os acessórios que o adornam, as intervenções que nele se operam, a imagem 

que dele se produz, as máquinas que nele se acoplam, os sentidos que nele se 

incorporam, os silêncios que por ele falam, os vestígios que nele se exibem, a 

educação de seus gestos... enfim, é um sem limite de possibilidades sempre 

reinventadas e a serem descobertas. (GOELLNER, 2007, p. 29)  

 

O corpo compreendido como uma construção social, cultural e histórica; como 

um objeto de saber-poder. O corpo compreendido como um objeto de ação do 

neoliberalismo. O corpo compreendido como uma instancia de intervenção e de 

investimento. O corpo que, mesmo sendo infantil e estando doente, não pode e não deve 

deixar de fazer investimentos educativos, para não se tornar no futuro inútil, improdutivo, 

perigoso, etc. Essas intervenções feitas nesse corpo se constituem em meios de obter algo 

desses sujeitos num futuro, já que essas intervenções e esses investimentos não 

intencionam somente o hoje ou a infância propriamente, mas o que esses corpos podem 

produzir futuramente. Trata-se de um planejamento futuro, de uma Pedagogia Hospitalar 

que funciona como investimento em capitais humanos infantis-recuperáveis para 

produzir uma renda futura. Um vir a ser. 
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RESUMO 
O trabalho aqui apresentado objetiva analisar a máxima “todos na escola”, entendendo o quanto 

esta verdade é hegemônica na contemporaneidade. Através da contribuição dos Estudos Culturais 

de viés pós-estruturalista articulados às discussões de Michel Foucault, a intenção é de 

problematizar quais verdades o discurso pedagógico inclusivo vem materializando na 

contemporaneidade, como corpus de análise utilizou-se a coletânea de livros infantis Ciranda das 

Diferenças, que aborda diferentes deficiências. A análise se situa em compreender as formas de 

normalização que reverberam num sujeito disciplinado. Através do material empírico da pesquisa, 

problematiza-se o discurso pedagógico inclusivo apresentando algumas percepções em torno das 

enunciações da literatura infantil. O estudo trabalha com conceitos importantes do pensamento 

foucaultiano, tais como: discurso, poder e norma. Compreende-se que o discurso pedagógico 

inclusivo efetiva-se a partir de concepções e princípios que disciplinam, controlam, vigiam e 

ordenam a vida dos sujeitos portadores de deficiência. Nessa correnteza vale ressaltar que a 

investigação aqui apresentada não tem como objetivo comunicar resultados e, muito menos, ser 

propositiva.  O foco se situa em provocar tensionamentos sobre alguns ditos que tratam da 

inclusão escolar. 

Palavras chaves: discurso inclusivo- pedagogias culturais- norma   

 

A cultura, sua interlocução com a educação e os conceitos foucaultianos 

 Este trabalho tem como propósito analisar a máxima “todos na escola”, nossa 

intenção é de problematizar quais verdades o discurso pedagógico inclusivo vem 

reverberando na contemporaneidade.  Para tanto, buscamos a contribuição dos Estudos 

Culturais de viés pós-estruturalista articulados às discussões de Michel Foucault.  

Delimitou-se como corpus discursivo da investigação a coletânea de livros infantis 

Ciranda das Diferenças, que aborda diferentes deficiências. A análise se situa em 

compreender as formas de normalização que reverberam num sujeito disciplinado. 

Através do material empírico da pesquisa, problematiza-se o discurso pedagógico 
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inclusivo apresentando algumas percepções em torno das enunciações da literatura 

infantil.  

Para iniciar as problematizações propostas por este trabalho, ainda que, de 

maneira sucinta, abordaremos a contribuição dos estudos culturais para este estudo que 

nos servem na medida que desestabilizam as certezas e nos fazem expandir a percepção 

do que entende-se por cultura, por artefato cultural e por nos ajudar a entender a força da 

linguagem na constituição dos sujeitos e dos discursos. 

 Com isso acrescentamos que as mudanças globais do final do século XX, os 

desenvolvimentos tecnológicos e sua expansão, a mídia e sua agilidade no processo e 

divulgação das informações, ajudaram a colocar a cultura cada vez mais no centro da vida 

de cada um de nós como indicou Hall (1997) ao apontar os aspectos substantivos de tal 

centralidade.  

Assim, os efeitos das revoluções culturais mundiais no cotidiano da vida social 

foram tão significativos e abrangentes que atingiriam até mesmo a identidade e a 

subjetividade dos indivíduos, estaria se enfraquecendo qualquer linha divisória que 

pretendesse demarcar separações entre o que é individual e o social. Como mostrou Hall 

(1997, p. 5) “[...] a expressão ‘centralidade da cultura’ indica aqui a forma como a cultura 

penetra cada recanto da vida social contemporânea, fazendo proliferar ambientes 

secundários, mediando tudo”. 

Porém, além da expressão centralidade da cultura abarcar a ampliação das 

possibilidades de comunicação, as transformações sociais e econômicas, as mudanças na 

vida pessoal de cada um de nós e nos modos como elaboramos nossas escolhas, ela 

também está ligada a uma importante mudança em relação aos modos como era 

tradicional tomar a noção de cultura nos debates acadêmicos. Segundo Hall (1997) as 

ciências humanas e sociais, a partir do que ficou conhecido como “virada cultural” 

passaram a conferir um peso explicativo bem maior à cultura colocando-a como tão 

importante quanto às explicações econômicas, por exemplo.  

Essa perspectiva é central para a criação dos Estudos Culturais, campo acadêmico 

que surgiu nos anos 1960. Segundo Silva (2015) os Estudos Culturais surgiram na 

Inglaterra, e tiveram a criação do Centre for Contemporary Cultural Studies, ligado à 

Universidade de Birmingham, como seu importante momento. Esse centro destinou suas 

atenções para pesquisar as relações de cultura contemporânea e a sociedade, isto é, suas 

formas, instituições e práticas culturais assim como suas relações com a sociedade e suas 

mudanças sociais.  
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A partir da virada cultural, portanto, as discussões acadêmicas teriam se colocado 

em oposição a tomar cultura como sinônimo do que a sociedade teria produzido de melhor 

e que permitiria, por exemplo, colocar a si mesma como modelo que deveria servir de 

exemplo para qualquer pessoa. Isso significa a dicotomia alta/baixa cultura que coloca no 

polo superior o campo das artes, da literatura e da filosofia e no polo inferior tudo o que 

é passado de geração em geração como, por exemplo, as atividades de lazer, as práticas 

de alimentação e as rotinas de trabalho. Ou seja, significa afastar-se da compreensão de 

existência de “cultura de massa” ou “baixa cultura” em oposição a alguma suposta 

“verdadeira” cultura. Assim, todas essas práticas sociais, por participarem da produção 

de significados, são culturais.  

A “virada cultural” se processou associada à outra importante mudança, a que diz 

respeito a atitudes em relação à linguagem e que ficou conhecida como “virada 

linguística”. Virada que colocou a linguagem em uma posição de destaque na construção 

e circulação de significados. Como explicou Hall (1997) às discussões compreendidas 

como “virada linguística” revisaram a compreensão de que os objetos existem no mundo 

sendo anteriores as descrições que deles se pode fazer. Os/as teóricos de diversas áreas 

tais como a filosofia, a literatura, o feminismo, a antropologia e a sociologia, para citar 

alguns, a partir da “virada linguística” passam a compreender que a linguagem constitui 

os objetos e não apenas cria formas para nomear e descrever o que já lhe seria anterior. 

As viradas cultural e linguística estão ligadas porque a cultura nada mais é, como pontuou 

o autor (idem), do que o conjunto de diferentes formas como a linguagem age para 

conferir significado às coisas e aos eventos do mundo. 

Portanto, nessa perspectiva, não se assume mais que os objetos possam existir 

objetivamente no mundo independentemente das descrições que se pode fazer deles e da 

rede de significados que aciona essas descrições. Isso indica que o significado das coisas 

depende dos modos como a linguagem funciona e não advém das coisas em si, o que 

ajuda a explicar porque, nessa perspectiva, não é possível compreender que os 

significados não sejam estáveis ou fixos. Essa nova atitude em relação à linguagem ficou 

conhecida como pós-estruturalista por diferenciar-se do estruturalismo linguístico, 

ampliando a centralidade da linguagem já existente e diminuindo a rigidez que era 

atribuída ao processo de significação.  

É importante esclarecer que afirmar que a linguagem produz as coisas do mundo 

não significa negar a sua existência material, significa que não há significado fora da 

linguagem. Como mostrou Hall (1997) não está sendo colocada em dúvida a existência 
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das coisas, o que está sendo dito é que elas não possuem qualquer significação fora dos 

sistemas que as classificam e que as distinguem de outras coisas. 

Isso implica compreender a linguagem como formadora das práticas sociais e “[...] 

envolve admitir todo o potencial do código linguístico cultural sobre a maneira como 

entendemos a nós mesmos, os outros e os contextos nos quais nos encontramos inseridos” 

(ANADON, 2012, p. 64). Implica, também, questionar as noções construídas sobre o que 

é qualificado como natural, real ou verdadeiro, entendo-os como efeitos de discursos 

produzidos no interior dos sistemas culturais criados por homens e mulheres de diferentes 

tempos e locais e pautados em relações de poder. 

Os Estudos Culturais inseridos nas teorizações pós-estruturalistas sobre a 

linguagem têm problematizado as práticas naturalizadas e normatizadas, discursos tidos 

por verdadeiros e absolutos como se não adviessem do funcionamento da linguagem. A 

cultura, desde essa perspectiva, pode ser compreendida como “[...] um campo de luta em 

torno da construção e da imposição de significados sobre o mundo social” (SILVA, 1999, 

p.14). Enfim, a cultura está sempre atrelada aos modos de funcionamento dos poderes-

saberes. 

Esta argumentação é importante para mostrar porque as identidades e as 

subjetividades não são consideradas, na perspectiva teórica assumida neste trabalho, 

como a expressão de uma “verdade” ou a manifestação de um “eu verdadeiro”, mas isto 

sim, como efeitos de construções culturais. Nossas identidades e subjetividades estão 

implicadas com os modos como são culturalmente representadas bem como com as 

posições de sujeito construídas para nós em diferentes discursos. 

Poderíamos destacar que um dos pontos centrais desta percepção diz respeito aos 

processos educativos que ocorrem em diferentes espaços que não apenas aqueles restritos 

às instituições onde, historicamente, foram estabelecidas as ações de educar, tais como a 

escola, a família e a igreja. Esse tema tem sido explorado em pesquisas que discutem as 

chamadas pedagogias culturais para explorar os processos de constituição de indivíduos 

em múltiplas relações existentes e em diferentes espaços educativo que implicam “[...] 

tanto nas formas como as pessoas pensam e agem sobre si mesmas e sobre o mundo que 

as cerca, como nas escolhas que fazem e nas maneiras como organizam suas vidas” 

(COSTA, ANDRADE, 2013, p. 2).  

Como argumentam Giroux e McLaren (1995, p.144), “[...] existe pedagogia em 

qualquer lugar em que o conhecimento é produzido, em qualquer lugar em que existe a 

possibilidade de traduzir a experiência e construir verdades”. Ou ainda, as discussões 



 

 

Anais do II Encontro de Pós-Graduação em Educação: pesquisa e avaliação, desafios e perspectivas atuais – Rio Grande, RS , 1º e 2 de agosto de 2017 

 

sobre as pedagogias culturais ampliam a abrangência dos debates sobre Educação para 

abarcar diferentes espaços como produtores de saberes, como formadores e constituintes 

de sujeitos, ou seja, como locais onde o poder é organizado e difundido. Entre esses locais 

podemos citar as bibliotecas, TV, cinemas, jornais, revistas, brinquedos, propagandas, 

videogames, livros, esportes etc. (WORTMANN, COSTA E SILVEIRA, 2015). Deste 

modo reforçamos aqui o interesse em pesquisar livros de literatura infantil que em nosso 

entender são artefatos culturais potentes que produzem um discurso pedagógico inclusivo 

que se proliferam de forma rápida e capturam a muitos sujeitos de forma indistinta, 

construindo verdades. 

Para complementar Silva (2000, p.89) descreve como pedagogia cultural “[...] 

qualquer instituição ou dispositivo cultural que, tal como a escola, esteja envolvido - em 

conexão com relações de poder - no processo de transmissão de atitudes e valores”, 

entendendo a Coletânea Ciranda das Diferenças como um destes instrumentos culturais. 

Além disso, é importante pontuar que os estudos que se valem do conceito de 

pedagogias culturais procuram explorar os modos como os indivíduos são produzidos e 

regulados pela cultura a partir de dispositivos que os capturam, muitas vezes de forma 

sutil. Ao falar sobre as pedagogias construídas na contemporaneidade, Fischer (1997, p. 

61) esclarece que 

[...] diversas modalidades enunciativas (tipos e gêneros específicos de 

enunciação audiovisual) dos diferentes meios e os produtos de comunicação e 

informação – televisão, jornal, revistas, peças publicitárias -, parecem afirmar 

em nosso tempo o estatuto da mídia não só como veiculadora mas também 

como produtora de saberes e formas especializadas de comunicar e de produzir 

sujeitos, assumindo desse jeito uma função nitidamente pedagógica. 
Essa argumentação mostra como os artefatos culturais possuem uma função 

pedagógica que se articulam as redes de poder-saber para produzir, regular e demarcar 

posições para cada sujeito. 

A compreensão de que a linguagem é constituidora das coisas e dos seres do 

mundo pode ser um ponto importante para pensar os modos como os Estudos Culturais, 

na vertente em que esse trabalho se insere, pode fazer interface com o pensamento do 

filósofo francês Michel Foucault, como argumentou Veiga-Neto (2000). Por esse motivo 

neste artigo utilizaremo – nos de argumentos e proposições que tratarão de problematizar 

as relações de poder e saber na formação discursiva. Para Foucault (2015, p.45) “[...] o 

que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa 

só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao 

prazer, forma saber, produz discurso”.  
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Dadas estas balizas desejamos com este artigo problematizar como a cultura do 

discurso pedagógico inclusivo, que não se restringe ao espaço escolar, torna-se verdade 

neste mundo permeado por uma vivência cultural que já não mais responde a hierarquias 

e saberes considerados prevalecentes a outros, mas está cada vez mais construindo-se 

através dos muitos atravessamentos das diferentes ciências.  

É importante entendermos que “o discurso não é interrogado pelo lado do seu 

sentido, mas pelo lado da sua função ou da sua intenção” (EWALD, 1993, p. 24). Por isso 

entendemos ser importante acrescentar a esta discussão a forma como Foucault apresenta 

o seu trabalho de análise do discurso. 

 
O discurso apareceria, assim, em uma relação descritível com o conjunto de 

outras práticas. Ao invés de lidarmos com uma história econômica, social, 

política, englobando uma história do pensamento (que lhe seria a expressão e 

como duplicação), em vez de lidarmos com uma história das ideias que se 

referiria (seja por um jogo de signos e de expressão e como, seja por relações 

de causalidade) a condições extrínsecas, lidaríamos com uma história das 

práticas discursivas nas relações específicas que as articulam com as outras 

práticas. (...) E é no espaço dessa história geral que poderia circunscrever-se 

como disciplina a análise histórica das práticas discursivas (FOUCAULT, 

2002, p. 15). 

 

Como forma de estruturação deste estudo e diante de tudo que viemos 

investigando em torno dos artefatos que encaminham o discurso da inclusão como 

verdade hegemônica optamos por analisar o citado material de literatura infantil. , . Os 

procedimentos de pesquisa se deram a partir da análise cuidadosa das enunciações que 

compõe o material e suas discursividades. Enunciações estas que influenciam na 

formação dos alunos e na proliferação de verdades que acabam tornando-se únicas e, 

muitas vezes, incontestáveis.  

Sabendo da distância que há entre a realidade estudada por Foucault, em tempo 

cronológico e a atualidade é importante enfatizar que vivemos todos, naquela época e 

agora, um tempo que chamamos de Modernidade e que, caracteriza-se como um momento 

histórico, onde era e ainda é, preciso colocar ordem nos espaços, nos sujeitos e nas coisas 

em geral. A necessidade de ordenamento nasce da ideia de que na Modernidade a ordem 

não era mais algo natural e que ao não institui-la, corríamos o risco de sermos levados ao 

caos.  

Mais do que localizar o nosso tempo como moderno ou não, desejamos para fins 

desta problematização, buscar de Baumann a ideia de que vivemos uma existência 

moderna (1999, p.14) ao nos ocuparmos da criação e propagação de muitos processos de 

ordenamento vividos na contemporaneidade e, por conta de um olhar mais atento em 
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torno destes processos, é que pensamos problematizar o discurso pedagógico inclusivo 

que no atravessamento com os Estudos Culturais passamos a entender como um amplo 

processo de construção social e não só escolar. Na esteira do que viemos discutindo aqui, 

percebemos a escola como um dos espaços sociais ainda fortemente responsável pela 

formação dos sujeitos, aquela que vai corrigir os sujeitos anormais (FOUCAULT, 2001) 

a partir das suas estratégias de ordenamento, porém essa ação de escolarização se espalha 

e torna-se potente em todo o corpo social.  

Os sujeitos que trataremos de problematizar aqui são aqueles que Foucault 

caracterizou como os incorrigíveis e que Veiga Neto (2011) enfatizou trazendo a esta 

caracterização todos os sujeitos deficientes, os anormais. Atribuirmos aos sujeitos 

deficientes a condição de anormalidade pode parecer um pouco cruel, porém no 

atravessamento com a teoria por nós escolhida e no enfrentamento com as enunciações e 

as discursividades por elas naturalizadas, entendemos que a deficiência é percebida ainda 

como anormalidade pelo carácter corretivo a que são submetidos os sujeitos anormais nas 

diferentes instituições. Até aqui fizemos um breve apanhado de como fomos construindo 

o caminho teórico metodológico deste estudo. Nos momentos seguintes utilizando-nos da 

análise das enunciações iremos costurando aos estudos teóricos as problematizações 

feitas a partir do material empírico.  

 

Inclusão, uma forma de normalizar? 

Ao aprofundarmo-nos na análise do material empírico, através das histórias da 

coletânea “A Ciranda das Diferenças”, fica-nos evidente que algumas das enunciações 

por nós pontuadas fazem circular o processo de normalização e por isso seguimos no 

intuito de problematizar algumas destas percepções. 

 A máxima da inclusão escolar como uma única possibilidade aos sujeitos 

deficientes nos provoca inquietações e por isso objetivando problematizar a discussão, 

apontaremos como as enunciações estudadas nos indicam verdades que estão ligadas a 

intenções que tratam de potencializar um efeito normalizador, evitando assim o risco que 

os sujeitos incorrigíveis oferecem a sociedade. 

Trazemos neste momento algumas das enunciações para as quais nosso olhar 

volta-se e nas quais percebemos fortes marcas de um poder disciplinar presente na escola. 

 
Fernandinha resolveu fazer treino de fala com Fred e ficava horas ao lado da 

gaiola tentando fazer Fred falar sem gaguejar. Mas seu trabalho era em vão. 

(livro 1) [grifos nossos] 
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Às vezes, tinha que estudar um pouco mais do que suas colegas, mas 

preguiça era uma palavra que Heloísa não conhecia. (livro 4) [grifos nossos] 

Dona Catita recebeu todas as informações de como deveria cuidar e 

estimular Patrícia (livro 5) [grifos nossos] 

Tinha vontade de encher seu caderno novo de lições preciosas[...] porém, 

quando Geraldo olhava para a lousa, percebia que todas as letras se 

embaralhavam e ele não conseguia entender onde começava a frase ou onde 

ela terminava. Geraldo resolveu que ia copiar mesmo com tanta confusão 

entre as letras, mas logo reparou que para ele era muito mais difícil do que 

para os seus colegas. Geraldo começou a ficar com vergonha. (livro 6) [grifos 

nossos] 

Luana foi para casa na cadeira de rodas e começou a fazer exercícios todos os 

dias com sua terapeuta, a dona Rosita (livro 10) [grifos nossos] 

 

 Ao considerarmos a análise foucaultiana dos séculos XVIII e XIX, sobre a escola 

como uma instituição disciplinar e ao observarmos alguns artefatos pedagógicos que 

circulam nos mais diferentes espaços, percebemos que esta problemática da inclusão dos 

deficientes tende a contribuir a um processo de docilização do corpo individual e do corpo 

social. As enunciações pontuadas acima fazer treino, estudar mais, estimular, encher o 

caderno e ficava horas são entendidas por nós como as forças pelas quais “a disciplina 

faz crescer a habilidade de cada um, coordena essas habilidades, acelera os movimentos, 

multiplica a potência” (FOUCAULT, 2014, p. 203).  

Ao analisarmos as enunciações que enfatizam o poder disciplinar ainda presente 

nas práticas educativas nos diferentes espaços, o fazemos porque entendemos que este 

poder ao ser exercido pelas diferentes instituições irá reverberar num sujeito mais 

facilmente capturado pelas estratégias biopolíticas e por isso ainda insistiremos um pouco 

em aproximar nossas observações aos aspectos disciplinares do poder. 

 É sabido que o discurso pedagógico inclusivo vigente não aceita mais o “treino” 

como intervenção didática, porém a ideia enfatizada nas enunciações trazidas acima é de 

que, a ocupação do sujeito deficiente nos espaços escolares em muito ainda é feita pela 

repetição de tarefas O fato das enunciações estarem ditas num material que visa trabalhar 

em prol do respeito as diferenças, reforça que aceitar o diferente é fazer com que ele 

realize as mesmas tarefas dos sujeitos entendidos como normais, mesmo que para isso 

necessite de uma dedicação maior e mais intensa.  

Ao promovermos a repetição de atividades escolares a todos de uma mesma forma 

como anuncia o fragmento a seguir: “Geraldo resolveu que ia copiar mesmo com tanta 

confusão entre as letras, mas logo reparou que para ele era muito mais difícil do que 

para os seus colegas. Geraldo começou a ficar com vergonha”, vamos informando e 

naturalizando a ideia de que todos façam as mesmas tarefas, vamos pontuando que ao não 

conseguir fazê-la é passível de sentir-se envergonhado.  
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Ao observarmos os excertos retirados das histórias entendemos que o exercício 

exaustivo e o estímulo ainda são formas de extrair a força máxima dos alunos. São estas 

as habilidades ainda trabalhadas, uma realidade que faz com que os sujeitos deficientes, 

os anormais a serem corrigidos, que num passado não muito distante eram considerados 

incapazes, hoje sejam capturados pela necessidade de regulação, através de um exercício 

do corpo individual e do corpo social, de estar o mais próximo possível da dita 

normalidade. 

Ao observarmos o material de análise, destacamos anteriormente algumas 

enunciações que apontam a extração de forças e elucidam a necessidade de “fazer sempre 

mais”, percebemos que aos personagens das histórias é apontada uma meta. É uma marca 

forte nas enunciações que os personagens são sempre levados a chegar a um lugar em que 

outros já chegaram, ou seja, uma normalidade é estabelecida.  

Ao trazer a este estudo a forte marca da sociedade disciplinar e a sua articulação 

com os processos de normalização é nossa intenção enfatizar que “aparece por meio das 

disciplinas o poder da norma” (FOUCAULT, 2014, p. 180) com o qual, segundo o 

filósofo se organizavam 

[...] as marcas que significavam status, privilégios, filiações, tendem a ser 

substituídas ou pelo menos acrescidas de um conjunto de graus de 

normalidade, que são sinais de filiação a um corpo social homogêneo, mas tem 

em si mesmos um papel de classificação, de hierarquização e de distribuição 

de lugares. (FOUCAULT, 2014, p. 180). 

 

 A norma encontra espaço na sociedade disciplinar e na sociedade biopolítica, pois 

ela traz, segundo Foucault, estratégias que servem de agenciamento do corpo e da 

população, 

[...] pode-se mesmo dizer que, na maioria dos casos, os mecanismos 

disciplinares de poder e os mecanismos regulamentadores de poder, os 

mecanismos disciplinares do corpo e os mecanismos regulamentadores da 

população são articulados um com o outro. (FOUCAULT, 2016, p.211). 

 

Diante da contribuição enfatizada acima, podemos considerar que para cada um 

destes enfoques de circulação do poder são atribuídos diferentes modos de subjetivação 

e regulação, que circulam através do poder da norma e que instituem o conceito de 

anormalidade. A relação corpo-disciplina e população-biopolítica ficam bastante 

embrenhadas na compreensão da norma e por isso é importante enfatizar que a norma da 

disciplina deve ser entendida como uma regra de conduta para o corpo individual e a 

norma que age na esfera da biopolítica abrange o corpo coletivo trazendo regularidade 

funcional.  
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Fica bastante visível a força discursiva desta nossa problematização ao olharmos 

mais um conjunto de enunciações  

Mas poderia ter uma vida normal, brincar, ir à escola e aprender como todas 

as outras. (livro 4) [grifos nossos] 

Todos ficaram preocupados em como seria o período escolar de Geraldo. As 

dúvidas eram muitas: será que ele iria passar de ano? Será que ele iria se 

formar? Conseguir um emprego? Geraldo gostaria que houvesse uma 

mágica e que ele pudesse aprender como todos os outros colegas. (livro 6) 

[grifos nossos] 

Ficou acertado que ele levaria sempre mais lições para casa do que os outros 

alunos e que sua mãe iria ajuda-lo em tudo o que precisasse. (livro 6) [grifos 

nossos] 

 

 As histórias que trazem as enunciações acima contribuem com a ideia de que para 

todos os indivíduos as expectativas são, senão as mesmas, todas muito próximas do 

esperado. A preocupação com a aprovação, com a formatura e com o emprego apontam 

fortes marcas de: ordenamento, comparação, de utilidade, enfim tudo que é necessário 

para ser normal nessa sociedade que construímos As “marcas”, como referenciamos no 

fragmento teórico trazido anteriormente, apontam as nossas semelhanças e filiações e dão 

ao indivíduo lugar na sociedade.  

Na lógica das narrativas que apontam e delineiam as histórias, percebe-se o 

empenho dos personagens em aproximar-se cada vez mais da norma e, ao sentirem-se 

diferentes, como alguém que pode escapar desta média (EWALD,1993), nota-se um forte 

empenho em fazer aquilo que é entendido como necessário para ser capturado pelos 

dispositivos de agenciamento dos comportamentos que ditam a normalidade. É 

interessante que possamos salientar que “a norma pode ser entendida como um grande 

guarda-chuva que abriga tudo e todos, classificando-os, hierarquizando-os, dividindo-os 

em grupos por semelhanças entre si” (SILVA e HENNING, 2014, p.204). 

Quando olhamos enunciações como estas: “gostaria que houvesse uma mágica e 

que ele pudesse aprender como todos os outros colegas” e “sentia-se desafiado a fazer 

todas as outras atividades que acreditava não poder realizar” (livro 6), percebemos que 

esta máxima contemporânea de trazer todos para a escola como forma de superação da 

exclusão pode estar sendo desencadeante de processos também limitadores, que não são 

mais aqueles que excluem os indivíduos deficientes do círculo social, mas os põem em 

localizações bem demarcadas, que acabam tendo “por função  ligar os indivíduos  a 

aparelhos de produção, formação, reformação ou correção de produtores. Trata-se 

portanto de uma inclusão por exclusão.” (FOUCAULT, 2002, p.115) 

Observemos mais um bloco de enunciações que passarão a compor esta análise: 
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[...] sempre iria, junto com a sua mãe, descobrir uma maneira de viver feliz 

mesmo sendo uma rã diferente. (livro 3) [grifos nossos] 

Às vezes, tinha que estudar um pouco mais do que suas colegas, mas preguiça 

era uma palavra que Heloísa não conhecia. (livro 4) [grifos nossos] 

[...]seus méritos deviam a seus esforços diários (livro 10) [grifos nossos] 

Todos sabiam que tinham muito a aprender, mas as conquistas de Patrícia 

eram diárias, todos os esforços valiam a pena (livro 5) [grifos nossos] 

Geraldo ia muito bem nas avaliações e pode provar que seu problema era 

apenas um detalhe perto da sua força de vontade. Geraldo, muitas vezes 

sentia-se desafiado a fazer atividades que acreditava não poder realizar. 

Nesses momentos, sempre mudava de cor, de vergonha por não saber as 

tarefas como seus colegas. É verdade que as vezes Geraldo pensava em 

desistir e, quando isso acontecia mudava de cor. (livro 6) [grifos nossos] 

  

 

 Nas enunciações trazidas acima, as expressões: “méritos”, “esforços”, “muito a 

aprender”, “conquistas”, “ir muito bem ao ser avaliado”, “provar sua capacidade”, 

“demonstrar que seu problema era só um detalhe” e as demais, apontam, dentro do 

contexto de análise proposto por nós, que a todos os sujeitos a sociedade anuncia, das 

mais diferentes formas, a necessidade de sempre extrair mais utilidade e mostra as tantas 

estratégias que cada um se impõe para sentir-se incluído no corpo social. Nestes espaços 

é importante que todos estejam adequadamente adaptados e produzindo, sobre um forte 

poder normalizador que encontra lugar no interior de cada um, somos o nosso próprio 

governo, somos o nosso próprio soberano e tratamos de nos autodisciplinarmos para 

sermos aceitos. As formas de circulação do discurso, ou seja, a forma com que as 

enunciações em torno da inclusão vão se reverberando faz com que os próprios sujeitos 

incluídos e suas famílias engajem-se no processo de aprimoramento das capacidades para 

servir à sociedade.  

É importante salientar que na contemporaneidade as formas de agenciamento dos 

comportamentos não se dão mais como no “panóptico” (FOUCAULT, 2014), embora 

utilizem-se dos mesmos princípios da vigilância. Elas hoje se dão sobre a forma de um 

poder de regulação, onde a cada um ou a cada grupo é dado o papel de vigiar e governar 

a si próprio e a seus pares.  

A necessidade de sentir-se normal trazida nas enunciações acima é forte, pois 

observando atentamente duas delas veremos que uma aponta para o fato de um dos 

personagens sentir-se envergonhado por não conseguir fazer aquilo que os outros fazem: 

“vergonha por não saber as tarefas” e a outra traz a compreensão de que para a 

personagem a felicidade é possível, apesar da deficiência. São fortes os apelos morais aos 

quais são submetidos todos aqueles que fogem ao esperado e a ação das práticas de 
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regulação assumidas por cada um de nós, pelas famílias e pela escola são embrenhadas 

de práticas excludentes.  

Nosso intuito de tensionar a discussão em torno de um discurso pedagógico não 

está no empenho de mudar as conquistas feitas até aqui, mas sim de questionar o fato de 

que muitas vezes “os sujeitos são homogeneizados, infantilizados e, ao mesmo tempo, 

naturalizados, valendo-se de representações sobre aquilo que está faltando em seus 

corpos, suas mentes, em sua linguagem etc.” (SKLIAR, 2003, p.158).  Nosso olhar sobre 

a deficiência, como sociedade, ainda se dá sobre o desejo de normalizar a todos e sobre a 

ótica do que ainda lhes falta. 

As enunciações apontadas acima, neste movimento de análise, nos desestabilizam 

e por isso as problematizamos, porque contribuem a um discurso que distancia 

queprovavelmente provocam aos sujeitos deficientes muitos sofrimentos e angústia ao 

indicarem uma norma a ser seguida. Ao problematizar a potencialidade das enunciações 

trazidas aqui queremos enfatizar que é necessário percebermos o quanto nosso olhar sobre 

o outro ainda precisa ser problematizado para “que não insistamos mais em nomear o 

inominável, em administrar as diferenças para mitigar a dor, em varrer para debaixo do 

tapete toda a banalidade produzida em torno dos outros” (SKLIAR, 2003, P. 25). 

 

Considerações finais 

Encaminhando-nos a um momento de finalização desta discussão que jamais 

intencionaríamos chamar de fim, queremos novamente salientar que ela é alimentada 

pelas ideias foucaultianas que em sua gênese não foram criadas para trazer alento às 

práticas sociais. Foucault sempre foi um inquieto com todas as verdades instituídas e desta 

inquietude buscamos um exercício de perguntarmo-nos junto com ele: Como as verdades 

aparecem e como elas tornam-se potentes? 

Reconhecemos as muitas frentes de trabalho nas quais a sociedade vem 

engajando-se para que as pessoas deficientes possam ocupar os diferentes espaços e em 

nada somos contrárias a tudo isso, no entanto cabe-nos como pesquisadoras sempre 

pensar que efeitos de verdade são produzidos com uma discursividade muito maciça 

como a da inclusão escolar para todos. 

  A sociedade utiliza-se de meios e estratégias para que de forma muito perspicaz 

os discursos sociais de normalização sejam reproduzidos como verdades inquestionáveis. 

Nesse sentido, desejamos suscitar possibilidades de repensar, como temos contribuído 
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para o sucesso do discurso pedagógico inclusivo, até que ponto podemos romper com 

ele? 

Parece-nos um pouco atroz problematizarmos um feito social e político tão 

presente hoje na mídia e nos diferentes grupos sociais como uma conquista da 

contemporaneidade, porém como já mencionamos, com Foucault desejamos criar 

estratégias de resistência, pois ele nos instiga a pensar e problematizar tudo que a 

Modernidade entende como sucesso, como conquista única, como uma solução perfeita 

a todos. Veiga Neto diz que os estudos do filósofo ajudam-nos a construir “uma liberdade 

homeopática, concreta, cotidiana e alcançável nas pequenas revoltas diárias, quando 

podemos pensar e criticar o nosso mundo” (2014, p.22). 
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Eixo 8: Leitura, escrita e outras linguagens 
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta uma pesquisa de mestrado em andamento que tem como temática 

o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, programa de âmbito federal que 

tem como objetivo principal assegurar que todas as crianças se alfabetizem em língua portuguesa 

e em matemática, até no máximo, os oito anos de idade, no final do 3º ano do Ensino Fundamental. 

Neste trabalho reflito sobre as políticas educacionais no Brasil e sua repercussão no trabalho 

docente a partir de políticas voltadas para formação do professor alfabetizador. O objetivo geral 

da pesquisa apresentada é compreender as percepções de professoras alfabetizadoras sobre o 

processo de formação continuada desenvolvido no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa no munícipio de Rio Grande/RS. De forma a atender o objetivo proposto optou-se por 

desenvolver o estudo no campo da pesquisa qualitativa, utilizando como metodologia a entrevista 

qualitativa com oito professoras alfabetizadoras que participaram dos três anos de formação 

continuada do PNAIC. A proposta de análise da produção de dados será a partir da Análise 

Textual Discursiva - ATD de Roque Moraes e Maria do Carmo Galiazzi. 

  

Palavras-chave: política educacional, formação de professores, PNAIC. 

 

Introdução  

O presente trabalho apresenta uma pesquisa que está sendo desenvolvida no 

Programa de Pós Graduação em Educação – PPGEdu, da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG. Tendo como temática o programa Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa - PNAIC, o qual é um acordo firmado entre o governo federal, do Distrito 

Federal, dos estados e municípios.  

O programa sustenta sua atuação em quatro eixos, sendo estes: 1) Formação 

continuada de professores do ciclo de alfabetização e para os orientadores de estudo; 2) 

Materiais didáticos (jogos, livros literários, cadernos de estudos); 3) Avaliações e 4) 

Gestão, mobilização e controle social. Sendo que, nesta pesquisa o foco será a formação 

continuada de professores alfabetizadores. 

O PNAIC surgiu em 2012 num momento político em que a alfabetização é vista 

como uma prioridade para o governo. Buscando estratégias para que houvesse uma 
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educação de qualidade e para que aumentasse o número de crianças alfabetizadas ao final 

do 3º ano, o governo investiu na formação e no aperfeiçoamento dos professores 

alfabetizadores. 

O interesse pela temática surgiu a partir da participação da formação continuada 

do PNAIC desde seu início em 2013, percebo fragilidades, mas também potencialidades 

e tenho muitos questionamentos sobre o mesmo. Dentre eles destaco o principal 

questionamento: Quais as percepções de professoras alfabetizadoras do munícipio de Rio 

Grande sobre o processo de formação continuada proposto pelo Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa? 

O objetivo geral da pesquisa é compreender as percepções de professoras 

alfabetizadoras sobre o processo de formação continuada desenvolvido no Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa no munícipio de Rio Grande/RS. Os objetivos 

específicos são: (1) identificar se houveram mudanças na prática pedagógica das 

professoras alfabetizadoras que participaram da formação continuada do PNAIC e (2) 

perceber a relação entre o conteúdo discutido nos encontros de formação e a realidade 

que emergia nas escolas. 

 

Metodologia 

A fim de alcançar os objetivos propostos, optei por este estudo ser desenvolvido 

no campo da pesquisa qualitativa, pois possibilita explorar os diferentes pontos de vista 

sobre o tema estudado. De acordo com George Gaskell (2002) a verdadeira finalidade da 

pesquisa qualitativa não é contar as opiniões ou as pessoas, mas sim explorar o espectro 

opiniões e representações sobre o assunto estudado. 

Neste sentido, explica Minayo: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela 

se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que 

não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo 

de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

o que corresponde a um espaço mais profundo das reações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p.21) 

 

Indo ao encontro Silverman destaca que: 

O principal ponto forte da pesquisa qualitativa é a capacidade para 

estudar fenômenos simplesmente indisponíveis em qualquer 

lugar. Os pesquisadores quantitativos estão corretamente 

preocupados em estabelecer correlações entre variáveis. No 
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entanto, embora sua abordagem nos diga muito sobre as idas e 

vindas de alguns fenômenos (por exemplo, a aconselhamento), 

ela precisa se satisfazer com uma definição puramente 

“operacional” do fenômeno e não tem os recursos para descrever 

como esse fenômeno é localmente constituído. (SILVERMAN, 

2009, p.51) 

 

Deste modo, a pesquisa qualitativa possibilitará compreender a formação 

continuada do PNAIC, para além do que está escrito nos documentos, mas sim a partir 

dos diferentes pontos de vistas das professoras que participaram dos encontros de 

formação, possibilitando aproximações entre o que está escrito nos documentos e o que 

está sendo vivenciado na realidade. 

 Os autores Bogdan e Biklen apontam que a investigação qualitativa pode ser 

empregada de duas formas: 

[...]. Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de 

dados ou podem ser utilizadas em conjunto com a observação 

participante, análise de documentos e outras técnicas. Em todas 

as situações, a entrevista é utilizada para recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 

maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo. 

(BOGDAN e BIKLEN, 2006, p. 134). 

 

Desta forma, para compreender as percepções das professoras alfabetizadoras 

sobre o processo de formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa, foi utilizada como metodologia:  

A entrevista qualitativa, pois, fornece os dados básicos para o 

desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores 

sociais e sua situação. O objetivo é uma compreensão detalhada 

das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação aos 

comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos. 

(GASKELL, 2002, p. 65) 

 

Os sujeitos escolhidos para participar da pesquisa são professoras alfabetizadoras 

que participaram dos encontros de formação continuada do programa PNAIC no 

munícipio do Rio Grande/RS. Em Rio Grande as formações aconteceram nos anos de 

2013, 2014 e 2015, sendo que no primeiro ano havia 12 turmas de formação e ao longo 

do processo foram ocorrendo modificações e em 2015 totalizavam 10 turmas de 

formação.  
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Os critérios utilizados para seleção dos sujeitos pesquisados foram: terem participado dos 

três anos de formação e estarem atualmente em classe de alfabetização, para tanto entrei 

em contato com a Secretaria de Educação (SMEd) do munícipio a fim de buscar as 

informações sobre as turmas e professores alfabetizadores que atendiam o critério 

delimitado. Na SMEd fui recebida por uma representante do Núcleo dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, a qual forneceu as listagens dos professores de que participaram 

nos três anos de formação de oito turmas, pois as outras não tinham a listagem dos três 

anos, totalizei 87 professoras que participaram nos três anos. Então, foi realizado contato 

com as escolas para mapear as professoras que ainda estariam trabalhando com classe de 

alfabetização, o número reduziu para 51 professoras. Destas selecionei uma de cada turma 

de formação e de escolas diferentes por meio de ordem alfabética, totalizando oito 

professoras. Essas foram as etapas concluídas até o momento da escrita desse trabalho. 

Gaskell (2002), afirma que o pesquisador deve considerar um ponto-chave referente à 

quantidade de sujeitos pesquisados, destacando que “[...]. Um ponto-chave que se deve 

ter em mente é que, permanecendo todas as coisas iguais, mais entrevistas não melhoram 

necessariamente a qualidade, ou levam a uma compreensão mais detalhada.” 

(GASKELL, 2002, p. 70-71). O referido autor apresenta duas razões para justificar sua 

afirmação, a primeira, pois mesmo que haja diferentes opiniões e pontos de vista sobre a 

realidade, essas opiniões e representações não são únicas de cada sujeitos, já que são 

interpeladas pelos processos sociais, podendo de certa forma tornar compartilhadas, as 

opiniões entre os sujeitos. A segunda razão refere-se à quantidade de “corpus” de análise, 

pois uma entrevista ao ser transcrita pode ter até 15 páginas.  

A entrevista qualitativa será seguida a partir de um roteiro com questões amplas e 

direcionadas, para ao mesmo tempo em que atender ao questionamento central desta 

pesquisa irá possibilitar que o pesquisado se sinta livre se posicionar sobre as questões. 

Segundo Lüdke e André “Especialmente nas entrevistas não totalmente estruturadas, 

onde não há a imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre 

o tema proposto com base nas informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira 

razão da entrevista.” (2013, p. 39). Bogdan e Biklen dialogam sobre a estruturação das 

entrevistas, expondo que “[...]. Mesmo que se utilize um guião, as entrevistas qualitativas 

oferecem ao entrevistador uma amplitude de temas considerável, que lhe permite levantar 

uma série de tópicos e oferecem ao sujeito a oportunidade de moldar o seu conteúdo.” 

(2006, p. 135).  

Referente o tipo de questões da entrevista Bridget Byrne propõe que: 
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[...]. As perguntas abertas e flexíveis podem obter uma resposta 

mais ponderada do que as perguntas fechadas e, por isso, 

proporcionam um melhor acesso às visões, às interpretações dos 

eventos, aos entendimentos, às experiências e às opiniões dos 

entrevistados...[a entrevista qualitativa] quando bem feita pode 

atingir um nível de profundidade e complexidade que não está 

disponível a outras abordagens particularmente baseados em 

levantamentos. (BRIDGET BYRNE, 2014, p. 182 apud 

SILVERMAN, 2009, p111). 

 

  A flexibilidade do roteiro será a chave para não tornar a entrevista maçante e 

exaustiva e o local de encontro será escolhido previamente por ambos, de forma a atender 

disponibilidades do pesquisador e do pesquisado.  

A entrevista será gravada e transcrita para possibilitar melhor análise dos dados, 

no entanto “[...] há toda uma gama de gestos, expressões, entonações, sinais não verbais, 

hesitações, alterações de ritmo, enfim, toda uma comunicação não verbal cuja captação é 

muito importante para a compreensão e validação do que foi efetivamente dito.” (LÜDKE 

E ANDRÉ, 2010, p.42-43), neste sentido, terei um diário de campo onde realizarei 

anotações dessas comunicações não verbais e que auxiliaram no processo de 

compreensão das respostas e na análise dos dados. A forma de análise da produção de 

dados será a partir da Análise Textual Discursiva - ATD de Roque Moraes e Maria do 

Carmo Galiazzi. 

 

Reflexões sobre as Políticas Educacionais no Brasil e sua repercussão no 

trabalho docente 

Para melhor compreensão da pesquisa ao longo do texto serão destacadas 

brevemente as reformas educacionais que ocorreram no Brasil no final do século XX até 

a contemporaneidade, as quais perpassam os governos do presidente Fernando Collor de 

Mello (1990 – 1992), do presidente Fernando Henrique Cardoso - FHC (1995 - 2002), do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva – Lula (2003 – 2010) e da presidente Dilma Rousseff 

(2011 – 2016). Mostrando a influência dos organismos internacionais nas reformas 

educacionais, problematizando “quem” as pensa e “qual” concepção tem.  

Após Ditadura Militar dentro de um cenário neoliberal, que foi marcado pela 

mundialização, pela produtividade e pela abertura do mercado internacional, ocorreram 

mudanças que impactaram na educação, que ainda continuava com um caráter 

salvacionista advindo do processo de modernização e industrialização, porém atrelado a 

esse discurso identificamos o da falta de qualidade na educação.  
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O nosso país, assim como em outros países emergentes, as reformas são 

influenciadas por organismos internacionais multilaterais como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Organização das Nações Unidas (ONU), 

entre outros, havendo uma “internacionalização das políticas educacionais” como afirma 

Libâneo (2013, p. 49). Os países emergentes intervêm nas políticas educacionais, contudo 

os governos tem uma margem de atuação sobre elas de acordo com as suas 

especificidades. O referido autor ainda destaca estudos que discutem sobre a relação entre 

escola, pobreza e desenvolvimento econômico, dialogando que principalmente a partir 

dos anos 1970, contínuos relatórios do Banco Mundial atrelaram a política educacional 

ao combate a pobreza.  “Esses relatórios expressam claramente a tese de que os 

financiamentos do Banco devem estar centrados em programas de alívio à pobreza e de 

redução da exclusão social, como condição para o aumento da produtividade em função 

do desenvolvimento na ótica do neoliberalismo econômico.” (LIBÂNEO, 2013, p. 51-

52).   

O neoliberalismo tem como princípio básico a minimização da participação do 

Estado na economia do país, defendendo a liberdade de mercado para assim garantir o 

crescimento econômico e o desenvolvimento social. No Brasil, assim como em outros 

países capitalistas o projeto neoliberal influencia consideravelmente nas ações do governo 

em todos os setores, inclusive na educação. Como destacado acima a partir do excerto de 

Libâneo pode-se perceber a forte influencia neoliberal nas reformas educacionais.  

No contexto capitalista, durante o governo Collor, as ações do Estado se 

descentralizavam e os organismos internacionais começaram a intervir nas políticas 

educacionais dos países em desenvolvimento, a partir da criação de documentos que 

norteavam o caminho que esses países deveriam seguir. Destaco o documento final da 

Conferência Mundial de Educação para Todos-1990, denominado Transformación 

productiva com equidad (1990) e Educación e conocimiento: eje de la Transformación 

productiva com equidade – 1992.  

A Conferência Mundial de Educação para todos (Jomtien/Tailândia) aconteceu 

em 1990 e foi financiada pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), 

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e Banco Mundial (BM).  

Na conferência foram propostas seis metas aos países para serem alcançadas em uma 

década. As autoras Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), baseadas em Rosa Maria 

Torres, destacam as seguintes as metas: 
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1. expansão da assistência e das atividades de 

desenvolvimento da primeira infância, inclusive as intervenções 

da família e da comunidade, especialmente para as crianças 

pobres, desassistidas e impedidas; 

2. acesso universal à educação básica até o ano de 2000; 

3. melhoria dos resultados da aprendizagem; 

4. redução da taxa de analfabetismo dos adultos à metade do 

total de 1990 até o ano de 2000 e modificação da desigualdade 

entre índices de alfabetização entre homens e mulheres; 

5. ampliação dos serviços de educação básica e de formação 

para outras competências necessárias a jovens e adultos, 

avaliando-se os programas em razão da modificação da conduta 

e do impacto na saúde, no emprego e na produtividade; 

6. aumento, por indivíduos e famílias, dos conhecimentos, das 

capacidades e valores necessários para viver melhor e para 

conseguir desenvolvimento racional e sustentável por meio dos 

canais da educação – incluídos os meios de informação 

modernos, outras formas de comunicação tradicionais e 

modernas, e ação social -, avaliando-se a eficácia dessas 

intervenções pela modificação da conduta. (SHIROMA, 

MORAES e EVANGELISTA, 2007, p. 50-51).  

 

A partir deste excerto observo que todas as metas continuam perpassando as 

políticas atuais, tais como: inserção de todas as crianças das classes menos favorecidas 

na escola, universalização da educação básica, a melhora dos resultados da aprendizagem, 

educação voltada para o mercado de trabalho. Assim como se pode perceber a relação das 

metas da Conferência com os documentos elaborados posteriormente. Na sequência 

apresento alguns documentos que tem diversos pontos em comum.  

O documento econômico Transformación productiva com equidad (1990) da 

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), também se mostra 

voltado para o mercado de trabalho na medida em que apresenta a necessidade da 

adequação das reformas educacionais às demandas produtivas, para que houvesse um 

progresso tecnológico e científico.  

Em 1992, o documento Educación e conocimiento: eje de la Transformación 

productiva com equidade, complementa o documento anterior trazendo as diretrizes no 

campo das políticas e instituições. De acordo com Shiroma, Moraes e Evangelista (2007, 

p. 53) “Em síntese, a estratégia da CEPAL se articula em torno de objetivos (cidadania e 

competitividade), critérios inspiradores de políticas (equidade e eficiência) e diretrizes de 

reforma institucional (integração nacional e descentralização).”.  
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Durante o governo FHC não foi diferente, a educação ocupava um dos papéis 

centrais em suas metas. Em 1995, a situação da educação brasileira seguiu sendo discutida 

a partir do documento “Questões críticas da educação brasileira”, no entanto as 

concepções continuaram as mesmas e a educação permaneceu sendo vista a partir dos 

olhos empresariais, baseada em princípios neoliberais na medida em que “A apresentação 

do documento deixa clara a sua intenção: o que se busca é a adequação dos objetivos 

educacionais às novas exigências do mercado internacional e interno, e, em especial, a 

consolidação do processo de formação do cidadão produtivo.” (SHIROMA, MORAES e 

EVANGELISTA, 2007, p. 65). 

No governo Lula, foi criado o documento “Uma escola do tamanho do Brasil” – 

2002, o qual corrobora com ideias explanadas anteriormente: universalização, 

democratização do acesso, qualidade e descentralização.  No entanto, amplia a discussão 

não democratizando apenas o acesso, mas a permanência e pensando a valorização 

profissional. Silva, Carvalho e Silva (2016, p. 23) destacam que o documento aborda que 

a educação como prioridade gerará transformação econômica e social para o Brasil, 

aborda a execução de avaliações em larga escala e a criação de programas de formação 

continuada.  

Continuando com o pensamento de Silva, Carvalho e Silva (2016, p.23) para que 

se revertesse os índices de desempenho obtidos a partir das avaliações nacionais foram 

adotadas algumas medidas que possibilitassem investimento na formação continuada, 

dentre as medidas estão: 

• Criação da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da 

Educação Básica - 2004; 

• Programa Pró-letramento - 2007; 

• Plano de Desenvolvimento da Educação Básica (PDE) - 2007; 

• Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, o qual foi 

promulgado pelo decreto lei 6.094/2007; 

• Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDBE); 

• Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da 

valorização dos profissionais da Educação (FUNDEB).   

A busca pela “qualidade” da educação brasileira sempre perpassou os documentos 

e os discursos políticos. A qualidade é medida pelas avaliações nacionais que como 

exposto anteriormente não tem alcançado o resultado esperado. Sendo assim, para 



 

 

Anais do II Encontro de Pós-Graduação em Educação: pesquisa e avaliação, desafios e perspectivas atuais – Rio Grande, RS , 1º e 2 de agosto de 2017 

 

alcançá-la os políticos apostam nas mudanças do cenário educacional, a partir de reformas 

curriculares e da formação inicial e continuada de professores.  

No entanto, essas mudanças são embasadas em documentos construídos por 

organismos internacionais, volto a destacar o Plano de ação para satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem aprovado pela Conferência Mundial de Jomtien 

Tailândia, onde no artigo 2 busca expandir o enfoque compreendendo os seguintes eixos: 

universalizar o acesso à educação e promover a equidade; concentrar a atenção na 

aprendizagem; ampliar os meios e o raio de ação da educação básica; propiciar um 

ambiente adequado à aprendizagem e fortalecer alianças. Na busca por atender as metas 

do plano de ação houve uma grande reforma curricular e na sequência para atender as 

necessidades de reformulação do currículo foram criados programas de formação 

continuada, os quais estão interligados com os eixos anteriores. 

Um dos exemplos de reforma curricular visando universalizar a educação básica, 

ainda durante este governo em 2006, foi a ampliação do Ensino Fundamental de Nove 

anos, no qual foi acrescentado um ano a mais e as crianças que estariam na Educação 

Infantil foram inseridas no Ensino Fundamental.  

Diante das mudanças na organização do Ensino Fundamental, urge a necessidade 

de se repensar e reformular o currículo, refletindo sobre a alfabetização e o letramento 

atrelados às práticas pedagógicas que respeitem a infância das crianças que chegam com 

seis anos no Ensino Fundamental. Para tanto, neste contexto de mudanças a formação de 

professores torna-se uma necessidade para a implementação das modificações propostas. 

Decorrente da ampliação do Ensino Fundamental e da necessidade de melhoria 

dos índices de desempenho das avaliações externas, surgiram as reformas voltadas para 

a formação continuada de professores, tais como: os programas Pró-Letramento e Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ambos os programas de parceira/aliança do 

Governo Federal, estados e municípios que visando à melhoria da alfabetização em língua 

portuguesa e em matemática, a partir do investimento na formação e qualificação dos 

professores de forma a centralizar o papel do professor “enquanto ator estratégico do 

processo de alfabetização, assume responsabilidades específicas em formar seus 

estudantes e, por conseguinte, formar-se.” (SILVA, CARVALHO e SILVA, 2016, p.17). 

Em 2007, surgiu o Pró-Letramento- Mobilização pela Qualidade da Educação, 

programa realizado pelo MEC, em parceria com universidades que integram a Rede 

Nacional de Formação Continuada e com adesão dos estados e municípios. Ele abrangeu 

os professores do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas que 



 

 

Anais do II Encontro de Pós-Graduação em Educação: pesquisa e avaliação, desafios e perspectivas atuais – Rio Grande, RS , 1º e 2 de agosto de 2017 

 

estavam em exercício. O Pró-Letramento aconteceu na modalidade semipresencial, 

contando com atividades presenciais e a distância, que foram acompanhadas pelos tutores 

(orientadores de estudos). 

Vale ressaltar sobre o Pró-Letramento que: 

O MEC considerou o programa bem sucedido e, ao analisar, após 

sua implantação, as informações sobre as avaliações dos alunos a 

partir de mensurações pelo Instituto Nacional de estudos e 

Pesquisas educacionais Anísio Teixeira (INEP), constatou que os 

novos índices indicavam melhoria nos resultados dos estudantes. 

Esse fato foi uma referência importante para a implementação do 

Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)” 

(BRASIL, 2015, p. 15). 

 

Como exposto anteriormente em 2012 foi lançado o Programa do Governo 

Federal, o Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa (PNAIC), instituído pela 

Portaria Nº 867 de 4 de julho de 2012, o qual consiste em um acordo firmado entre o 

governo federal, do Distrito Federal, dos Estados e municípios, com o intuito de assegurar 

que todas as crianças se alfabetizem em língua portuguesa e em matemática, até no 

máximo, os oito anos de idade, ao final do ciclo de alfabetização, isto é ao final do 3º ano 

do Ensino Fundamental. 

De acordo os materiais de estudos utilizados nas formações do PNAIC, consegue-

se afirmar que seu o principal fundamento é “alfabetizar letrando”, ou seja, tornar as 

crianças capazes de ler e escrever, não apenas decifrando um código ou tendo contato 

com diferentes textos, mas compreendendo a sua função. Defendem uma prática 

pedagógica que leve o educando a apropriar-se do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), 

através de um ensino problematizador e sistemático, garantindo a realização de atividades 

que desenvolvam a leitura e a escrita de diferentes gêneros textuais, assim como situações 

em que a criança se reconheça como protagonista de sua história. De acordo com o 

Caderno de Apresentação: Formação do professor alfabetizador: 

O acesso à diversidade de gêneros que circulam em diferentes 

esferas sociais favorece o ingresso das crianças no mundo da 

escrita e sua participação em situações mais públicas de uso da 

oralidade. No entanto, para que meninos e meninas possam 

participar das diferentes situações de interação não é suficiente 

ter contato com os textos, eles precisam desenvolver autonomia 

de leitura e escrita. [...] não basta dominar o Sistema de Escrita 

Alfabética, mas a criança deve desenvolver a habilidade de fazer 

uso desse sistema em diversas situações comunicativas. 

(BRASIL, 2012, p. 7). 

 



 

 

Anais do II Encontro de Pós-Graduação em Educação: pesquisa e avaliação, desafios e perspectivas atuais – Rio Grande, RS , 1º e 2 de agosto de 2017 

 

Assim, na perspectiva do Pacto, o professor deve ter clara a sua concepção, ser 

sujeito reflexivo nesse processo, da mesma forma a criança deve ser o sujeito autônomo, 

crítico, reflexivo reconhecendo seu protagonismo, para assim garantir um aprendizado 

com sentido e significado.  

Os objetivos do Pacto são mencionados na Portaria Nº 867, de 4 de julho de 2012, 

no Art. 5º define que as ações do Pacto têm por objetivos:  

 

I - garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de 

ensino estejam alfabetizados, em Língua Portuguesa e em 

Matemática, até o final do 3º ano do ensino fundamental;  

II - reduzir a distorção idade-série na Educação Básica; 

III - melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB);  

IV - contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos 

professores alfabetizadores;  

V - construir propostas para a definição dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças nos três primeiros 

anos do ensino fundamental. 

 

A partir do exposto, pode-se dizer que a alfabetização é uma prioridade para o 

governo e na busca por estratégias para que haja uma educação de qualidade, para que 

diminua a distorção idade-série e para que aumente o número de crianças alfabetizadas 

ao final do 3º ano, o governo investiu na formação e no aperfeiçoamento dos professores 

alfabetizadores, que atuam no 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, assim como 

professores de classes multisseriadas. De acordo com o exposto, o Caderno do Pacto, diz: 

Na história do Brasil, temos vivenciado a dura realidade de 

identificar que muitas crianças tem concluído sua escolarização 

sem estarem plenamente alfabetizadas. Assim, este Pacto surge 

como uma luta para garantir o direito de alfabetização plena de 

meninas e meninos, até o 3º ano do ciclo de alfabetização. Busca 

– se para tal, contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos 

professores alfabetizadores. (BRASIL, 2012, p.5). 

 

Sendo assim, após investimento do Governo Federal em políticas de formação 

continuada, torna-se importante perceber as influências e repercussões da formação 

continuada do PNAIC para o trabalho docente de professoras alfabetizadoras, assim como 

compreender suas percepções sobre o processo de formação.  
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta parte a pesquisa de mestrado que se encontra em andamento desde 

meados de 2016, tendo como temática a formação continuada dos(as) 

professores(as) alfabetizadores(as) e a escola como o lócus central desta formação. 

O objetivo central deste estudo é “Compreender de que forma os espaços 

coletivos de formação continuada ofertados dentro da Escola (re)constroem as 

identidades docentes dos(as) Professores(as) Alfabetizadores(as), dando sentido ao 

ser e fazer pedagógico frente as Classes de Alfabetização”. A metodologia pretendida tem uma 

abordagem qualitativa, amparada em Bodgan e Biklen(1994) e Minayo (2008). Para a coleta de 

dados utilizo entrevistas realizadas com as professoras alfabetizadoras, bem como das 

observações realizadas no lócus educativo que é a escola, especificadamente nos encontros da 

Hora Atividade das Professoras Alfabetizadoras. Autores como Nóvoa e Imbernón são referências 

neste trabalho e colaboram da ideia e necessidade de se repensar a formação continuada dos 

nossos professores, vislumbrando espaços e tempos alternativos que venham a realmente 

colaborar de forma crítica e prática para a formação dos professores; contribuindo assim, na 

(re)construção das identidades docentes dos mesmos de forma que seus saberes e fazeres 

abarquem as exigências contemporâneas. 

 

Palavras-chave: Formação Continuada de Alfabetizadores; Espaços coletivos de 

Formação; Identidade docente; Saberes Docentes. 

 

Introdução 

 Atualmente, no campo da Educação, muitas discussões perpassam a temática “da 

formação de professores alfabetizadores”, principalmente após a promulgação da Lei 

n.11.114/05,que alterou o artigo 6° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN) 

n.9394/96,tornando obrigatória a matrícula da criança aos seis anos de idade no ensino 

fundamental, e a Lei n. 11.274/06, que ampliou a matrícula obrigatória aos seis anos. O 

momento em que vivemos no campo da Alfabetização frente ao Ciclo instaurado com o 

Ensino Fundamental de 9 anos demanda uma atenção especial aos nossos professores 

alfabetizadores e sua formação, estes se encontram num contínuo processo de busca e de 

ressignificações para o seu ato docente. 

Ainda, considerando a alfabetização como uma etapa significativa na vida do/a 

estudante e compreendendo que o papel do professor que alfabetiza é fundamental neste 
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processo podendo definir o sucesso da trajetória escolar discente, me propus a 

desenvolver este estudo, buscando por indícios que pudessem levar a compreender 

melhor de que forma a ação educativa deste profissional da educação pode ou não, 

determinar o processo de alfabetização e letramento dos/as estudantes. Mais ainda, este 

estudo tem o intuito de desvendar quais as contribuições dos espaços formativos coletivos 

ofertados pela escola têm frente ao ser e ao fazer docente da Alfabetizadora. Pretendo 

entender de que forma os professores alfabetizadores vem se apropriando das 

experiências no convívio diário com os/as colegas docentes e como estes aos poucos vem 

tecendo e resignificando estes saberes e práticas ao seu ato pedagógico. 

 Acredito que a pesquisa tem relevância no cenário da Formação Continuada 

de professores, especificadamente dos professores alfabetizadores, pois pensar a escola 

como lócus central da formação contínua do alfabetizador é mais do que urgente, uma 

vez que as Escolas junto aos seus gestores, professores e Secretaria Municipal 

de Educação vem construindo e desconstruindo espaços e tempos de formação 

continuada para seus professores. Espaços e tempos que carreguem as 

identidades, os anseios, necessidades e expectativas de uma comunidade inteira. 

 

Metodologia 

A metodologia pretendida neste estudo terá uma abordagem qualitativa, amparada 

em Bodgan e Biklen(1994) esta pesquisa busca o ambiente natural como sua fonte direta 

de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; os dados coletados são 

predominantemente descritivos; a preocupação com o processo é muito maior do que com 

o produto; o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador; e a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

 Este estudo qualitativo também sustenta-se nas ideias de Minayo (2008), uma vez 

que essa abordagem contribui de maneira significativa e descreve melhor as investigações 

de grupos e segmentos delimitados, de histórias sociais e de relações, para análise de 

discursos. Na abordagem qualitativa a pesquisa gira em torno do que se deseja descobrir, 

compreender. Assim, o sujeito envolvido na pesquisa sinaliza de que forma ele assimila 

as coisas ao seu redor, atribuindo significado ao vivido. Este tipo de pesquisa nos permite 

construir resultados de qualidade, porém não conclusivas. 

Qualitativamente procuro me deter nos dados que dizem respeito ao cotidiano 

escolar, bem como os significados atribuídos a este espaço pelos agentes docentes 



 

 

Anais do II Encontro de Pós-Graduação em Educação: pesquisa e avaliação, desafios e perspectivas atuais – Rio Grande, RS , 1º e 2 de agosto de 2017 

 

envolvidos. Procuro uma aproximação desta realidade, bem como emaranhar-me no 

cotidiano formativo dessas alfabetizadoras, buscando dados e elementos que fujam do 

mensurável e deem vida ao que busco encontrar. 

Nesta perspectiva da abordagem qualitativa farei um estudo através de 

observações e entrevistas, onde os sujeitos são as Professoras Alfabetizadoras da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Mate Amargo e suas percepções frente aos seus 

processos de construção identitária reconfigurados dentro do coletivo escolar. Delimitarei 

o estudo em apenas essa escola, pois à qual já tem constituído em seu cotidiano práticas 

formativas que oportunizem este processo aos seus professores. Ainda a escolha da Escola 

em questão, se justifica pelo trabalho desenvolvido frente ao processo formativos 

constituído com a comunidade escolar, fator este que levou a mesma a ter excelente 

desempenho nas Avaliações Externas, bem como no rendimento escolar dos estudantes, 

o que transparece nos resultados obtidos no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). A Escola alcançou o maior IDEB do Município e superou as metas 

projetadas. A Escola, bem como sua diretora já foi convida formalmente e concordou em 

abrir o espaço da mesma para a realização de tal pesquisa. 

As observações, como já mencionadas, ocorrerão no lócus educativo que é a 

escola, especificadamente nos encontros da Hora Atividade das Professoras 

Alfabetizadoras e sua Coordenadora Pedagógica, a fim de investigar neste espaço 

formativo, o que é ofertado de “formativo” aos docentes e os impactos que produzem no 

processo identitário destas professoras. Para os registros dessas observações utilizarei o 

Diário de Campo. 

Sendo assim, o Diário de campo é um dos instrumento de coleta de dados que 

escolho para registras as observações, pois acredito que com ele poderei registrar 

informações que ao meu olhar de pesquisadora são pertinentes, colaborando e 

complementando as narrativas escritas das professoras alfabetizadoras. Também a partir 

deste instrumento poderei descrever qual o significado, comportamentos e entendimentos 

as professoras junto dos seus pares demonstram como constituidores da sua identidade 

docente.  

Ainda, conforme Araújo(et. al., 2013, p.54) [...], o diário tem sido empregado 

como modo de apresentação, descrição e ordenação das vivências e narrativas dos sujeitos 

do estudo e como um esforço para compreendê-las. [...]. Seguindo este percursos 
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metodológico busco investigar quais sentidos e significados que se reflete no ser e no 

fazer destas professoras alfabetizadoras. 

Estar inserida neste espaço de formação será um fator determinante nesta 

pesquisa. Espero que ao estar diretamente inserida, participando próximo aos sujeitos 

pesquisados, atinja uma maior probabilidade de hipóteses e maior qualidade e riqueza nos 

detalhes. Busco me aproximar do que fala Connnelly e Clandinin (1995,p.21-22) [...] uma 

relação em que ambos, praticantes e investigadores, se sintam ligados por seus relatos e 

tenham voz com que contar suas histórias. 

A Hora Atividade está amparada pela Lei nº 11.738/08, que estabelece carga 

horária máxima para atividade na classe de 2/3 e extraclasse (hora atividade) de 1/3 para 

cada 20h, ainda fixa o piso nacional para os professores da educação básica.  No nosso 

Município apenas 70% das nossas escolas oferecem a Hora Atividade para seus docentes, 

isso porque, para realização da mesma as instituições necessitam de Recursos Humanos 

que atendam os estudantes, realizando atividades diversificadas no período que o 

professor está cumprindo suas atividades extraclasse. A Hora Atividade é o tempo 

destinado ao professor para elaboração de estudos, planejamento e avaliação do aluno e 

do conteúdo programático, esta deve estar incluída na carga horária do educador. As 

atividades realizadas na Hora Atividade devem ser realizadas com seus pares, 

acompanhadas e planejadas pelo(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) da Escola. Não é um 

prática solitária de planejar, corrigir avaliações e estudo. É um planejar e agir em 

conjunto. 

É durante a formação continuada oferecida pela escola neste espaço da Hora 

Atividade que vou realizar minha pesquisa de campo, observando e ouvindo o que de fato 

impacta esta formação no ser e no fazer cotidiano das professoras alfabetizadoras, 

constituindo assim suas identidades docentes alfabetizadoras.  

Sustento a ideia de que ao se estabelecer estes espaços formativos, promove-se 

uma cultura colaborativa defendida por IMBERNÓN(2010) e esta passa a assumir um 

importante papel na (re)construção da identidade dos docentes. Ainda sobre a “cultura 

colaborativa”, Imbérnon(2011, p. 23) acredita que: 

Esse protagonismo coletivo, e portanto institucional, implica uma 

nova concepção da instituição e da formação: como uma 

organização mais autônoma, entendida como autonomia 

compartilhada por todos que intervém no processo educativo e 

não como descentralização competitiva, a partir do 

desenvolvimento de uma  determinada cultura de colaboração, 

imerso em um contexto profissional concreto, em relação com 
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outras instituições, suscetíveis e capazes de inovar a partir de 

processos de pesquisa e reflexão e, portanto, com a intenção de 

melhorar globalmente como instituição, modificando os 

contextos sociais, profissionais e educativos. 

O contato formal já foi realizado com a Escola, bem como com as Professoras 

Alfabetizadoras envolvidas, todas já assinaram o Termo de Consentimento e estão cientes 

da sua contribuição voluntária para esta pesquisa. Os dados das observações passaram a 

ser coletados com mais afinco a partir da segunda quinzena de março, conforme desejo e 

disponibilidade apontada pela Diretora da Escola investigada e tiveram sua conclusão em 

meados de junho.  As entrevistas ainda estão sendo elaboradas e se encontram em fase de 

andamento, começarão a ser aplicadas após o recesso escolar, mais precisamente na 

primeira quinzena de agosto. 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES:   

a escola como espaço de (re)significações das identidade docentes. 

Ser professor nunca foi uma tarefa fácil, as crescentes e mutáveis demandas 

exigem posicionamento dos nossos docentes e estes acabam sobrecarregados, com muitas 

atribuições acumuladas. Problematizar as novas demandas que se colocam aos 

professores é importante para pensarmos não só no seu trabalho mas também na sua 

formação. Podemos afirmar que:  

O professor confronta-se actualmente com dificuldades inéditas 

decorrentes sem dúvidas de mudanças quantitativas e qualitativas 

que desde de um passado não já muito recente se fazem sentir e 

de que resultou uma inadaptação do saber escolar – enraizado 

num passado académico – a uma sociedade em mutação 

profundamente diferente da sociedade anterior à guerra que 

gerou.O ritmo rápido de transformações sociais, económicas, 

políticas e culturais das sociedades contemporâneas traduz-se no 

quadro escolar pela complexidade crescente das funções 

atribuídas ao professor e pela exigência cada vez mais sentida de 

abrir a escola ao mundo e à modernidade. (FONTOURA in 

NÓVOA, 1992 p. 174) 

 Diante de tantas exigências advindas do “mundo moderno”, vislumbra-se novas 

formas de pensar a instituição educativa e seus atores sociais; uma nova cultura 

profissional e uma mudança nos posicionamentos de todos que trabalham na educação é 

emergente, e claro, uma maior valorização docente. Esses atores e sua formação, são fonte 

de estudo e ganham atenção à medida que se deseja alcançar resultados práticos e 
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eficientes na esfera educativa. Neste sentido, a discussão em torno da função docente 

ganha visibilidade e entender as especificidades do trabalho do professor são emergentes. 

O professor é o principal agente da educação, por isso, faz-se necessária e urgente 

a defesa da valorização deste. O reconhecimento da profissão é fator imprescindível para 

alcançarmos uma educação de qualidade compatível com os desafios da sociedade 

contemporânea. Dominar o conteúdo e se responsabilizar pela aprendizagem dos 

estudantes são algumas das complexas atividades em que o professor tem que demonstrar 

fazer de forma eficiente.  

 Nóvoa(1998) atenta para o papel do professor frente as reformas educativas, 

problematiza a dualidade em que vivem os nossos docentes e aponta que se, por um lado 

os professores em alguns casos tornam-se indisponíveis à mudança, tendo dificuldades e 

abandonar certas práticas tradicionais, por outro, são simultaneamente sensíveis aos 

efeitos dos modismos que invadem o território educativo.  Nóvoa (1998), acredita que a 

adesão pela moda é a pior maneira de enfrentar os debates educativos, pois traduz uma 

fuga para a frente, uma opção preguiçosa, porque falar de moda dispensa-nos de tentar 

compreender. 

Estes processos de negação e aceitação, ao qual vivenciam os docentes histórica 

e cotidianamente, deixam marcas em seu percurso profissional. Marcas estas que os 

constituem, que levam conforme aponta Dubar(1997) a um processo de “reconhecimento 

ou de confronto” diante do modo de ser professor, revelam uma identidade profissional 

que se faz e refaz ao longo da sua trajetória de vida. 

Por isso a necessidade de exaltar o professor, ele é o foco da discussão. A 

sociedade brasileira precisa valorizá-lo de forma que ele tenha orgulho de sua profissão. 

Precisamos resgatar o nosso “Ofício de Mestre” (Arroyo,2013) perdido ao longo dos 

anos, resgatar das nossas memórias o valor de ser professor. Qual a importância de se 

resgatar o nosso “Ofício”? Arroyo explica: 

O termo ofício remete a artífice, remete a um saber qualificado, 

profissional. Os ofícios se referem a um coletivo de trabalhadores 

qualificados, os mestres de um ofício que só eles sabem fazer, que 

lhes pertence, porque aprenderam seus segredos, seus saberes e 

suas artes. Uma identidade respeitada, reconhecida socialmente, 

de traços bem definidos. Os mestres de ofício carregavam o 

orgulho de sua maestria. Inquietações e vontades tão parecidas, 

tão manifestas no conjunto de lutas da categoria docente. 

(2013,p.18) 

 Trato aqui o professor numa perspectiva emancipatória como um 

profissional que não apenas aplica o conhecimento, mas é um sujeito ativo que tem 
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conhecimentos teóricos amparados pelo seu fazer que qualificam seu trabalho docente e 

dão o status de profissional da educação. Como aponta Tardif (2005) é necessário religar 

a profissionalização do ensino ao trabalho docente de forma que o professor tenha 

autoridade sobre a execução das usas tarefas e conhecimentos suficientes para sua 

realização.  

Esse processo de profissionalização ao qual passa o professor deve estar amparado 

pelo seu percurso formativo. Percurso esse que não é, e nem deve ser solitário, o mesmo 

faz parte de uma rede de significações, está inserido numa realidade pertencente à outros 

atores educativos e por isso deve ser dividido e compartilhado com os mesmos. Pensar a 

formação continuada a partir da escola e na escola permite ao docente dividir e 

compartilhar suas angústias no coletivo, junto aos seus pares dá sentido ao seu fazer e 

saber constituindo uma forma de ser alfabetizador, correspondendo as necessidades 

daquela realidade escolar em que se encontra. 

Se todo o professor, por assim ser, tem exigências árduas frente ao seu saber-fazer, 

o que dirá os professores alfabetizadores? Seu trabalho e sua relação educativa é mais 

exigente frente ao processo do ensinar e aprender. Lida com uma aprendizagem mais 

sutil, mais específica. Imprime um perfil diferente à sua prática, sua docência é mais 

exigente no que tange aos saberes teórico-metodológicos. Para alfabetizar é preciso 

conhecer a gênese da leitura e da escrita. É preciso mobilizar saberes e fazeres peculiares 

ao ato de alfabetizar.  

O Professor Alfabetizador vive todas essas mudanças e essas são intensificadas 

pelas particularidades da ação educativa de alfabetizar. Muitas das mudanças no campo 

da alfabetização estão alicerçadas em estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua 

escrita, as contribuições de Emilia Ferreiro & Ana Teberosky (1985) neste campo foram 

primordiais. Em seus estudos enfatizam que a alfabetização não é a mera codificação e 

decodificação do sistema lingüístico, mas se caracteriza como um processo ativo em que 

a criança em contato com a cultura escrita, vai aos poucos (re) construindo hipóteses sobre 

a língua escrita, até chegar à escrita convencional, como nos afirma Ferreiro (1985, p.22): 

Nossa visão atual do processo é radicalmente diferente: no lugar 

de uma criança que espera passivamente o reforço externo de uma 

resposta produzida pouco menos que ao acaso, aparece uma 

criança que procura ativamente compreender a natureza da 

linguagem que se fala à sua volta, e que, tratando de compreendê-

la, formula hipóteses, busca regularidades, coloca à prova suas 

antecipações e cria sua própria gramática (que não é simples cópia 

deformada do modelo adulto, mas sim criação original). 
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Sendo assim, o professor alfabetizador tem a função de mediar este processo, e 

propor desafios por meio de atividades planejadas com intencionalidade pedagógica. Aos 

poucos o educando faz novas descobertas e (re)constrói hipóteses. Para isso é preciso que 

este profissional esteja preparado para realizar tal tarefa, as mediações e intervenções 

realizadas pelo professor são decisivas para o avanço na alfabetização dos estudantes. Ter 

um bom suporte teórico-metodológico é primordial, este só é adquirido através de muito 

estudo, da prática da reflexividade e do engajamento coletivo. Para dar conta dessa 

complexa atividade profissional, o docente alfabetizador deve buscar cada vez mais sua 

autonomia frente à sua profissionalização, se empoderando do que lhe é inerente.  

Os professores alfabetizadores, sujeitos desta pesquisa, tiveram nestes últimos 

anos, suas trajetórias e percursos marcados por muitos destes efeitos. Estes vem passando 

por muitas adaptações frente a sua função docente, sua especificidade se reconfigurou 

com as mudanças ocorridas no cenário da alfabetização a partir do “novo” Ensino 

Fundamental de 9 (nove) Anos. Foi um cenário de muitas novidades para o professor dos 

Anos Iniciais, especificadamente para os professores alfabetizadores, era posto uma nova 

idade e um novo tempo para se alfabetizar. 

Mesmo após anos da implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos e 

todos os investimentos por parte do Governo em políticas de Formação Continuada dos 

seus professores, muito há que se qualificar. Ainda não atingimos os resultados, nem tão 

pouco a qualidade esperada. Essa, é uma caminhada que tem exigido muito estudo, 

mobilização e engajamento coletivo por parte dos atores educativos, para aos poucos se 

apropriarem das exigências contemporâneas no processo de alfabetizar letrando. 

Sabe-se que a formação inicial somente, não dá conta de tamanhas exigências 

postas ao professorado, e que refletindo individualmente não vamos chegar a lugar algum, 

portanto a formação continuada se apresenta como um caminho constante a ser seguido. 

Falo de uma alternativa de formação continuada, que atenda as subjetividades dos 

professores, que constroem e (re) constroem a identidade docente no coletivo. Defendo 

aqui, a necessidade de uma nova forma de pensar os processos de formação continuada, 

tendo a escola como lugar central.  

Entendo que a formação continuada na escola, se apresente como uma alternativa, 

não querendo descaracterizar a importância que também tem os outros espaços 

formativos oportunizados para os professores. Quando defendo a formação na escola me 

apoio nas palavras de Nóvoa (1992, p.26) quando diz que a troca de experiências e a 
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partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é 

chamado a desempenhar simultaneamente, o papel de formador e de formando. 

A “formação continuada centrada na escola” não é uma alternativa de formação 

nova no campo da Educação, conforme Imbernón(2011, p.84) ela é um modelo que surgiu 

na década de 1970 no Reino Unido por recomendações políticas que visavam dar conta 

dos escassos recursos educativos destinados a formação permanente do professorado 

naquela época, esta proposta era pautada no movimento denominado “Desenvolvimento 

curricular baseado na escola”. 

Não é um movimento novo, mas acredito ser uma excelente alternativa para as 

escolas e creio que se coloca hoje com um novo viés, visto os grandes desafios que os 

nossos professores alfabetizadores vem enfrentando ao logo destes últimos anos e 

principalmente após a implementação do Ensino Fundamental de 9(nove) Anos, que 

embora já esteja vigorando há algum tempo, ainda causa muitos estranhamentos ao nosso 

professorado do Ciclo de Alfabetização. Surge como um nova/velha alternativa que 

atenda às reais necessidades dos professores alfabetizadores. 

Com a implementação do Ensino Fundamental de 9(nove) Anos a escola mudou, 

um novo paradigma foi posto para os professores, assim a Formação continuada tem que 

mudar e seguir novos rumos (Veiga, 2012). Esta mudança é urgente, ainda mais se 

tratando dos Alfabetizadores que se viram diante de um Ciclo de Alfabetização. 

Anteriormente os professores estavam distribuídos por série, cada um tinha objetivos de 

aprendizagem para seguir muito claros, após o “Ciclo” instaurado, os professores da 1ª, 

2ª e 3ª série se depararam com um novo espaço e num novo tempo para alfabetizar. Quem 

não era alfabetizador teve que se tornar um. Sendo assim, é urgente pensar em formas, 

espaços e tempos alternativos à formação docente afim, de que dê conta das fragilidades 

vivenciadas no cotidiano escolar. 

A hipótese que levanto nesta pesquisa, evidencia a necessidade de se fortalecer 

cada vez mais as práticas de formação que surjam do/no cerne escolar, que problematizem 

questões que desafiem os próprios colegas à buscarem ações colaborativas na solução dos 

conflitos. Ainda como aponta Imbernón (2011, p.91-92), a formação centrada na escola 

transforma a instituição educacional em um lugar prioritário de formação, não é somente 

uma mudança de lugar e sim um novo paradigma de formação colaborativa entre os 

profissionais da educação. Quem delibera as necessidades e prioridades são os próprios 

professores que coletivamente elaboram estratégias práticas em relação aos problemas 

que se defrontam.  
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Não é somente transferir o local da formação, de externa para interna, e sim um 

novo modo de significar este espaço e não abandonar a ideia da escola como um espaço 

privilegiado de e para a formação continuada. Segundo Warschauer: 

Trata-se, em suma, de não só reverter à concepção da formação 

segundo o modelo da racionalidade técnica que dicotomiza o 

lugar da formação e o lugar de sua aplicação, fazendo que a 

formação se dê num vazio, mas também propor dispositivos de 

formação contínua na escola, que é cenário de experiências dos 

professores, através da criação de oportunidades de reflexão sobre 

as experiências, da organização em colegiados, em redes de 

partilhas, em Rodas, transformando a estrutura organizacional, ao 

mesmo tempo que seus atores se (trans)formam, caracterizando 

assim uma organização que aprende e muda. (2001; p. 172). 

 Nesta mesma abordagem, o autor Francisco Imbernón traz para o debate a 

urgência de se pensar os processos de formação continuada dos professores a partir da 

escola. Ele acredita que a formação centrada na escola: 

Não é apenas uma formação como um conjunto de técnicas e 

procedimentos, mas tem uma carga ideológica, valores, atitudes, 

crenças. Não é portanto, uma simples transferência física, nem 

tampouco um novo agrupamento de professores para formá-los, 

e sim um novo enfoque para redefinir os conteúdos, as estratégias, 

os protagonistas e os propósitos da formação. A formação 

centrada na escola pretende estabelecer um paradigma 

colaborativo entre os professores. (IMBÉRNÓN, 2011, p.85) 

Outros autores como Veiga(2012), atentam para o debate da questão da formação 

de professores como elemento chave no âmbito da inovação pedagógica, Veiga analisa a 

formação de professores como campo de possibilidades inovadoras, que deem conta da 

Escola atual. A autora questiona se a formação inicial e continuada oferecida aos nossos 

professores, atende realmente as necessidades do contexto social à qual as instituições de 

Educação Básica estão inseridas. Este é mais um ponto que fortalece minhas hipótese 

frente aos processos de Formação Contínua ofertados no âmbito escolar, reforça a 

necessidade de se repensar o ser e o fazer docente de forma engajada, colaborativa e 

participativa na e para a escola. 

 A escola é um local privilegiado de formação continuada de professores, é 

nela que a Educação realmente acontece, é nela que o docente tem a oportunidade de 

ampliar e consolidar os conhecimentos adquiridos na formação inicial integrando-os a 

prática e as experiências já realizadas. Suscitar o debate e (re)configurar a escola enquanto 

local legítimo de formação continuada de professores é um dos propósitos desta pesquisa. 

Essas reflexões são pautadas em estudiosos como Antonio Nóvoa (1991), que 

defende a escola como lócus de formação continuada do educador e atenta para o fato de 
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que essa perspectiva não é simples e nem ocorre espontaneamente, ela é um construção 

que só ganha vida quando passa da reflexão para a ação. 

 Imbernón (2009,2010,2011), defende a ideia de inserir o docente no processo de 

se desenvolver enquanto profissional, fazendo com que as pesquisas na escola sejam 

feitas com os professores sobre suas práticas e formação e não apenas para ou sobre os 

professores, suas práticas e formação. Essa perspectiva “com” os professores favorece o 

estabelecimento de parcerias entre os seus pares, onde o saber partilhado em interação 

com o saber do outro é transformado. Resignificando as dúvidas, os debates e as reflexões 

empreende-se novas estratégias, soluções rápidas aos dilemas latentes encorajando os 

professores à agir frente aos desafios cotidianos. 

Centrar a formação na Escola e trabalhar de forma engajada e coletiva é combater 

a “dispersão” alarmada por Nóvoa(2015), além de ser uma condição de sobrevivência da 

nossa profissão, é acreditar na ideia de regresso dos nossos professores, do “Ofício de 

Mestre”, que outrora fomos, defendido por Arroyo(2013). 

Esta perspectiva de formação continuada constituída de forma coletiva e 

colaborativa dentro da e na escola ajuda no processo de construção e reconstrução da 

identidade docente. O professor nesta ótica não é o “tarefeiro”, um “marionete 

manipulável” na mão dos ditos especialistas, ele é sujeito ativo, pensante e produtor de 

conhecimento. Este é o futuro esperado e vislumbrado por Imbernón (2010,p.78): 

(...) sim, os professores devem assumir a condição de serem 

sujeitos da formação, compartilhando seus significados, com a 

consciência de que todos somos sujeitos quando no diferenciamos 

trabalhando juntos, e desenvolvendo uma identidade profissional 

(o ser pessoal e coletivo que nos permite ser, agir e analisar o que 

fazemos), sem ser um mero instrumento nas mãos de outros. 

 O sentido do que fazem e do que são vai depender do que produzem e 

definem interna e coletivamente. Essa é a necessidade de se defender uma formação 

continuada que dê conta e atenda essas identidades docentes em suas subjetividades 

coletivas. Até que ponto os professores se reconhecem nas suas instâncias individuais e 

coletivas ao ouvir discursos de especialistas e pesquisadores em palestras e cursos de 

formação? Neste sentido, 

Defender a formação de professores através das redes de partilhas 

entre pares e na organização-escola não significa que se exclua da 

rede e conversas especialistas e pesquisadores, pois seria 

prescindir de conhecimentos fundamentais que alimentam a 

prática docente. Entretanto, é necessário que o diálogo e a 

abertura para a aprendizagem entre essas categorias profissionais 

se dêem em reciprocidade e não reproduzindo a concepção de que 
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os professores, como práticos, devem aplicar rotinas geradas 

pelos especialistas do meio científico acadêmico. 

(WARSCHAUER, 2001, p. 183) 

Arroyo (2013,p. 230) problematiza as lembranças das práticas cotidianas como 

constituintes das identidades docentes, para ele: 

Quando os mestres relatam suas lembranças, estas são um tecido 

de práticas. É nas práticas que se reconhecem sujeitos, onde se 

refletem como um espelho. Onde reconstroem sua identidade. Na 

medida em que as propostas inovadoras dão maior centralidade 

aos mestres como sujeitos da inovação escolar e curricular, maior 

destaque é dado às práticas. Partir das práticas cotidianas para 

reorientar o currículo e a escola não é propor como ideal um 

professor praticista, rotineiro, distanciado o conhecimento, (...). 

Não é desviar os professores de uma visão política. Há algo mais 

de fundo a ser respeitado professor: a procura do reencontro do 

que é constitutivo de sua identidade de mestres: saber fazer 

educação no cotidiano, o que não pode ser confundido com 

rotinas. (...). 

Ao debater sobre a identidade docente e suas reconfigurações pretendo estender a 

reflexão para além do individual e do subjetivo. Utilizando as palavras de Imbernón 

(2010, p.82), cabe  estender a reflexão para a capacidade que o sujeito tem  de ser objeto 

de si mesmo e dar sentido à experiência, integrando a novas experiências e harmonizando 

os processos, as vezes contraditórios outras vezes conflituosos, integrando ao que somos 

o que queríamos ser; entre o que fomos no passado e o que hoje somos. À este movimento 

que atribuo a ideia de reconfiguração ou reconstrução da identidade docente como latente 

nesta pesquisa, uma vez que o docente alfabetizador passa por um processo de integrar 

sentidos coletivos à sua subjetividade docente. 

Para Tardif (2014), os professores de profissão possuem saberes específicos que 

são mobilizados, utilizados e produzidos por eles em âmbito de suas tarefas cotidianas. 

Enquanto sujeitos do conhecimento, têm consciência dos saberes e dos fazeres, das 

competências e habilidades que embasam suas práticas docentes nas escolas. Saber 

docente este amparado numa identidade, que é individual, mas construída no coletivo. 

Neste sentido, reforço o desejo de buscar respostas sobre estes caminhos construídos no 

lócus da sala de aula, onde é constituído e transformado o trabalho pedagógico dos nossos 

Alfabetizadores, seus saberes e fazeres. 

O desafio está colocado, ainda há muito a se fazer frente as classes de 

alfabetização. Potencializar os docentes alfabetizadores, investindo na formação 

continuada dos mesmos colabora para que estes reconfigurem suas identidades e 

fortaleçam seus saberes e subjetividades, a fim de atingirem as necessidades latentes e o 
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status profissional que merecem. Os espaços formativos coletivos propostos dentro da 

escola são alternativas que buscam esta parceria, proporcionam um ambiente de união, 

onde os pares exercem mutuamente a prática da reflexividade na busca por uma ação 

eficiente e eficaz que modifica a vida dos discentes e consequentemente enaltece o 

profissionalismo docente. 

Algumas considerações  

Ao longo do trabalho realizado até aqui, procurei problematizar as últimas 

demandas vivenciadas pelos docentes nesta última década, mais especificadamente dos 

professores alfabetizadores, que são os sujeitos desta pesquisa. Vali-me de algumas 

experiências vivenciadas ao longo da minha trajetória docente, bem como de um aporte 

teórico bastante rico e coerente no que tange a necessidade de se repensar a formação 

continuada dos nossos professores, vislumbrando espaços e tempos alternativos que 

venham a realmente colaborar de forma crítica e prática para a formação dos professores 

e contribuam na (re) construção das identidades docentes dos mesmos de forma que seus 

saberes e fazeres compreendam as exigências contemporâneas. 

 Todavia, cabe ressaltar que este projeto se encontra em andamento, 

passando por um processo de qualificação, sendo revisado para que assim eu possa atingir 

os objetivos aqui propostos nesta pesquisa.  
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RESUMO  

O presente trabalho se propõe a demonstrar o caráter pedagógico das Histórias em Quadrinhos, 

apontando para suas características específicas e linguagem particular como elementos que 

potencializam a interação e identificação das mesmas com seus leitores. Nesta pesquisa 

problematizamos os modos como as Histórias em Quadrinhos através da cultura interpelam os 

sujeitos e como, a partir desse contato, eles se constituem. Compreendemos que o uso da cultura 

como ferramenta analítica possibilita explicar os acontecimentos e suas relações com o passado 

e com a sociedade contemporânea, por isso, nos, envolvidas pela abordagem dos Estudos 

Culturais em Educação, temos o objetivo de procurar demonstrar nesta pesquisa a forma como a 

representação sobre um determinado tipo de infância funciona como instrumento pedagógico 

capaz de ensinar lições aos sujeitos, fazendo circular modos específicos de ser criança, 

perpassando a conduta dos mesmos e marcando suas identidades. Desse modo, investigamos as 

Histórias em Quadrinhos da Turma do Snoopy, pelo fato deste artefato cultural estar na mídia a 

mais de 60 anos, e também, por ele demonstrar modos de ser criança a partir das suas 

representações, podendo em alguns momentos até ser comparado a um manual de instruções ou 

de auto-ajuda. Porém, não temos o interesse em fazer generalizações a este respeito. Apenas, 

procuramos evidenciar algo dado como natural na sociedade contemporânea –neste caso- as 

representações sobre um tipo de infância demonstrada neste artefato cultural que ensina ao mesmo 

passo em que diverte seus leitores. 

 

Palavras- Chave: Histórias em Quadrinhos. Representação. Infância. Governo. 

A fim de compreendermos o caráter pedagógico das Histórias em 

Quadrinhos137, acreditamos que seja necessário, primeiramente, demonstrar como esse 

artefato cultural veio se legitimando como fonte de pesquisa no campo da investigação 

acadêmica. Por pertencermos à área da História, optamos por lançar mão de alguns 

trabalhos realizados por outros pesquisadores que se dedicam a essa mesma tarefa que 

nós, tomando emprestado alguns de seus achados, para com eles dialogar em relação à 

pesquisa que ora apresentamos. Assim, pretendemos apresentar um entendimento mais 

                                                 
137A expressão História em Quadrinhos será substituída em alguns momentos por HQS, a fim de facilitar 

a leitura.  
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contemporâneo acerca das HQs e qual sua relevância para as pesquisas que se propõem a 

evidenciar como se constitui a sociedade em que vivemos. A vista disso concordamos 

com Lima (2014), quando menciona que: 

[...] as histórias em quadrinhos vêm conquistando cada vez mais espaço 

nas reflexões acadêmicas sobre diversas abordagens, sendo entendidas 

tanto como objetos da história quanto fontes de informações 

historiográficas. Não se trata de uma maneira tão inovadora, apenas de 

um ponderar mais crítico sobre as possibilidades de uso da mídia (p. 

1814). 

O autor argumenta que, atualmente, dispomos de inúmeros artefatos culturais 

possíveis de serem pesquisados, estando às histórias em quadrinhos entre esses artefatos 

analisados, por causa de sua aproximação com a sociedade. Lima (2014) acompanha os 

avanços nas abordagens e nos métodos relacionados à forma de produzir história sobre a 

sociedade contemporânea e expõe que a pesquisa sobre histórias em quadrinhos 

demonstra um vigoroso progresso em relação ao conhecimento e argumenta que 

“aprofundamentos teóricos e metodológicos são indispensáveis para a seguridade de sua 

aplicabilidade enquanto objeto e fonte dentro das diversas pesquisas” (LIMA, 2014, p. 

1814). O autor elabora reflexões sobre a natureza dos objetos-fonte nas histórias em 

quadrinhos, e seu trabalho consiste em “ligar os fundamentos dos tratos sobre objeto da 

história e fonte histórica com as histórias em quadrinhos e o quão plausível são seus usos 

e práticas” (LIMA, 2014, p. 1815). 

Santos e Vergueiro (2012), expõem que as histórias em quadrinhos 

começaram a aparecer nas salas de aula brasileiras a partir dos anos de 1990. Discutem 

que, apesar dos avanços conquistados pelas HQs, ainda é preciso encontrar maneiras de 

adequá-las para atender ao processo de aprendizagem. Os autores se dedicam a 

problematizar o uso apropriado desse material, a fim de discutir práticas educativas e 

possíveis caminhos para inserir as HQs no espaço educativo. 

Pinho Júnior (2015) problematiza, a forma como as HQs, através do discurso 

de Natureza, vêm contribuindo para pensarmos sobre a Educação Ambiental. Para seu 

estudo, ele selecionou HQs do personagem Chico Bento, da turma da Mônica, quadrinhos 

desenhados pelo cartunista Mauricio de Souza (entre os anos de 2009 e 2013), que fazem 

referência à Natureza. Ele evidencia a forma como esses discursos exibidos nas HQs de 

Chico Bento podem ser entendidos como uma construção cultural, ou seja, são fabricados 

a partir da demanda social, que tem por objetivo levar os seus leitores a olhar com mais 
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relevância esse campo da educação. Pinho Júnior (2015) argumenta que toda essa 

representação evidenciada nas histórias, referente ao ensinar aos sujeitos a preservação 

do meio ambiente e da natureza, só é aceita como verdadeira pelo público, porque se trata 

de um tema atual, que faz parte da ordem do discurso contemporâneo, porque de uma 

forma diferente da anterior, antes o caráter de entretenimento adulto sobre a infância 

encerrava-se nas intenções primordiais. Hoje, o consumo atrela-se ao exercício de 

constituir nos adultos, uma representação da infância. 

Sendo assim, concordamos com os autores quando eles mencionam que as 

histórias em quadrinhos são objetos-fontes historiográficos, na medida em que são 

capazes de narrar e representar os modos de vida dos sujeitos, demonstrando como eles 

constroem e reconstroem o espaço social em que vivem. Consideramos que tal artefato 

cultural captura seus leitores por meio de sua linguagem e imagem (na maioria das vezes 

coloquial) e, também, porque suas representações estão na escrita e na figura, e são 

normalmente elaboradas a partir de fatos cotidianos, propiciando que o leitor se sinta 

partícipe dessa construção. 

A pesquisa, norteada pelo campo dos Estudos Culturais (EC), tem como um 

de seus objetivos, demonstrar como as representações evidenciadas nas HQS são capazes 

de criar modos de pensar e perceber a sociedade contemporânea. De acordo com isso, 

Silva (2000) argumenta que esta abordagem surgiu referente à: 

Reação às tendências elitistas de concepção da cultura, características 

da tradição de crítica literária tal como representada pelo crítico F. R. 

Leavis. A orientação do Centre desenvolveu-se, inicialmente, como em 

contraposição à concepção leavisiana da cultura como sendo 

constituída pelas obras artísticas e literárias consideradas de excelência, 

o Centre adotou uma concepção antropológica, fundamentada na 

definição de cultura como a totalidade da experiência vivida dos grupos 

sociais (p. 55) 

Segundo o autor, essa teoria foi criada como uma forma de se opor à única 

cultura aceita socialmente, considerada como elitista. Ele argumenta que os EC são um 

campo de teorização e investigação, e tiveram sua origem a partir da fundação do Centro 

de Estudos Contemporâneos e Culturais – na Universidade de Birmingham (Inglaterra), 

em 1964– destacando que a orientação teórica do mesmo vem sofrendo, ao longo de 

várias décadas, diversas modificações, por conta das transformações ocorridas na 
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sociedade contemporânea. Sobre isso, compreendemos que as identidades na 

contemporaneidade são fabricadas por uma constante produção de significados, os quais 

colaboram na construção das representações que serão utilizadas para constituir os modos 

de ser na contemporaneidade. Silva (2013) argumenta: 

A questão da representação ocupa um lugar central na política de 

identidade. Identidades sociais e regimes de representação estão ligados 

através de um nexo íntimo e inseparável. Os diferentes regimes de 

representação funcionam como formas de conhecimento que são 

dependentes das identidades sociais daqueles grupos que os produzem 

e esses regimes, por sua vez, fazem parte do processo de criação e 

manutenção de identidades sociais. (p. 192) 

Importante ressaltar que as HQs se destinam de certa forma, a gerenciar a vida 

de seus leitores, tendo em vista que, através das representações evidenciadas nas tiras, as 

ideias e as reflexões dos personagens sobre suas ações podem influenciar seus 

telespectadores a agir de modo parecido ou até mesmo igual ao representado. Em vista 

disso, as identidades vão sendo desveladas, construídas, significadas e internalizadas 

pelos indivíduos a partir dos artefatos culturais com os quais os mesmos tem contato- no 

caso as HQS.  

Desse modo, procuramos evidenciar como a representação funciona como 

instrumento pedagógico capaz de criar identidades e enfatizamos a potencialidade que os 

artefatos culturais possuem em seduzir e fascinar os sujeitos a partir das pedagogias 

culturais que atuam na disseminação dos significados e conhecimentos na medida em que 

são essenciais para o exercício do poder, pois elas operam através de artefatos e instâncias 

da cultura produzindo, ensinando, educando e governando os sujeitos; criando e recriando 

identidades; demonstrando possibilidades de constituir vivências e aprendizagens. Desse 

modo, Andrade e Costa (2015) dissertam sobre a relevância das pedagogias culturais para 

o campo do ensino: 

[…] pedagogias culturais nos ajudam a entender os processos 

educativos de modo mais amplo, complexo e matizado, […] as 

pedagogias culturais em nossa sociedade visam a garantir que a 

aprendizagem seja contínua, não se restringindo ao tempo e aos espaços 

da escola, permanecendo atuantes em muitos lugares ao longo da vida 

(p. 61). 
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Marisa Costa e Paula Andrade (2013) apontam o papel da pedagogia na 

constituição dos sujeitos ao enfatizar que ela propicia aos indivíduos a oportunidade de 

se constituírem como pessoas, a partir do contato com a cultura. Elas destacam que “As 

pedagogias culturais têm se mostrado uma produtiva ferramenta teórica que vem 

possibilitando a articulação de várias áreas com o campo da educação” (COSTA; 

ANDRADE, 2013 p. 50) e que os Estudos Culturais e o campo da educação, por meio de 

suas análises, acabaram inserindo a pedagogia cultural “dentro de uma rede de 

significações relacionadas com cultura, política e poder” (ANDRADE; COSTA, 2015 

p. 49). Dessa maneira, encontrou-se fundamentação teórica e metodológica para explicar, 

a partir de tal conjuntura, que “o conceito de pedagogias culturais surgiu como uma 

produtiva ferramenta teórica acionada para discutir a relação entre artefatos da cultura 

e processos educativos” (ANDRADE; COSTA, 2015 p.49). 

Articulando cultura e educação, é possível reconhecer que, por meio da 

primeira, é possível também ensinar conhecimentos a fim de direcionar, conduzir e 

moldar identidades. Desse modo, segundo Costa e Andrade, “A pedagogia não é […] 

privativa das práticas escolares, religiosas e familiares. Há hoje uma proliferação e 

pluralização das pedagogias, expressão de um refinamento das artes de governar, 

regular e conduzir sujeitos” (COSTA; ANDRADE, 2013, p. 2). Segundo as autoras, as 

pedagogias culturais podem ser entendidas como: 

Uma ferramenta que permite mostrar quais e como outros espaços, para 

além da escola, produzem ações do sujeito, o subjetivam e o conduzem; 

um processo também entendido como educativo, mas cujos objetivos 

são distintos daqueles da educação promovida mediante o 

desenvolvimento de experiências curriculares na escola (ANDRADE; 

COSTA 2015, p.55). 

Assim, é possível educar e ser educado por meio de propagandas, livros, 

Histórias em Quadrinhos, novelas, redes sociais e demais espaços em que o poder é 

organizado e exercido. Segundo as autoras, as pedagogias culturais colaboram para a 

problematização acerca do modo como operam determinados artefatos da cultura na 

“constituição de sujeitos, na composição de identidades, na disseminação de práticas de 

conduta, enfim, no delineamento de formas de ser e viver na contemporaneidade” 

(ANDRADE; COSTA, 2015, p. 61). Aliás, é importante enfatizar que essas práticas de 

conduta, aprendidas nos mais diversos espaços, nos ensinam como devemos nos 

organizar, o que devemos consumir, onde devemos trabalhar, enfim, como devemos 
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proceder para nos tornarmos sujeitos competentes e importantes na cadeia hierárquica da 

sociedade.  

Neste trabalho, nos dedicamos a investigar as tiras publicadas em formato de 

livro pela editora L&PM, da Turma do Snoopy (2015). Achamos ser necessário observar 

(além das caixas de diálogo) os desenhos, as expressões dos personagens e todo o jogo 

de significado que eles apresentam ao leitor. A partir das pesquisas de Roberto Elísio dos 

Santos e Waldomiro Vergueiro (2012), concordamos com os autores, quando dissertam 

que: 

[...] a leitura de quadrinhos é complexa e não deve se restringir ao texto 

ou ao enredo; ler e perceber os recursos da linguagem, da estética e da 

narrativa das narrativas quadrinizadas amplia as significações que 

podem ser extraídas de seu conteúdo. (p. 93) 

Os autores apontam que analisar histórias em quadrinhos exige uma atenção 

detalhada em relação aos temas representados. Isto posto, de acordo com os mesmos, 

analisar histórias em quadrinhos não se resume em apenas ler balões de diálogo, sendo 

necessário, para o total entendimento da HQ, um olhar minucioso, assim como a atenção 

à linguagem e sua significação, para que a mensagem faça sentido e seja entendida pelo 

leitor. Sobre isso, Dagmar Estermann Meyer e Marlucy Alves Paraíso (2012) descrevem 

sobre como olhamos as coisas, enfatizando que: 

O olhar, como uma relação social, sobrevive na representação e, nesse 

sentido, ele é não apenas anterior a representação: ele é também seu 

contemporâneo. [...] o que nós vemos é o que aprendemos a ver no 

interior das linguagens e das representações que nos constituem (p. 36). 

Para as autoras, aprendemos desde cedo a olhar e interpretar as coisas. 

Todavia, essa interpretação só é possível a partir do constante processo de aprendizagem 

que nos submetemos: aprendemos diferentes modos para ver e interpretar o que vemos e 

esses entendimentos são subjetivos, baseando-se “no interior das linguagens e das 

representações que nos constituem” (ibidem, p. 36). Desse modo, essas interpretações 

envolvem relações de poder, pois dependem do meio em que estamos inseridos, 

abrangendo a cultura, a política e a sociedade de um modo geral. Por conta disso, 

mapeamos nosso corpus documental- uma coleção composta por quatro livros da Turma 

do Snoopy- e a partir desse mapeamento, procuramos agrupar as recorrências a fim de 

formar unidades, respectivas a categoria central.  
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Para a realização desta pesquisa, criamos: a) quatro tabelas que resultaram da 

verificação das questões que eram mais recorrentes nos exemplares; b) quatro gráficos, 

identificando a proporção em que essas representações apareceram em cada livro; c) a 

partir das quatro tabelas e seus gráficos, elaboramos uma tabela de trabalho, na qual 

pretendemos relacionar todas as questões que aparecem nas tiras, produzindo, então, a 

categoria central chamada Infância, juntamente com suas unidades, de acordo com os 

temas que mais recorrem no corpus empírico. 

Procuramos abordar a infância como uma fase da vida que delega aos sujeitos 

formas de aprendizado que visam a sua constituição. Porém, destacamos que nem sempre 

a infância se constituiu como um processo de iniciação ao mundo adulto. Sobre isso, Ariès 

(1981) argumenta que, este cuidado com a infância o qual compartilhamos hoje se iniciou 

no final do século XVII e que, anterior a isso, as crianças não eram reconhecidas como 

sujeitos com peculiaridades e maneiras próprias de vida. Eram, segundo o autor, vistas 

como adultos em miniatura, uma vez que desempenhavam funções iguais às dos maiores, 

tendo obrigações de trabalhar, cuidar da casa e dos irmãos menores. 

Porém, de acordo com Elisabeth Badinter (1985), a partir de pesquisas 

demográficas da época (no início do século XVIII), a França começa a compreender a 

importância das crianças para dar continuidade às conquistas francesas relacionadas à 

economia, ao território e ao poderio militar. Essa pesquisa levou o Estado a acreditar que 

a França, em um dado momento, poderia deixar de existir, pois as crianças não 

alcançavam a fase adulta. Desde então, as autoridades da época passaram a conscientizar 

e ensinar os sujeitos a cuidar das crianças, levando em consideração sua importância 

social. 

Nesse viés, a infância – que era concebida apenas como uma fase que 

abarcava transformações biológicas – com o passar do tempo passou também a ser 

reconhecida como um produto cultural que, passando de geração em geração, se tornou 

histórico e social, adquirindo, assim, um significado relacionado a uma fase de iniciação 

ao mundo adulto, devido ao interesse do Estado em criar indivíduos capazes de trabalhar 

em prol da primazia do mesmo, assim como protegê-lo de invasores. Nessa direção, a 

infância passou a ser concebida como uma espécie de treinamento capaz de preparar os 

sujeitos para a vida adulta, tendo como objetivo servir ao Estado. Para Badinter (1985), 

ocorre que: 
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Ao lado das preocupações humanitárias desses grandes funcionários do 

Estado, existe um real interesse dos economistas pela produção em 

geral. [...] A verdade é que a criança, especialmente em fins do século 

XVIII, adquire um valor mercantil. Percebe-se que ela é, 

potencialmente, uma riqueza econômica. (BADINTER, 1985, p. 153). 

A autora acrescenta que esse novo modo do Estado pensar a infância estava 

aliado principalmente a questões econômicas e militares, passando, em seguida, a 

expandir a ideia cunhada pelo Iluminismo (liberdade e felicidade). A partir de então, é 

difundido o conhecimento sobre o amor, o cuidado com as crianças, idosos, cônjuges, 

etc., demarcando, dessa forma, a era da razão. Em vista disso, a partir de 1950, a infância 

começa a se transformar em algo parecido com o que vemos hoje e, por conta dessas 

diversas mudanças culturais ocorridas, a sociedade acabou sendo modificada, passando 

(a partir da cultura) a enxergar a infância como uma fase em que as crianças devem ser 

ensinadas, educadas e cuidadas para que assim possam se tornar sujeitos autônomos, 

capazes de produzir conhecimento. Para Bujes (2010), essas transformações ocorridas na 

forma de como os sujeitos se constituem a partir da cultura só são possíveis após a virada 

lingüística, que foi a “[...] responsável por esse modo de conceber a linguagem, 

mostrando o papel fundamental que esta desempenha na instituição dos sentidos que 

damos as(sic)coisas do mundo” (BUJES, 2010, p. 20). Para a autora, os significados que 

damos às coisas não são imutáveis, mas produzidos pelos sujeitos a datar do período 

histórico em que estes estão inseridos e do modo como estão imersos na cultura. 

Para este trabalho selecionamos a unidade I, chamada: Uma análise sobre a 

representação da infância: Construindo o amanhã - Um estágio de iniciação ao mundo 

das emoções, onde procuramos demonstrar levando em conta esses processos que 

envolvem a cultura (juntamente com a forma) e como os indivíduos se apropriam das 

representações formando suas identidades. Para analisar o material partimos da analise 

semiótica a qual considera segundo Barthes (1971):  

O objetivo da pesquisa semiótica é reconstituir o funcionamento dos 

sistemas de significação da língua, segundo o próprio projeto de 

qualquer atividade [...], que é reconstruir um simulacro dos objetos 

observados. (BARTHES, 1971, p. 103) 

Porém, não nos atemos apenas aos simulacros expostos no material, 

investigando também as manifestações culturais exaltadas no artefato, o qual evidencia 

marcas da contemporaneidade, procurando desta forma demonstrar como as 
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representações que de acordo com Santi (2008) “é parte essencial do processo pelo qual 

o significado é produzido e intercambiado entre os membros de uma cultura” (p.4). No 

caso da Turma dos Peanuts, cada personagem traz consigo determinados traços que vão, 

ao longo da narrativa, criando certa identidade para aquele sujeito ali representado, 

constituindo desta forma um determinado tipo de infância.  

Para este trabalho apresentamos uma tira a qual demonstra essa fabricação de 

um determinado tipo de infância na contemporaneidade. 

 

Medicalização Infantil138 

Nesta tira Charlie Brown esta frustrado em relação ao beisebol- esporte que atua 

como treinador- O garoto nesta história esta preocupado em relação ao seu desempenho 

na área e por isso, passa a enxergar uma bola de beisebol em tudo que vê. O menino 

comenta com seu amigo Linus que tudo que ele vê se parece com uma bola de beisebol e 

que inclusive sua cabeça não para de coçar, o que sugere que possa ser alguma alergia. 

Linus pede para que Charlie vire de costas para que ele possa verificar o que se passa e, 

no momento em que Charlie o faz, o leitor percebe que a cabeça do menino também se 

parece com uma bola de beisebol.  

A história tem fundo humorístico, mas representa, ao mesmo tempo, a aflição 

e o incômodo sofrido pelo garotinho, e faz com que o leitor se surpreenda com o problema 

(que Charlie tentará resolver ao longo das tiras). Neste cenário, os gestos e expressões de 

Linus (que representa estar seriamente preocupado com o desenho de uma bola de 

beisebol na cabeça do amigo) fazem com que ele - que também participa do time de 

beisebol-oriente o menino Charlie a procurar um pediatra. Esta representação de “doença” 

do personagem atrelada à fonte da cura, qual seja, o saber médico, aponta para um 

                                                 
138SCHUTZ, 2015, p.95 
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processo mais recente sob o qual a infância vem passando. Com isso, estamos nos 

referindo à medicalização das crianças. Sobre isso, Bujes (2010) explica: 

Outras instâncias concorrem igualmente para regrar as relações 

adulto/criança: os agentes de uma medicina social nascente, com a 

família colaborando para esta medicalização, um aparato legal e 

judiciário (com uma organização do tipo policial). As disciplinas 

concorrem para um processo de individualização que distingue cada 

pessoa por suas marcas, suas medidas, seus sinais próprios. 

Individualização esta que, ao mesmo tempo, possibilita sua comparação 

com os demais. É este jogo que coloca em confronto o indivíduo e o 

grupo, que permitirá ordenar, seriar, classificar, enfim, normalizar. 

Individualização e totalização, duas estratégias de composição do 

singular (o corpo individual) e do plural (o corpo social). (2010, p. 167). 

 

Em vista disso, as angústias, temores e aflições dos sujeitos infantis, por vezes 

acabam tratadas pelos pais e pela escola como “caso clínico”, o que vemos internalizado 

no seu amigo Linus que, diante da inesperada visão de uma bola de beisebol, logo 

recomenda ajuda médica a Charlie Brown. Esse tipo de tratamento dado às questões mais 

enigmáticas do pensamento infantil coloca sob o saber médico certo estatuto de verdade, 

remetendo ao diagnóstico médico a sentença do que supostamente se passa com a criança.  

Os gestos de Charlie Brown demonstram angústia ou desalento, os balões 

vazios em cima da sua cabeça também se referem a “pensamentos vazios”, ou seja, o 

menino já não sabe mais no que pensar sobre o seu dilema. Os dois traços ao lado da 

cabeça de Charlie Brown “[...] permitem-nos interpretar que está tremendo ou se 

sacudindo, em situação de desespero ou algo que remeta à aflição” (RAMOS; BUFFON, 

2014, p. 11). Conclui-se, somando a expressão facial do personagem aos traços e ao que 

está escrito no balão, que Charlie está bastante aflito com sua atual condição. 

A escolha da cor de fundo nesta cena também foi algo pensado pelo 

cartunista, pois, segundo McCloud (1995), “Em preto e branco, as ideias por trás da arte 

são comunicadas de maneira mais direta. O significado transcende a forma” (p. 192). 

Por isso, o cartunista optou por um tom de azul mais claro, quase um branco, na intenção 

de deixar o diálogo realizado pelos personagens mais direto e objetivo, diminuindo a 

dispersão ocasionada pela intensidade dos tons mais fortes, os quais poderiam desprender 

o leitor do enredo da história, causando prejuízos ao seu entendimento, por fim 

percebemos que a tira demonstra um determinado tipo de infância que vem se 
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constituindo na contemporaneidade, moldando desta forma sujeitos orientados a procurar 

ajuda medica em casos os quais não saibam a resposta, atrelando desta forma o saber 

cientifico a resposta verdadeira para resolver as questões pessoais dos sujeitos. 

A partir da analise do material observamos o quanto este artefato cultural intenta 

em governar os sujeitos leitores, agindo de certa forma como um manual de auto- ajuda, 

ensinando lições sobre como os sujeitos devem conduzir suas identidades a respeito de 

assuntos relacionados à sociedade contemporânea. Demonstrando a partir de seus 

personagens um determinado modo de ser sujeito. 

Ao questionar como os indivíduos, são conhecidos e apresentados nessas 

histórias, supondo que assim estejam sendo constituídos, concordamos que o conhecer e 

o representar não são processos separáveis. As histórias expressam significados social e 

culturalmente construídos, que de acordo com Silva (2002), “buscam influenciar e 

modificar as pessoas” (P. 136), procurando fabricar identidades de acordo com o que é 

aceito pelo espaço social, procurando produzir efeitos nos sujeitos, indicando segundo 

ROSE (1998), que “Nossas personalidades, subjetividades e “relacionamentos” não são 

questões privadas [...] Ao contrário, elas são intensivamente governadas.” (P.30), pois 

nomeiam, posicionam e prescrevem, indicando estratégias, modos de agir e formas cada 

vez mais efetivas para conduzir a vida dos sujeitos. 

Desse modo, quando os sujeitos estão sendo constituídos pelas representações 

que lhes são apresentadas, logo, acreditam estarem fazendo escolhas, porém, suas 

escolhas já estão pré-definidas pelos sistemas que envolvem relações de poder. Nesse 

sentido, Deleuze (1992), alerta para o fato de estarmos nos constituindo sujeitos 

acostumados a ser controlados e governados continuamente. Quanto a esse governo, 

Rabinow e Rose (2006) apresentam o diagrama proposto por Foucault, que permite 

explicar as transformações sofridas na sociedade desde o século XII até o XIX:  

[...] um pólo (sic) do biopoder foca em uma anatomopolítica do corpo 

humano, buscando maximizar suas forças e integrá-lo em sistemas 

eficientes. O segundo pólo (sic) consiste em controles reguladores, uma 

biopolítica da população, enfocando nas espécies do corpo, [...] 

imbuído com os mecanismos da vida: nascimento, morbidade, 

mortalidade, longevidade (RABINOW; ROSE, 2006, p. 28). 

 

Os autores explicam que o filosofo afirmava que essa tecnologia biopolar 

poderia influenciar na vida dos sujeitos de forma totalizante, e que esse diagrama foi 
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constituído a partir de um encadeamento de tecnologias de poder, capazes de criar novas 

disputas políticas e requerendo direitos referentes ao controle da vida, do corpo e demais 

cuidados individuais. 

Neste nível [...] o conceito de “biopoder” serve para trazer à tona um 

campo composto por tentativas mais ou menos racionalizadas de 

intervir sobre as características vitais da existência humana. As 

características vitais dos seres humanos, seres viventes que nascem, 

crescem, habitam um corpo que pode ser treinado e aumentado, e por 

fim adoecem e morrem. E as características vitais das coletividades ou 

populações compostas de tais seres viventes. E, enquanto Foucault é de 

algum modo impreciso em seu uso dos termos no campo do biopoder, 

podemos usar o termo “biopolítica” para abarcar todas as estratégias 

específicas e contestações sobre as problematizações da vitalidade 

humana coletiva, morbidade e mortalidade, sobre as formas de 

conhecimento, regimes de autoridade e práticas de intervenção que são 

desejáveis, legítimas e eficazes (RABINOW; ROSE, 2006, p. 28). 

 

Sendo assim, o conceito de biopolítica abarca, de forma mais geral, essas 

relações de poder exercidas em todos os âmbitos da sociedade e que lutam contra essas 

tecnologias poderosas que almejam governar os indivíduos a partir dos espaços sociais, 

culturais e principalmente políticos, pois é através desses espaços que essas tecnologias 

são disseminadas e internalizadas como conhecimento capaz de moldar padrões estéticos, 

aos quais os indivíduos tenham que se enquadrar. Segundo Silva (2005): 

Do ponto de vista pedagógico e cultural, não se trata simplesmente de 

informação ou entretenimento: trata-se, em ambos os casos, de formas 

de conhecimento que influenciarão o comportamento das pessoas de 

maneiras cruciais e até vitais. (p. 140). 

Contudo, não importa se o artefato é um objeto utilizado pelo currículo 

escolar ou pela mídia, se é produzido com a intenção de educar ou se é simplesmente para 

entreter, pois, à medida que ele ganha o mercado, seus enunciados passam a estar na 

ordem do discurso, ou seja, na ordem do que é visto ouvido e significado pela sociedade, 

influenciando, dessa maneira, os sujeitos a conduzirem suas condutas a partir do que está 

em voga na contemporaneidade. Por isso, analisar esse produto de caráter cultural e 
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pedagógico possibilita apresentar como se dão as relações de poder na sociedade 

contemporânea. Segundo Lima (2014). 

Os objetos são os vestígios do passado passíveis de manuseio mais 

direto e proximidade para o inquérito. As histórias em quadrinhos 

confortavelmente são inseridas nessa categoria, pois são registros 

diretos ou indiretos de discursos e valores, representam diversos 

imaginários das realidades sociais e culturais que propõem narrar 

entre textos e imagens. Produtos de um mercado com vivacidade 

carregam facilmente uma biblioteca e somam imensuráveis conjuntos 

de obras, de autores, artistas, produtores, etc. Fazem isso com 

intensidade maior que outras mídias da Indústria Cultural, como o 

cinema e a televisão, pois possuem semelhança com jornais e novelas 

(p. 9) 

De acordo com o autor, as Histórias em Quadrinhos atingem um público 

superior ou igual ao jornal e às novelas, possibilitando um alcance maior sobre os sujeitos, 

promovendo a disseminação de ensinamentos e objetivando ensinar os sujeitos a viver 

em sociedade, aceitando desse modo que suas identidades sejam fabricadas e que suas 

vidas sejam governadas de forma sedutora, discretamente agindo como se esse governo 

fosse algo natural. 
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Resumo: 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa, que vem sendo realizada no 

âmbito do curso de Mestrado em Educação do PPGEDU/FURG sobre indícios de 

coexistências entre a Língua Crioula Cabo-Verdiana (materna) e a Língua Portuguesa 

(oficial) em um contexto de sala de aula de crianças em processo de alfabetização de uma 

escola de Ensino Básico de Cabo Verde. Para isso, a pesquisa é desenvolvida a partir de 

uma abordagem qualitativa e metodologia de análise de documentos, como cadernos 

escolares, livros didáticos, fotos, vídeos e entrevistas com professores. A coleta dos dados 

está sendo realizada inicialmente por meio de documentos oficiais e bibliografia que 

possibilite ir construindo o contexto histórico de Cabo Verde, seguindo a perspectiva dos 

teóricos que embasam os estudos sobre o uso das línguas crioula cabo-verdiana e 

portuguesa em Cabo Verde sendo eles: História Geral de Cabo Verde (1991) e Barros 

(1939), bem como autores do campo da alfabetização Soares (2009), entre outros. Até o 

momento é possível afirmar que na escola a língua que predomina tanto na escrita como 

na interação oral em sala de aula é a Língua Portuguesa, contudo alguns indícios são 

identificáveis em relação ao uso da Língua Crioulo pelas crianças em outros espaços da 

escola, tais como o recreio.   

Palavras-chave: Língua Portuguesa; Língua Crioula cabo-verdiana; Diglossia; leitura e 

escrita. 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo é um recorte da pesquisa que está em andamento, desenvolvida 

para elaborar a dissertação de Mestrado em Educação PPGEDU/FURG que tem como 

tema as línguas, crioulo cabo-verdiana (LCCv) e portuguesa (LP) em um contexto escolar 

de Cabo Verde. 

O interesse pela temática surgiu no ano de 2015, próximo de iniciar o 7º semestre 

do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande- FURG, no qual participei 

do “Projeto de cooperação internacional Brasil-Cabo Verde para formação de 

profissionais em ciências, matemáticas e tecnologias”139. Como bolsista, fui a Cabo Verde 

                                                 
139 Este projeto contou com apoio financeiro da CAPES, edital CAPES/AULP 2013.  O referido projeto foi 

coordenado pela Professora Drª GionaraTauchen e parte dele desenvolvido na Universidade de Cabo Verde, 
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nos meses de março e abril de 2015, mais especificamente à cidade de Praia, capital do 

país.  

Nesse período, além das ações que fizeram parte do plano de trabalho do projeto, 

tive a possibilidade de conhecer algumas práticas escolares voltadas para a alfabetização 

que eram desenvolvidas no primeiro e no segundo ano de uma escola de Educação Básica 

na referida cidade. Após os trâmites burocráticos para minha inserção na escola, comecei 

a realizar observações com quatro turmas em processo de alfabetização. 

Durante esse período houve a possibilidade de coletar e produzir dados para uma 

possível pesquisa acadêmica e em contato com as turmas dos primeiros e segundos anos 

do Ensino Fundamental, ocorreu-me solicitar aos alunos alguns cadernos para levar ao 

Brasil. Para minha surpresa, recebi 15 cadernos gentilmente doados pelos alunos, os quais 

compuseram a bagagem trazida de Cabo Verde, juntamente com outros materiais, tais 

como, vídeos que produzi de situações de sala de aula, fotografias, livros didáticos, um 

diário de campo com escritas a partir das observações 

No entanto, foi a partir dos cadernos escolares que busquei conhecer sobre 

pesquisas que vinham sendo realizadas a partir desse suporte Desse modo, fiz um 

levantamento das produções acadêmicas que tinham cadernos escolares como objeto e/ou 

fonte de pesquisa, a fim de mapear o que vinha sendo pesquisado nessa perspectiva. 

 Esse levantamento resultou no Trabalho de Conclusão de Curso defendido em 

2015 na Universidade Federal do Rio Grande- FURG, como um dos requisitos para 

obtenção do título de Pedagoga. Este trabalho, intitulado “Cadernos Escolares como fonte 

e/ou objeto de investigação: o que revelam as pesquisas?” foi orientado pela professora 

Drª Gabriela Nogueira, sendo que no ano seguinte uma prévia dele foi apresentada em 

formato de artigo na Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da 

Educação (ASPHE140). 

Através da pesquisa realizada para este trabalho identifiquei que os cadernos 

escolares de alunos, em processo inicial de aprendizagem da leitura e da escrita, 

possibilitam investigações tanto no campo da Alfabetização como no da História da 

Educação, além disso, conheci autores que se dedicam a essa temática bem como os 

referenciais teóricos utilizados. 

                                                 
modalidade de Graduação Sanduíche, no âmbito do Programa Pró-Mobilidade Internacional - 

CAPES/AULP. 
140 Os anais do 21º encontro da ASPHE encontram-se disponíveis em: 

<http://asphers.blogspot.com.br/2016/08/21-encontro-da-asphe-caxias-do-sul-2015.html>. 

http://asphers.blogspot.com.br/2016/08/21-encontro-da-asphe-caxias-do-sul-2015.html
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Entendendo a potencialidade do material que trouxe da experiência vivenciada 

em Cabo Verde e também meu interesse no campo da Alfabetização e Letramento,  

participei em 2015 do processo seletivo para cursar o mestrado em Educação, no 

Programa de Pós-graduação em Educação na Universidade Federal do Rio Grande- 

FURG na linha de pesquisa “Espaços e Tempos Educativos” apresentando o projeto: 

“Indícios de Alfabetização em Cadernos Escolares: um estudo comparativo entre Brasil 

e Cabo Verde”  

Ao longo do primeiro ano do mestrado, fui reorganizando o projeto de pesquisa 

inicial e após a qualificação e algumas modificações proponho, neste momento do estudo, 

investigar sobre os indícios de coexistências entre a Língua Crioula Cabo-Verdiana 

(materna) e a Língua Portuguesa (oficial) em um contexto de sala de aula de crianças em 

processo de alfabetização de uma escola de Ensino Básico de cabo Verde.  

 Para tal, faz-se necessário contextualizar Cabo Verde desde o período do 

descobrimento até a atualidade, a fim de mostrar como surge e como se encontra a 

situação linguística do país. Assim, como apresentar a metodologia e os referenciais 

utilizados na pesquisa. Por isso, apresento a seguir, os referenciais utilizados  que estão 

embasando esta investigação, a metodologia adotada na pesquisa e a constituição de Cabo 

Verde.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Entendo que a opção metodológica alinhada ao objetivo da pesquisa e ao 

referencial teórico é fundamental para que o pesquisador possa responder ou compreender 

as questões que se propõe investigar (SILVA, et al., 2009). Por isso, a abordagem 

assumida para essa pesquisa é de cunho qualitativo, pois é nessa perspectiva que a 

investigação vem se constituindo, uma vez que “pretende aprofundar a compreensão dos 

fenômenos que investiga a partir de uma análise rigorosa e criteriosa desse tipo de 

informação, isto é, não pretende testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final 

da pesquisa; a intenção é a compreensão” (MORAES, 2003, p.191). 

Desse modo, considero que a pesquisa documental é uma opção dentro da uma 

abordagem qualitativa de pesquisa, uma vez que os materiais, já anunciados, podem ser 

vistos como documentos a serem investigados, pois são de “[...] natureza diversa, que 

ainda não receberam tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados buscando-se 

novas e/ou interpretações complementares [...]” (GODOY, 1995, p. 21). Levando em 
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consideração a relevância do referencial teórico como base de sustentação não somente 

para a pesquisa documental, mas também para esta, trago discussões de teóricos em 

diferentes momentos do artigo. 

Neste momento, apresento um panorama da constituição de Cabo Verde desde sua 

descoberta até a atualidade, considerando a importância de contextualizar historicamente 

o país no qual esta pesquisa teve início. Nele serão abordados aspectos geográficos e 

climáticos, políticos, sócio culturais, educacionais, bem como a língua cabo-verdiana, que 

trago como uma herança sócio cultural, uma vez que a percebo como característica da 

identidade cabo-verdiana. 

Utilizo como fonte para essa investigação, o material produzido por Amaral, 

Domingues, Silva e Baleno, coordenado por Albuquerque e Emília, denominado História 

Geral de Cabo Verde volume I (1991). Além desses, apresento dados do trabalho de 

Barros (1939), com a edição de número 56, dos cadernos coloniais que embora tenham 

convergências entre si, são importantes para a reconstrução da História de Cabo verde. 

Para contribuir acerca da língua cabo-verdiana, das questões políticas, sociais e 

educacionais de Cabo Verde, foi possível localizar as dissertações de mestrado de Lima 

(2007), Rodrigues (2010) e os artigos de Madeira (2013), Vilela (2005), Lang (1999), 

Carreira (1982), Instituto de Linguística Teórica e Computacional (2007), Bahbah (2014) 

Semedo, Martins e Gomes (2015). 

Conhecer sua localização geográfica e climática é importante porque em algum 

momento da história, essas questões influenciaram no povoamento desse território por 

europeus e africanos e, consequentemente, contribuíram na constituição do sistema 

econômico, político, social e cultural do país. 

A escolha pelos materiais que guiarão neste estudo justifica-se, por terem sido 

elaborados por escritores em sua maioria cabo-verdianos e portugueses que residem no 

país. Uma informação a destacar, é que os autores consultados, nem sempre apresentam 

uma mesma perspectiva acerca das informações sobre os fatos históricos. Percebi durante 

as leituras, diferentes posições e em alguns casos, até mesmo, contradições entre os 

documentos estudados, como, por exemplo: divergência em relação aos descobridores do 

arquipélago, a data do descobrimento, a primeira ilha a ser descoberta e também uma 

possível habitação de outros povos africanos anterior à chegada dos portugueses.  

No entanto, não é meu propósito aprofundar o estudo em relação às divergências 

apontadas nos materiais e documentos históricos utilizados para contar a História do 

arquipélago. A intenção é apresentar por intermédio de pesquisadores que se empenharam 
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em remontar esses momentos históricos, o modo como Cabo Verde foi descoberto e 

constituído como país. 

Segundo a História Geral de Cabo Verde (1991), a República de Cabo Verde, 

nome dado ao país, constituído por dez ilhas e algumas ilhotas de origem vulcânica em 

sua maioria montanhosas, compreende uma área de 4033,37 km2. Está situada na Zona 

tropical do Atlântico Norte, a uma distância aproximada de 450 a 500 km da costa 

ocidental africana.  

O arquipélago é dividido em dois grupos definidos pelas características dos ventos 

alísios que chegam do continente africano, denominados de Barlavento e Sotavento141. 

Integram o grupo de Barlavento, as ilhas Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia (não 

habitada), São Nicolau, Boa vista e Sal. Fazem parte do grupo Sotavento as ilhas Maio, 

Santiago, Fogo e Brava.  

Ainda de acordo com a História Geral de Cabo Verde (1991), devido à posição 

geográfica, Cabo verde compõe o grupo de países que fazem parte do Sahel142, definidos 

pelo clima quente e seco, sendo caracterizado como: “tempo das brisas” e “tempo das 

águas”. O primeiro é marcado pela estação seca decorrente nos meses de dezembro a 

junho e o segundo também conhecido como estação das chuvas que irregularmente se dá 

nos meses de agosto a outubro, sendo a chuva o elemento que define as duas estações. 

As condições climáticas acabam desfavorecendo as riquezas naturais e definem 

assim, o caráter físico e humano do arquipélago que apresentam contínuos desafios. E 

nesse contexto que Cabo Verde foi descoberta. Durante as navegações portuguesas, entre 

os anos de 1460 e 1462 por António da Noli e Diogo Gomes. 

Os estudos sugerem que as primeiras ilhas foram descobertas em 1º de maio de 

1460 e, dentre essas ilhas, destaco a ilha de Santiago, pois lá se deu o início do 

povoamento que começou em 1462 e mais tarde foi elevada ao título de Vila da Ribeira 

Grande (atual Cidade Velha). Assim que as ilhas foram doadas ao príncipe português D. 

Fernando em 1460, iniciou-se o processo de povoamento.  

No entanto, para a História Geral de Cabo Verde (1991) e Barros (1939), o 

povoamento não se deu da forma esperada, pois os possíveis colonos não tinham interesse 

                                                 
141Barlavento e Sotavento assim são denominados pela direção dos ventos dominantes que vão de encontro 

entre si. 

142Sahel é um grupo de países africanos que em virtude da posição geográfica apresentam características 

semelhantes em relação ao clima que é árido e semiárido. 
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em um ambiente que não potencializasse a agricultura e a pecuária. Contudo, a fim de 

explorar as terras recebidas, mas sem sucesso em relação a uma “migração espontânea”, 

após cinco anos, António da Noli percebeu a necessidade em conceder “benefícios “de 

forma que a migração acontecesse.  

Reconhecendo o mercantilismo como uma prática comercial muito lucrativa, 

António da Noli encontrou na posição geográfica do arquipélago a forma de atrair 

povoadores, ou seja, ao mesmo tempo em que o clima não contribuía para o povoamento, 

a questão geográfica acaba favorecendo o comércio de produtos e escravos, pois o 

arquipélago está localizado entre os continentes da América, Europa e África, sendo 

Santiago uma ilha importante nesse mercado. 

E a partir desse consentimento, por intermédio da Carta Régia de 1466, os 

moradores poderiam ir em diferentes partes da Guiné comercializar escravos, além de 

isenções fiscais. Estes benefícios foram concedidos apenas para estimular a migração e 

por isso, acontece o povoamento de Cabo Verde constituído principalmente de homens 

brancos europeus e negros escravos. Essa questão acaba por definir a constituição de uma 

nova raça. Com isso, quero dizer que havendo poucas mulheres brancas no arquipélago, 

os senhores acabavam se relacionando com as escravas, contribuindo para o nascimento 

de uma sociedade mestiça, isto é: 

[...] Privados de parceiros sexuais da mesma raça, o branco teve que recorrer à 

escrava negra, quer para encontros furtivos e fugazes, sem o estabelecimento 

de laços mais estreitos, quer também para estabelecer família, onde as relações 

seriam já mais duradouras e estáveis. (HISTÓRIA GERAL DE CABO 

VERDE,1991, p. 175). 

Desse encontro nasce o mestiço ou, crioulo cabo-verdiano143 que passa a ser a raça 

predominante no arquipélago. Em sua constituição, o crioulo se confronta com duas 

vertentes culturais, isto é, uma européia, na qual os portugueses marcam sua hegemonia 

frente aos outros europeus e, uma africana, porém oprimida pela portuguesa.  

Sobre isso, Bhabha (2014, p. 23), diz que a “[...] passagem intersticial entre 

identificações fixas abre a possibilidade de um hibridismo cultural que acolhe a diferença 

sem uma hierarquia suposta ou imposta”, criando significados e passando por um 

processo de construção cultural e de identidade que inicialmente vai se dividir entre a 

cultura européia e a cultura africana. 

                                                 
143No século XVI, usava-se a palavra crioulo (originalmente, “pequena cria”) para designar os escravos 

que se criavam nas terras descobertas e ocupadas pelos portugueses. Disponível em: 

<http://area.dge.mec.pt/gramatica/pdf_texto-narrativo_quadro-geral.pdf>. Acesso em: 10 de mai/2017. 

http://area.dge.mec.pt/gramatica/pdf_texto-narrativo_quadro-geral.pdf
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Segundo a História Geral de Cabo Verde (1991), as dificuldades em manter 

algumas práticas culturais eram grandes, devido a fatores como o clima. Por exemplo, os 

hábitos culinários portugueses, uma vez que nem sempre conseguiam importar as iguarias 

utilizadas em suas receitas e, não podendo cultivá-las em solo cabo-verdiano, 

impossibilitava a reprodução exata de suas receitas.  

Além disso, a preparação das refeições portuguesas era realizada por mulheres 

africanas, uma vez que boa parte dos homens que povoaram Cabo Verde vinham sem 

suas esposas. Dessa maneira, as receitas acabavam sendo modificadas e os portugueses 

se adaptando a culinária que teve grande influência africana. 

 E assim como a culinária, muitas outras práticas culturais tanto portuguesas 

quanto africanas foram modificadas, fazendo com que antigos hábitos fossem adaptados 

e até mesmo novas práticas construídas, nascendo então, a cultura cabo-verdiana, uma 

nova identidade que se construiu na tentativa de manter os costumes e práticas de ambas 

raças a partir de diferentes culturas. 

No entanto, o modelo de sociedade predominante era europeu e escravocrata e, a Ilha 

de Santiago passou a receber uma quantidade significativa de escravos que vinham de 

diferentes partes da África e eram destinados na sua maioria para o trabalho nas lavouras 

de algodão; preparados para servirem aos seus donos, prestando serviços domésticos ou 

ainda exportados para a Europa e América após a domesticação. Talvez esse último fator 

seja um dos motivos pelo qual a maioria desses escravos permaneciam pouco tempo na 

Ilha de Santiago. 

 No entanto, dos negros que fizeram parte do povoamento de Cabo Verde, não eram 

somente escravos, haviam também, negros livres que participaram do processo de 

povoamento do arquipélago que juntamente com os escravos oriundos da costa ocidental 

da África possibilitaram o surgimento de diferentes línguas africanas. Da mesma forma, 

aconteceu com os portugueses que vindos de diferentes regiões de Portugal e das ilhas 

próximas possuíam dialetos distintos. Com isso, a comunicação se tornava muito difícil, 

pois os portugueses se entendiam muito pouco entre si, devido aos diferentes dialetos, e 

o mesmo acontecia com os negros.  

Em se tratado da comunicação entre portugueses e negros a situação se tornava 

mais delicada, pois resistir à imposição da língua Portuguesa significava, não assumir a 

condição de dominados, contudo, a comunicação se fazia necessária. A partir disso, surge 

então, uma outra possibilidade de comunicação, abrindo espaço para o surgimento da 

língua crioula cabo-verdiana.  
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“[...] é frequente encontrarmos a designação da língua materna dos cabo-

verdianos como “crioulo”, designação utilizada pelos próprios locutores e a 

expressão “língua cabo-verdiana”, utilizada com menos frequência, mas 

ultimamente mais empregue. Nós usaremos a expressão língua cabo-verdiana 

para evitarmos qualquer mal-entendido em relação às outras línguas 

designadas crioulas (LIMA, 2007, p. 12). 

Segundo o Projecto Diversidade Linguística na Escola Portuguesa (2007)144, a 

denominação “crioulo” possui em sua origem um caráter histórico e linguístico. O caráter 

histórico já foi mencionado anteriormente, quando designada para explicar sua origem, 

mas além de ser destinada aos escravos criados em Cabo Verde, o “termo estendeu-se, 

depois, a todos os “naturais” dessas terras, nelas nascidos, e, finalmente, passou a designar 

também as línguas por eles faladas”. 

Diz-se, ainda, que uma língua é um crioulo quando surge em condições 

sociolinguísticas muito especiais que obrigam à coexistência, numa 

comunidade relativamente estável, de falantes de línguas maternas diferentes 

que não se entendem mutuamente mas que, para sobreviverem, necessitam 

urgentemente se comunicar. Nestas condições, a língua adoptada pela 

comunidade é, por razões sociais, a do grupo dominante que em geral é muito 

inferior, em número, ao dos falantes das outras línguas maternas (PROJECTO 

DIVERSIDADE LINGUÍSTICA NA ESCOLA PORTUGUESA. 2007, p. 1). 

João Lopes Filho (1997, p. 14), acrescenta que pelo fato do “ [...] colonizador não 

ter conseguido impor a sua língua no seu relacionamento com o escravo nos primórdios 

do povoamento, aconteceu um processo de aproximação através da utilização comum, 

embora limitada, de versões simplificadas de ambas as línguas”. 

Contudo, isso foi possível somente pelo fato das línguas dos colonizadores e dos 

africanos não terem força suficiente para serem impostas de maneira exclusiva e, isso se 

deu por fatores como: o pequeno número de brancos, se comparado ao grande número de 

escravos; a falta de escolarização dos portugueses, dificultando a imposição da língua 

portuguesa. Em relação ao impedimento da imposição da língua africana é possível 

destacar o tempo de permanência dos escravos na ilha que era pequeno e a diversidade 

linguística entre eles próprios. 

Assim, de acordo com Rodrigues (2010), na tentativa de comunicação os africanos 

reproduziam da maneira como compreendiam a língua portuguesa, mas essa se dava de 

maneira destorcida, pois os africanos não falavam corretamente. Contudo, a intenção dos 

portugueses não era corrigir ou ensinar os africanos a falarem a língua portuguesa e sim, 

estabelecer uma comunicação. Para isso, aceitavam a forma como os africanos se 

                                                 
144 O Projecto Diversidade Linguística na Escola Portuguesa é referenciado dessa forma por não haver a 

descrição de seus autores. O referido projeto encontra-se disponível em: 

<http://area.dge.mec.pt/gramatica/divling_escolaportuguesa.htm>. 

http://area.dge.mec.pt/gramatica/divling_escolaportuguesa.htm
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comunicavam e passaram a fazer o mesmo a fim de que pudessem se compreender 

mutuamente.  

Dessa forma, ancorados na língua portuguesa nasce então, o crioulo cabo-

verdiano. Rodrigues (2010, p. 27) acrescenta que de acordo com pesquisadores, a língua 

crioula é originária de um pidgin, independente da língua base, isto é, “um sistema de 

comunicação rudimentar” que é realizado por pessoas que necessitam se comunicar, 

porém, falam línguas distintas.  

O pidgin que é a forma mais rudimentar de comunicação verbal, ou seja, a 

linguagem veicular que surgiu como forma de resolver todo um embaraço 

social na comunicação nas primeiras décadas da colonização de Cabo Verde; 

O proto-crioulo, que corresponde ao aperfeiçoamento do pidgin pelo 

acrescento de vocábulos e pelo uso de um sistema gramatical mais estruturado 

que o do pidgin; (iii) O crioulo propriamente dito, resultante de uma soma 

considerável de vocábulos originários de uma língua em que se apoiou, 

adaptado aos órgãos articulatórios do grupo de aprendiz, e de formas 

gramaticais correctas mais complexas do que as utilizadas no proto-crioulo 

(CARREIRA, 1982, p. 87). 
 

Desse processo evolutivo surge a língua crioula cabo-verdiana que é diferente nas 

nove ilhas, pois há um distanciamento entre as mesmas resultando em variações regionais 

(rurais e urbanas), uma vez que em cada ilha se fala um tipo de crioulo que para Vilela 

(2005) se deve pelo isolamento das mesmas e, esse seja, talvez um dos motivos pelos 

quais a língua cabo-verdiana não tenha se tornado a segunda língua oficial do país. Já 

para o Projecto Diversidade Linguística na Escola Portuguesa (2007), as variedades do 

crioulo são originárias das tentativas dos governos portugueses em erradicar a língua e a 

partir disso, alguns mestiços cabo-verdianos tentaram modificar a língua materna, 

deixando-a mais próxima do português e assim criando as variações do crioulo Cabo-

verdiano. Além disso: 

Para muitos, o Crioulo era uma forma de falar desregrada, sem gramática, 

“incapaz de transmitir ideias abstractas”, que, por isso, não se podia descrever, 

nem estudar, nem ensinar nas escolas. Chegou mesmo a ser proibido nos locais 

públicos. Deste modo, o Crioulo foi remetido para o espaço da casa, familiar, 

enquanto o Português era a língua de ensino e da vida pública, única língua de 

acesso à literatura e aos bens sociais. No entanto, essas barreiras acabavam por 

ser artificiais, pois, na prática, eram muito poucos os cabo-verdianos que 

tinham acesso à escola ou que tinham oportunidades de adquirir uma variedade 

do Português e de a falar (PROJECTO DIVERSIDADE LINGUÍSTICA NA 

ESCOLA PORTUGUESA. 2007, p. 3). 

Independente dessa diferença linguística de cada ilha, o Crioulo Cabo-verdiano é 

considerado a língua materna de Cabo Verde e falada por quase toda a população. Ao 

observar o cotidiano da idade de Praia, percebo que o crioulo mesmo que com suas 

variações, permanece fluente, sendo falado nos mais variados contextos da idade de Praia 

e me arrisco a dizer, pelo o que percebi, com maior frequência que a Língua Portuguesa. 
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Lang (1999), acrescenta que a língua crioula cabo-verdiana tem sua origem na 

Língua Portuguesa e sua forma mais antiga e até hoje viva, teria surgido na Ilha de 

Santiago através de escravos africanos importados de outras partes da África que durante 

o processo de preparação para servir aos seus donos, conseguiriam se comunicar e esse 

entendimento na comunicação, explicaria a presença de “elementos luso-crioulos” em 

muitas línguas crioulas das caraíbas. E, embora esse argumento seja contestado por outros 

estudiosos, o fato é que a língua encontrou em Cabo Verde, um espaço propício para se 

desenvolver. 

Logo, a necessidade e tentativas de comunicação resultou em uma mistura de 

termos portugueses e africanos que com resistência ou imposição deram origem ao que 

hoje conhecemos por língua crioula cabo-verdiana, utilizada por quase todos os falantes 

de cabo Verde. De acordo com Semedo, Martins e Gomes (2015) a língua crioula cabo-

verdiana é falada diariamente entre os cabo-verdianos que moram no arquipélago e os 

que estão fora do país.  

Ademais é a primeira forma de comunicação (oral) ensinada na infância, sendo 

assim, língua materna utilizada no cotidiano cabo-verdiano “e é ainda usada como 

segunda língua por descendentes de cabo-verdianos em outras partes do mundo, onde 

existem comunidades cabo-verdianas”. Na visão de Vilela (2005), a língua crioula 

encontra-se em três situações: 

i) bilinguismo total, em que os falantes percebem bem e exprimem-se bem nas 

duas línguas; 

ii) bilinguismo parcial, em que os falantes percebem bem as duas línguas, mas 

exprimem-se bem em cabo-verdiano e mal em português; 

iii) monolinguismo total, em que os falantes falam o cabo-verdiano e não 

percebem nem falam o português (VILELA, 2005, p. 633). 
Talvez o monolinguismo total, seja uma situação encontrada em cabo-verdianos 

não alfabetizados, uma vez que a língua portuguesa é utilizada oficialmente e ensinada 

no sistema educativo e o bilinguismo parcial acontece entre cabo-verdianos que tenham 

pouca escolaridade ou nenhuma, mas tenham contato com falantes da língua portuguesa.  

No entanto, Vilela (2005, p. 634), aponta que um de seus alunos cabo-verdianos 

discorda do termo monolinguismo total, uma vez que “todo o cabo-verdiano frequentou 

o catecismo e a liturgia, feitos em português”. Já Lima (1979), se opõe à utilização do 

termo bilinguismo, pois embora, os cabo-verdianos compreendam a língua portuguesa, 

há os que não são falantes da língua, estabelecendo, assim, segundo Madeira (2013, p. 

81), uma relação de diglossia, ou seja, a existência de duas línguas, na qual uma delas é 

mais prestigiada, além disso, para se considerar o bilinguismo o mesmo autor aponta para 
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a necessidade “[...] de um domínio efectivo dos dois sistemas linguísticos presentes e de 

igual estatuto oficial equiparado [...]”. Lima, ainda acrescenta que: 

[...] a particularidade atribuída às línguas designadas crioulas não reside apenas 

neste imaginário que elas constituem um grupo linguístico diferente das outras 

línguas, como também é um facto de que são línguas, na sua maioria orais, sem 

tradição escrita, não padronizadas, estatutariamente línguas não oficiais nos 

países onde são faladas e se restringem apenas ao papel de língua materna das 

respectivas comunidades. Decorrentes do facto de não serem oficializadas, não 

são padronizadas e dificilmente são utilizadas na modalidade escrita: quer na 

Administração quer no ensino, espaço onde domina a língua oficial que 

normalmente é a língua do colonizador. Por isso, a língua portuguesa era vista 

como a língua de prestígio, que permite adquirir o saber e que dá acesso aos 

cargos administrativos em detrimento da língua cabo-verdiana [...] (LIMA, 

2007, p. 14). 

Considero o excerto acima bastante esclarecedor sobre a discussão entre diglossia 

e bilinguismo, especialmente considerando os espaços que visitei, percebi que tanto a 

língua portuguesa quanto a cabo-verdiana se faziam presentes oralmente, aspecto que me 

causou grande curiosidade na época em que estive em Cabo Verde. Todavia, a grande 

discussão que há hoje, entre estudiosos e pesquisadores em relação à oficialização da 

língua crioula cabo-verdiana, fica em torno da sua variação linguística e como já foi citado 

anteriormente, isso é um fator que impossibilita sua oficialização. Essa condição permite 

observar também que a língua cabo-verdiana é mais utilizada em contextos orais.  

Com isso, não significa que a língua materna não seja vista em contextos de 

escrita, mas a predominância escrita é da língua portuguesa (oficial). Mendes (2005) 

denomina essa condição como diglossia que se caracteriza “pela exclusividade dos 

contextos da escrita para a língua portuguesa e pela predominância do uso da língua 

materna nos contextos de oralidade” (MENDES, 2005, p. 15). 

Independente dessa questão ser evidenciada como diglossia o fato é que em 1998 

foi desenvolvido o Decreto lei nº 67/ 98 de 31de dezembro que aprova o Alfabeto 

Unificado Para a Escrita do Crioulo Cabo-verdiano – ALUPEC e, segundo consta no 

documento “A padronização do ALUPEC não significa a existência de uma escrita 

unificada. Na verdade, a padronização do alfabeto é a 1ª fase da padronização da língua 

cabo-verdiana” (CABO VERDE, 1998, p.5), tornando possível que algumas formas de 

escrita sejam padronizadas e assim, facilitando a escrita e estimulando sua utilização e 

por isso ainda há questões que devem ser revistas na gramática da língua.  

A aplicação do ALUPEC passou por um período experimental e em janeiro de 

2009 foi publicado na página oficial do governo de Cabo Verde uma declaração na qual 

o governo institucionaliza o ALUPEC como o alfabeto cabo-verdiano trazendo como 

justificativa: 
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[...] seu carácter útil e cultural e pelo seu valor cultural e social. Contudo, e 

conforme fez questão de frisar a Porta-Voz do Conselho de Ministros, a 

institucionalização do ALUPEC não prejudica a utilização, pelos cabo-

verdianos que dele façam uso, da variante utilizada em uma das ilhas de Cabo 

Verde (CABO VERDE, 2009, s/p.). 

Percebendo a relevância social e cultural dessa declaração que possibilita ao 

cidadão cabo-verdiano potencializar suas raízes e sua identidade através da Língua 

Crioula cabo-verdiana, buscamos perceber nesta investigação onde, quando e como cada 

uma das referidas línguas são utilizadas na escola. Isso se deve pelo fato de que até 

começarem sua escolarização, muitas crianças comunicam-se somente em Crioulo cabo-

verdiano e em sala de aula é utilizado basicamente a Língua Portuguesa por ser 

considerada oficial pelos documentos. Segundo Soares (2009): 

[...] do ponto de vista sociológico, em qualquer sociedade, são várias e diversas 

as atividades de letramento em contextos sociais diferenciados, atividades que 

assumem determinados papéis na vida de cada grupo e de cada indivíduo. 

Assim, pessoas que ocupam lugares sociais diferentes e têm atividades e estilos 

de vida associados a esses lugares enfrentam demandas funcionais 

completamente diferentes: sexo, idade, residência rural ou urbana e etnia são, 

entre outros, fatores que podem determinar a natureza do comportamento 

letrado. Consequentemente, definir um conjunto universal de competências 

que evidenciassem o domínio de um "letramento funcional" é problemático: 

que parâmetros escolher para selecionar e definir essas competências? Da 

mesma forma, na perspectiva de um letramento "para a libertação", pessoas ou 

grupos que têm ideologias diferentes e, consequentemente, diferentes objetivos 

políticos propõem diferentes práticas de letramento, determinadas por seus 

valores, afirmações, ideais (SOARES, 2009, p. 80). 

Dito isto, entendo que o letramento é uma prática social, e embora, haja a 

necessidade de um conceito sobre essas práticas que surgem à medida que o 

desenvolvimento social apresenta novas demandas, torna-se difícil defini-lo, pois, cada 

sociedade possui necessidades diferentes por apresentarem contextos diferentes. Da 

mesma forma, que poderia se encontrar diferentes práticas de letramento aqui no Brasil, 

pois os sujeitos se constituem em contextos diferentes, ou seja, em grupos sociais 

diferentes em um mesmo país. 

Algumas práticas sociais de letramento observadas na Cidade de Praia, se dão em 

duas línguas, assim como no espaço escolar. Percebo que a maioria das crianças têm 

definido os espaços onde falar a Língua Portuguesa e a Língua Crioula Cabo-verdiana, 

embora entre si aconteça, (escondido da professora) diálogos em língua materna. 

Compreender onde, quando e como cada uma das referidas línguas são utilizadas na 

escola possibilita perceber o lugar que cada língua ocupa no contexto escolar e de que 

forma elas coexistem neste espaço. 
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

As primeiras considerações dessa investigação surgem devido alguns momentos 

vividos na Cidade de Praia. O primeiro deles e que me chamou muita atenção acerca do 

uso da língua foi na igreja, ao assistir à cerimônia dominical no qual o padre a realizou 

em língua portuguesa e as pessoas, quando solicitadas, participavam em coro também em 

língua portuguesa. Contudo, entre si, conversavam na língua crioulo cabo-verdiana. É 

possível perceber essa formalidade em quase todos os espaços públicos e em situações 

formais, especialmente no comércio, nos restaurantes e nas lojas. 

 Na modalidade escrita presenciei o crioulo cabo-verdiano em redes sociais, 

algumas poucas propagandas em cartazes, de produtos alimentícios, mas predominando 

o uso da língua portuguesa em comércios, escolas, hotéis e universidade. Em alguns raros 

momentos tive a oportunidade de presenciar a coexistência entre as línguas materna e 

oficial, sendo na moeda corrente chamado “Escudo Cabo-verdiano” e em cartazes, nos 

quais as duas línguas dividiam espaço (não tendo função de tradução e sim de 

complementação de informação). 

Diante do que foi exposto, o que percebi acerca da comunicação escrita em Língua 

Crioula cabo-verdiana é muito ínfima se comparado a escrita oficial, como disse 

anteriormente há o uso frequente da escrita da língua materna em redes sociais. Na escola, 

por exemplo, as situações que vivenciei de material escrito foi uma explicação referente 

a uma palavra e um livro escrito em crioulo.  

Em contrapartida, em se tratando de contextos orais da língua cabo-verdiana, 

posso afirmar que em 100% dos espaços aos quais visitei na Cidade de Praia, utilizavam 

tanto a língua crioula como a língua portuguesa como veículos de comunicação. Em 

alguns lugares, como restaurantes, por exemplo, por perceberem que eu era uma 

estrangeira se dirigiam a mim em língua portuguesa, mas com seus pares em língua cabo-

verdiana. 

Nas ruas as conversas também se dão nas duas línguas, assim como em lojas e 

bares. Em um grande espaço comercial chamado Sucupira, presenciei além, da língua 

portuguesa e do crioulo cabo-verdiano, a utilização das línguas francesa e inglesa. Em 

veículos de comunicação, como a televisão, por exemplo, os telejornais são apresentados 

em língua portuguesa, assim como novelas, pelo menos as que assisti.  

Na escola que realizei algumas observações, as crianças e professores 

conversavam em língua portuguesa em sala de aula. Contudo, no pátio, as crianças 
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falavam em Crioulo cabo-verdiano, assim como as professoras e outros profissionais da 

escola. Em conversa com uma das professoras dessa escola, soube que a maioria das 

crianças ao entrarem no 1º ano falam somente o Crioulo cabo-verdiano, salvo as crianças 

oriundas da educação pré-escolar e outras que tem contato com a língua oficial. 

Diante disso, é possível afirmar que nas salas de aulas observadas, seja na 

interação oral e na forma escrita, há a predominância da Língua Portuguesa, mas em 

relação em outros espaços da escola, há indícios sobre a utilização da Língua Crioula 

cabo-verdiana entre as crianças e seus pares e entre os professores e seus pares, 

principalmente em momentos não formais como o recreio. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa desenvolvida a nível de Mestrado, no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas – PPGE/UFPel, concluída 

em dezembro de 2016. Tal dissertação tem como objeto as experiências literárias de crianças que vivem e 

estudam no campo, tais experiências vivenciadas a partir de um projeto de práticas de leitura literária 

desenvolvido com alunos de duas turmas de 5º ano (uma em 2014 e outra em 2015). O projeto escolar 

desenvolveu-se em uma escola estadual de Ensino Fundamental e Médio localizada no campo, no 

município de Canguçu/RS. Nas práticas de leitura, os alunos poderiam vivenciar situações como leitores, 

ledores ou ouvintes, além disso oportunizavam a participação dos familiares. Com material produzido pelos 

participantes, a partir das suas experiências com as práticas de leitura literária, foi se constituindo o corpus 

da pesquisa (fotografias, textos produzidos em diários e anotações pessoais do professor). A parte da 

pesquisa está teoricamente ancorada em Petit (2008, 2009 e 2013); Freire (1992); Santos (2001); Gil (1999); 

Moraes (2004); Bajour (2012); Lerner (2002); e Soares (2009). Pretendemos contribuir na compreensão de 

como práticas de leitura literária oportunizadas pelo professor/mediador podem colaborar com a formação 

leitora dos alunos e também como a comunidade escolar pode ser integrada a tais atividades. 

 

Palavras-chave: Práticas de leitura literária; leitores; escola no campo; família. 

 

INTRODUÇÃO  

O presente trabalho apresenta parte dos resultados de uma pesquisa sobre práticas 

de leitura literária vivenciada com alunos que vivem e estudam em uma escola no campo. 

Tais vivências constituíram-se no objeto de dissertação desenvolvida no Mestrado em 

Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pelotas – PPGE/FaE/UFPel, a pesquisa desenvolveu-se junto ao grupo de pesquisa 

HISALES145, do qual também sou integrante. Os dados são provenientes de um projeto 

escolar denominado “práticas de leitura literária em uma escola no campo”, promovido 

em uma escola estadual situada no campo no município de Canguçu146, na região sul do 

                                                 
145 Grupo de Pesquisa da História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares 

<http://wp.ufpel.edu.br/hisales/>. 

146 A cidade de Canguçu, distante cerca de 274 km da capital do estado Porto Alegre, é conhecida como a 

Capital Nacional da Agricultura Familiar. A população concentra-se no meio rural, trabalhando na 

agricultura em propriedades que, na maioria, não ultrapassam 25 hectares. Atualmente são cerca de treze 

mil propriedades rurais e, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a 

mailto:Luks_gs21@hotmail.com
mailto:eteperes@gmail.com
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Rio Grande do Sul, com turmas de 5º ano (2014 e 2015).  

As instituições escolares que estão inseridas em comunidades rurais têm suas 

especificidades, contudo os alunos que estudam nelas têm os mesmos direitos e 

capacidade dos que estudam na cidade. A escola situada no campo deve ser um espaço 

de construção de conhecimento, um território fecundo na construção de práticas 

emancipatórias de democracia e de solidariedade.  

Nesse sentido, esses educandários devem ser vistos como um lugar de 

democratização, de inclusão social, cujos sujeitos são dotados de história e de direito, 

sujeitos sociais, culturais, éticos e políticos. Partindo desta concepção, acreditando no 

potencial dos alunos que vivem e estudam em comunidades camponesas, foi elaborado 

um projeto de práticas de leitura literária, visando oferecer condições para a formação de 

leitores, acesso e democratização da leitura nesse meio social. 

A autora Michèle Petit (2008; 2013), entre outras ideias, argumenta que a 

experiência do leitor independe da sua posição geográfica, mas principalmente do acesso 

ao livro, da possibilidade do contato com os livros. Diz a autora:  

(...) a experiência dos leitores não é radicalmente diferente segundo o meio 

social, o que difere são os obstáculos. Para alguns, tudo é dado ao nascer, ou 

quase tudo. Para outros, à distância geográfica somam-se as dificuldades 

econômicas e os obstáculos culturais e psicológicos. Quando se vive em 

bairros pobres na periferia da cidade, ou no campo, os livros são objetos raros, 

pouco familiares, investidos de poder, que provocam medo. Estão separados 

deles por verdadeiras fronteiras, visíveis ou invisíveis. E se os livros não vão 

até eles, eles nunca irão até os livros. (PETIT, 2013, p. 24). 

Para tanto, os mediadores são imprescindíveis. Mediador é o indivíduo que 

aproxima o leitor da leitura, que promove o encontro do sujeito com o livro, podendo ser 

alguém da família, da escola, da biblioteca ou de outro espaço cultural. O mediador é a 

"ponte" entre o leitor e livro e o requisito para isso é que ele acredite no potencial da 

leitura.  

Nesse sentido, as escolas necessitam de profissionais docentes que assumam a 

tarefa de serem "pontes" e, por isso, ações que incentivem e qualifiquem as mediações 

em sala de aula devem ser implementadas. Ainda conforme Petit, é preciso considerar 

que “para transmitir o amor pela leitura, e acima de tudo pela leitura de obras literárias, é 

necessário que se tenha experimentado esse amor” (PETIT, 2008, p.145). Por isso é 

                                                 
estimativa é que a população tenha atingido, em 2015, a marca de 55.801 habitantes e que 63%, ou seja, 

35.155 pessoas morem e trabalhe no campo. 
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importante que o mediador seja alguém que tenha prazer em trabalhar com as práticas de 

leitura literária e, além disso, em escolas situadas no campo, precisa ser alguém que 

conheça a realidade singular na qual os alunos estão inseridos. No caso do projeto que 

desenvolvi e originou a investigação, eu era o professor da turma e também mediador de 

leitura. Nesse sentido, minha posição é de professor/mediador/pesquisador. 

1. CARACTERIZANDO A PESQUISA 

O projeto de práticas de leitura foi desenvolvido no município de Canguçu, que 

conta atualmente com 17 escolas estaduais e 31 escolas municipais, do total, 38 

localizam-se no campo e 10 na cidade. O maior número de escolas no campo justifica-se 

pela grande área rural do município147. A Escola Estadual de Ensino Médio Alberto 

Wienke é uma dessas instituições e foi nela que desenvolvi o projeto. A comunidade na 

qual a escola está inserida é formada, predominantemente, por descendente de 

pomeranos148 e alemães, e por essa descendência existem muitas famílias que se 

comunicam apenas pela língua pomerana. Por isso, alguns alunos quando ingressam no 

1º ano do Ensino Fundamental, além de aprender a ler e a escrever, necessitam aprender 

a falar a Língua Portuguesa. 

As turmas nas quais foram desenvolvidas as práticas de leitura que deram origem 

as experiências literárias de crianças são do 5º ano do Ensino Fundamental. Em 2014 a 

turma era composta por 16 alunos, sendo 9 meninas e 7 meninos, com idades entre 10 e 

13 anos. No ano de 2015, a turma era composta de 21 alunos sendo 12 meninas e 9 

meninos, com idade de 10 a 14 anos. Para fins de identificação na pesquisa, cada aluno 

será identificado por um número, de 1 a 37.  

A pesquisa teve como objetivo principal investigar como crianças de duas turmas 

de 5º ano (2014, 2015) de uma escola situada no campo e suas famílias viveram a 

experiência de práticas de leitura literária proporcionadas pelo professor. A análise dessas 

experiências foi feita por meio de diários produzidos pelas crianças, de fotografias e de 

                                                 
147 O município possui uma área de 3.520,6 km².  
148Os pomeranos são uma etnia descendente de tribos eslavas e germânicas, falam língua pomerana que 

é uma língua baixo saxônica). A Pomerânia, de onde se origina esse povo, está atualmente parte em 

território polonês e parte (bastante pequena) na atual Alemanha. São importantes no Brasil porque para 

aqui emigraram em grande número durante o século XIX, principalmente para os estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul e, contribuíram bastante para o desenvolvimento desses estados e hoje seus 

descendentes ainda o fazem. (Informações retiradas do site https://pt.wikipedia.org/wiki/Pomeranos. 

Acesso em novembro de 2015). 

http://dicionario.sensagent.com/Etnia/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Eslavos/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Germanos/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/L%C3%ADngua/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Pomer%C3%A2nia/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Pol%C3%B4nia/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Alemanha/pt-pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pomeranos
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anotações pessoais do professor feitas em seus planejamentos de aula. 

 Assim, a questão de pesquisa é: como crianças de duas turmas de 5º ano (2014, 

2015) de uma escola do campo e suas famílias viveram a experiência de práticas de 

leitura literária proporcionadas pelo professor? 

Na produção do conhecimento sobre os temas que sustentam o problema de 

pesquisa, o levantamento bibliográfico se fez imprescindível para fundamentar 

teoricamente o objeto de estudo. A pesquisa é de cunho qualitativo e, pretende contribuir 

com o campo da educação e da literatura na escola, para este fim, a partir de uma análise 

rigorosa e criteriosa procurará aprofundar a compreensão do fenômeno que se investiga. 

Para análise dos dados lancei mão da análise documental. Na análise documental 

as realidades investigadas não são dadas prontas para serem descritas e interpretadas. São 

incertas e instáveis mostrando que “ideias e teorias não refletem, mas traduzem a 

realidade” (MORAES, 2004, p. 199), e por que não considerar que o corpus aqui 

apresentado pode expressar concepções, sentimentos, vivências, experiências com a 

leitura?  

Para viabilização do desenvolvimento dessas práticas de leitura literária foi 

indispensável um acervo de livros de literatura infanto-juvenil constituído para tal e de 

extrema relevância para efetivação de todas as atividades implementadas. Os livros 

ficavam em um armário na sala de aula, à disposição dos alunos. Havia cerca de 210 

exemplares nesse conjunto de livros, com obras de temáticas e estilos variados.  

É preciso salientar que no projeto desenvolvido o aluno vivencia situações como 

leitor, ouvinte e ledor149. Semanalmente o professor, mediava leituras pré-estabelecidas 

e, assim, algumas foram desenvolvidas repetidas vezes, com diferentes livros, 

oportunizando desta forma às crianças uma interação constante com variadas obras e 

estimulando a prática de ler, ouvir narrativas e produzir textos oportunizando experiências 

com várias formas de atuação, comportamento e postura diante de uma prática de leitura 

                                                 
149 A concepção de "ledor" vem sendo discutida e defendida pelo grupo de pesquisa História da 

Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares - HISALES, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação (PPGE) da Faculdade de Educação (FaE) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), do qual 

o autor é integrante. Com esta definição, compreende-se que a pessoa que lê uma história de literatura em 

geral para outras pessoas em voz alta, não é apenas "leitora" mas também "ledora" nesse momento de 

compartilhamento da narrativa com aqueles que a escutam. Tampouco seria adequado afirmar-se que ela é 

uma "contadora" de histórias, pois estaria contando uma narrativa, inédita ou não, sem a necessidade de ter 

o livro como suporte em mãos. 
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literária. Essas ações eram desenvolvidas em atividades diversificadas, para estimular os 

alunos no contato com os livros através de distintas propostas, tais como: Professor como 

ledor para o grupo de alunos; Alunos como leitores; Meu familiar vem ler para 

minha turma", "Hora da leitura literária” e Sacolas da Literatura. A seguir 

detalharei a última, “Sacolas da Literatura”, pois desta prática são provenientes os dados 

já analisados e apresentados neste artigo.  

Nesta prática de leitura o aluno escolhia algumas obras (geralmente 3), colocava-

as na “Sacola de Literatura” e levava para casa. Em casa deveria escolher um momento 

para realizar a leitura com sua família, na posição de ledor ou ouvinte. Após isso, em um 

diário, previamente preparado e também armazenado na sacola, registrava como foi a 

realização da atividade e como os familiares acolheram a mesma, alguns registros 

fotográficos foram realizados, com uma câmera cedida pelo professor/pesquisador. Tais 

fotografias apresentam ambientes variados, com diferentes membros do grupo familiar.  

A seguir apresento brevemente, o detalhamento das fontes de pesquisa, tratadas 

como documentos nessa investigação, de onde foram extraídos os dados para análise. 

Considerando a importância do momento de partilha das leituras literárias 

vivenciadas tanto em sala de aula, quanto em casa, esse momento singular vivido por cada 

leitor, é que surgiram os registros escritos denominados por nós, professor e alunos, de 

“Diários de vivências de leituras literárias”. Eles são de dois tipos:  

Diário A: trata-se de um registro em que a turma de 2015 deu continuidade ao mesmo 

Diário iniciado pela turma de 2014. É aquele no qual os alunos registravam as práticas de 

leitura literária desenvolvidas no ambiente escolar (quando o professor ou os colegas 

liam, quando realizam a “Hora da Leitura Literária” com outras turmas ou quando 

recebiam a visita de familiares ou outros convidados que realizaram leituras para eles).  

Diário B: totalizam doze Diários (identificados como B1, B2,... e B12) e são aqueles 

que acompanhavam a “Sacola da Literatura”. Cada sacola continha um Diário. Neste, são 

registrados os relatos da atividade que era desenvolvida com os familiares, em suas casas. 

Embora não existissem regras orientando que somente o aluno deveria fazer o registro no 

Diário, na maioria das vezes, foi isso que aconteceu. Esses, acompanhavam as “Sacolas 

de Literatura”, também coletivos, ficavam de posse dos alunos pelo período que eles 

estivessem com a Sacola, de 5 a 7 dias.  

Assim, na composição do corpus de pesquisa, foram considerados os textos 

produzidos pelos alunos, nos anos de 2014 e 2015, dos Diários dos dois tipos (A e B). Ao 

todo, os textos totalizam 274 (65 textos no tipo A e 209 no tipo B) que estão registrados 
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em 13 Diários.  

Outra fonte relevante de dados foram as fotografias que retratam o cotidiano das 

práticas de leitura desenvolvida (2014 e 2015). As fotografias, aqui tratadas como 

documentos da pesquisa, foram registradas pelo professor/pesquisador e também pelos 

alunos e seus familiares. Quando registradas pelos alunos, os momentos retratados eram 

relativos à prática da “Sacola da Literatura”, pois o professor emprestava uma máquina 

digital (juntamente com o carregador) para aquele aluno que tivesse interesse em registrar 

o momento de leitura em sua casa. São 468 fotografias (184 registradas na residência dos 

alunos e 284 na escola). 

Outro dado para análise foram as anotações realizadas pelo professor em seus 

planejamentos diários (2014 e 2015). Desde o começo o professor registrou em seu 

planejamento do dia, situações inusitadas ou importantes que ocorrem durante aquela 

aula. Tais registros não acontecem em todas as aulas e a maioria deles não é em relação 

ao comportamento dos alunos, e sim, ao andamento da aula. Contudo, contribuíram na 

pesquisa, pois em seu conteúdo aparecem situações relativas às experiências literárias de 

crianças que vivem e estudam no campo - o objeto dessa pesquisa. Foram identificados 

cinco registros dessa natureza nos planejamentos de 2014 e oito nos planejamentos de 

2015, desta forma, farão parte também do corpus da pesquisa essas 13 anotações.  

2. RESULTADOS E REFLEXÕES 

 ............. O processo de análise resultou em quatro categorias, quais sejam: 1. Leitores 

ouvintes e ledores: escolhas e interpretações; 2. Práticas de leitura como experiência 

agregadora da família; 3. Práticas de leitura como experiência corporal e espacial; 4. 

Práticas de leitura como de promoção de práticas letradas e como experiência de 

formação humana. Discutiremos nesse trabalho as Práticas de leitura como 

experiência agregadora da família. 

No conjunto dos dados procurei indícios que expressassem três aspectos: o perfil 

dos participantes externos à sala de aula, os familiares, que participaram das práticas de 

leitura, nesse caso em especial a da “Sacola de Literatura”; o incentivo à leitura por parte 

dos familiares; e momentos que expressassem a experiência de leitura como agregadora 

da família, aspectos que elenquei a partir dos dados, de sua leitura, organização e 

interpretação. 

Considerando a relevância da participação de indivíduos com um vínculo mais 

estreito com os alunos em atividades que possibilitem a formação do leitor é que surgiu 

a prática “Sacolas da literatura”, um recurso pedagógico-literário que envolve os 

familiares e pessoas do convívio diário dos alunos nas práticas de leituras. Além disso, 
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foi uma forma de fazer com que os familiares compreendessem a importância que a leitura 

pode ter na vida de seus filhos. Tal atividade também, por envolver um recurso escrito – 

o Diário de vivências de leituras literárias no qual os alunos e familiares poderiam 

registrar como foi e o que sentiram em relação à leitura realizada - propiciou uma reflexão 

sobre o momento vivido e proporcionou a elaboração de textos muito significativos para 

os envolvidos, os quais posteriormente, como descrevi, transformaram-se em fontes de 

investigação. 

Entendendo a relevância que teve a participação dos familiares na prática de 

leitura “Sacolas da Literatura”. Começo, pois, apresentando o perfil desses participantes. 

Para traçar esse perfil, foram considerados 209 textos, esses anotados nos Diários do tipo 

que denominei “B”, nos quais eram registrados também os dados dos participantes da 

atividade. Realizei uma triagem minuciosa buscando encontrar o número de sujeitos que 

se envolveram na atividade. A partir dessa triagem tabulei o número de registros de 

participações e não os sujeitos, pois um mesmo familiar pode ter participado várias 

vezes da atividade em dias diferentes. 

Em cada Diário, incluindo 2014 e 2015, e ainda o mesmo também diferencia a 

participação por gênero150. No montante dos 12 Diários houve 238 registros de 

participações em leituras nesses dois anos. Dessas, 164 revelam participação feminina e 

74 participações masculinas. “Quem foram estas pessoas que leram com as crianças? ” e 

“Por quê? ”, eram minhas indagações principais no intuito de poder discutir a repercussão 

de uma proposta como a que foi feita, “Sacolas de Literatura”, e poder compreender a 

relação das famílias na formação de leitores. Para melhor detalhamento do perfil dos 

participantes da prática de leitura, numa outra triagem busquei considerar cada indivíduo 

e não o número de participações. Achei importante também, registrar o parentesco 

desse participante com o aluno. O quadro abaixo descreve o número e grau de parentesco 

com o aluno.  

Quadro 01 – Número de familiares participantes na prática de leitura “Sacola da Literatura” e parentesco 

dos mesmos com os alunos (2014 e 2015). 

                                                 
150 Quando trato de gênero nessa pesquisa refiro-me a masculino e feminino, independente da orientação 

sexual.  
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Fonte: Do autor. 

 

Analisando os números expostos, é notável que a participação de mulheres (63%) 

é relativamente maior do que a de homens (37%). Dessa forma, considero relevante 

problematizar a questão de gênero (homens/mulheres). Chartier (1999) afirma que por 

muito tempo a leitura das mulheres foi submetida a um controle imposto pela sociedade, 

sobretudo advindo do clero. Goldin (2012) corrobora dizendo que “durante séculos, ler 

foi privilégio de poucos, entre os quais não figuravam as crianças nem as mulheres” 

(p.59). Contudo, atualmente, de acordo com Petit (2013), a mulher desempenha uma 

função determinante nas práticas culturais. Referindo-se principalmente à leitura, diz a 

autora: 

Digo um [referindo-se ao gênero masculino], porém tenhamos consciência que 

esses iniciadores de livros são em muitos casos mulheres, a tal ponto que 

alguns se perguntaram se o futuro dos livros dependeria do futuro das 

mulheres. Em muitos lugares do mundo as mulheres têm desempenhado um 

papel preponderante como agentes do desenvolvimento cultural [...] porque 

onde as mulheres são mantidas à margem da escolarização, à margem da vida 

social, o escrito não circula com fluidez. (PETIT, 2013, p.36). 

 

Na análise dos dados dessa pesquisa fica evidente uma participação considerável 

das mulheres. Nessa notável participação feminina, destaca-se a presença das mães que 

representam 57%, além disso são as maiores incentivadoras conforme os relatos nos 

Diários. Em alguns desses, colocam-se também como leitoras. Como é o caso da aluna 

10, em atividade realizada em 2014, com a mãe de 42 anos, registrada no Diário B4: "Ela 

adorou minha leitura, ela gostou muito do livro, disse que também gosta de ler e que no 

livro tinha vários desenhos bonitos e bem coloridos". A aluna 19, em 2015, no Diário B1, 

com atividade desenvolvida com a mãe escreveu:  

A minha mãe, M. tem 41 anos e ela falou que o livro era interessante, legal e que 

fala de uma coisa muito importante, a nossa cor, como ficamos de cada cor.... Ela 

disse que gostava de ler e que no livro tinha muitos desenhos legais e bem 

coloridos. 

O mesmo ocorre no relato da aluna 27, em atividade realizada com a mãe de 33 

anos em 2015, em registro no Diário B7, a aluna refere: "Bom, eu contei o livro para 

minha mãe ela chama D., tem 33 anos, tem cabelos pretos também gosta de ler, etc.". 

Nesses casos, as mães afirmaram que também gostavam de ler, colocando-se como 

leitoras, procurando valorizar a leitura, consequentemente revelando uma forma de 

incentivo às filhas e filhos.  

A fotografias, 184 consideradas nesse momento da análise, ou seja, apenas aquelas 

2014 35 23 14 4 2 1 1 - 1 - 12 6 6 - - - 

2015 54 33 18 8 3 - - 1 1 2 21 11 6 1 1 2 

TOTAL 89 56 32 12 5 1 1 1 2 2 33 17 12 1 1 2 
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que foram tiradas na residência dos alunos, durante a realização da prática de leitura 

denominada “Sacolas da Literatura”, 86 registradas em 2014 e 98 em 2015. 

Acho pertinente considerar que, embora seja maior a participação feminina, em se 

tratando de uma comunidade situada no campo, onde a figura do homem, principalmente 

a do pai, é muito ligada ao trabalho braçal, a participação de 17 pais dos 37 alunos é 

significativa. As imagens reproduzidas a seguir dão uma dimensão desses momentos. 

Embora saibamos que as fotografias também são uma “produção de sentido”, uma forma 

de “narrativa” por vezes deliberada, os registros e as reflexões sobre elas, aqui, são 

pertinentesna medida em que revelam que os homens, pais desses alunos, dispuseram-se 

a participar, independente do nível dessa participação, em uma atividade escolar que 

envolvia leitura e livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Fotografias com mães e pais em momentos de partilha de leitura (2014 – 2015). 

Fonte: Arquivo do autor. 

  

Considerando as fotografias tiradas na residência dos alunos (184), em apenas oito 

delas o pai aparece, embora exista uma quantidade maior de relatos em que o pai teria 

participado da atividade. Uma possível explicação para essa situação, a participação 

maior das mães e menor dos pais, está relacionada ao fato de a leitura, por vezes, ainda 

ser considerada uma atividade feminina ou que poderia “efeminizar o homem”, conforme 

afirma Petit (2008, p.128): “nos meios populares, não só neles, existe a ideia de que ler 

efeminiza o leitor”. Levando em consideração o contexto onde essas pessoas vivem, a 

figura do homem é associada ao trabalho, esse geralmente “bruto”, pesado, manual. Dessa 

forma, poderia haver uma rejeição maior à participação nas práticas de leitura literária 

com seus filhos. Contudo, ressalto, considerei relevante a participação dos pais nos casos 

em que isso aconteceu.   

Ainda em relação à participação dos familiares nas práticas de leitura, a partir da 

análise dos textos procurei indícios que revelassem o incentivo à leitura, por parte dos 

familiares dos alunos, tanto homens como mulheres, lembrando que se trata de pessoas 
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que vivem e estudam no campo, e mesmo sem terem práticas de leitura literária na sua 

vida cotidiana, quando motivados e envolvidos em atividades de leitura, podem ser 

incentivadores no processo de formação de leitores.  

Dessa forma, nos textos considerei expressões como: “ler muito bem”; “leitura 

muito boa”; “importante ler”, “também gosto de ler” como reveladoras de formas de 

incentivo para que os alunos continuassem se desenvolvendo e se aprimorando como 

leitores. Os 209 textos dos Diários do tipo B apresentam 76 textos com algumas dessas 

expressões ou muito próximo dessas. Averiguei que 42 desses textos registram atividade 

desenvolvida com mães, 09 com pais, e os outros 25 com pessoas que têm outros vínculos 

familiares com os alunos.  

Nesse sentido, apresento a seguir alguns exemplos de relatos que aparecem nos 

registros realizados pelos alunos nos Diários supracitados, motivados pela prática de 

leitura “Sacolas de Literatura”, em relação às leituras vivenciadas em suas casas, com 

seus familiares, e que podem evidenciar que estes, em sua maioria pequenos agricultores, 

com pouco estudo, podem apoiar a leitura e que, a sua maneira, incentivam seus filhos a 

continuarem o processo de sua formação leitora.  

 Uma das alunas, aqui identificada pelo número 22, no Diário B3, relata que em 

atividade realizada com a mãe de 33 anos, no ano de 2015, a mesma disse que o livro: 

"Era divertido, engraçado, legal, colorido, curioso, educativo, meio assustador, em fim 

achou muito bom e disse que eu sei ler muito bem."  

 A aluna 6 realizou a atividade com o pai de 42 anos, no ano de 2014, e descreve 

no Diário B1 que: "Ele disse que eu sei ler muito bem e aprendeu como cuidar melhor 

dos dentes."  É possível perceber que as pessoas envolvidas na atividade registraram 

palavras de incentivo, dizendo que as crianças “sabem ler muito bem”, demonstrando 

uma admiração pela forma como o ledor realizou a atividade. O que pode parecer pouco 

ou quase nada, no contexto em que isso foi realizado, ganha proporções significativas. 

Como afirmei, a lida cotidiana na lavoura, o cuidado com a casa e com seus arredores, o 

cansaço advindo dessas atividades, as representações do trabalho, fundamentalmente 

como uma atividade manual, as representações de tempo, do que é “tempo bem 

aproveitado e tempo desperdiçado”, fazem com que a participação dos pais e das mães e 

as aparentes “poucas palavras” de incentivo à uma atividade aparentemente secundária – 

ler literatura, coletivamente – seja razão de destaque e problematização na apresentação 

dos resultados dessa pesquisa. 
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 Outro exemplo, o aluno 22, em 2015, no Diário B6, relata que: "Eu contei o livro 

a Festa da Primavera, para minha mãe C., ela tem 34 anos. Ela adorou o conto ainda 

mais quando eu leio para ela, mas uma parte ela se assustou." Neste caso, é dada uma 

grande importância para o momento, para o fato de o ledor ser o filho, “...ainda mais 

quando eu leio para ela...” Mais uma vez fica evidenciado que os familiares participaram 

e incentivaram as crianças e procuraram, de alguma forma, valorizar a atividade. 

Contudo, ressalto que os dados da investigação indicam que o livro e a leitura se 

colocaram como uma possibilidade de diálogo, como um momento de troca, de 

proximidade, de afetos familiares. O vínculo afetivo envolvendo pais, mães e seus filhos 

e filhas que foram expressos nos dados da pesquisa é que procuro destacar a seguir.  

O aluno 13, de 2014, no Diário B6, em atividade realizada com a família, pode 

revelar uma dessas situações: "Eu achei bom porque eu, minha mãe, minha irmã e meu 

pai não temos tempo de ficar juntos. As pessoas [familiares] acharam bom para rir todas 

juntas". A boniteza desse registro está justamente na revelação do tempo que a leitura 

proporciona. Não ter tempo de ficar juntos, embora sendo uma família e morando na 

mesma casa, parece ser o “mal do século”. Rir todas juntas, então, parece que se tornou 

um “programa familiar esporádico”.  

A leitura pode ser o tempo e o espaço da reflexão, da diversão, da proximidade, 

da afetividade. Assim, em tempos que não há tempo, em tempos de rir pouco, o relato do 

aluno, por si só, já bastaria para o argumento de que práticas de leitura não são algo menor 

na escola e na vida e que proporcionar atividades dessa natureza na escola, embora, por 

vezes, possa parecer um projeto menos importante é, em realidade, uma experiência de 

fato agregadora e formadora.  

O relato da aluna 26, de 2015, é semelhante. No Diário B2 ela diz que: “Eu achei 

bom, porque a família fica toda separada, e lendo o livro todos ficam reunidos”. Assim 

pergunto: Pode a leitura reunir? Juntar os separados? Agregar os que moram na mesma 

casa? Parece que sim. Mais uma vez não está aqui uma interpretação da “leitura que 

salva”, de uma visão moralista de “desagregação familiar” e de possibilidade de 

“conversão”. Trata-se, contudo, do reconhecimento de uma dimensão importante da 

leitura: como uma prática cultural ela pode ser o tempo e o espaço de aproximação, de 

integração, agregadora do grupo familiar. Destaco uma imagens que ajudam a compor o 

quadro da compreensão disso: 
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Figura 2: Família integrada no momento de realização da prática de leitura (2014 e 2015).  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Na continuidade dessa seção, como já mencionei, as práticas de leitura que foram 

oportunizadas aos participantes ofereciam a possibilidade que o indivíduo participasse 

em três posições: “leitor”, “ledor” ou “ouvinte”, são esses dois últimos que destaco agora.  

Não é preciso saber dominar o código da escrita para participar da leitura. Um 

ledor pode fazer a “ponte” entre o texto e o ouvinte. A posição de ouvinte é um 

acontecimento tão prazeroso e pode despertar o interesse das pessoas em todas as idades. 

Os adultos podem ter uma boa capacidade imaginativa e, em consequência, experenciar 

intensamente a leitura literária, mas as crianças são ainda mais capazes de se interessar e 

gostar do texto literário, sua capacidade de imaginar é ainda mais intensa e complexa. 

Petit (2013) diz que o contato com o livro desde criança, mesmo entre aquelas que 

não sabem ainda ler, dominar o sistema da escrita, pode ser determinante no processo de 

formação do leitor. Nas palavras da autora: 

Para que uma criança se torne mais tarde um leitor, sabemos como é importante 

a familiaridade física precoce com os livros, a possibilidade de manipulá-los 

para que esses objetos não cheguem a investir-se de poder e provocar medo. 

Sabemos também da importância de intercâmbios em torno dos livros, e em 

particular das leituras em voz alta, em que os gestos de ternura e a nuanças da 

voz com as palavras da língua da narração. (PETIT, 2013, p.35). 

Refletindo sobre o que foi posto, é preciso destacar a notável participação de 

crianças que ainda não estavam alfabetizadas nas atividades de leitura desenvolvidas. Dos 

89 familiares participantes das atividades, 10 não tinham atingido a idade escolar e, 

portanto, ainda não haviam ingressado na escola, contudo, todos são mencionados nos 

Diários, e 06 aparecem nos registros fotográficos, algumas repetidas vezes, conforme 

mostra a figura 3. 
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Figura 3: Crianças ainda não alfabetizadas na posição de ouvintes (2014 e 2015).  

Fonte: Arquivo do autor. 

A oralidade nos constitui como sujeitos desde a primeira infância. O som da voz 

da mãe, as canções de ninar, os sons de animais, mais tarde narrativas curtas com assuntos 

que chamam a atenção da criança, como a natureza e os animais, são parte da sua vida. A 

aluna 28, em atividade realizada em 2015 e registrada no Diário B1, por exemplo, escreve 

que na leitura feita com a irmã, a mesma imitou um cachorro, personagem da leitura: 

“Também contei uma para minha irmã, que tem 1 ano que falava sobre um cachorro e 

no final ela disse: au, au”. Desde pequenas as crianças já mostram interesse pelas 

histórias, reagindo através de palmas, gritos, sorrisos, choro, imitando personagens, ou 

seja, interagindo com a narrativa. 

A aluna 12, de 2014, menciona em seu relato, no Diário B2, que os dois irmãos, 

respectivamente de 2 e 4 anos, assim reagiram: “Eu gostei muito da atividade, porque 

finalmente meus irmãos finalmente ficaram quietos enquanto eu falava. Eu também 

contei o livro Romeu e Julieta eu e meus manos adoraram e minha mana gritou: - Amor! 

Amor! Beija!” Percebe-se o registro de satisfação da aluna na realização da atividade e 

as reações de pequenos ouvintes diante do texto. O silêncio da escuta, a reação e a relação 

entre amor e beijos, de crianças bem pequenas, só foram possíveis porque o texto literário 

assim permitiu.  

Bajour (2012) enfatiza a importância da escuta para o sucesso do trabalho com a 

leitura e na formação de leitores. Diz, também, que o mediador é indispensável nesse 

processo, nesse caso, os mediadores são os irmãos. Além disso, a autora reflete sobre 

leitura compartilhada dizendo: 

A leitura compartilhada de alguns textos, sobretudo os literários, muitas vezes 

é a maneira de evidenciar, sempre considerando a intimidade e o desejo do 

outro, a ponta do iceberg daquilo que se sugere por meio de silêncios e 

palavras. (BAJOUR, 2012, p. 20). 

Acredito que a criança que lê e tem contato com a literatura desde cedo é 

beneficiada em diversos sentidos. Estar em contato com o livro, ouvir a leitura, ajuda, no 

mínimo, a criança a familiarizar-se com o mundo da escrita. A aluna 37, de 2015, no 

Diário B4, relata que: “Foi difícil convencer ela [irmã de 5 anos] escutar a leitura, então 
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disse que deixaria ela ler um pouquinho, também porque ela vai aprender a ler ano que 

vem e pensa que já sabe. Resumindo foi divertido”.  

Mais do que ouvir a leitura, parece que a irmã menor, ainda não alfabetizada, 

queria ler de fato! Talvez a “brincadeira de ler” tenha tornado a atividade lúdica entre as 

irmãs e tenha proporcionado um momento de afeto e diversão para ambas e entre ambas. 

Pode a leitura fazer isso? Pode a escola proporcionar isso? Afetos, aproximações, 

diversão, alegrias, descontração, são menos importantes na escola e nas atividades 

escolares? Os resultados discutidos nessa pesquisa indicam que “tarefas escolares”, no 

caso da tão propalada “falta de leitura”, do “não gosto pela leitura”, também podem ser 

experienciadas como momentos de satisfação e afetividade. 

Também é evidente a importância desse momento de contato com a escrita, 

podendo representar um diferencial no processo de alfabetização e letramento das 

crianças. Conforme Silva (2003, p.57), “bons livros poderão ser presentes e grandes 

fontes de prazer e conhecimento. Descobrir estes sentimentos desde bebezinhos poderá 

ser uma excelente conquista para toda a vida”.  Como visto anteriormente, o contato com 

os livros e com a leitura pode fortalecer o vínculo afetivo entre o ledor, nesse caso, na 

maioria das vezes, irmãos, e o ouvinte, e podendo unir adultos e crianças numa mesma e 

prazerosa atividade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destaco alguns resultados revelados pelos dados analisados. Primeiro, os 

resultados da pesquisa evidenciam que é possível contribuir significativamente na 

formação de leitores também em espaços onde o livro não é tão presente, neste caso 

específico, no campo. As famílias que ali vivem e trabalham podem ser incentivadoras 

no processo de formação de leitores, mas, para isso, é preciso, principalmente, propiciar 

momentos de “encontro com o livro” (PETIT, 2013) e a promoção de práticas de leitura 

literária.  

Foi especialmente com essa premissa que propus a prática de leitura “Sacolas da 

Literatura”, com o intuito da participação dos familiares, moradores do campo, na vida 

escolar e cultural dos filhos. Com isso foi possível, também, desmistificar a ideia de que 

familiares com baixa escolaridade, pequenos agricultores, não podem ser incentivadores 

na formação de leitores e até mesmo leitores. A prática proposta foi a que mais envolveu 

os familiares e atingiu, de alguma forma, maior quantidade de leitores. Entendo que esse 

é um recurso viável que propicia não só o letramento literário e a experiência literária 
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dos alunos, mas de toda a família, pois na experiência vivida todos participam desse 

momento, em casa.  

Ainda quanto à participação dos familiares, independente do gênero ou parentesco 

- embora as mulheres, em grande parte as mães, tenham tido notória participação -, foi 

muito importante. Embora o papel desses na formação do leitor seja ainda pouco 

discutido, é preciso considerar que é no seio familiar que os valores e práticas culturais 

podem ser transmitidos de forma vigorosa. Dessa forma, isso pode ocorrer em relação à 

leitura. Embora, novamente, possa parecer pouco significativo, um incentivo dado por 

um familiar pode representar muito para a criança, principalmente considerando todos os 

sentimentos de afetividade envolvidos nessa relação. O livro e a leitura são, também, 

formas de aproximação afetiva entre pessoas. Um livro e uma leitura partilhada ajudam a 

estabelecer laços de afetividade, de cumplicidade, de aproximação. 

 Assim, como uma das conclusões possíveis da pesquisa posso afirmar que houve 

a formação de uma rede de leitores, cuja pessoa principal era o aluno que, motivado pela 

escola, “capturou” novos leitores. De alguma forma, “invertem-se” os papéis: são os 

filhos os formadores dos pais. Em se tratando de leitura e formação do leitor não há uma 

fórmula única de ação. Nesse sentido, no que tange aos aspectos geracionais, filhos 

também podem contribuir com a formação leitora dos pais. A análise dos relatos contidos 

nos Diários de Leitura me autoriza a tal conclusão. 

Por fim, quero reafirmar a motivação maior de meu trabalho como professor e da 

pesquisa realizada: se há o desejo e o propósito de se trabalhar com a formação de leitores 

e a prática literária, principalmente em comunidades do campo, os professores e toda a 

escola precisam estar envolvidos nesse propósito e estimular os alunos, familiares, 

principalmente oferecendo acesso ao livro e desenvolvendo práticas que instiguem o ato 

de ler.  

Constatei que para que isso ocorra de forma efetiva, o ambiente escolar precisa 

ser e estar preparado para este fim e contar com profissionais que acreditem no potencial 

da literatura e que invistam nas possibilidades coletivas de trabalho a partir dos recursos 

disponíveis para que a leitura produza sempre novos sentidos na vida dos alunos e de seus 

familiares, especialmente os que vivem e estudam no campo. A leitura pode ser uma das 

possibilidades desses alunos e suas famílias pensarem o mundo de forma ampliada, 

experenciando aquilo que o mestre Paulo Freire (1992) ensinou: ler o mundo e ler a 

palavra.  
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RESUMO: O presente texto compõe um estudo de tese que vem sendo desenvolvido no 

Programa de Pós-graduação em Educação (UFPel). Neste texto apresento umas das 

periodizações que foi oriunda da coleta de dados em cadernos de alunos em fase de 

alfabetização, os mesmo compõem o acervo de cadernos escolares do grupo de pesquisa 

História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares (HISALES). O objetivo 

deste texto é apresentar que no período de 1949 a 1979 coexistiram a discussão de dois 

tipos de letras (a letra cursiva e a letra script) no ensino inicial de escolarização, 

principalmente, no Estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa pressupõe uma operação 

historiográfica, inserida na relação de dois campos de conhecimentos: história da 

alfabetização e a pesquisa sobre/com cadernos. Tem como principal conceito a cultura 

gráfica o autores Armando Petrucci (1986), Roger Chartir (2002) e Jean Hébrard (2001). 

Um dos argumentos em defesa da letra script era pelo fato de tentar imitar a letra 

tipográfica (caracteres da máquina de escrever) sendo consideradas suas vantagens: 

legibilidade, nitidez, facilidade de aprendizagem. Dessa maneira, é possível dizer que a 

tecnologia da época acabou influenciando o ensino das letras na escola gaúchas, pois era 

necessário aproximar a criança desde cedo ao que se tinha de mais moderno, a máquina 

de escrever. 

Palavras-chave: Cultura gráfica escolar; Cadernos de alunos; Letra cursiva; Letra 

script;  

 

 

Introdução 

Este trabalho faz parte de um estudo de tese vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação na Universidade Federal de Pelotas (PPGE/FAE/UFPel). Neste momento 

focarei na segunda periodização da pesquisa que tem como objetivo problematizar a 

cultura gráfica escolar a partir de um conjunto de cadernos de alunos em fase de 

alfabetização de 1949 a 1979 pertencentes ao grupo de pesquisa História da 

Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares (HISALES)151. 

Escrever é uma tarefa que exige habilidades específicas, as quais necessitam do controle 

das mãos, dos braços, dos olhos, enfim, de praticamente todo o corpo, para que o traçado 

desejado ou estipulado pelos paradigmas vigentes da “boa escrita” seja alcançado. O tipo 

ou os tipos de letras a ser utilizado pelo sujeito, principalmente no espaço escolar, é um 

                                                 
151Atualmente liderado pelas professoras Drª Eliane Peres e a Drª Vania Thies. Maiores informações em 

http://wp.ufpel.edu.br/hisales/ 

mailto:ale82amaral@yahoo.com.br
http://wp.ufpel.edu.br/hisales/
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debate histórico, com diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. Para que uma ou 

outra perspectiva ganhe legitimidade, disputas sociais, pedagógicas e educacionais foram 

travadas. 

A pesquisa apresenta como principal fundamentação teórica o autor italiano Armando 

Petrucci (1986) e os franceses Roger Chartir (2002) e Jean Hébrard (2001). Os mesmos 

dão suporte para compreender o conceito de cultura gráfica que além de supor o ensino e 

aprendizagem do traçado de diferentes letras, pressupõe a apropriação de normas e 

competências estipuladas por diferentes paradigmas sociais e pedagógicos que 

estabelecem, hierarquizam e classificam quais saberes devem prevalecer e são 

legitimados. Conforme Chartier (2002, p.83), “a reconstituição da cultura gráfica pode 

ser micro-histórica e apreender, para um período mais limitado e a um só lugar, a 

totalidade das produções e das práticas da escrita”. 

A pesquisa aqui proposta supõe uma operação historiográfica (DE CERTEAU, 1982), 

inserida na relação de dois campos de conhecimentos: história da alfabetização e a 

pesquisa sobre/com cadernos (MIGNOT, 2008). De Certeau (1982), define a operação 

historiográfica como uma produção do pesquisador que associa um lugar (social) com 

diferentes metodologias/procedimentos de análises (práticas) e a construção de uma 

escrita.  

A seguir apresento uma das periodizações que compõe o estudo de tese, a mesma abrange 

os anos de 1949 a 1977, pois mesmo as discussões sobre os modelos caligráficos152 ainda 

serem forte no cenário educacional brasileiro havia outro debate ganhando espaço sobre 

o ensino das letras, principalmente no estado do Rio Grande do Sul.  Diante disso, 

discorro sobre o corpus que compõe este período, as questões voltadas ao ensino da letra 

do tipo script e como ela aparece nos cadernos dos alunos em fase de alfabetização do 

referido grupo de pesquisa HISALES. 

 

Segunda Periodização (1949 - 1977) - a concomitância da letra script e da letra 

cursiva: a cultura gráfica escolar e a modernidade tecnológica 

 
Ainda envolta com as questões dos modelos caligráficos uma outra discussão 

começa a ganhar força no período definido, qual seja, final dos anos de 1940 até final de 

                                                 
152 No estudo abordo os modelos caligráficos vertical, inclinado e muscular. Diferenciam-se entre eles, 

principalmente pelo investimento técnico e disciplinar ocorrido no corpo do escrevente. Para mais 

informações Faria-Filho (1998), Vidal e Esteves (2003) e Fetter (2011). 



 

 

Anais do II Encontro de Pós-Graduação em Educação: pesquisa e avaliação, desafios e perspectivas atuais – Rio Grande, RS , 1º e 2 de agosto de 2017 

 

1970, que está relacionada ao ensino das letras de tipo script nas escolas gaúchas. 

Interessante destacar que essa denominação não aparece nas fontes pesquisadas, em 

especial nos manuais pedagógicos, mesmo assim optou-se por ela, pois conforme Peres 

(2003, p.87), no estado do Rio Grande do Sul, a partir do comunicado da CPOE153 (nº 4. 

Revista do Ensino, nº 62, agosto de 1959) ficou definido que “a script é a imprensa 

simplificado, com as letras ‘a’ e ‘g’ modificadas. Inalteráveis são os traços básicos das 

letras em retas, círculos e semicírculos”.  

Um ano após esse comunicado, em setembro de 1959, foi lançada na Revista do 

Ensino a reportagem intitulada A escrita no primeiro ano de escolaridade assinada pela 

professora Dorothy Fossati de Vasconcelo Moniz, orientadora do ensino primário. Na 

mesma há o reforço do ensino da letra script/imprensa simplificada, destacando que desde 

o “(...) 1º encontro de contato com as crianças, escrever o que necessitar com a escrita 

“tipo-escrita” ou script, o que já lhe constituíra um treino” (RE, 1959, p.42). No texto a 

autora recomenda que ao aderir a esse tipo de letra deve-se ter o cuidado para que todos 

os materiais (cartaz, quadro, caderno, cartilha etc.) trabalhados na sala de aula sigam a 

mesma letra para que a criança consiga desenvolver uma uniformidade na escrita. 

No Rio Grande do Sul, segundo Peres (2003), um dos argumentos em defesa da 

letra script era pelo fato de tentar imitar a letra tipográfica (caracteres da máquina de 

escrever). Nesse caso, “a orientação para o uso da letra script nesse período baseava-se 

naquilo que eram consideradas suas vantagens: legibilidade, nitidez, facilidade de 

aprendizagem, semelhança com a letra de imprensa, simplicidade e beleza” (PERES, 

2003, p.87). Dessa maneira, é possível dizer que a tecnologia da época acabou 

influenciando o ensino das letras na escola gaúchas, pois era necessário aproximar a 

criança desde cedo ao que se tinha de mais moderno, a máquina de escrever. Interessante 

esse investimento, uma vez que apresentava um caráter social no uso daquele tipo de 

escrita no cotidiano das crianças e futuros adultos.  

A Revista do Ensino154 do Rio Grande do Sul, de 1969, publicou o artigo 

intitulado A escrita na escola primária, de autoria de Doris Ramos de Mota, Vera Paes 

                                                 
153 Na tese defendida por Quadro (2006, p. 14) afirma que “CPOE/RS - órgão vinculado à secretaria da 

Educação e Cultura do Estado - SEC/RS, criado em 1943. O CPOE/RS participou ativamente da 

proposição e execução de políticas públicas educacionais, normatização e intervenção sobre a 

organização do ensino, orientação das atividades didático-pedagógicas das escolas públicas e formação de 

professores”. 

154 Para mais informações Bastos (2005). 
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Leite e Neusa Junqueira Armellini, todas professoras do Curso Primário de Aplicação da 

Escola anexa do Instituto de Educação de Porto Alegre/RS. No artigo elas relatam suas 

experiências na sala de aula com os alunos em fase de alfabetização e justificam o uso da 

script nos seguintes termos: 

 

IV O Por que da realização do nosso trabalho - Nossos alunos iniciam sua 

aprendizagem de escrita, utilizando-se da letra script. Justifica tal posição o 

fato da aprendizagem da “script” reduzir o esfôrço físico da criança, porque 

não apresenta os complexos movimentos e ligações da cursiva (REVISTA DO 

ENSINO, nº 123, 1969, p.16) 

 

A partir desse excerto fica evidente o investimento na utilização da letra script 

nas classes de alfabetização justificando-se pelo menor esforço na execução do traçado 

de mãos ainda não tão habilidosas. Contudo, vale ressaltar que no eixo Rio de Janeiro/ 

São Paulo o incentivo a ela já estava acontecendo desde a década de 1940, quando 

Pfromm Neto registra que “(...) as escolas brasileiras passam a introduzir o ensino da letra 

script, a partir das orientações de Norberto de Souza Pinto155” (PFROMM NETO apud 

STEPHANOU & BASTOS, 2012, p.120).  

Para reforçar o uso deste tipo de letra, destaco que nos manuais pedagógicos156 

consultados, para o desenvolvimento da pesquisa, a segunda nomenclatura mais citada 

neles é o tipo de letra que está relacionado com esta periodização, sendo as tipologias 

“imprensa simplificado” e “letra impressa”, ambas citadas pelo mesmo autor nos manuais 

de 1953 e 1957b. No entanto, diferente da Revista do Ensino, Santos (1953, 1957b), 

aconselha em seu manual pedagógico, que a mesma só deveria ser utilizada quando o 

aluno já soubesse escrever, pois exigiria maior aperfeiçoamento e amadurecimento do 

escriba. 

Outra denominação é a “Tipográfica”, sendo “aquela em que as letras são 

separadas umas das outras, tal como acontece neste livro, e em todos os impressos, 

revistas ou jornais [...] data do século XVI com o surgimento da imprensa” (FONTOURA, 

1963, p. 120). Assim sendo, é possível concluir que imprensa, imprensa simplificado, 

                                                 
155 “Autor campineiro, que foi pioneiro em Campinas e no Estado de São Paulo em 1917, na educação de 

crianças então chamadas de anormais, tentando também apreender que interesses e ideologias estavam 

implícitas na sua concepção de escola” (PETTIROSSI & LOMBARDI, 1997, p.127). 

156 Foram instrumentos produtores de saberes e de disseminação de conhecimentos pedagógicos. 

Compreende-se que os manuais de profissionalização destinados a professores em formação inicial ou 

continuada “visam fundar práticas profissionais em conformidade com um modelo de forma prescritiva e 

útil” (BASTOS, 2006, p. 01). 
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letra impressa, script, tipográfica referem-se ao mesmo tipo: em oposição à manuscrita 

ou cursiva é a letra que surgiu com a invenção da prensa por Gutemberg157 e, em 1539, 

alcança o Novo Mundo (RODRIGUES, 2012) e num momento passou a ser ensinada na 

escola. 

A seguir é possível perceber as variações apresentadas nos livros de formação 

de professores relacionadas ao tipo de letra imprensa, conforme os livros de formação de 

professores. 

Quadro 01: Nomenclatura localizada nos manuais pedagógicos sobre os tipos de letras 

que são escritas de forma separada. 

 

MODELOS 

CALIGRÁFICOS 

CATEGORIAS DENOMINAÇÕES 

 

Vertical; 

Inclinada; 

Muscular. 

 

LETRA SEPARADA 

(variação: 

maiúscula/minúscula) 

Fôrma 

Bastão 

Imprensa 

Impressa 

Tipográfica 

Inglesa 

Imprensa simplificada 

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

Como foi mencionado, em tal período havia a disputa entre dois tipos de letras, 

a script e a cursiva. Ao organizar os dados produzidos a partir do corpus deste estudo 

foram obtidas as seguintes classificações: 06 cadernos com os dois tipos de letras (1949 

a 1973), o uso das duas era, assim recorrente, principalmente em atividades específicas 

como será visto a seguir; 07 cadernos somente com a letra cursiva (1952 a 1974); e 09 

cadernos somente com a letra script (1960 a 1977). 

Sobre os 22 cadernos destaco duas informações. Primeiro que eles são oriundos 

de 11 localidades diferentes do Estado158. Segundo, que de acordo com o sistema, estão 

distribuídos da seguinte maneira: 12 de escolas privadas, 04 de escolas municipais, 03 

                                                 
157 Conforme Rodrigues (2012), entre 1450 e 1455 em Frankfurt, Gutenberg produziu o primeiro livro 

impresso uma bíblia com 42 linhas por página. 

158 São elas: Pelotas, Rio Grande, Livramento, Três de Maio, Santo Amor, Canoas, Novo Hamburgo, 

Morro Redondo, Caxias do Sul, Capela do Buena, Porto Alegre e Bagé. 
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estaduais, 01 alfabetização doméstica (segundo informação da doadora) e em 02 cadernos 

não consta o nome da escola. 

Logo, apresento algumas imagens desses cadernos visando expor cada uma das 

classificações e assim problematizar os tipos de letras que aparecem neles e ainda se há 

alguma atividade específica que ajuda a compreender essa problemática. As duas imagens 

abaixo são dos cadernos que os alunos utilizaram os dois tipos de letras: cursiva e script. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 1949 C1 1965 
 

Figura 01: Cadernos com o predomínio dos dois tipos de letras (1949 e 1965) 

Fonte: Acervo de cadernos do grupo de pesquisa HISALES. 

 

O primeiro caderno deste período é o C1 1949, vale destacar que o mesmo 

definiu o início desta periodização, pois é quando aparece pela primeira vez no acervo de 

cadernos do grupo HISALES o uso da letra script. Nele é possível evidenciar as letras 

dos tipos cursiva e script e também o que vem sendo apresentado pelo comunicado do 

CPOE (1959), quando propõe a troca da letra “a” pela “a”, pois o traçado dessas letras 

específicas acaba sendo mais complexa de desenvolver. Assim como nos outros cadernos 

deste período o uso dos dois tipos de letra é bastante comum, havendo em alguns 

momentos a presença delas na mesma página. Há atividades que são bastante recorrentes 

que são a transposição de frases e palavras de um tipo de letra para o outro, cursiva/script 
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ou script/cursiva (exemplo figura 01 – C1 1965). Nos cadernos, também aparecem frases 

e atividades de ligar que têm a proposta de fazer com que o aluno reconhecesse ou 

utilizasse os dois tipos de letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 1965 

Figura 028: Cadernos com os dois tipos de letras (1949 e 1965) 

Fonte: Acervo de cadernos do grupo de pesquisa HISALES. 

 

A segunda classificação é organizada a partir dos cadernos que apresentam 

somente a letra do tipo script. Nota-se que na maior parte dos cadernos desse agrupamento 

foram seguidas as orientações do comunicado do CPOE, o que demonstra que, nesses 

casos, as professoras seguiram as sugestões sobre a recomendação do tipo de letra a ser 

utilizada nas classes de alfabetização.  
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C1 1968 C1 1976 

 
Figura 03: Cadernos somente com a letra script (1960 e 1976) 

Fonte: Acervo de cadernos do grupo de pesquisa HISALES. 

 

Assim como nessas duas imagens apresentadas anteriormente, nos outros 

cadernos do mesmo agrupamento há a presença de muita cópia - seja de letras, sílabas, 

palavras e frases - principalmente com o objetivo de encher linha como na imagem do 

C1-1976. Sendo assim, encher linha, copiar várias vezes a mesma letra, sílaba ou palavra 

poderia servir para duas tarefas. Em primeiro, para memorização do que estava sendo 

exigido na atividade; em segundo, para ajudar na destreza em desenvolver o traçado das 

letras, ou seja, auxiliavam no treino da mão, dos dedos e do corpo do aluno que estava 

ingressando no processo de escolarização. Como dizem as autoras: 

 

Uma boa letra implica praticar disciplinadamente, através de muito treino da 

mão e domínio de um tipo instrumental específico, uma sucessão de gestos que 

faz o professor e que imitam os alunos, que aprendem pelo esforço, pela 

repetição, pela regularidade e pelo equilíbrio. (BASTOS & STEPHANOU, 

2008, p. 118) 

 

A seguir, encerro a periodização com as imagens do grupo de cadernos que 

foram classificados contendo somente a letra cursiva. 
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C1 1952 C2 1970 

 
Figura 049: Cadernos somente com a cursiva (1952 e 1970) 

Fonte: Acervo de cadernos do grupo de pesquisa HISALES. 

 

Os cadernos desse conjunto, que possuem somente letra cursiva, apresentam 

quase as mesmas atividades do grupo anterior, especialmente a de encher linha. No 

entanto, optei em reproduzir aqui uma imagem do caderno C1 1952, pois é possível 

perceber o investimento do aluno em traçar adequadamente a letra “f”. Ao analisar a 

página é notável a escrita de outra pessoa, que está circulada em vermelho (provavelmente 

da professora) para mostrar como deveria ser feita a letra em questão. Outro destaque é 

que o aluno precisou apagar as letras e as palavras para melhorar o traçado. Sendo assim, 

é possível perceber também a preocupação com a beleza e a elegância tão exigida na 

escrita. Sobre a cópia, um dos manuais consultados expõe que: 

 
A cópia tem valor relativo na aprendizagem da escrita. Empregada geralmente 

“para melhorar a letra da criança”, ou como tarefa de casa, ou como verificação 

da rapidez, no escrever, a cópia, pode sugerir uma diversidade de exercícios 

interessantes. [...] A cópia pode ser usada como trabalho retificador de grafias, 

como veículo de exercícios diversos como por exemplo o uso de grupo 

consoantes, ou de grafias difíceis. (D’ÁVILA, 1955, p. 246).  
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Na outra imagem do ano de 1970, em destaque vermelho, pode-se ver a mesma 

dinâmica, a professora fez o modelo de como a aluna deveria fazer e repetir várias vezes 

o seu nome completo. Neste caderno, mesmo não realizando o traçado ideal, parece não 

ter havido intervenção, não houve a necessidade de apagar e realizar novamente, o traçado 

da aluna é aparentemente aceito pela professora que, inclusive, corrigiu atividade como 

“ótima”. 

O aparecimento desses dois tipos de letras neste período coloca em questão a 

hegemonia de um tipo de traçado. Sendo assim, a letra do tipo cursiva até então 

predominante nos cadernos dos alunos passa a dividir espaço com a script, isso deve ter 

acontecido devido às discussões da época que atribuía significado positivo ao tipo script, 

o que era incentivado pela sociedade naquele momento. No entanto, a partir da década de 

1970 esse tipo de letra script cai em desuso, deixando de ser estimulado por professores 

especialistas. E essa alteração é perceptível nos cadernos analisados nesta pesquisa, pois, 

como será exposto a seguir, a letra script desaparece, dando lugar somente a letra cursiva. 

 

Considerações parciais 

 

Neste período, como já mencionado foram classificados 22 cadernos de alunos e a disputa 

entre dois tipos de letras, a script e a cursiva. Ao organizar os dados foram obtidas as 

seguintes classificações: 06 cadernos com os dois tipos de letras (1949 a 1973), o uso das 

duas era, assim recorrente, principalmente em atividades especificas como será visto a 

seguir; 07 cadernos somente com a letra cursiva (1952 a 1974); e 09 cadernos somente 

com a letra script (1960 a 1977). 

No Rio Grande do Sul, segundo Peres (2003), um dos argumentos em defesa da letra 

script era pelo fato de tentar imitar a letra tipográfica (caracteres da máquina de escrever). 

Nesse caso, “a orientação para o uso da letra script nesse período baseava-se naquilo que 

eram consideradas suas vantagens: legibilidade, nitidez, facilidade de aprendizagem, 

semelhança com a letra de imprensa, simplicidade e beleza” (PERES, 2003, p.87).  

Dessa maneira, é possível dizer que a tecnologia da época acabou influenciando o ensino 

das letras na escola gaúchas, pois era necessário aproximar a criança desde cedo ao que 

se tinha de mais moderno, a máquina de escrever. Interessante esse investimento, uma 

vez que apresentava um caráter social no uso daquele tipo de escrita no cotidiano das 

crianças e futuros adultos. 
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RESUMO 

O projeto de intervenção que deu origem ao relatório apresentado neste trabalho teve o 

intuito de problematizar e provocar algumas mudanças no instrumento de avaliação 

diagnóstica para ingresso de alunos na EJA- Anos Finais do Ensino Fundamental da 

Escola Estadual de Ensino Médio Hermes Pintos Affonso no município de Jaguarão/RS. 

Para fundamentar a necessidade dessa intervenção pedagógica realizou-se um diagnóstico 

que foi utilizado posteriormente para subsidiar o planejamento das Rodas de Formação, 

as quais visavam qualificar a prática docente dos professores e o processo de avaliação 

de ingresso dos alunos na EJA. Foi realizada, portanto, uma formação continuada de 

professores da EJA, a qual buscou promover a compreensão do conceito de letramento 

considerando as diversas áreas do conhecimento e a possibilidade de uma outra forma de 

avaliação diagnóstica;  assim como oportunizar a análise e a incorporação de mudanças 

no instrumento de avaliação diagnóstica para a EJA pelos próprios professores da escola; 

além de acompanhar o processo de avaliação, realizado pelos professores, dos alunos que 

iriam ingressar na EJA;  e ainda observar os efeitos da análise e da atualização do 

instrumento de avaliação diagnóstica na classificação e distribuição dos alunos nas 

totalidades. Os temas trabalhados nas Rodas de Formação foram capturados a partir dos 

questionários e das anotações pertinentes às observações realizadas no diagnóstico, tendo 

por base as características e o interesse dos participantes.  

 

Palavras-chave: EJA. Alfabetização. Letramento. Formação de Professores 

 

1 INTRODUÇÃO: SITUANDO OS INTERESSES DA PESQUISA 

 

A educação é um direito humano reconhecido no Artigo nº 26 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e deve ser garantida pelo Estado com os 

demais direitos sociais, já que são interdependentes. É um direito humano, pois se refere 

ao direito da aprendizagem, da emancipação do sujeito, da oportunidade de participação 

ativa na sociedade, ou seja, “ao desenvolvimento pleno da personalidade humana.” 

(GADOTTI, 2009). Esse direito não se refere apenas à garantia de acesso à educação, 

mas também à permanência dos sujeitos na escola, de modo que venham alcançar a 

conclusão de sua escolaridade básica.  

mailto:veronica_lima90@hotmail.com
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Conforme prevê o Artigo nº37 da Lei 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e 

Bases para a Educação Nacional (LDBEN) “a educação de jovens e adultos será destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 

médio na idade própria”. Alarcão (2011) contribui nesse debate afirmando que a 

aprendizagem se tornou um bem de todos, logo, “a aprendizagem ao longo da vida, um 

direito e uma necessidade”. 

Fatores que afastaram os sujeitos da escola na idade adequada precisam ser 

superados. Dessa maneira, a LDBEN assegura no parágrafo 1º que serão ofertadas 

“oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, 

seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames”. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil percorreu vários caminhos até 

consolidar-se como modalidade159 de ensino da educação básica, por possuir como 

público alvo sujeitos que, por diferentes razões, não conseguiram concluir esta etapa 

dentro do tempo esperado, ou seja, deixaram de cursar o ensino regular na idade-série 

correspondente, e o seu direito à educação foi por muito tempo negado. 

A EJA deu um grande passo com a explicitação dessa modalidade na LDBEN de 

1996, pois esta garante a educação como um direito em qualquer idade, não restringindo 

mais a educação às crianças e jovens, mas estendendo-a aos adultos e idosos, ou seja, para 

aqueles sujeitos que não tiveram acesso ou condições de permanência na escola na idade 

adequada, tendo portanto seus direitos enquanto cidadãos negados. 

A caminhada para a EJA alcançar o estatuto de lei foi de muita luta, 

principalmente por parte dos movimentos sociais, pois devido às dificuldades enfrentadas 

pelos diversos indivíduos que representam os grupos excluídos da sociedade e, portanto, 

da escolarização, que atualmente a EJA é uma modalidade consolidada.  

No âmbito da Educação de Jovens e Adultos, desde a década de 1990, está 

acontecendo um fenômeno chamado juvenilização160 das classes de EJA, o que significa 

que o público dessa modalidade não é mais o mesmo, ou pelo menos não é mais composto 

pela maioria de pessoas adultas e até idosas que não tiveram a oportunidade ou as 

                                                 
159 A LDBEN/96, no seu Título V, define os Níveis e as Modalidades de Educação e Ensino no sistema 

escolar, criando as modalidades Educação de Jovens e Adultos, a Educação Profissional e a Educação 

Especial. 

160 Este termo se refere ao fenômeno do aumento crescente de jovens e adolescentes que buscam essa 

modalidade de ensino para concluir seus estudos.(RIBEIRO, 2001;CARRANO,2007; PAIVA, 2009 ) 
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condições necessárias para estudar na idade adequada. Atualmente a EJA tem se tornado 

espaço para alunos jovens, aqueles que por algum fator foram excluídos do turno regular 

em que frequentavam a escola, entre os quais podemos mencionar: repetência, evasão e 

ingresso precoce no mercado de trabalho. 

São jovens que por questões socioeconômicas, de classe, de gênero, de 

aprendizagem, faixa etária não puderam continuar frequentando o turno regular e foram 

“remanejados” para a EJA. Esses alunos chegam às aulas dessa modalidade de ensino 

geralmente desmotivados e, muitas vezes, não encontram na escola e principalmente na 

figura do professor a receptividade necessária para suas demandas. Ao contrário, muitas 

vezes se deparam com um sujeito, cuja prática pedagógica não contempla e não está 

preocupada em incluir a diversidade na sala de aula. 

Tenho observado esse fenômeno da juvenilização nas classes de EJA, narrado 

acima, na escola em que atuo como gestora desde 2016, quando me deparei com as fichas 

de matriculas dos alunos que são advindos de outras escolas e ao ouvir os comentários 

dos professores, quanto ao novo perfil do alunado, em termos geracionais, e também em 

relação ao domínio da leitura e da escrita. 

A partir disso, coube refletir sobre como esses alunos advindos de outras escolas 

ingressam nessas turmas de EJA em termos de sua aprendizagem em relação à leitura e à 

escrita.  

Sendo assim, defini como objetivo geral de minha pesquisa problematizar e 

provocar algumas mudanças no instrumento de avaliação diagnóstica para ingresso de 

alunos na EJA- Anos Finais do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Ensino Médio 

Hermes Pintos Affonso. 

No intuito de alcançar o objetivo geral mencionado acima, elegi alguns objetivos 

específicos, os quais são: realizar a formação continuada de professores da EJA numa 

escola pública da rede estadual de ensino; promover a compreensão do conceito de 

letramento considerando as diversas áreas do conhecimento e a possibilidade de uma 

outra forma de avaliação diagnóstica;  oportunizar a análise e a incorporação de mudanças 

no instrumento de avaliação diagnóstica para a EJA pelos próprios professores da escola; 

acompanhar o processo de avaliação, realizado pelos professores, dos alunos que irão 

ingressar na EJA; observar os efeitos da análise e da atualização do instrumento de 

avaliação diagnóstica na classificação e distribuição dos alunos nas totalidades. 
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Para construir o projeto de intervenção, efetivado em março de 2017, realizei uma 

pesquisa qualitativa161, cuja escolha decorreu da necessidade de elaborar, a partir dos 

dados obtidos, um diagnóstico sobre os alunos da EJA anos finais da escola e, também, 

sobre as impressões dos professores acerca desses alunos no que se refere ao seu 

conhecimento acerca da leitura e da escrita. O diagnóstico mencionado foi utilizado para 

subsidiar as ações de formação continuada, visando qualificar a prática docente dos 

professores e o processo de avaliação de ingresso dos alunos na EJA. 

Como menciono acima, a pesquisa foi qualitativa, do tipo intervenção pedagógica, 

já que esta busca planejar, implementar e avaliar as práticas pedagógicas desenvolvidas, 

(DAMIANI, 2012). A intervenção pedagógica parte do pressuposto que se trata da ação 

de um profissional num determinado contexto com a intenção de interferir em um 

determinado processo. No caso do projeto de intervenção, busquei através da investigação 

dos entendimentos dos professores sobre como os alunos ingressam na EJA- Anos Finais 

do Ensino Fundamental, em termos da aprendizagem da leitura e da escrita, auxiliar na 

qualificação do instrumento de avaliação diagnóstica desses alunos, assim como no 

momento da classificação e distribuição nas diferentes totalidades. 

Damiani (2013, p.2) caracteriza as pesquisas interventivas como aquelas que “são 

aplicadas, ou seja, têm como finalidade contribuir para a solução de problemas práticos” 

que, no contexto deste trabalho, refere-se à problematizar e analisar o instrumento de 

avaliação diagnóstica que vem sendo utilizado pela escola para classificar e distribuir os 

alunos que ingressam na EJA, nas diferentes totalidades.  

Dessa maneira, a metodologia escolhida para a realização do projeto de 

intervenção visou o planejamento e a realização de seis Rodas de Formação 

(ALBUQUERQUE, GALIAZZI, 2011) aos professores da Educação de Jovens e Adultos 

de uma escola da rede pública estadual de Jaguarão. 

Para melhor subsidiar esta proposta, realizei um diagnóstico com os sujeitos 

envolvidos na pesquisa, que são os professores da EJA anos finais da E.E.E.M. Hermes 

Pintos Affonso. Esta escola começou a ofertar a Educação para Jovens e Adultos numa 

perspectiva de ensino supletivo, no ano de 1993. Nesse período, eram oferecidas as 

                                                 
161 A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

(MINAYO, 2001, p. 21-22). 
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classes de alfabetização, as quais continuaram até o ano de 2005, foi nesse período 

inclusive que a escola recebeu a única professora nomeada por concurso para esta 

modalidade, a qual permanece atuando na escola, hoje na função de coordenadora 

pedagógica. A partir do ano de 2006, a escola responsabilizou-se por ofertar a EJA para 

os anos finais do ensino fundamental, como permanece atualmente. 

No segundo semestre de 2016, tínhamos 14 professores de diferentes áreas do 

conhecimento lecionando nessa modalidade. Foi aplicado um questionário sobre o qual 

“entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado.” 

(GIL, 2002, p. 114). Eis o questionário utilizado no momento da pesquisa para compor o 

projeto de intervenção, que originou este relatório reflexivo: 

 

1- Formação 

(    ) Magistério. 

(    ) Graduação. Qual?________________________ 

(    ) Especialização. Qual? ____________________ 

2- Tempo de atuação na EJA? ___________________ 

3- Tu consideras que os alunos chegam alfabetizados na EJA? 

4- Como se pode colaborar para que os alunos continuem progredindo na leitura e escrita, 

aprendendo conhecimentos das diferentes áreas do conhecimento? 

Tabela 1- Questionário aplicado aos professores da EJA. 

 

As questões deste questionário pretendiam buscar uma breve caracterização dos 

sujeitos, porém sem identificá-los, numa tentativa de deixá-los mais a vontade para 

responderem as perguntas. Conforme Marconi e Lakatos (2003), as perguntas do 

questionário “devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.  

A opção pelo questionário decorreu da necessidade de construir, a partir dos dados 

obtidos, um diagnóstico da realidade local, de forma que o mesmo possa ser utilizado 

posteriormente para subsidiar as ações de formação, visando qualificar o processo 

formativo dos professores. 

Sendo assim, havia perguntas, como mostra o quadro acima, sobre a área de 

formação dos sujeitos, para verificar a proximidade da área de formação dos professores 

com a área em que atuam; a outra pergunta se referia ao aprendizado dos alunos, para 

verificar se eles consideravam que os alunos ingressavam na EJA alfabetizados e, a última 

pergunta, era para saber de que maneiras poderíamos colaborar para que esses alunos 
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continuassem progredindo na leitura e escrita, aprendendo conhecimentos das diferentes 

áreas do conhecimento .  

Dos 14 questionários entregues, apenas 9 foram devolvidos com resposta. Como 

não havia espaço para identificação dos sujeitos, não pude controlar quem foram os 

professores que entregaram o questionário respondido e quais foram aqueles que não 

fizeram a devolução do mesmo. 

Além do questionário, as observações que realizei enquanto gestora da escola, em 

momentos como o intervalo e conselhos de classe, permitiram-me considerar essa 

intervenção plenamente necessária neste contexto escolar, já que a referida escola é a 

única no município que oferta EJA anos finais, como já mencionado, recebendo alunos 

oriundos de diversas escolas. Para coletar os dados das observações, utilizei um caderno 

de anotações, pois: 

 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações 

e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. 

Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 

fenômenos que se desejam estudar. (MARCONI, LAKATOS, 2003, p. 190). 
 

 Esta técnica foi muito útil para que eu pudesse coletar dados complementares às 

perguntas realizadas no questionário, para sanar dúvidas e aprofundar algumas 

informações que não haviam ficado explícitas no mesmo.   

Para a avaliação do diagnóstico realizado, utilizei-me da análise textual discursiva 

numa perspectiva de análise de conteúdo, buscando tudo aquilo que produz sentido, não 

só o que foi falado ou escrito, mas tudo que “diz” alguma coisa, ultrapassando a questão 

semântica, na tentativa de realizar uma interlocução com os sujeitos da pesquisa. A 

avaliação do diagnóstico refere-se ao momento em que os questionários e as anotações 

das observações, que foram os instrumentos utilizados no diagnóstico, foram analisados. 

Eles receberam o seguinte tratamento: o questionário foi aplicado aos sujeitos envolvidos 

na pesquisa e a análise dos dados foi realizada a partir das respostas de cada pergunta, 

quando foi possível marcar as semelhanças e as diferenças, na tentativa de categorizar as 

respostas, as quais serviram para a elaboração do roteiro dos encontros, juntamente com 

o que foi extraído ao analisar as anotações realizadas durante as observações, que busquei 

separar por unidades de significado, procurando elencar as unidades que serão 

organizadas pelos temas/assuntos pertinentes, os quais foram extraídos das respostas dos 

professores. 
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2 DADOS DO DIAGNÓSTICO 

 

Jaguarão, município em que se efetivou o projeto de intervenção que deu origem 

ao relatório aqui apresentado, é composto por uma população de 27.942 habitantes de 

acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 2010, dos quais atualmente o município ainda possui um índice de 6,15%162 de 

cidadãos não alfabetizados e 22,2%163 de analfabetos funcionais164.  

No segundo semestre de 2016, dos 141 alunos matriculados na EJA neste 

estabelecimento de ensino, como mostra os gráficos a seguir, a maioria deles tinha menos 

de 18 anos e pertencem ao sexo masculino. 

  

Tabela 2                                                            Tabela 3 

 

Ao fazer um levantamento a partir dos históricos escolares desses alunos, para 

verificar sua escola de origem, é possível afirmar que a grande maioria veio de escolas 

municipais urbanas, as quais são responsáveis por ofertar apenas o ensino fundamental. 

                                                 
162 BRASIL. Ministério da saúde. DATASUS. Taxa de Analfabetismo População acima de 15 anos. 

Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/censo/cnv/alfbr.def Acesso em: 

10/06/2015.  
163  BRASIL. SIMEC/MEC- Indicador 9B- Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos 

ou mais de idade. Disponível em: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php Acesso em: 10/06/2015. 

164 Entendo como analfabeto funcional o conceito utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) como: “a porcentagem de pessoas de uma determinada faixa etária que tem escolaridade 

de até 3 anos de estudo em relação ao total de pessoas na mesma faixa etária”. 

 Acesso em: 

11/01/2017. 

90 
alunos

51 
alunos

Distribuição 
etária

Menos de
18 anos

Mais de 18
anos

49

93

Sexo

Sexo
Feminino

Sexo
Masculino

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/censo/cnv/alfbr.def
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?t=taxa-analfabetismo&vcodigo=PD384
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Tabela 4 

 

Nesta cidade é importante mencionar que a Educação de Jovens e Adultos é 

ofertada para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em duas escolas da rede municipal 

e em uma escola da rede estadual; já a mesma modalidade só é ofertada para os Anos 

Finais do Ensino Fundamental, justamente na escola em que o projeto de intervenção o 

qual deu origem a este relatório foi realizado, a qual pertence a rede estadual de ensino 

assim como a EJA- Ensino Médio, só é ofertada em uma escola, a qual também pertence 

a rede estadual. 

 Atualmente atuo como gestora na Escola Estadual de Ensino Médio Hermes 

Pintos Affonso (2016-2018), escola a qual funciona nos três turnos e contempla alunos 

do Ensino Fundamental e Médio, assim como a Educação de Jovens e Adultos nas etapas 

correspondentes aos Anos Finais do Ensino Fundamental.  

A escola possui 730 alunos, atualmente a escola com maior número de alunos no 

município. Desses 730, 218 estão matriculados na EJA, distribuídos nas totalidades 4,5 e 

6, possui também 44 professores e 09 funcionários, dos quais 2 secretários, 4 serventes e 

3 merendeiras, com sua carga horária distribuída nos três turnos de funcionamento da 

instituição; e foi com os docentes das turmas de EJA  que realizei as Rodas de Formação 

do projeto de intervenção descrito e analisado neste relatório. 

Na Escola Estadual de Ensino Médio Hermes Pintos Affonso, o corpo docente da 

EJA é formado por 13 professores, todos participaram das Rodas de Formação, que foram 

realizadas antes do início do ano letivo para essa modalidade. 

Para realização da intervenção pedagógica, como mencionado, foi realizado no 

segundo semestre de 2016 um diagnóstico com os sujeitos da pesquisa, e já que estamos 

49

77

24
8 1

Origem dos Alunos da EJA

Escolas Estaduais

Escolas Municipais

Escolas Rurais

Outros Municípios

Origem desconhecida

Uruguai
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abordando a formação dos professores é importante trazer os dados que foram coletados 

e se referem a essa discussão. 

Os sujeitos envolvidos na pesquisa são os professores que iriam atuar com a EJA 

–  anos finais do ensino fundamental, no primeiro semestre de 2017. 

Dos 14 sujeitos a quem foi entregue o questionário de diagnóstico, apenas nove 

devolveram o questionário preenchido, os quais são: 

 

Professor Magistério Graduação Especialização Tempo de 

atuação na 

EJA 

1 X Ciências físicas e biológicas 

Matemática 

Ensino de 

matemática 

20 anos 

2 X Estudos sociais (licenciatura 

curta) 

 16 anos 

3   Pedagogia gestora, 

supervisão e 

orientação escolar 

21 anos 

4  Letras  20 anos 

5 X Pedagogia Informática para 

educação 

10 anos 

6  Letras  6 anos 

7  Tecnólogo em processamento de 

dados 

 7 anos 

8 X História Educação Infantil. 

Tecnologias para 

educação 

8 anos 

 

9  Letras (Português ,espanhol e 

inglês) 

Pedagogia gestora 10 anos 

Tabela 5- Criada pela pesquisadora a partir das respostas dos questionários. 

 

Como é possível verificar na tabela acima, dos nove professores que devolveram 

o questionário preenchido, quatro professores mencionaram que fizeram magistério, 

todos os professores possuem graduação (mesmo um deles não tendo citado), cinco 

professores mencionaram que possuem curso de especialização.  

Quanto ao tempo de serviço na modalidade, o professor que atua há menos tempo 

na EJA, já o faz há seis anos e o que possui mais tempo de atuação nessa modalidade já 

o faz há 21 anos, não necessariamente na escola em que ocorrerá a intervenção. 

Outra informação que é relevante mencionar e não consta na tabela acima, é que 

dos 14  professores, apenas quatro atuam na sua disciplina de formação. 

 Também foi questionado aos professores sobre algumas concepções que possuiam 

acerca de seus alunos, no que se refere a perspectiva de letramento nas diversas áreas do 

conhecimento. 
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No questionário aplicado, havia portanto, duas perguntas dissertativas, para 

ilustrar melhor as respostas dadas pelos professores. Organizei a tabela abaixo com as 

respostas. No que se refere à primeira delas, temos o seguinte quadro de dados: 

 

Professor Tu consideras que os alunos chegam alfabetizados na EJA? 

1  Sim, a maioria. 

2 Dentro dos limites deles, sim. 

3 Considerando que a nossa escola oferece as totalidades, 4, 5, e 6, os alunos 

chegam sim alfabetizados. 
4 Alguns, sim; outros não. Mas a maioria fica um tanto esquecida do que já estudou. 

5 Sim, a maioria com muitas dificuldades, porém já alfabetizados. 

6 Sim, até porque eles passaram por uma prova classificatória, mas com muitas dificuldades de 

aprendizagem. 

7 Sim, são poucos os casos em que os alunos, tem dificuldades tanto na leitura quanto na escrita. 

8 Alfabetizados sim! Mas as dificuldades que apresentam (alguns deles) são enormes. Não se pode 

generalizar! Tenho alunos que concluíram o ensino médio com ótimas notas, que vieram da 

EJA. 

9 Atualmente não. 

Tabela 6- Concepções dos sujeitos- Criada pela pesquisadora com as respostas da pergunta de número 

três do questionário aplicado. 

 

Como foi possível observar, quando perguntados se consideram que os alunos 

chegam alfabetizados na EJA, oito professores responderam que consideram que a 

maioria dos alunos chega alfabetizado, porém mencionam que os mesmos chegam com 

muitas dificuldades de “aprendizagem”, que neste caso, podemos compreender como 

dificuldades de leitura e escrita, apenas um professor disse que atualmente os alunos não 

ingressam alfabetizados. Para visualizarmos melhor as respostas dadas para a segunda 

pergunta dissertativa, que havia no questionário, segue a tabela abaixo: 

 

Professor Como se pode colaborar para que os alunos continuem progredindo na leitura e escrita, 

aprendendo conhecimentos das diferentes áreas do conhecimento? 

1 Incentivando a leitura, trabalhos de pesquisa e etc. 

2 Incentivando-os à leitura com temas de interesse do aluno. Globalizando. 

3 Acredito que incentivando a leitura, proporcionando momentos em ambiente apropriado, como 

a biblioteca. Em sala de aula, propiciando ao aluno o desenvolvimento oral, para expressar-se 

cada vez mais. 

4 Através da leitura de textos variados, empregando assuntos atualizados e com pesquisa de 

vocabulário. Ás vezes, os resultados não são imediatos, mas no estudo de conteúdos 

multidisciplinares, os avanços são melhores. 

5 Proporcionando-lhes atividades que possam desenvolver a leitura e interpretação, como os 

trabalhos com livros ou pequenos textos repetidamente. 

6 Incentivando à leitura, produção textual, interpretação de textos. 

7 Pode-se usar a internet entre outras ferramentas de mídias como o DVD e a televisão, etc. 

8 Acredito que se faz necessário uma reformulação nos conteúdos, onde leitura, interpretação de 

texto, ortografia e produção textual sejam mais trabalhados. Pode-se colaborar trabalhando com 

os vários gêneros literários, trabalhando com muita produção textual e conscientização por parte 

dos professores de que todos podem e devem cobrar uma melhor escrita dos alunos. 
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9 Não permitindo que alunos aprovem sem condições para isso. 

Tabela 7- Concepções dos sujeitos- Criada pela pesquisadora com as respostas da pergunta de número 

quatro do questionário aplicado. 

  

 Como se percebe nas respostas da tabela acima, quando questionados sobre de que 

maneira os professores podem colaborar para que os alunos progridam na leitura e na 

escrita, através dos conhecimentos de diferentes áreas, dos nove professores que 

devolveram o questionário, sete deles responderam que é fundamental que a leitura e a 

interpretação sejam incentivadas. Apenas um professor mencionou que não se pode 

permitir que alunos que não tenham as condições necessárias para avançar sejam 

aprovados, e outro professor sugeriu uma reformulação nos conteúdos de um modo geral, 

em que a leitura, a interpretação, a ortografia e a produção textual sejam trabalhadas com 

mais intensidade pelos professores, e que estes sejam conscientizados da importância 

desse trabalho em todas as disciplinas e façam essa “cobrança” aos seus alunos. 

Nesse sentido, é imprescindível pensar na realização de formação continuada para 

professores da EJA a partir dos espaços escolares em que atuam, considerando seus 

desejos e dificuldades na prática docente. 

 

3 METODOLOGIA  

O projeto de intervenção descrito e analisado no relatório aqui apresentado buscou 

problematizar e provocar algumas mudanças no instrumento de avaliação diagnóstica 

para ingresso de alunos na EJA- Anos Inicias do Ensino Fundamental da E.E.E.M. 

Hermes Pintos Affonso. 

 Para alcançar este objetivo, realizei enquanto pesquisadora uma formação 

continuada na escola com esses sujeitos. A abordagem utilizada foi a intervenção 

pedagógica, cujas pesquisas são, conforme Damiani, “investigações que envolvem o 

planejamento e a implementação de interferências (mudanças, inovações) – destinadas a 

produzir avanços, melhorias, nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas 

participam” (DAMIANI et al., 2013, p. 58).  

Dessa maneira, busquei alcançar, com a intervenção pedagógica que propus, a 

modificação do teste realizado para ingresso dos alunos na EJA, numa perspectiva de 

letramento nas diferentes áreas do conhecimento, assim como qualificar com isso a 

formação das turmas, ou seja, a classificação e distribuição dos alunos nas diferentes 

totalidades, o que possibilitaria a realização de uma prática docente mais voltada as 
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especificidades daquele grupo de alunos e consequentemente contribuiria para os 

processos de ensino e aprendizagem. Para que o objetivo geral dessa intervenção seja 

alcançado, utilizarei alguns procedimentos metodológicos que serão descritos nas seções 

a seguir. 

 

MÉTODO DA INTERVENÇÃO 

A partir da coleta dos dados obtidos nos questionários do diagnóstico da pesquisa, 

foram realizados encontros de formação, a partir de temáticas capturadas a partir dos 

questionários e das anotações pertinentes às observações realizadas no diagnóstico, tendo 

por base as características e o interesse dos participantes. Estes encontros se darão numa 

perspectiva de Rodas de Formação, as quais: 

 

[...] se destacam pela qualidade das partilhas entre os participantes. Nessa 

Roda, todos têm algo a ouvir e algo a dizer. Essa configuração, com o objetivo 

de formar-se formando, nos mostra a possibilidade de construção de um espaço 

em que as aprendizagens se constroem por meio da relação entre os sujeitos. 

(ALBUQUERQUE e GALIAZZI,2011, p.388). 

 

As Rodas de Formação sugerem que a cada encontro se eleja um relator, o qual 

ficará responsável por fazer os registros, ou seja, realizando as anotações pertinentes ao 

encontro, a partir do seu ponto de vista, como forma de “retratar a caminhada de formação 

daquele grupo”. (ALBUQUERQUE e GALIAZZI, 2011, p.389). O relator será eleito pelo 

grupo de professores, a cada dia se fará nova eleição para que outro professor assuma esse 

papel. A figura do relator é de fundamental importância nas Rodas de Formação, já que 

é ele quem vai ter a função de transcrever todas as percepções do grupo naquele dia, e 

essas anotações servirão posteriormente como instrumento para análise da intervenção. 

Organizei seis Rodas de Formação, com duração de três horas, esses momentos 

de formação foram previstos no calendário escolar da EJA. Na primeira Roda, dei a cada 

professor uma pasta com algumas folhas avulsas para realizarem suas anotações, assim 

como a programação da nossa formação. 

Ao final de cada encontro, os professores responderam também a um questionário 

avaliativo com perguntas relacionadas àquele encontro específico. Esse instrumento foi 

utilizado para que ao término de cada encontro eu pudesse saber quais as percepções dos 

professores com relação àquele encontro, sobre os conceitos discutidos e a metodologia 

utilizada, para que se necessário eu pudesse rever a dinâmica dos encontros de formação. 
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Dessa maneira, este instrumento foi utilizado nesse momento da intervenção, pelas razões 

indicadas a seguir pelos autores: 

 

um conjunto de perguntas sobre um determinado tópico que não testa a 

habilidade do respondente, mas mede sua opinião, seus interesses, aspectos de 

personalidade e informação biográfica. (Yaremko, Harari, Harrison & Lynn, 

1986, p. 186 apud Günther, 2003, p.2) 

 

 Esse momento foi importante, pois serviu para a pesquisadora refletir sobre os 

momentos que precisavam ser aperfeiçoados no trabalho de intervenção, servindo de 

subsídio para avaliação de cada formação a fim de redimensionar e garantir a qualidade 

e a continuidade de cada encontro. 
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RESUMO 
O texto apresenta os interesses investigativos do Grupo Gestão, Currículo e Políticas Educativas 

vinculado ao CEPE – Centro de Estudos em Políticas Educacionais – Gestão – Currículo e 

Trabalho Docente. O grupo propõe-se, por meio de pesquisas, contribuir para o fortalecimento do 

campo do currículo e das políticas educacionais mediante a produção de conhecimento nas áreas 

do planejamento, gestão e avaliação educacional, para o desenvolvimento de metodologias de 

análise e de avaliação de políticas e para o desenvolvimento curricular e a disseminação de 

metodologias de planejamento estratégico junto a órgãos públicos e organizações não 

governamentais. Focando a educação desde o nível fundamental até o superior, questões como 

qualidade, democracia, inclusão social, gestão democrática da educação e exercício da cidadania 

são estudados de forma articulada às relações entre currículo, conhecimento e poder. Neste 

sentido, registram-se contribuições no campo do Trabalho Docente e da avaliação da educação 

básica e superior, da Pedagogia universitária, das políticas curriculares, da gestão e do poder 

escolar. O grupo é composto por pesquisadores, que são docentes, doutores, mestres, doutorandos, 

mestrandos, bolsistas de iniciação cientifica e acadêmicos da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), da Universidade Federal do Pampa 

(Unipampa), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense 

(IFSul), do Instituto Federal Farroupilha (IF-Farroupilha), como também por professores da rede 

escolar do município de Pelotas. As suas investigações são financiadas pelo CNPq, PPGE-UFPel 

e CAPES e a divulgação das pesquisas ocorre por meio de publicação em revistas e eventos no 

campo da educação. 

 

Palavras-chaves: Currículo; Trabalho Docente; Políticas Educacionais; Gestão. 
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Este artigo retrata parte do trabalho desenvolvido no Grupo Gestão, Currículo e 

Políticas Educativas, em particular os trabalhos coordenados pelo professor Álvaro 

Moreira Hypolito, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas 

(FaE/UFPel), o qual se dedica, de modo especial, a investigar os campos histórico-

político e teórico-prático do currículo, das políticas educacionais, da gestão, e da 

formação e trabalho docente. O texto apresenta de modo resumido a trajetória do Grupo, 

enfatizando-se, em seguida, as análises que temos desenvolvido sobre as possibilidades 

de orientar pesquisas sobre os eixos temáticos que integram o grupo, e por fim, algumas 

reflexões da pesquisa em desenvolvimento. 

O Grupo Gestão, Currículo e Políticas Educativas inicia sua trajetória em 2004 e 

se encontra vinculado ao CEPE – Centro de Estudos em Políticas Educacionais – Gestão 

– Currículo e Trabalho Docente, ainda em formação. Tem como objetivo reunir grupos 

de pesquisas e pesquisadores que desenvolvem projetos de investigação, ensino e 

extensão em Políticas Educacionais, com foco nos estudos de políticas curriculares, 

trabalho docente e modos de gestão – gerencialistas ou democráticos.  

Propõe-se, por meio de pesquisas, a contribuir para o fortalecimento do campo do 

currículo e das políticas educacionais mediante a produção de conhecimento nas áreas do 

planejamento, gestão e avaliação educacional, para o desenvolvimento de metodologias 

de análise e de avaliação de políticas e para o desenvolvimento curricular e a 

disseminação de metodologias de planejamento estratégico junto a órgãos públicos e 

organizações não-governamentais. Focando a educação desde o nível fundamental até o 

superior, questões como sua qualidade, democracia, inclusão social, gestão democrática 

da educação e exercício da cidadania são estudados de forma articulada às relações entre 

currículo, conhecimento e poder. Neste sentido, registram-se contribuições no campo do 

Trabalho Docente e da avaliação da educação básica, das políticas curriculares, da gestão 

e do poder escolar. 

Para desenvolver tal tarefa conta com pesquisadores doutores da Universidade 

Federal de Pelotas, estudantes da graduação e pós-graduação stricto sensu da Faculdade 

de Educação – UFPel, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, 

da Universidade Federal do Pampa – Unipampa, da Universidade Federal de Campina 

Grande – UFCG, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-

grandense – IFSul, do  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha 

– IF-Farroupilha, da Universidade de Joinville – UNIVILLE e da UNOESC - Chapecó. 
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As investigações contam, também, com fomentos do CNPq e CAPES; FAPERGS; e 

PPGE-UFPel. 

A pretensão do grupo se estende, então, à produção de conhecimento, como 

divulgar as produções científico-acadêmicas e técnicas, com a publicação de relatórios de 

pesquisa, relatórios de iniciação científica, monografias, dissertações de mestrado e teses 

de doutorado, contribuindo para os campos de estudos desenvolvidos no grupo. A 

divulgação das pesquisas tem sido realizadas por meio de publicações em revistas 

científicas (como os periódicos Práxis Educativa, Revista Brasileira de Políticas e 

Administração e Educação, Educação em Questão, Currículo sem Fronteiras, Cadernos 

Cedes, Revista e-Curriculum, HistdBR On-line, Educação – Santa Maria, Educação em 

Revista, Educação e Políticas em Debate, Educação e Realidade, Educação e Sociedade, 

Educação e Pesquisa, Jornal de Políticas Educacionais), e em eventos diversos da área da 

educação, com apresentações de trabalhos, publicações em anais e palestras – com 

destaques aos encontros nacionais da ANPEd (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

graduação em Educação), ANPAE (Associação Nacional de Política e Administração da 

Educação), RedEstrado (Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente), 

RELEPE - Red Latinoamericana de estudios epistemológicos en Política Educativa. 

 

Movimentos importantes 

O grupo se organiza em torno da linha de pesquisa denominada “Currículo, 

Profissionalização e Trabalho Docente”. Investiga as políticas educacionais, tendo como 

ênfase principal o trabalho docente e a formação inicial e continuada de professores na 

educação básica e superior, os estudos sobre gestão, currículo e as práticas educativas, no 

âmbito da educação básica e superior.  

A dinâmica de organização de atividades desenvolvidas pelo grupo procura 

manter-se na pesquisa, buscando avanços quanto ao conhecimento sobre os eixos que 

integram a base de investigação. Nesse sentido, são realizados encontros semanais de 

discussão sobre o desenvolvimento das pesquisas, além de um colóquio semestral 

integrando os diversos pesquisadores das diversas instituições. Os esforços são para 

fomentar o conhecimento e a articulação dos diversos elementos constituintes dos 

projetos de currículo, gestão e trabalho docente, em diferentes contextos e espaços, 

debatendo concepções da aparência e da essência das políticas públicas educacionais 

locais, nacionais e internacionais.  
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O grupo apoia-se nas teorias críticas e pós-críticas, a partir do olhar e da visão de 

mundo do pesquisador e do que fomenta a integridade epistemológica do coletivo. As 

principais referências teóricas e metodológicas de pesquisa se utilizam dos estudos de 

teóricos da área de políticas públicas, currículo e gestão como Vera Peroni, Stephen Ball, 

Eneida Shiroma, Michel Apple, Ricardo Antunes, Tomaz Tadeu da Silva, dentre outros, 

os quais trazem contribuições significativas para os nossos estudos.   

 

QUADRO 1: PROJETOS DE PESQUISA 

E EXTENSÃO 

 

PROJETO DESCRIÇÃO 

Reorganização 

Gerencialista na Escola: 

Gestão, Currículo e 

Trabalho Docente 

O projeto visa uma investigação para analisar o avanço da 

reorganização gerencialista da escola, com foco na gestão, 

nas políticas curriculares e no trabalho docente, analisando 

como essas políticas vêm sendo propostas e direcionadas 

nas escolas públicas municipais de Pelotas. Busca analisar 

como programas são ofertados para secretarias municipais 

de educação, na forma terceirizada ou via parcerias 

público-privadas, incluindo consultorias gerenciais, 

fornecimento de materiais didáticos, pacotes curriculares, 

programas de gestão, supervisão e/ou formação docente. 

Situação: em andamento. Fomento: CNPq, FAPERGS  

Políticas Educativas e 

Regulação: Gestão, 

Currículo e Trabalho 

Docente 

Esta pesquisa objetivou discutir as políticas educacionais, 

suas formas de regulação e seus efeitos para o currículo, a 

gestão e o trabalho docente nas escolas públicas. O projeto 

contextualiza as políticas locais estabelecendo vinculações 

com políticas mais amplas, coerentes com as formulações 

neoliberais e gerencialistas, fortemente dominadas pela 

esfera econômica. Visa também analisar como os 

docentes, o currículo e os modos de gestão têm sido 

endereçados por essas políticas e pelos discursos 

educacionais das últimas décadas, os quais têm sido 

orientados pelo conservadorismo educativo, com modelos 

de gestão que apregoam o eficienticismo como a solução 

para a educação. Tais modelos estão baseados em noções 

de qualidade, eficiência, avaliação e accountability. 

Situação: concluído (2011-2014)  Fomento: CNPq, 

CAPES 

Trabalho Docente na 

Educação no Brasil 

 

A pesquisa objetivou conhecer quem é, o que faz e em que 

condições se realiza o trabalho docente nas escolas 

públicas estaduais e municipais de Educação Básica no 

Brasil e instituições de educação infantil conveniadas com 

o poder público. Na pesquisa foi possível traçar o perfil 

sócio-econômico e cultural dos docentes em exercício na 

Educação Básica no Brasil; mapear a divisão técnica do 

trabalho na escola, a emergência de postos, cargos e 

funções derivados de novas exigências e atribuições, bem 

como as atividades desenvolvidas pelos docentes; 
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conhecer as condições de trabalho dos docentes: os meios 

físicos, os recursos pedagógicos e o acesso a formação 

continuada, à literatura específica, às tecnologias e a outros 

bens culturais para o desenvolvimento de seu trabalho; 

levantar as formas de contratação, as condições salariais e 

de carreira em diferentes redes de ensino; identificar 

necessidades de formação continuada dos professores da 

Educação Básica. A pesquisa foi realizada em sete estados 

brasileiros (Pará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, 

Goiás, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo).   

Situação: Concluído (2009-2015) 

Fomento: CNPq, MEC, FAPEMIG 

Estado Gerencial e 

Reestruturação 

Educacional: as políticas 

educativas e curriculares na 

Rede de Ensino Público 

Estadual do RS 

O projeto visa analisar políticas educativas e curriculares 

desenvolvidas pela Secretaria de Educação no atual 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, considerando 

que tais políticas se inserem no contexto das 

reestruturações sociais e educativas orientadas pela visão 

gerencialista de estado. Parte da caracterização do estado 

gerencialista e suas influências no campo da educação, 

com um exemplo já desenvolvido no Brasil (caso de MG) 

a fim de dar suporte para o desenvolvimento deste estudo 

sobre a educação no RS. O estudo tem como objetivo 

central investigar as políticas atuais que estão sendo 

propostas e implementadas na educação estadual do Rio 

Grande do Sul, caracterizando seus principais programas e 

estratégias, considerando a visão governamental e 

analisando a implantação em contextos escolares locais, 

discutindo o impacto dessas políticas sobre o trabalho 

docente. Situação: concluído (2009-2011) Fomento: 

CNPq, FAPERGS 

Reestruturação Educativa e 

Intensificação do Trabalho 

Docente 

O estudo pretendeu investigar o processo de intensificação 

do trabalho docente e suas novas configurações originadas 

no contexto das políticas neoliberais de reestruturação 

educacional e no contexto de experiências educativas 

contra-hegemônicas, em termos de autonomia e 

fortalecimento do trabalho docente. Para tanto, faz-se valer 

de dados coletados em duas escolas, uma orientada por 

diretrizes educacionais conservadoras e, outra, orientada 

por pressupostos contra-hegemônicos. Em ambos os casos 

parece que há fortes evidências de autointensificação. 

Entendendo que há processos conservadores e 

progressistas em luta por hegemonia e que as escolas e a 

reestruturação educativa são fruto desse embate, o estudo 

de cunho empírico objetivou investigar as condições 

concretas de realização dessas políticas públicas 

(hegemônicas e contra-hegemônicas) a partir da análise de 

dados já coletados em escolas integradas à lógica dessas 

políticas.  

Situação: Concluído (2006-2008). 

Fomento: CNPq.  
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Perfil socioeconômico e 

cultural do professorado da 

educação fundamental da 

rede de ensino de Pelotas – 

RS 

O propósito desta pesquisa foi o de constituir uma base de 

dados do perfil socioeconômico, cultural e profissional e 

desenvolver um estudo diagnóstico sobre trabalho docente 

na Educação Fundamental da Rede de Ensino de Pelotas 

RS. Especificamente dados do professorado quanto a 

gênero, renda, escolaridade, formação profissional, etnia, 

condições de trabalho e de carreira do magistério, 

considerando o regime de trabalho, o tempo de serviço, a 

carga de trabalho, a sindicalização, a habilitação 

profissional, bem como aspectos de saúde ocupacional. 

Investigou também aspectos da organização do processo 

de trabalho e do trabalho pedagógico, as expectativas do 

professorado sobre a sua situação profissional presente e 

futura e as imagens que tem de si e de sua condição 

profissional. A coleta de dados foi feita através do 

processo de inquérito, tendo como instrumento básico um 

questionário. O universo estudado abrange os professores 

do ensino fundamental das redes de ensino municipal, 

estadual e privada em Pelotas/RS. 

Situação: Concluído (2005-2008). 

Fomento: CNPq, FAPERGS.  

Controle através da 

tradição: dispositivos de 

regulação conservadora 

O projeto buscou identificar as formas de produção dos 

dispositivos de controle sobre o processo de trabalho 

docente, conhecer sua matéria-prima institucional, 

burocrática, hierárquica e imaginária (a tradição), assim 

como analisar seus significados sobre as expectativas e 

sobre a identidade das/os jovens professoras/res. O estudo 

realizado com 8 professoras de ensino fundamental que 

tenham ingressado entre 2003 e 2004 no magistério 

público de Pelotas, atuantes entre as séries iniciais do 

ensino fundamental em escolas públicas, e que nunca 

tenham tido experiência de trabalho efetivo (contratação 

ou nomeação) em sala de aula, com exceção de estágios. 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com as/os 

professoras/res. 

Situação: Concluído (2005-2007). 

Fomento: FAPERGS, CNPq.  

Memória, Identidade e 

Patrimônio: Uma proposta 

de Educação Patrimonial 

para as Escolas Quilombolas 

de Pelotas-RS 

O projeto de extensão trabalha com a formação continuada 

de professores que atuam em escolas quilombolas no 

município de Pelotas - RS. Nossa principal premissa é a 

educação patrimonial. A partir de um olhar atento para as 

questões patrimoniais pretende-se enfatizar sobre a 

importância da reflexão acerca da construção de um 

Currículo Escolar que leve em consideração as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Escolar 

Quilombola. 

Situação: em andamento 

Fomento: CAPES. 

Fonte: Autoria própria.  
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Os trabalhos desenvolvidos objetivam problematizar as seguintes temáticas: 

Currículo, Políticas Educacionais; Trabalho Docente; Gestão, a partir de uma discussão 

sociológica de currículo e trabalho docente, que algumas pesquisas possuem como objeto 

as políticas educacionais brasileiras. As investigações realizadas pelo grupo referente 

podem ser visualizadas nos quadros 2 e 3. O primeiro reúne as pesquisas realizadas no 

âmbito da graduação e da pós-graduação, já foram concluídas; e o seguinte, a síntese das 

pesquisas em desenvolvimento.  

O Grupo possui uma trajetória longa, e por isso apresentaremos o sucinto das 

principais pesquisas desenvolvidas, os quais reúnem trabalhos de iniciação científica, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado e investigações de pós-doutorado. No 

entanto, cabe registrar que os pesquisadores que o integram, possuem produções 

individuais que dialogam com a perspectiva de atuação do Grupo. 

 

QUADRO 2: PESQUISAS 

DESENVOLVIDAS 

 

PESQUISADOR

(A) 

PROJETO/ANO 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

Jezabel Barcellos 

de Almeida 

Políticas Educativas e Regulação: Gestão, Currículo e Trabalho 

Docente. 2014.  

Bolsa: FAPERGS. 

Aline Carrett 

Carapeto 

Sistemas de Avaliação na Educação do Rio Grande do Sul. 2011.  

Bolsa: CNPq 

Milene dos Santos 

Lima 

Gerencialismo e o prêmio Gestão Escolar. 2010.  

Bolsa: FAPERGS 

Renata Delucis 

Hilal Necch 

Sistemas de Avaliação na Educação do Rio Grande do Sul. 2010.  

Bolsa: CNPq 

Luanda A. Gomes 

Ney 
Controle através da tradição (dispositivos de regulação 

conservadora das escolas sobe o processo de trabalho docente). 
2006.  

Bolsa: FAPERGS 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO   

Simone 

Gonçalves da 

Silva. 

A certificação pelo Exame Nacional do Ensino Médio: 

implicações no Currículo e no trabalho docente de Educação de 

Jovens e Adultos. 2014. - Universidade Federal de Pelotas. Bolsa: 

CAPES.  

Link: http://wp.ufpel.edu.br/cepe/publicacoes/teses-e-dissertacoes/  

Susane Barreto 

Anadon. 

Gestão, Qualidade e Premiação: efeitos do Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar para uma escola pública municipal. 

2011. - Universidade Federal de Pelotas. Link: 

http://wp.ufpel.edu.br/cepe/publicacoes/teses-e-dissertacoes/  

Fernanda Amaral 

de Souza. 

Políticas Educativas, Avaliação e Trabalho Docente: o caso de um 

programa de intervenção pedagógica no Rio Grande do Sul. 2011. - 

http://wp.ufpel.edu.br/cepe/publicacoes/teses-e-dissertacoes/
http://wp.ufpel.edu.br/cepe/publicacoes/teses-e-dissertacoes/
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Universidade Federal de Pelotas. Link: 

http://repositorio.ufpel.edu.br/bitstream/123456789/1618/1/Fernand

a_Amaral_Souz_Dissertacao.pdf   

TESES DE DOUTORADO   

Franciele Roos da 

Silva Ilha. 
A regulação curricular da Educação Física na escola e seus 

efeitos no Trabalho de Professores Iniciantes. 2015 - 

Universidade Federal de Pelotas 

Bolsa: CAPES. Link: http://wp.ufpel.edu.br/cepe/publicacoes/teses-

e-dissertacoes/  

Letícia Ramalho 

Brittes. 
Movimentos discursivos na produção de Currículo da 

Educação Profissional para Jovens e Adultos no Instituto 

Federal de Educação Farroupilha. 2015. - Universidade Federal 

de Pelotas 

Bolsa: CAPE.S Link: http://wp.ufpel.edu.br/cepe/publicacoes/teses-

e-dissertacoes/  

Fabiane Lopes 

Teixeira. 

Gênero e Diversidade na Escola - GDE: Investigando Narrativas 

de Profissionais da Educação sobre Diversidade Sexual e de 

Gênero no Espaço Escolar. 2014. - Universidade Federal de 

Pelotas.Link: 

http://www.sexualidadeescola.furg.br/phocadownload/tese_fabiane

%20lopes%20-%20verso%20final2.pdf   

Nailê Pinto Iunes. A política curricular produzida pela escola como contraponto a 

políticas educacionais contemporâneas. 2014. - Universidade 

Federal de Pelotas. 

Link: http://wp.ufpel.edu.br/cepe/publicacoes/teses-e-dissertacoes/  

Paulo Eduardo 

Grischke. 
O Paradigma da Colaboração nas Políticas Públicas para a 

Educação Profissional e suas implicações sobre o Trabalho 

Docente. 2013. - Universidade Federal de Pelotas. Link:  

http://www2.ufpel.edu.br/fae/gestae/files/t_e_s_e-p_a_u_l_o-

g_r_i_s_c_h_k_e-pdf.pdf   

Jair Jonko Araujo. Novos sentidos das políticas curriculares para a educação 

profissional no Instituto Federal Sul-rio-grandense. 2013. - 

Universidade Federal de Pelotas.Link: 

http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/bitstream/123456789/1679/1/Ja

ir%20Jonko%20Araujo_Tese.pdf      

Andressa Aita 

Ivo. 

Políticas educacionais e Políticas de Responsabilização: efeitos 

sobre o Trabalho Docente, Currículo e Gestão. 2013. - 

Universidade Federal de Pelotas. 

Bolsa: CAPES. Link: 

http://www2.ufpel.edu.br/tede/tde_arquivos/18/TDE-2010-09-

01T193240Z-546/Publico/Andressa_Aita_Ivo_Dissertacao.pdf  

SUPERVISÃO DE PÓS-DOUTORADO  

Nadiane 

Feldkercher 

Políticas Educativas e Regulação: Gestão, Currículo e Trabalho 

Docente. 2016. Universidade Federal de Pelotas. 

Bolsa: FAPERGS 

Franciele Roos da 

Silva Ilha 

Políticas Educativas e Regulação: Gestão, Currículo e Trabalho 

Docente. 2015. Universidade Federal de Pelotas. 

Bolsa: FAPERGS 

Fonte: Autoria própria.  

 

http://repositorio.ufpel.edu.br/bitstream/123456789/1618/1/Fernanda_Amaral_Souz_Dissertacao.pdf
http://repositorio.ufpel.edu.br/bitstream/123456789/1618/1/Fernanda_Amaral_Souz_Dissertacao.pdf
http://wp.ufpel.edu.br/cepe/publicacoes/teses-e-dissertacoes/
http://wp.ufpel.edu.br/cepe/publicacoes/teses-e-dissertacoes/
http://wp.ufpel.edu.br/cepe/publicacoes/teses-e-dissertacoes/
http://wp.ufpel.edu.br/cepe/publicacoes/teses-e-dissertacoes/
http://www.sexualidadeescola.furg.br/phocadownload/tese_fabiane%20lopes%20-%20versofinal2.pdf
http://www.sexualidadeescola.furg.br/phocadownload/tese_fabiane%20lopes%20-%20versofinal2.pdf
http://wp.ufpel.edu.br/cepe/publicacoes/teses-e-dissertacoes/
http://www2.ufpel.edu.br/fae/gestae/files/t_e_s_e-p_a_u_l_o-g_r_i_s_c_h_k_e-pdf.pdf
http://www2.ufpel.edu.br/fae/gestae/files/t_e_s_e-p_a_u_l_o-g_r_i_s_c_h_k_e-pdf.pdf
http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/bitstream/123456789/1679/1/Jair%20JonkoAraujo_Tese.pdf
http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/bitstream/123456789/1679/1/Jair%20JonkoAraujo_Tese.pdf
http://www2.ufpel.edu.br/tede/tde_arquivos/18/TDE-2010-09-01T193240Z-546/Publico/Andressa_Aita_Ivo_Dissertacao.pdf
http://www2.ufpel.edu.br/tede/tde_arquivos/18/TDE-2010-09-01T193240Z-546/Publico/Andressa_Aita_Ivo_Dissertacao.pdf
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QUADRO 3: PESQUISAS EM 

ANDAMENTO 

 

PESQUISADOR(A) PROJETO/ANO 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

Elimara Casagandra Reorganização Gerencialista na Escola: Gestão, Currículo e 

Trabalho Docente. Início: 2015. - Universidade Federal de 

Pelotas. 

Bolsa: FAPERGS/CNPq. 

Évelin Rutz Políticas Educativas E Regulação: Gestão, Currículo E 

Trabalho Docente. Início: 2014. - Universidade Federal de 

Pelotas. 

Bolsa: CNPq. 

TESE DE DOUTORADO  

André Quandt Klug A fabricação das identidades dos professores de Geografia: 

Uma análise a partir dos processos formativos e das políticas 

de formação docente. 

Início: 2017 

Bolsa: CAPES 

Patrícia de Faria 

Ferreira 
O “novo ensino médio” e os impactos no currículo, na 

gestão e no trabalho docente. 
Início: 2017 

Edna Coimbra da Silva Formação continuada na rede de ensino de Sorriso.  

Início: 2016. 

Cristiane Bartz de Ávila Currículo e trabalho docente: Diretrizes curriculares 

nacionais para educação escolar quilombola na educação 

básica, em Pelotas - RS. 

Início: 2016. 

Bolsa: CAPES. 

  

Deise Ramos da Rocha 
Políticas Públicas e o Desenvolvimento Profissional 

Docente: elementos e princípios propostos para a constituição 

de um programa oficial de inserção de professores à docência.  

Início: 2016. 

Bolsa: CAPES. 

Juliana Mezomo 

Cantarelli 

Trabalho docente e a lógica neoliberal: desafios para a 

promoção da justiça social no IFFar.  

Início: 2016. 

Simone Gonçalves da 

Silva 

Enem e seus Efeitos nas Práticas Discursivas: Nova(s) 

relação(ões) com a concepção do conhecimento.  

Início: 2014. 

Maria Eloísa da Silva. A constituição dos discursos do sistema privado de ensino 

apostilado sobre a identidade profissional dos professores 

do sistema público de ensino.  

Início: 2014. 

Bolsa: FAPEMAT 

Gabriel dos Santos 

Kehler 

O Trabalho entre Fuga(s) da Escola: endereçamentos 

curriculares na (des) profissionalização intelectual de jovens 

licenciados.  
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Início: 2013 

Bolsa: CAPES. 

 

SUPERVISÃO DE PÓS-DOUTORADO  

Iana Gomes de Lima Educação e Neoconservadorismo – Escola sem partido 

Início: 2017. Universidade Federal de Pelotas 

Bolsa: CNPq. 

Eugênia Antunes Dias Currículo e Educação Ambiental nos cursos de Graduação da 

UFPel 

Início: 2017. Universidade Federal de Pelotas. 

Luciana Leandro da 

Silva 

Impacto do IDEB sobre o Trabalho Docente: Escolas de 

Pelotas e Campina Grande 

Início: 2015. Universidade Federal de Pelotas 

Bolsa: CNPq 

Fonte: Autoria própria.  

 

Palavras Finais 

Neste conjunto de pesquisas e de resultados produzidos, publicados e socializados 

pelo coletivo de pesquisadores do grupo, evidenciamos uma consolidação do caráter 

científico no campo da educação, ao estabelecer a relação entre conhecimento produzido 

e a intervenção social, especialmente sobre as temáticas de trabalho docente, currículo e 

políticas públicas. Acreditamos que as relações e ações desenvolvidas em colaboração e 

cooperação com a educação básica do Estado do Rio Grande do Sul e com o município 

de Pelotas vêm contribuindo para fomentar uma educação crítica e ativa para minimizar 

as desigualdades sociais.  

Ao refletir sobre o papel da educação, o grupo Gestão, Currículo e Políticas 

Educativas assume a perspectiva de uma emancipação social e coletiva, posicionando-se 

no entendimento sobre como estão sendo construídas e submetidas à prática, as atuais 

políticas educacionais na conjuntura mediada pelas iniciativas neoliberais nas escolas de 

educação básica e superior, de ordem social, mas também por elementos constituídos na 

subjetividade, observando que a educação escolar está composta por elementos de 

violência, persuasão, consenso e resistências. Entender a educação como uma prática 

social e ato político revela-se como elementos culturais mobilizadores das relações 

hegemônicas e contra-hegemônicas que perpassam o campo escolar. A reforma 

econômica instituída por uma lógica hegemônica, e que interfere na escola, não se separa 

da lógica cultural, e que acompanha a temporalidade histórica da sociedade.  

Nesta perspectiva, a função docente busca compreender as dimensões políticas e 

pedagógicas das relações sociais e da produção de conhecimento, em suas diversas formas 

e meios – como o projeto de escola, as políticas educacionais, o currículo, o planejamento, 
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a ação didático-pedagógica, a gestão e administração escolar, a formação inicial e 

continuada, as relações de gênero, as condições de trabalho, entre outros – relacionados 

com diferentes elementos presentes no cotidiano escolar, exercendo a tarefa complexa de 

mediar e transformar os saberes produzidos no senso comum para uma consciência 

filosófica – na formação de sujeitos. 

Para tanto, a produção de conhecimento a que se comprometem as ações de 

ensino, pesquisa e extensão do grupo, viabiliza o compromisso em produzir e divulgar as 

produções científico-acadêmicas e técnicas, sendo reconhecidos no campo da educação 

brasileira. Além da execução e divulgação das pesquisas, o debate está instaurado na 

mobilização e participação de eventos, seminários, grupos de estudo e trabalho no âmbito 

das relações entre universidade e escola, introduzindo contribuições para o campo das 

políticas públicas no país, mais especificamente as interligadas ao debate sobre formação 

e valorização docente, currículo e gestão, além de propor alternativas aos problemas 

encontrados, e contribuindo para a construção epistemológica que insere uma luta e 

resistência por meio da ciência comprometida com uma educação crítica, transformadora 

e para a emancipação humana. 
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A FILOSOFIA COMO POTÊNCIA DO PENSAMENTO: PESQUISAS, AÇÕES 

EXTENSIONISTAS E DESAFIOS DO GRUPO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO, 

CULTURA, AMBIENTE E FILOSOFIA 

 

GRUPO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO, CULTURA, AMBIENTE E FILOSOFIA - 

GEECAF 

 

Gisele Ruiz Silva  

Lorena Santos da Silva  

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 

paula.c.henning@gmail.com 

 

 

RESUMO 
Vinculado à Universidade Federal do Rio Grande, o Grupo de Estudos Educação, Cultura, 

Ambiente e Filosofia – GEECAF, criado no Diretório de Pesquisa do CNPq em 2013, dedica-se 

a estudos no campo da Educação e Educação Ambiental, sob o acento teórico pós-estruturalista, 

principalmente, dos estudos do filósofo francês Michel Foucault. Suas pesquisas são distribuídas 

em duas linhas: Educação, Escola e Contemporaneidade; e Fundamentos Filosóficos da Educação 

Ambiental. Seguindo essas lentes teóricas os estudos desenvolvidos no Grupo buscam analisar a 

fabricação de discursos que versam sobre a ciência, Educação e Educação Ambiental, 

problematizando as verdades que circulam em artefatos culturais e produções científicas que nos 

ensinam modos de viver e sentir o meio ambiente. A inclinação das pesquisas tem indicado a 

potência de articular a filosofia ao campo da Educação e Educação Ambiental como ação política 

que abre espaços para problematizar as formas com que se tem compreendido ser humano, meio 

ambiente, natureza e cultura. Desde o ano de 2016, o Grupo tem expandido as atividades de 

pesquisa e extensão, realizadas no Brasil para as escolas espanholas e na Universidade de Murcia 

e sua Faculdade de Filosofia e Educação. 

 

Palavras-chave: Educação; Educação Ambiental; Filosofia; Michel Foucault. 

Este texto tem por objetivo apresentar o Grupo de Estudos Educação, Cultura, 

Ambiente e Filosofia – GEECAF. Trata-se de um grupo de pesquisa vinculado à 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, que tem atualmente como líder a 

Professora Doutora Paula Corrêa Henning e vice-líder a Professora Doutora Andresa da 

Costa Mutz. O Grupo atua desde o ano de 2009, porém criado no Diretório de Grupos de 

Pesquisa do CNPQ apenas em 2013, sempre se dedicando a pesquisas no campo da 

Educação e, mais especificamente, da Educação Ambiental.  

O Grupo é vinculado à FURG através do Instituto de Educação, do Programa de 

Pós-Graduação em Educação Ambiental e o Programa de Pós-Graduação em Educação 

em Ciências. Conta com um total de seis pesquisadores lotados não somente na nossa 

Universidade como também da Universidade Federal de Pelotas – UFPel e de dois 

Institutos Federais do Rio Grande do Sul, os quais desenvolvem pesquisas destinadas ao 

mailto:paula.c.henning@gmail.com
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escopo de estudos do Grupo. Conta ainda com uma equipe de estudantes de licenciaturas, 

mestrados e doutorados, totalizando vinte e dois acadêmicos consonantes com o campo 

da Educação distribuídos nas seguintes linhas de pesquisa: Educação, Escola e 

Contemporaneidade; e Fundamentos Filosóficos da Educação Ambiental. 

A linha Educação, Escola e Contemporaneidade dedica-se a compreender e 

discutir as diferentes configurações que a educação assume na atualidade, abarcando os 

estudos sobre cultura, ciência e filosofia com enfoque especial na formação de professores 

e nos variados campos educativos. A linha Fundamentos Filosóficos da Educação 

Ambiental trata dos estudos que abrangem os aspectos históricos, filosóficos, éticos e 

epistemológicos que fundamentam a Educação Ambiental, a partir dos quais 

problematiza as relações homem, natureza e sociedade, tendo como foco de análise a crise 

ambiental contemporânea.      

Um dos principais intercessores dos estudos do GEECAF é o filósofo francês 

Michel Foucault, uma vez que assume como vertente teórica os estudos de inspiração 

pós-estruturalista. Além deste, são potentes interlocutores os também filósofos Gilles 

Deleuze e Félix Guatarri. Nesta perspectiva, o GEECAF busca provocar discussões que 

problematizem os pensamentos que perpassam o campo da Educação, da Educação 

Ambiental e da Filosofia, entendendo esses campos de saberes como potentes 

instrumentos de ação política na sociedade em que vivemos. Assim, na vertente de 

Deleuze e Guatarri (2007), assume o pensamento como ferramenta elementar na 

constituição de uma máquina de guerra, capaz de construir uma ecosofia (GUATARRI, 

1990) e produzir espaços éticos e políticos na atualidade (HENNING et al, 2014). 

O rol de pesquisas desenvolvidas pelo GEECAF conta, desde 2010, com 

diferentes financiamentos de órgão de pesquisa brasileiro: O Programa Observatório da 

Educação (CAPES-INEP 2010-2014), O Edital Ciências Humanas (CNPq 2012-2014), 

atualmente o Edital Universal (CNPq 2014-2017) e recentemente o Edital Bolsa 

Produtividade (CNPq 2017-2020) e o Edital Programa Estágio Sênior (CAPES 2016). 

Sem dúvidas, tais financiamentos alavancam o fortalecimento do Grupo, possibilitando a 

visibilidade de suas produções em eventos acadêmicos e a divulgação dos resultados de 

suas pesquisas através da publicação de artigos científicos em renomadas revistas da área. 

Dentre os objetivos do Grupo, destaca-se sua atuação no campo da formação 

continuada de professores a Educação Básica e em ações de Extensão Universitária. A 
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esse respeito pode-se destacar sua intervenção junto às redes pública e privada de ensino 

na cidade do Rio Grande/RS e de outros municípios da Região Sul do Rio Grande do Sul, 

com vista a problematizar as maneiras como cada um de nós, de forma individual e 

coletiva, experencia um certo modo de Educação, em especial, de Educação Ambiental, 

a partir do que nos é dado no cenário atual. As discussões provocadas nestes encontros 

versam sobre o escopo de estudos do GEECAF, tecendo implicações teóricas a respeito 

da Educação, Educação Ambiental e Filosofia.  O público alvo destas práticas são ora 

professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio; ora os próprios 

estudantes deste níveis e modalidades educativas; ora acadêmicos de graduação e pós-

graduação no espaço universitário. As ações desenvolvidas com tais grupos almejam 

contribuir para a discussão em torno da Filosofia e Educação, a qual o Grupo entende 

como urgente e necessária especialmente no que abrange a Educação Ambiental. 

A metodologia de trabalho de que dispomos nestas atividades visa envolver os 

participantes na problematização de discursos sobre Educação e Educação Ambiental, 

partindo especialmente daquilo que vem sendo publicizado por artefatos na nossa cultura, 

como jornais, revistas, blogs, sites, enfim, pelas diferentes mídias que nos cercam 

cotidianamente. A estratégia é colocar em evidência como a crise ambiental vem sendo 

narrada por estes artefatos e, assim, pensarmos juntos algumas possibilidades frente a ela, 

criando ações que possam minimizá-la no meio ambiente. 

A provocação e desafio do GEECAF é expandir a compreensão que comumente 

temos sobre a Educação Ambiental, deslocando-a de um lugar assumido como conteúdo 

a ser vencido pelas práticas docentes. A proposta do Grupo, pautada nas interlocuções 

teóricas que traça com os autores que fundamentam seus estudos, é assumir a Educação 

Ambiental como campo de possibilidade para pensar as acelerações da crise ambiental 

instalada no Planeta, a partir da crítica filosófica sobre ações despolitizadas, tensionando 

a construção de uma ética do cuidado planetário, do cuidado se si e do outro. 

Os estudos desenvolvidos pelos pesquisadores e estudantes vinculados ao 

GEECAF têm possibilitado a produção de teses e dissertações de potência filosófica no 

campo da Educação e da Educação Ambiental. Algumas já concluídas (SILVA, 2013; 

VIEIRA, 2013; GARRÉ, 2015; SCHWANTES, 2015; PINHO JUNIOR, 2015; 

MAGALHÃES, 2015; FAGHERAZZI, 2016; VIEIRA, 2017) e outras ainda em 

andamento. Tais pesquisas vêm sendo divulgadas em Universidades nacionais e 

internacionais, além de Congressos, Encontros e Seminários, permitindo a interlocução 
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com outros Grupos de Pesquisa. Há ainda significativo número de publicações em 

periódicos qualificados nas áreas da Educação e o Ensino e em livros institucionais.  

Respeitando as linhas de pesquisa que compõem o GEECAF, já citadas neste 

texto, as produções assumem duas perspectivas, a saber: Ênfase na diversidade de 

atualizações do discurso científico e sua filosofia, interpelado por discursos pedagógicos 

que corporificam modos de compreender a ciência, educação e filosofia no âmbito 

educacional; destaque nas produções discursivas que acionam o dispositivo da Educação 

Ambiental, visíveis em diferentes artefatos culturais que fabricam os sujeitos 

contemporâneos, através da produção de verdades que versam sobre modos de ver, sentir 

e narrar as relações que estabelecemos com o meio ambiente, com as outras pessoas e 

com a vida. 

A preocupação das pesquisas produzidas e em andamento no GEECAF está em 

colocar sob suspenso as verdades produzidas em tempos contemporâneos, especialmente 

sobre a ciência, Educação, Educação Ambiental, em espaços formais e não formais, e a 

filosofia. Essas articulações têm sido potentes para problematizar os discursos produzidos 

e pensar em estratégias que funcionem como forma de experenciar a filosofia como 

potência do pensamento. A problematização, no sentido foucaultiano, toma como motor 

o pensamento que questiona e provoca sobre os jogos de práticas discursivas que 

interditam ou outorgam alguns saberes. A partir das palavras do autor é possível 

compreender que a problematização busca “[...] analisar, não os comportamentos, nem as 

ideias, não as sociedades, nem suas ‘ideologias’, mas as problematizações através das 

quais o ser se dá como podendo e devendo ser pensado, e as práticas a partir das quais 

essas problematizações se formam” (FOUCAULT, 2009, p. 18). Nisso baseia-se o 

compromisso político do Grupo com atividades de pesquisa e extensão, descritas acima. 

As ações do GEECAF expandiram-se, com maior ênfase a partir do ano de 2016, 

para o âmbito internacional, especificamente na Espanha, com trabalhos publicados no 

Congreso Enseñanza de La Ciencia e sua Revista de investigación y experiências 

didacticas, como também no intercâmbio com a Universidade de Murcia e sua Faculdade 

de Filosofia e Educação, além do estabelecimento de vínculos com escolas públicas da 

Região de Murcia. Busca-se, nesses espaços, a articulação da Educação Ambiental com 

os estudos de Michel Foucault para trabalhar junto a professores espanhóis dedicando-se 

a pensar as problemáticas ambientais. Com isso, objetiva-se ampliar cada vez mais os 

estudos do Grupo, articulando as experiências brasileiras junto às escolas e meios 
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midiáticos espanhóis. Discutindo sobre a filosofia e a potência do pensamento que 

contribuem para o campo da Educação, o Grupo provoca colocarmos em suspenso as 

verdades sobre ser humano, educação ambiental, meio ambiente, natureza e cultura. É 

nessa seara que o GEECAF trilha suas pesquisas. É a isso que ele persegue. 
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RESUMO 
O grupo de pesquisa História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares 

(HISALES), cadastrado no CNPq desde 2006, é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas (PPGE/FaE/UFPel) e 

reúne alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores desta e de outras instituições de 

ensino da região sul. As pesquisas realizadas no HISALES se inserem basicamente em três eixos 

de estudos, como o próprio nome do grupo indica: i) investigações sobre a história alfabetização; 

ii) pesquisas acerca das práticas escolares e não-escolares de leitura e escrita (cultura escrita e 

práticas de letramentos); iii) análises da produção, circulação e utilização de livros escolares 

elaborados por autoras gaúchas, especialmente entre os anos de 1940-1980.  

 

Palavras-chave: Alfabetização, leitura, escrita, livros escolares. 

 

A constituição do acervo 

O grupo de pesquisa HISALES trabalha na perspectiva da construção de 

acervos documentais que preservem a história e a memória da alfabetização, 

salvaguardando fontes que permitem uma melhor compreensão dos processos 

educacionais em uma perspectiva histórica.  

A seguir, são apresentados os acervos do grupo de investigação HISALES, 

que mostram as quantidades existentes em cada coleção e algumas de suas principais 

características. Vale salientar que as coleções estão disponíveis para qualquer 

pesquisador interessado em consultá-las165. 

 

a) Cartilhas e livros de alfabetização nacionais e estrangeiros 

Em relação às cartilhas e aos livros de alfabetização, há, nesse momento no 

acervo, 1142 exemplares nacionais, 65 produções gaúchas, 126 estrangeiros, 29 

artesanais. Identificar as cartilhas e os livros de alfabetização na sua rede de relações 

ou no circuito da comunicação (DARNTON, 2010) do qual fazem parte, constitui uma 

                                                 
165   Ver em: http://wp.ufpel.edu.br/hisales/  ou no endereço Campus II UFPel Rua Almirante 
Barroso, 1202 - Sala 101 H CEP: 96.010-280 Pelotas/RS - Brasil  

mailto:grupohisales@gmail.com
https://maps.google.com/maps?z=16&q=campus+ii+ufpel+rua+almirante+barroso,+1202+-+sala+101+h+cep:+96.010-280+pelotas/rs+-+brasil
https://maps.google.com/maps?z=16&q=campus+ii+ufpel+rua+almirante+barroso,+1202+-+sala+101+h+cep:+96.010-280+pelotas/rs+-+brasil
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das abordagens de pesquisa realizada no grupo nos últimos anos.  

A Tabela 1 contém os dados que apresentam as quantidades de cartilhas 

nacionais e suas décadas, disponíveis para pesquisa aos interessados na temática ou nas 

temáticas possíveis e decorrentes desse importante suporte de ensino/aprendizagem da 

leitura e da escrita na escola. 

Tabela 1 – Cartilhas e livros de alfabetização em língua nacional pertencentes ao 

acervo do grupo de pesquisa HISALES. 

 

LIVROS PARA ENSINO DA LEITURA E 

DA ESCRITA EM LÍNGUA NACIONAL 

 
Década Quantidade 

1910 01 

1940 02 

1950 09 

1960 10 

1970 39 

1980 81 

1990 

 

 

310 

2000 445 

2010 159 

Sem 

identificação 

86 

TOTAL 1142 

Fonte: Grupo de pesquisa HISALES (maio de 2017). 

É importante salientar que são separados, no acervo e nos estudos, cartilhas 

produzidas por autoras gaúchas das demais (produção nacional e estrangeira). Isso se 

deve ao fato de que há um interesse maior na realização de pesquisas específicas dos 

livros para ensino da leitura e da escrita produzidos no Rio Grande do Sul. Esses 

materiais ajudam a identificar os complexos e variados aspectos que explicam as 

mudanças e permanências no ensino da leitura e da escrita em nível local, bem como 

na identificação da autoria dessas cartilhas e nas trajetórias individuais, profissionais e 

institucionais dos autores e autoras de livros no estado gaúcho. 

 

Tabela 2 – Cartilhas e livros de alfabetização produzidos no RS pertencentes ao acervo 

do grupo de pesquisa HISALES. 
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LIVROS PARA ENSINO DA LEITURA E DA 

ESCRITA EM LÍNGUA NACIONAL: 

GAÚCHOS – DE 1900 A 1970 

 

Década Quantidade 

1900 02 (Publ. em 

2013) 1910 01 

1920 04 

1930 04 

1940 02 

1950 04 

1960 15 

1970 29 

Sem identificação 04 

TOTAL 65 

Fonte: Grupo de pesquisa HISALES (janeiro de 2017). 

 

Há, ainda, as chamadas artesanais: manuscritas, mimeografadas, datilografadas, 

fotocopiadas. 

Tabela 3 – Cartilhas e livros de alfabetização artesanais pertencentes ao acervo do 

grupo de pesquisa HISALES. 

 

LIVROS PARA ENSINO DA LEITURA E DA 

ESCRITA EM LÍNGUA NACIONAL: 

“ARTESANAIS” 

 

Década Quantidade 

1980 06 

1990 05 

 

 

2000 02 

2010 01 

Sem identificação 15 

TOTAL 29 

Fonte: Grupo de pesquisa HISALES (setembro de 2016). 

A seguir, na Tabela 4, são apresentados os dados relativos às cartilhas e aos 

livros de alfabetização em língua estrangeira, que também são adquiridos pelos 

integrantes do grupo ou através de doações e de trocas realizadas com pesquisadores 

de outros países também interessados na temática. 

Essa troca é feita especialmente com o grupo Reading Primers Special Interest 

Group (RP-SIG), com sede na Alemanha, e que reúne pesquisadores do mundo todo, 
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em especial do norte da Europa. Trata-se de um grupo ligado a International Society 

for Historical and Systematic Research on Schoolbooks166. Temos mantido um 

intercâmbio interessante com esse grupo, tendo inclusive publicado um artigo em um 

catálogo organizado pelo RP-SIG. Principalmente graças a esse intercâmbio 

atualmente nosso acervo de cartilhas estrangeiras está assim constituído: 

Tabela 4 – Cartilhas e livros de alfabetização em língua estrangeira pertencentes ao 

acervo do grupo de pesquisa HISALES. 

 

LIVROS PARA ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA 

EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 Língua Quantidade 

Inglês 32 

Alemão 14 

Espanhol 12 

Línguas locais das Ilhas Papua Nova 

Guiné 
11 

Russo 07 

Dinamarquês 07 

Francês 04 

Finlandês 04 

Letão 03 

 

 

Lituano 03 

Português (PT) 03 

Italiano 02 

Árabe 02 

Holandês 02 

Basco 01 

Hindi 01 

Chinês 01 

                                                 
166 The “International Society for Historical and Systematic Research On Schoolbooks e.V.” was 

founded in 1997 under the chairmanship of Prof. Dr. Dr. Werner Wiater (professor for the theory of school 

education at the University of Augsburg) as a scientific society. Its goal is to further the interdisciplinary, 

historical and systematic research on textbooks on a large scale and to bring its importance to public 

attention. By means of regular conferences and publications (see below), the society wants to offers a forum 

for researchers on textbooks, also for young scientists; it offers the opportunity to apply single 

investigations more effectively to each other, to link them, and to discuss them in an international context. 

Theoretical and methodical issues with regard to the research on textbooks are considered, and problems 

connected with the development and the revision of textbooks are discussed. Furthermore, the society is 

keen to inspire a dialogue about textbooks between researchers, authors and publishers, teachers, pupils, 

and the interested public”. http://www.philso.uni-

augsburg.de/en/lehrstuehle/paedagogik/igschub/society/ 

http://www.philso.uni-augsburg.de/en/lehrstuehle/paedagogik/igschub/society/
http://www.philso.uni-augsburg.de/en/lehrstuehle/paedagogik/igschub/society/
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Faroese (Ilhas Faroes, 

Dinamarca) 
01 

Estoniano (Estônia) 01 

Livoniano (Estônia) 01 

Sueco 01 

Irlandês 01 

Bilíngue 08 

Não identificadas 04 

TOTAL 126 

Fonte: Grupo de pesquisa HISALES (setembro de 2016). 

 

Trata-se de um material bastante rico e disponível para pesquisas 

especialmente as de cunho comparativo.  

A seguir, apresentamos o acervo de livros didáticos de autoras gaúchas. 

 

b) Livros didáticos elaborados por autoras gaúchas entre 1940 e 1980 

O acervo de “livros didáticos gaúchos” possui atualmente 283 exemplares, 

datados entre os anos de 1940 e 1980. Esses livros, até o momento, aparecem em duas 

categorias: i) livros que apresentam indícios de pertenceram a uma coleção, ou seja, 

mais de um livro completando uma série didática; ii) livros avulsos, nos quais existe 

apenas um livro para determinada série escolar ou segmento do ensino. Tal material 

possui uma característica peculiar: é constituído, quase em sua totalidade, por obras 

produzidas por técnicas e orientadoras em educação do Centro de Pesquisas e 

Orientação Educacionais da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul 

(CPOE) que se especializaram na produção didática em todas as áreas do 

conhecimento. Além disso, tratam-se de livros didáticos bastante conhecidos por 

inúmeras gerações de professoras e alunos das escolas gaúchas. 

Os livros foram editados tanto por empresas do Rio Grande do Sul (Selbach, 

Tabajara, Globo), como por empresas de fora do Estado (Editora do Brasil, FTD). 

Como a produção didática centralizou-se, pós 1980, no eixo Rio-São Paulo-Belo 

Horizonte, com o fenômeno da “globalização no campo editorial”, muitas das editoras 

gaúchas que editavam esses livros fecharam suas portas (Selbach, Tabajara, Globo) ou 

transferiram suas sedes e, com isso, a produção de livros didáticos no estado do Rio 

Grande do Sul praticamente acabou.  

 A Tabela 5  mostra  a quantidade de exemplares  desse acervo  classificados por 

décadas. 
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Tabela 5 - Livros Didáticos produzidos no RS (1940-1980) pertencentes ao acervo do 

grupo de pesquisa HISALES (dezembro de 2016). 

 

LIVROS DIDÁTICOS PRODUZIDOS NO RIO 

GRANDE DO SUL ENTRE 1940 E 1980 

 
Década Quantidade 

1940 01 

1950 17 

1960 77 

1970 114 

1980 04 

Sem 

identificação 

70 

TOTAL 283 

Fonte: Grupo de pesquisa HISALES (dezembro de 2016) 

 

Passamos, a seguir, a descrição de outro acervo: o de cadernos de alunos. 

c) Cadernos de alunos 

O acervo de cadernos de é composto, atualmente, de 1494 cadernos de crianças, 

datados de 1920 a 2013 (Tabela 6). É preciso destacar que tais materiais podem ser 

utilizados tanto para a realização de estudos relacionados ao ensino-aprendizagem da 

língua escrita, como para compreender a cultura escolar (VINÃO, 2008) de um modo 

geral. O autor supracitado ressalta que nas duas últimas décadas os estudos com 

cadernos escolares vêm se configurando no cruzamento de três campos historiográficos 

relacionados e complementares, mas com diferentes enfoques e interesses: “a história 

da infância, da cultura escrita e da educação” (VINÃO, 2008, p. 15). No caso brasileiro, 

somam-se ainda a esses campos historiográficos os recentes estudos referentes à 

história da alfabetização, com destaque para os métodos de ensino e os livros destinados 

ao processo inicial de aquisição da leitura e da escrita.  

A seguir, apresentamos o número de cadernos do acervo considerando as 

décadas. Antes, ainda, ressaltamos que organizamos as coleções por décadas para que 

os pesquisadores possam visualizar as possibilidades de estudos longitudinais e 

comparativos. 

 

Tabela 6 - Cadernos de alunos em fase de alfabetização pertencentes ao acervo 

do grupo de pesquisa HISALES. 
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CADERNOS DE ALUNOS 

  

Década 

Cadernos 

Fase de 

alfabetização 

Outras 

séries 

Sem 

identificação 

1920 – 01  

 

 

 

 

 

77 

1930 02 08 

1940 04 09 

1950 02 04 

1960 10 15 

1970 10 19 

1980 36 32 

1990 105 189 

2000 168 296 

2010 298 209 

TOTAL 635 782 

TOTAL  

GERAL 

1494 

Fonte: Grupo de pesquisa HISALES (junho 2017). 

No próximo item sintetizamos os dados de outra coleção disponível para 

pesquisa: a dos cadernos de planejamento de professoras. 

d) Cadernos de planejamento (Diários de Classe) de professoras alfabetizadoras 

Os cadernos de planejamentos de professoras alfabetizadoras totalizam 226 

exemplares até o presente momento, produzidos entre 1960 e 2010, conforme mostra a 

Tabela 7. É importante esclarecer que se trata dos planejamentos manuscritos nos quais 

são registradas as atividades cotidianas previstas pela professora, feitos previamente às 

aulas, ou seja, são os planejamentos diários das rotinas, exercícios e tarefas programas 

para os alunos. 

A sua maioria são cadernos do tipo grande e que revelam, de alguma forma, 

um habitus pedagógico da docência das séries iniciais: são coloridos, com adesivos, 

recortes e desenhos feitos pelas próprias professoras. No Rio Grande do Sul 

convencionou-se chamar esses cadernos de Diários de Classe. Atualmente está assim 

constituído: 

 

Tabela 7 - Cadernos de planejamento de professoras alfabetizadoras 

pertencentes ao acervo do grupo de pesquisa HISALES. 
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CADERNOS DE PLANEJAMENTO 

(DIÁRIOS DE CLASSE) DE PROFESSORAS 

 

 
 

Década 

Quantidade 

Ciclo de 

alfabetização 

Outras 

séries 
Outros* 

1960 02 02  

 

 

 

23 

1970 06 07 

1980 20 23 

1990 39 25 

2000 75 17 

2010 10 – 

TOTAL 152 74 

*Relatórios de estágios / controles de frequência e de 

merenda / protocolos / observações / escola normal 

TOTAL 

GERAL 
226 

Fonte: Grupo de pesquisa HISALES. 

 

Por fim, a última coleção que estamos formando e organizando será 

apresentada a seguir. 

e) Materiais didático-pedagógicos diversos 

O grupo de investigação HISALES também possui materiais didático-

pedagógicos de diferentes épocas que podem colaborar no estudo da história do ensino 

da leitura e da escrita, de um modo especial e da cultura escolar em geral. 

São itens habitualmente descartados após o uso na escola e que representam 

concretamente aspectos importantes da cultura material escolar de diferentes períodos, 

tais como: lápis, borracha, régua, caneta, caneta hidrocor, alfabetários, cartazes, 

desenhos, sineta, boletins, classes de aluno, mimeógrafo, matriz de mimeógrafo, 

folhas mimeografadas, quebra-cabeça, etc. 

Com esses materiais podem ser realizadas pesquisa que analisam, por 

exemplo, as diferentes metodologias de ensino e aprendizagem aplicadas nos anos 

iniciais, especialmente na alfabetização. Tais objetos permitem que se identifique 

vestígios do cotidiano e das práticas das salas de aula, embora, obviamente, não seja 

possível apreender o que aconteceu na totalidade dessas práticas escolares. 
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Esse acervo também tem, entre suas funções, a de contribuir com as 

exposições do projeto de extensão "Memórias da Alfabetização", que são realizadas em 

eventos específicos de educação e em locais de circulação do público em geral. 

f) Escritas pessoais e familiares 

Por fim, em fase inicial está o acervo de escritas pessoais e familiares. Ele é o 

mais recente do HISALES, que ainda está em fase de catalogação. Contém escritas que 

datam da década de 1940 aos dias atuais. 

Tabela 8– Materiais de escritas pessoais e familiares pertencentes ao acervo do 

grupo  de pesquisa HISALES. 

 

ESCRITAS PESSOAIS E FAMILIARES 

 

 

Categoria Quantidade 

Agendas (pessoais, profissionais e 

escolares) 

108 

Cadernetas 05 

Cadernos de alunos 10 

Cadernos de música 02 

Cadernos de recordações 
02 

Cadernos de sermões 04 

Cartas 47 

Diários 11 

Lembranças de batismo 35 

Outros (livros, folhetos, cadernos de 

receitas, questionários, etc.) 

 

08 
TOTAL 232 

Fonte: Grupo de pesquisa HISALES (maio de 2017). 

 

Considerações Finais 

O grupo de pesquisa HISALES pretende, com a constituição e a manutenção 

de seus acervos, contribuir para o fortalecimento das discussões e das pesquisas em 

história da educação, da alfabetização, da leitura, da escrita e dos livros escolares, tanto 

em estudos que possam ser desenvolvidos na graduação como na pós-graduação, não 

exclusivamente, mas especialmente na FaE/UFPel. 

Estes acervos, constituídos de materiais que não são de fácil aquisição, 

contribuem na manutenção da história da educação do estado e com a valorização da 

história profissional de professoras e autoras gaúchas, assim como na preservação e 

guarda do patrimônio escolar. O foco central do trabalho de constituição das coleções 
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tem sido os materiais escolares que podem revelar a história da alfabetização em geral 

e gaúcha em especial. 

Um aspecto que merece destaque é o esforço que temos feito nas discussões 

metodológicas acerca de pesquisas que tomam livros e cadernos escolares como fontes 

e/ou objetos de investigação. Uma das principais discussões é sobre o estatuto de fontes 

de pesquisa que damos aos objetos escolares ordinários, o que podem revelar e como 

devemos e podemos “inquiri-los”. Esse tem sido um ganho importante e que as teses, 

as dissertações e os artigos que produzimos revelam. 

Atualmente, os acervos do grupo de pesquisa HISALES estão entre os 

principais e de maior relevância na área de alfabetização, leitura e escrita em nível 

nacional. Apesar das limitações do trabalho, a manutenção, a catalogação, a 

conservação e a preservação dos materiais são realizadas com grande empenho. Espera-

se que os acervos incentivem o desenvolvimento de novas pesquisas e ajudem na 

inovação de procedimentos metodológicos no campo da pesquisa histórica. 

Nosso objetivo é, também, deixar para as novas gerações de pesquisadores um 

legado que permita que a pesquisa educacional avance e revele histórias e memórias 

plurais do passado. Assim, o HISALES pretende continuar investindo na coleta de 

fontes documentais e na campanha de arrecadação e guarda de materiais que possam 

integrar os acervos e abrir novas possibilidades de pesquisa. 
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RESUMO 
Este trabalho tem o propósito de apresentar o Grupo de Estudos em Alfabetização e Letramento 

na Infância - GEALI, sendo este um projeto de extensão vinculado ao Núcleo de Estudo e 

Pesquisa em Educação da Infância - NEPE do Instituto de Educação da Universidade Federal do 

Rio Grande - FURG. O trabalho expõe o desenvolvimento e a estrutura do projeto, como são 

realizados seus encontros e o propósito dos mesmos. O objetivo do GEALI é fomentar reflexões 

no campo da alfabetização e letramento a partir da leitura e discussões de textos, onde são 

propostos artigos de diferentes autores, em geral apresentando resultados de pesquisas que 

discutem práticas pedagógicas e/ou processos de aprendizagem sobre a leitura e escrita. Com 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, busca atender uma demanda de formação continuada 

de professores e demais profissionais interessados em agregarem-se a espaços de discussões sobre 

o tema. Também participam deste projeto alunos da graduação e da pós-graduação, possibilitando 

a integração de diferentes sujeitos. Dos estudos realizados pelo grupo ficou evidente a necessidade 

de elucidar as especificidades dos conceitos alfabetização e letramento. 

 

Palavras-chave: alfabetização, letramento, formação de professores. 

 

INTRODUÇÃO 

 O Grupo de Estudos em Alfabetização e Letramento na Infância - GEALI é um 

projeto de extensão vinculado ao Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação da Infância 

– NEPE, do Instituto de Educação - IE da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. 

Este projeto teve início no ano de 2012, coordenado pela professora Gabriela Medeiros 

Nogueira com a participação da professora Silvana Maria Bellé Zasso como 

coordenadora adjunta e uma equipe de execução composta por estudantes de graduação 

e de pós-graduação. O GEALI tem por objetivo fomentar reflexões no campo da 

alfabetização e letramento a partir de estudo e discussões de artigos de diferentes autores, 

em geral, apresentando resultados de pesquisa com ênfase nas práticas pedagógicas e/ou 

processos de aprendizagem sobre a leitura e escrita.  

 Este grupo é aberto ao público de estudantes da graduação e da pós-graduação, 

professores da rede de ensino e interessados no estudo da temática alfabetização e 
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letramento. Com participantes de diferentes contextos, com interesses variados, o GEALI 

perpassou por preferências de leitura de textos que abarcavam a fundamentação teórica, 

discutiam o cotidiano, permeando modificações na densidade teórica a fim de que 

estivessem adequados ao público interessado. 

 O grupo possui um calendário de reuniões onde estão definidos previamente as 

datas, os artigos a serem estudados e a equipe responsável por monitorar cada encontro. 

Nos encontros um redator assume a elaboração do relatório com o objetivo de descrever 

os acontecimentos de cada reunião, registrando os pontos importantes para discussões 

posteriores. 

 Atualmente o GEALI também está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGEdu) da FURG, como este projeto envolve pesquisa, ensino e extensão, o 

grupo busca através de seus encontros, congregar pesquisadores, acadêmicos e egressos 

de cursos de graduação e pós-graduação, professores da Educação Básica e demais 

interessados para promover a interlocução sobre a temática. 

 

OBJETIVO 

 O foco principal do GEALI é o estudo sobre temáticas voltadas para alfabetização 

e letramento na infância, sendo que os encontros deste grupo são espaços de discussão, 

debates e reflexões apoiados em fundamentação teórica, práticas pedagógicas, filmes e 

outros artefatos relacionados ao tema.  

Para tanto a criação deste grupo busca:  

• intensificar as parcerias de trabalho com pesquisadores do campo da 

alfabetização e letramento, integrantes do grupo de Estudo e Pesquisa em 

Educação da Infância NEPE; professores e gestores da Educação Básica; 

acadêmicos e alunos egressos, a fim de fomentar o debate em torno das questões 

da alfabetização e letramento na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, bem como na formação de professores; 

• contribuir com a formação continuada de professores da Educação Infantil e dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental; 

• colaborar para a formação de novos pesquisadores no campo da Educação 

Infantil, do Ensino Fundamental, da alfabetização, do letramento e da infância. 

 Neste sentido, as atividades promovidas pelo grupo constituem-se como ações de 

ensino, pesquisa e extensão voltadas para discussões teórico-práticas no campo da 

alfabetização e letramento. 
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CRIAÇÃO DO GRUPO / JUSTIFICATIVA 

 O GEALI foi criado com objetivo criar um espaço para discussão e reflexão sobre 

a temática alfabetização e letramento na infância buscando fomentar o estudo, promover 

a interlocução de professores pesquisadores, estudantes da universidade e professores da 

rede básica de ensino sobre esse assunto. Desta forma, constitui-se como um projeto de 

extensão e está vinculado aos diversos setores de educação da universidade. A FURG 

busca, através da articulação entre pesquisa, ensino e extensão, atender as demandas 

sociais propondo ações de cooperação entre os diferentes níveis e modalidade de ensino, 

e o GEALI é mais um projeto que compreende estas ações. 

 Além disso, o GEALI está vinculado ao NEPE, que é um núcleo de estudos e 

pesquisa registrado no Diretório do Grupo de Pesquisa no CNPq desde 1996, que vem 

desenvolvendo ações com o objetivo de contribuir para o debate e aprofundamento de 

temáticas relativas às infâncias e à formação inicial e continuada de professoras da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Seis linhas de pesquisa, 

vinculadas ao PPGEdu são desenvolvidas no NEPE: i) alfabetização e letramento na 

infância; ii) currículos, tempos e espaços educativos; iii) formação de professores/as da 

infância; iv) educação e processos de in/exclusão; v) infâncias, crianças e culturas 

infantis, vi) políticas públicas da educação.  

 Seguindo as diretrizes da universidade e os pressupostos de estudo e pesquisa aos 

setores que está vinculado, o GEALI constitui-se no viés da temática alfabetização e 

letramento na infância, realizando atividades de ensino, pesquisa e extensão, pois: atende 

uma demanda de estudantes e professores da Universidade, e cria um espaço de formação 

continuada da rede básica de ensino ao estabelecer estudos e discussões sobre o tema 

pertinente ao ambiente escolar. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  No decorrer destes anos de atividades, o GEALI vem promovendo discussões a 

partir da leitura e estudo de textos de pesquisadores relevantes neste campo, que 

proporcionaram compreensões sobre alfabetização e letramento possibilitando repensar a 

prática pedagógica nos anos iniciais. Entre os estudos propostos estão as contribuições de 

autores como Soares (2009), Mortatti (2004), Kleiman (1995), Morais (2006), entre 

outros.  

 Soares (2009, p. 17) esclarece que o significado do termo letramento, tem sua 

origem na palavra inglesa literacy, termo que “[...] vem do latim littera (letra), com o 
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sufixo – cy, que denota qualidade, condição, estado, fato de ser (como, por exemplo, em 

innocency, a qualidade ou condição de ser inocente).” Um dos motivos atribuídos para o 

surgimento da palavra letramento foi a necessidade de uma expressão que abrangesse o 

oposto de analfabetismo, considerado o estado ou a condição de quem não sabe ler e 

escrever, de quem é analfabeto. Durante séculos foi evidenciado o estado de 

analfabetismo da população (MORTATTI, 2004), contudo, com o passar dos anos, com 

a universalização da escola, um número crescente de pessoas foi atingindo a condição de 

alfabetizada e passou a assumir o estado de alfabetismo.  

 Cabe considerar também que na época em que a maior parte da população 

brasileira era analfabeta, a grande preocupação se voltava para a alfabetização, ou seja, 

para o ensino da tecnologia do ler e escrever; porém, com o avanço em relação ao domínio 

dessa tecnologia, a preocupação voltou-se para as práticas sociais realizadas pelas pessoas 

alfabetizadas. De acordo com Soares: 

[...] só recentemente passamos a enfrentar essa nova realidade 

social em que não basta apenas saber ler e escrever, é preciso 

também saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder às 

exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz 

continuamente – daí o recente surgimento do termo letramento. 

(2009, p. 20) 

 

 Na década de oitenta, além do Brasil, em outros países foi traduzido o termo 

literacy do inglês. No processo de tradução, diferentes palavras foram utilizadas e até 

mesmo criadas como por exemplo, “literacia em Portugal, littéracie ou littératie, em 

alguns países da língua francesa, sobretudo no Canadá, illetrisme, na França que como se 

vê preferiu o negativo” (SOARES, 2009, p. 56). Dionísio (2007), em Portugal, ressalta 

que é necessário ir além dos dicionários para compreender o significado de letramento, 

uma vez que uma definição linear não contempla a complexidade do termo. A autora 

percebe certa tendência em pensar o letramento como “[...] um conjunto de práticas 

sociais que envolvem o texto escrito” (DIONÍSIO, 2007, p. 209), o que difere da definição 

de “[...] um conjunto de capacidades para usar o escrito” (DIONÍSIO, 2007, p. 210). 

 Nos encontros do GEALI discutimos estas leituras destacando que compreender 

a alfabetização dessa forma é considerar uma perspectiva de aquisição e também de 

expressão e compreensão, ou seja, é conceber que a criança precisa identificar as 

diferenças no formato das letras e dos sons que elas representam e entender as possíveis 

combinações entre elas. Obviamente, o momento de aquisição não se dá isolado das 

práticas sociais que envolvem a língua escrita, ou não deveria se dar; ao contrário, a 
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alfabetização como aprendizagem da técnica ocorre no contexto do letramento. Desta 

forma, salientamos e concordamos com as afirmações de Soares que: 

[...] alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não 

inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou 

seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da 

leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo 

tempo, alfabetizado e letrado (2009, p. 47). 

 

 Em outras palavras, o esperado é que a alfabetização se realize associada às 

práticas de letramento. Outros autores do campo da alfabetização, como, por exemplo, 

Frade (2003) e Morais (2006) consideram importante retomar a discussão também no 

âmbito acadêmico sobre a especificidade da alfabetização e sobre metodologias do ensino 

da leitura e da escrita, uma vez que no afã de seguir as tendências das ciências linguísticas 

e da psicogênese da língua escrita o abandono dos métodos ficou evidente.  De 

acordo com Frade (2003, p. 19), “[...] as soluções para nossos problemas metodológicos 

são de natureza complexa e a discussão da relação entre os métodos e a aprendizagem 

precisa entrar novamente na pauta das pesquisas [...]”. Pontuando sobre a relação entre 

teoria e metodologia do ensino da língua, Morais (2006, p. 5) ressalta que “[...] uma teoria 

de aprendizagem do sujeito individual não pode ser confundida com uma proposta de 

ensino realizada no coletivo, numa constituição chamada escola”. Frade (2003) e Morais 

(2006) reconhecem a relevância dos estudos da psicogênese da língua escrita como uma 

teoria de aprendizagem da língua escrita. Ambos os autores, estão de acordo, também, 

que não basta estar imerso num ambiente escrito para que a criança ou o adulto se 

alfabetizem. Portanto, é imprescindível que o ensino da língua escrita ocorra através de 

uma metodologia que reconheça a criança como um sujeito capaz de realizar práticas 

envolvendo a leitura e a escrita antes mesmo de estar alfabetizada. 

 Os estudos sobre as metodologias de ensino também fizeram parte das atividades 

do GEALI, no entanto as especificidades da alfabetização e letramento foram inúmeras 

vezes retomadas durante os encontros. Além disso, realizamos o estudo de diversas 

pesquisas, entre elas as desenvolvidas no Centro de Estudos em Educação e Linguagem 

(CEEL) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) sobre ensino e aprendizagem 

da língua escrita, as quais estão em consonância com a distinção entre alfabetização e 

letramento defendida por Soares (2009). Um exemplo é a pesquisa de Albuquerque, 

Morais e Ferreira (2008, p. 252) que identifica “[...] como as práticas de ensino da leitura 

e escrita se concretizam na etapa inicial de alfabetização”. Para a apreensão dos dados, 

foi organizado pelos autores um “protocolo de observação” que permitiu categorizar as 
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atividades das professoras em quatro eixos. São eles: “[...] atividades de rotinas, 

atividades de apropriação do sistema de escrita alfabética, atividades de leitura e produção 

de textos e atividades de desenho” (ALBUQUERQUE, MORAIS e FERREIRA, 2008, p. 

256). De acordo com os resultados dessa pesquisa, a proposta de alfabetização 

desenvolvida pela maioria das professoras que participaram da investigação privilegiou 

práticas de leitura e escrita em detrimento de atividades que possibilitem a aprendizagem 

do código alfabético pelas crianças. Esses dados revelam, segundo os referidos autores, a 

necessidade de políticas de formação continuada para os professores em exercício da 

docência. 

 Como é possível constatar nos parágrafos anteriores, a discussão sobre 

alfabetização tanto em âmbito nacional como internacional, vem crescendo e se 

intensificando no contexto acadêmico, contudo, esse movimento não está sendo 

observado no cotidiano das escolas. Consideramos, portanto, que é necessário investir em 

ações de ensino, pesquisa e extensão voltadas para discussões teórico-práticas no campo 

da alfabetização e letramento. 

 

AÇÕES DO GEALI 

 A dinâmica dos encontros é proporcionar um espaço de discussão a partir de 

textos, sem preocupações, deixando o participante a vontade para realizar suas reflexões, 

questionamentos, expor suas experiências e suas ideias. A comunicação também tem 

continuidade por e-mail, com informações sobre cada encontro e envio de materiais. No 

primeiro encontro de cada ano o grupo propõe uma dinâmica de apresentação na qual os 

participantes expõem seus interesses, atuação profissional e vinculação com os estudos 

sobre alfabetização e letramento, de forma descontraída a fim de formar e fortalecer laços 

profissionais que contribuem posteriormente nos estudos e pesquisas.  

 Os encontros são realizados de maneira sistemática onde são articulados aspectos 

teórico-práticos, através de debates e discussões de textos, vídeos, socialização de 

estratégias metodológicas e/ou didáticas, relato de sala de aula. Nestes encontros surgem 

discussões e reflexões a partir de textos previamente selecionados, estas discussões estão 

diretamente relacionadas com as práticas desenvolvidas no ciclo de alfabetização. A partir 

das colocações dos participantes, que relatam situações vivenciadas no cotidiano das 

escolas, é possível perceber as contribuições dos estudos propostos pelo GEALI para a 

formação dos professores. 
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 Ao longo de cada encontro são realizados registros reflexivos sobre as discussões 

ocorridas para a construção da memória coletiva do grupo. Por intermédio desses registros 

destacamos algumas questões que entendemos ser relevantes para contribuir na reflexão 

acerca da formação continuada e do campo da alfabetização e letramento. 

 No decorrer destes anos de atividades, além dos encontros de estudos que ocorrem 

durante o período letivo, o GEALI também promoveu outros projetos de extensão: 

desenvolveu em 2013 o curso “A literatura infantil na formação inicial e continuada de 

professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental” que contou com 

80 participantes. Este curso foi mais uma atividade de formação inicial e continuada para 

os professores, com o objetivo de promover a prática de leitura no contexto escolar. Para 

isso, foram organizados dez seminários onde os palestrantes apresentaram questões que 

envolveram as relações entre literatura infantil e escola, a infância atual, as múltiplas 

linguagens, a inclusão, políticas de incentivo à leitura no país, diferentes modos de contar 

histórias, o papel da biblioteca escolar na formação de leitores, o papel da literatura 

infantil na formação do professor e leitores, além dos relatos de experiências de práticas 

de leitura nos Estados Unidos, Portugal e Colômbia. A proposta possibilitou ampliar e 

aprofundar aspectos teórico-práticos no campo literatura infantil e as possíveis 

articulações com a alfabetização e o letramento, a fim de, subsidiar as práticas 

alfabetizadoras tanto das professoras em exercício, como das futuras professoras, egressas 

dos diferentes cursos de pedagogia oferecidos pela FURG. 

 Outro projeto de extensão que está sendo realizado em 2017 em parceria com o 

Uruguai, Nova Zelândia e Estados Unidos é a “Mostra internacional itinerante alusiva aos 

20 anos da morte de Paulo Freire: vida e obra que transcendem fronteiras”.Este projeto 

tem por objetivo dar visibilidade à importância da obra Pedagogia do Oprimido de Paulo 

Freire, e como próprio nome diz, é uma mostra itinerante que vai percorrer diferentes 

países que estabeleceram parcerias em virtude do interesse pelo legado de Paulo Freire, 

entre eles estão: Brasil, Uruguai, Argentina, Nova Zelândia e Estados Unidos. 

 Atualmente, o GEALI também vem desenvolvendo o projeto de extensão “Ações 

de incentivo à leitura na infância em espaços não escolares: uma investigação sobre 

práticas desenvolvidas no Brasil, no Uruguai, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia”. 

Este projeto tem por objetivo identificar diferentes ações e estratégias de incentivo à 

leitura na infância realizadas em espaços não escolares, como bibliotecas e/ou centros 

culturais nos países envolvidos no projeto, a fim de propor ações que possam ampliar e 
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qualificar os investimentos que vem sendo realizados no Brasil em relação à formação do 

leitor, em especial no estado do Rio Grande do Sul. 

 Desse modo, é possível afirmar que, o GEALI é um grupo que começou suas ações 

de forma modesta e aos poucos vem crescendo e ampliando suas ações, estabelecendo 

parcerias nacionais e internacionais. Durante estes anos de atividades mobilizou 

professores da rede básica de ensino, estudantes e professores universitários envolvendo-

os em diversos e variados projetos de extensão, com o objetivo de promover a formação 

inicial e continuada destes profissionais. Além disso, estes projetos têm produzido 

materiais de pesquisa que contribuirão para o estudo e prática no campo da alfabetização 

e letramento na infância. Isso revela que as ações do grupo tem apresentado resultados na 

qualificação do trabalho docente, e fundamentalmente, evidencia a importância da 

atividade de extensão para a formação profissional e a produção de conhecimento. 
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RESUMO 
Este grupo tem como objetivo oferecer um espaço de estudo, pesquisa e aperfeiçoamento para 

alunos dos cursos de licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, do Mestrado 

em Educação, assim como para professores da Educação Básica que atuam na rede pública de 

ensino do município do Rio Grande e cidades vizinhas. Alicerçado na perspectiva pós-

estruturalista, o grupo se reúne quinzenalmente, desde 2012 e desenvolve ações de pesquisa e 

extensão voltadas para a temática da inclusão escolar. A primeira investigação desenvolvida pelo 

grupo ocorreu entre 2012 e 2014 e foi intitulada “Inclusão Escolar e a constituição da docência 

na contemporaneidade”. Atualmente, o grupo desenvolve a pesquisa “A inclusão escolar e as 

avaliações em larga escala: tensões e desafios no Ciclo de Alfabetização” (CNPq) por meio da 

qual discute-se sobre os paradoxos existentes entre as políticas de inclusão escolar e as avaliações 

em larga escala, especialmente a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). A partir da 

articulação entre pesquisa e extensão objetiva-se problematizar os processos de in/exclusão que 

vêm sendo produzidos por essas avaliações, assim como os efeitos que ANA vêm produzindo 

sobre o trabalho docente e sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas públicas do 

Rio Grande do Sul, em especial aquelas que atendem a alunos incluídos. Os resultados das 

pesquisas são publicados em artigos de revista e eventos diversos no campo da Educação, assim 

como discutidos em projetos de formação de professores e cursos de aperfeiçoamento oferecidos 

aos docentes da educação Básica. Assim, pensamos que as ações de pesquisa e extensão 

desenvolvidas pelo grupo podem lançar contribuições para as escolas de Educação Básica no que 

tange a reflexão e problematização acerca da inclusão escolar e seus desafios contemporâneos. 

 

Palavras-chaves: inclusão escolar; práticas pedagógicas; docência; avaliação em larga 

escala. 

 

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Processos de In/Exclusão: uma 

trajetória recente 

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e In/exclusão (GEIX/CNPq) tem 

uma história recente enquanto grupo independente, pois foi criado no início do ano de 

2012 pela professora Kamila Lockmann que naquele momento ingressava como 

professora da Universidade Federal do Rio Grande –FURG. Porém, este grupo tem sua 
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história articulada a outro grupo de pesquisa bastante antigo conhecido como Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Inclusão (GEPI), o qual tem seu funcionamento na Universidade 

do Vale do Rio do Sinos — UNISINOS. Este grupo é composto por diferentes 

pesquisadores que tematizam a inclusão escolar enquanto objeto de suas investigações. 

Inicialmente tal grupo era composto por alunos dos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação, mas com o passar do tempo esses estudantes foram concluindo seus cursos 

de Mestrado e Doutorado e ingressando como professores em diferentes universidades do 

país. Dessa maneira, cada um foi criando o seu próprio grupo de estudos, como um braço 

do GEPI e desenvolvendo suas pesquisas de forma independente, mas sem deixar de 

estabelecer produtivas parcerias com o GEPI e seus membros. Este foi o caso do Grupo 

de Estudos e Pesquisa em Educação e Processos de In/exclusão (GEPEPI), atualmente, 

em funcionamento na Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

Na ocasião da sua criação, no ano de 2012, o grupo iniciou de forma tímida e 

com poucos participantes, todos eles alunos do Curso de Pedagogia desta mesma 

Universidade. A maioria desses estudantes vinculava-se ao grupo por ser bolsista de 

iniciação científica, trabalhando junto à pesquisa que estava em andamento na época167. 

Ao transcorrer do tempo, esses alunos, foram concluindo seus cursos de graduação e 

ingressando no Mestrado em Educação da Universidade Federal do Rio Grande. 

Concomitante a isto, outras pessoas — alunos de pós-graduação de outras universidades 

e professores da Educação Básica — começaram a se interessar pela temática e a 

frequentar nossos encontros de estudo.  

Atualmente participam do Grupo mestrandas em Educação, vinculadas ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande 

(PPGEDU/FURG), doutorandas em Educação, professoras da Educação Básica, bolsistas 

de iniciação científica e demais alunos interessados em estudar a temática. 

Os encontros ocorrem quinzenalmente na Universidade Federal do Rio Grande 

e tem como pauta textos, artigos ou leituras dirigidas de livros que discutam a temática 

da inclusão escolar. A parceria entre estudantes de graduação e pós-graduação e 

professores da Educação Básica tem se mostrado muito produtiva e rica em troca de 

saberes e experiências. 

 

                                                 
167 Trata-se da Pesquisa intitulada “Inclusão escolar e a constituição da docência na contemporaneidade” a 

qual será abordada rapidamente entes texto. 
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Os pressupostos teóricos do grupo 

 

Minha opinião é que nem tudo é ruim, mas tudo é perigoso, o que não significa 

exatamente o mesmo que ruim. Se tudo é perigoso, então temos sempre algo a 

fazer. (FOUCAULT, 1995, p. 256) 

 

Pensar na possibilidade de que tudo é perigoso é compreender que as práticas, 

os discursos e as relações que estabelecemos são produzidas no interior de um jogo de 

saber-poder-verdade que produz efeitos em cada um de nós, em nossos pensamentos, em 

nossas formas de agir e viver no mundo. Tal entendimento tem possibilitado que se 

construam novas formas de olhar para o campo da educação e aqui, especificamente, para 

as relações entre inclusão escolar e formação de professores. É justamente na esteira 

dessas discussões e teorizações que este grupo se situa. Acreditamos que elas nos 

fornecem produtivas contribuições para entendermos a constituição do campo 

pedagógico, a consolidação de determinadas práticas e a proliferação de algumas 

verdades educacionais, entre elas, a inclusão escolar. Somente desenvolvendo um 

exercício de problematização é que poderemos pensar e fazer educação de outros modos. 

Nosso primeiro passo é sempre buscarmos atualizar a conhecida pergunta 

nietzscheana entendendo “como nos tornamos o que somos”. Assim, afirma Veiga-Neto 

(2003, p.7), “saber como chegamos a ser o que somos é condição absolutamente 

necessária, ainda que insuficiente, para resistir, para desarmar, reverter, subverter, o que 

somos e o que fazemos”. Esse exercício exige que aprendamos a desenvolver um trabalho 

ético e estético sobre nós mesmos. 

A partir de tal compreensão e da, já dita, vinculação com outros grupos que 

mantemos, pensamos que seja importante destacar de qual modo temos compreendido a 

inclusão, ou, sobre quais marcos nos movimentamos. Para tal, destacamos uma passagem 

do livro Inclusão e Educação, desenvolvido por duas pesquisadoras do GEPI/Unisinos: 

A inclusão, ao ocupar o status de imperativo de Estado e tornar-se uma das 

estratégias contemporâneas mais potentes para que o ideal da universalização 

dos direitos individuais seja visto como uma possibilidade, passa a se inserir 

dentro de uma grade de inteligibilidade que promove, entre outras coisas, a 

ampla circulação das pessoas, os fluxos internos nos organismos de Estado, a 

diversidade, a diferenciação entre coisas comparáveis e visíveis, o borramento 

das fronteiras, o consumo, a produção cultural, a concorrência e a competição 

entre indivíduos, a autonomia, o empreendedorismo, a caridade e a 

solidariedade. (LOPES; FABRIS, 2013, p. 7-8). 
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É a partir de tais pressupostos que nosso grupo tem compreendido o fenômeno 

da inclusão. 

 

Ações desenvolvidas pelo grupo desde sua criação 

Como referido anteriormente, o grupo foi criado no início do ano de 2012 e serve 

como espaço de estudo e formação continuada para alunos de graduação, pós-graduação 

e professores da Educação Básica. Acredita-se que muito mais produtivo e eficaz do que 

palestras isoladas proferidas aos profissionais da Educação, seja a constituição de um 

grupo que se encontra regularmente para refletir e estudar de forma contínua e permanente 

a temática da inclusão. Pensamos que assim, a formação torna-se um movimento 

constante de pensar o próprio pensamento, transformando ideias, práticas e concepções 

permanentemente. Diante disso, destacamos que essa nos parece ser a ação mais efetiva 

do grupo e que vem produzindo efeitos nas formas de conceber e praticar a inclusão 

escolar.  

O grupo, desde a sua criação, desenvolve atividades relacionadas a pesquisa e a 

extensão o que demostra a consonância com dois dos objetivos expressos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional da FURG no que se refere ao âmbito da Extensão. Seriam 

eles: “ampliar a integração entre a Universidade e a sociedade” e “ampliar a integração 

com as instituições educacionais” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE, 

2006, p. 14). Esse último objetivo intensifica-se com a participação dos professores que 

trabalham nas escolas da região, visto que tal proposta visa “atender as demandas da 

comunidade”, particularmente aqui as demandas dos professores da região e constituir-se 

como uma das “ações para qualificação da rede de ensino” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE, 2006, p. 14). Além disso, considerando que a FURG tem 

como princípio a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão este grupo também 

apresenta ações investigativas que sustentam um dos pilares desse tripé da Universidade, 

qual seja: o da pesquisa. 

Entre o início de 2012 e o final de 2014, desenvolvemos a pesquisa “A Inclusão 

Escolar e a constituição da docência na Contemporaneidade” a qual teve por objetivo 

analisar os discursos acerca da inclusão escolar que circulam em diferentes artefatos 

midiáticos e perceber como eles vêm produzindo formas específicas de ser professor na 

atualidade considerando, especificamente, o contexto das Escolas Municipais do Rio 

Grande/RS. Para isso, organizamos a pesquisa em três momentos metodológicos 

distintos: Com o intuito de analisar os discursos sobre a inclusão escolar que circulam em 
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alguns artefatos midiáticos e suas implicações no exercício da docência, selecionamos 

Propagandas veiculadas pelo Ministério da Educação e que abordassem o tema da 

Educação Inclusiva e Reportagens da Revista Nova Escola que tematizavam acerca da 

inclusão escolar e tivessem sido publicadas a partir da década de 1990. Posteriormente, 

aplicamos questionários com os alunos dos cursos de licenciatura da FURG, que 

estivessem finalizando a graduação, preferencialmente cursando os estágios 

supervisionados. Esta etapa foi realizada no final de 2013 e primeiro semestre de 2014 e 

foram aplicados questionários com os alunos concluintes dos Cursos de Pedagogia e de 

Educação Física. Esses cursos foram selecionados por serem os dois cursos vinculados 

ao Instituto de Educação. A última etapa consistiu em aplicar os questionários com 

professores já atuantes na rede municipal de ensino do Município do Rio Grande/RS. 

Os resultados oriundos dessa investigação foram publicados em distintos 

lugares, incluindo Mostras de Iniciação Científica, Eventos variados no Campo da 

Educação e Revistas Científicas da área. 

Além disso, no decorrer do ano de 2013, organizou-se um Curso de Extensão 

para professores da Educação Básica intitulado Conversas sobre inclusão escolar. Na 

ocasião, tivemos a participação de professoras das redes municipal, estadual e privada de 

Rio Grande e discutimos assuntos como: inclusão escolar e práticas pedagógicas, 

medicalização da infância, adaptações curriculares, altas habilidades, entre outras. Para o 

referido curso contamos com uma equipe de professores doutores e mestres que ficaram 

responsáveis pelo desenvolvimento dos encontros junto aos professores. Também 

participaram alunos do Curso de Pedagogia da FURG. Além deste curso específico, o 

grupo tem atuado de forma intensa junto a Secretaria de Educação de Rio Grande, 

contribuindo com as discussões sobre a inclusão nos encontros de formação previstos pela 

SMED ao longo dos anos. 

Atualmente o grupo está desenvolvendo uma nova pesquisa, que se encontra em 

fase final, e intitula-se “A inclusão escolar e as avaliações em larga escala: tensões e 

desafios no Ciclo de Alfabetização”. A referida pesquisa obteve financiamento do CNPQ 

pelo Edital Universal e conta com a colaboração de pesquisadores vinculados a outras 

universidades do Estado do Rio Grande do Sul, são elas: UNISINOS, UNIVATES, 

FURG, UPEL, UFRGS, IF-Sul – Bento Gonçalves, UERGS- Alegrete.  

A pesquisa tem como objetivo geral analisar as articulações entre dois temas 

extremamente atuais: as avaliações em larga escala, especialmente por meio da Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA) e a inclusão escolar de alunos inseridos no Ciclo de 
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Alfabetização de algumas escolas públicas municipais do Rio Grande do Sul, localizadas 

nos municípios das Universidades citadas anteriormente. A pesquisa justifica-se pela 

necessidade de um olhar mais específico para a forma como o desenvolvimento dessas 

avaliações vem incidindo sobre o trabalho pedagógico dos professores do Ciclo de 

Alfabetização e como os alunos incluídos vêm sendo considerados nesses processos. Para 

isso, a pesquisa está organizada da seguinte forma: Na primeira etapa realizamos uma 

análise documental sobre as leis e documentos que regulamentavam a Avaliação Nacional 

de Alfabetização (ANA), principalmente o documento básico publicado em julho de 

2013, assim como várias portarias. A segunda etapa definiu as escolas selecionadas em 

cada município para realização de entrevistas e aplicação de questionários com 

professores e diretores dessas instituições de ensino. Foram escolhidas as duas escolas de 

cada município que tinham o maior número de alunos incluídos, considerando os laudos 

médicos e o critério de vulnerabilidade social. Selecionadas as escolas, realizamos 

entrevistas semiestruturadas com as diretoras de cada unidade de ensino e, após, 

aplicamos questionários com os professores que trabalham no Ciclo de Alfabetização. 

Com o decorrer da pesquisa, os resultados estão sendo socializados de diferentes 

maneiras, sendo publicados em vários eventos de reconhecimento nacional e 

internacional, periódicos e livros da área. 

Vale destacar que alguns integrantes do GEIX também participam de outras 

pesquisas interinstitucionais e grupos de pesquisa vinculados a outras universidades que 

reforçam a ideia de se trabalhar em rede. As pesquisas das quais o Grupo também faz 

parte são: Saberes docentes e a aprendizagem na matriz de experiência inclusiva, 

coordenado pela professora Dra. Maura Corcini Lopes da UNISINOS e A inclusão 

escolar e as avaliações em larga escala: efeitos sobre o currículo e o trabalho docente na 

Educação Básica, coordenado pela professora Dra. Clarice Salete Traversini da UFRGS. 

Destacamos que essa forma de trabalhar em rede tem reforçado e ampliado as 

ações do grupo, provocando discussão não só com os professores e alunos da FURG e 

cidades vizinhas, mas em diferentes munícipios do Estado do Rio Grande do Sul e fora 

dele. Além disso, reforçamos que nosso intuito de trabalhar em rede e em conjunto é uma 

escolha. Optamos pela colaboração e por estarmos estudando e pesquisando juntos como 

um modo de resistência aos diversos produtivismos a que somos submetidos. Na esteira 

de pensamento de Richard Sennett, concordamos que “somos capazes de cooperar mais 

profundamente do que imagina a atual ordem social” (SENNET, 2013, p. 336). 
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