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PREFÁCIO

Permanece pelo menos: a honestidade de nossos esforços, o trabalho limpo.

(Ludwig Hohl)

Neste livro não apenas se lê, mas se conversa e se escreve sobre a 
educação, e também se mostra a educação em suas diferentes 

perspectivas e tendências. As diversas vozes que aparecem nos textos não se 
deixam ficar em segundo plano, mas se fazem inteiramente presentes, muitas 
vezes em sua literalidade, e por isso não se omitem as contradições, os paradoxos 
e as diferentes formas de pensar, de dizer, de escrever e de encarar a educação 
em seus contextos.

Nesta obra assume-se um gesto milenar: o “dar a ler”. Nosso saber, nossa 
escolaridade, nossa carreira, nossa vida social são uma coisa. Nossa intimidade 
de leitor ou leitora, nossa cultura... são outra. É muito bom formar bacharéis, 
graduados, pós-graduados, administradores... a sociedade demanda e isso não 
discute, contudo, muito mais essencial é abrir a todos as páginas dos livros. 

E serão abertas folhas que desconstroem
Palavras que se aglutinam

Versos que sinalizam
A necessidade de um novo amanhã

O tempo às vezes é a dor
Comprimidos de papel 
O céu nas cores de anil
E o verde nas fornalhas

Do mesmo modo, sabemos que as nossas razões para ler e escrever são 
tão estranhas quanto nossas razões para viver. A leitura e a escrita nos abstraem 
do mundo para lhe emprestar um sentido. Afinal, ninguém passa ileso por uma 
leitura ou por uma escrita. Porém, sem elas, permanecemos presos na espessura 
de “nosso próprio mundo”.

Que a possibilidade de ler e escrever, essa experiência em palavras, tenha 
permitido a cada autor(a) liberar-se de certas verdades, de modo a deixar de 
ser aquilo que é para se tornar outra coisa, diferentemente daquilo que vimos 
sendo. Que essa experiência seja, doravante, um caminho a ser percorrido 
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também pelos leitores desta obra.
Portanto, desejo-lhes afastamento, tempo, silêncio, dedicação, disciplina 

e pensamento, para que consigam por meio da leitura percorrer caminhos 
outros que ajudem a produzir novas maneiras de pensar e ser.

Boa leitura!

Jenerton Arlan Schütz
Marco Antônio Franco do Amaral

Inverno de 2020.



UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO 
CONTEMPORÂNEA: FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES

Felizardo Vasco Domingos Maceia1

1 Introdução

A temática de formação de professores é uma cultura que muitos 
governos põem em prática, pois é a base segura na qual os alicerces 

do futuro professor são construídos.  A partir dessa concepção, Nóvoa (2001, 
p. 2) chega à conclusão que “[...] a formação do professor é como um ciclo que 
abrange a experiência do docente como aluno (educação de base), como aluno-
mestre (graduação), como estagiário (práticas de supervisão), como iniciante 
(nos primeiros anos da profissão) ”.

É na educação de base que os futuros profissionais da área de Educação 
podem desenvolver as competências necessárias direcionadas a uma conduta 
que a sociedade deseja e espera de um professor dessa nova era digital.

Na graduação, o futuro professor é enriquecido pelos profissionais 
da área com instrumentos de trabalho para o enfrentamento das constantes 
mudanças que a sociedade vem enfrentando nos últimos tempos. Essas 
mudanças requerem uma formação inicial cada vez mais robusta e atualizada 
para as novas e futuras gerações. 

E são nas práticas e nas supervisões que os futuros profissionais da área 
de Educação são treinados para aperfeiçoar o material didático disponibilizado, 
com o intuito de bem utilizá-lo na comunidade escolar. Além disso, tais 
profissionais são corrigidos e orientados no domínio desse mesmo material 
didático para melhor encarrar os desafios no campo de trabalho. 

Neste contexto, a temática de formação de professores é vista como um 
caminho pelo qual os profissionais dessa área têm a aquisição, a assimilação, 
a construção e a reconstrução de conhecimentos científicos, desenvolvendo 

1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação na Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul – PUCRS. Mestre em Educação pela PUCRS. Licenciado em História e 
em Teologia pela Universidade Católica da África Oriental (Quênia) e Especialista em Pedagogia 
Marista pela Pontifícia Universidade Católica de Paraná – PUCPR. Tem experiência nas 
seguintes áreas: Docência no Ensino Superior (Formação de Professores). Diretor de escola de 
ensino médio. Membro da Comissão Nacional de Educação (Igreja Católica de Moçambique). 
E-mail: felizardo.domingos@acad.pucrs.br.

mailto:felizardo.domingos@acad.pucrs.br
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atitudes, comportamentos, convicções, habilidades e hábitos para melhor 
execução da sua nobre missão de transmitir os conteúdos legados pelo sistema 
nacional de educação. (FABRE e ALIN apud AGIBO; CHICOTE, 2015, p. 
7). 

Acreditar na formação de professores é procurar caminhos para enfrentar 
e resolver os desafios com seriedade e, acima de tudo, libertar a sociedade das 
amarras que impedem o seu desenvolvimento físico, econômico, intelectual e 
moral. 

 Quanto aos aspectos concernentes à metodologia, foram feitas consultas 
que tiveram como ponto de partida as propostas da BNCC na área de formação 
de professores, as leituras referentes à temática de formação de professores, a 
escuta de videoconferências de palestrantes nacionais e internacionais com 
vasta experiência na docência e, finalmente, a minha própria experiência como 
docente na área de formação de professores.

2 Formação de professores: uma necessidade

A formação do professor deve ser vista como um caminho que pode levar 
a resolução de muitos problemas que o sistema educacional tem enfrentado em 
muitos países do mundo. Nóvoa (2001, p. 3) enfatiza: “[...] a preocupação 
com a pessoa do professor é central na reflexão educacional e pedagógica. A 
formação depende do trabalho de cada um e o mais importante do que formar 
é formar-se”.

A formação do professor exige certos fatores:
O êxito do professor depende de muitos fatores, já que seu cotidiano é 
permeado de surpresas. Precisa-se, sem dúvida, do saber universitário, pois esse 
de certa forma lhe permite ter um repertório de conhecimento que possibilita a 
tomada de decisões, dando ao docente uma base de conhecimentos a partir do 
qual pode escolher qual atitude tomaria em sua sala de aula. Entretanto, esse 
saber sozinho não garante que tudo em sala de aula ocorrerá da maneira que 
ele planejou, necessita que o ambiente coopere, ou seja, que naquele momento 
da aprendizagem seus alunos estejam envolvidos. (RICARD; VEIGA, 2009, 
p. 4).

Segundo os estudos desenvolvidos por Nóvoa (2017), a formação 
de professores não deveria ser apenas uma conversa dos gabinetes ou dos 
corredores, mas um combate contínuo, o qual deve ser político e profissional. 
O combate seria travado em dois polos: o primeiro nas universidades, onde 
começa a formação inicial do futuro professor, e o segundo nas escolas, onde a 
carreira profissional do professor formado inicia. 

O profissional é confrontado nessas duas realidades, universidade e 
escola. Enfrentar e vencer a realidade universitária não significa que o profissional 
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terminou a batalha, ao contrário, está apenas começando.  É na escola onde 
encontramos os maiores desafios, por exemplo, as tomadas de decisões dentro 
e fora da sala de aula, na comunidade escolar e, acima de tudo, para o futuro 
de cada educando. 

A formação do professor continua durante toda a sua carreira profissional.  
Ele, para além dos conhecimentos e das competências adquiridas na formação, 
deve sempre pautar-se, na medida do possível, na busca por qualificação 
para melhor adequar-se as novas realidades e exigências educacionais. 
Consequentemente, “[...] a prática pedagógica inclui o indivíduo com suas 
singularidades e afetos” (NÓVOA, 2001, p. 3).

3 Princípios básicos da formação de professores

 A Base Nacional Comum de Formação de Professores reconhece que 
o momento que vivemos não há verdades absolutas, quer científicas, culturais, 
éticas e políticas. Assim sendo, “os conhecimentos produzidos pela pesquisa 
serão sempre parciais, e não totais” (DAL’IGNA, 2011, p. 57). Logo, existe 
uma necessidade de preparar as pessoas para enfrentar essas pequenas e grandes 
mudanças que estão acontecendo e aquelas que poderão ocorrer no futuro. 

Reconhecendo as mudanças que vivemos, existe uma necessidade 
crescente de preparar os profissionais na área da Educação com as competências 
necessárias e que estas sejam transmitidas aos alunos. Com isso, passo a citar as 
competências gerais recomendadas pela BNCC (PEREIRA, 2018, p. 52):

1. Compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 
para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do aluno e 
na sua própria aprendizagem, colaborando para a construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva;

2. Pesquisar, investigar, refletir, realizar a análise crítica, usar a criatividade 
e soluções tecnológicas para selecionar, organizar com clareza e planejar práticas 
pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas;

3. Valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, e a participação em práticas diversificadas da produção 
artístico-cultural para que o aluno possa ampliar o seu repertório cultural;

4. Utilizar diferentes linguagens - verbal, corporal, visual, sonora e digital 
para se expressar e fazer que o aluno se expresse para partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos 
que levem ao entendimento mútuo;

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 
docentes, como recurso pedagógico e como ferramenta de formação para 
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comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e potencializar as aprendizagens;

6. Valorizar a formação permanente para o exercício profissional, estar 
sempre atualizado na sua área de atuação e nas áreas afins, apropriar-se de novos 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem ser um profissional eficaz e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade;

7. Buscar desenvolver argumentos com base em fatos, dados e 
informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de 
vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a 
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional 
e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta;

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e 
as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, para poder 
desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado nos alunos;

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 
com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos 
de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos ambientes de 
aprendizagem;

10. Agir e incentivar, pessoal e coletivamente, com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões 
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários 
para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores.

 Semelhante estudo feito por Perrenoud (2001) diz que os professores, 
para além dos saberes, são dotados de competências profissionais, as quais são 
definidas como “a capacidade de agir de uma forma relativamente eficaz em 
uma família de situações”. Neste contexto, ele identificou cerca de cinquenta 
competências cruciais, que estão divididas em “dez grandes famílias”, para a 
profissão de um educador moderno. Essas competências são adquiridas segundo 
as exigências do sistema educativo, as quais cito: 

1. Organizar e estimular situações de aprendizagem. É importante 
o professor considerar o conhecimento do aluno e, se possível, ser humilde e 
colocar-se no lugar desse grande aprendiz que está ansioso de querer aprender 
cada vez mais. Essa é e deve ser sempre a conduta e preocupação do professor de 
incentivar o educando na descoberta de novos caminhos durante o seu processo 
de ensino e processo de aprendizagem.
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2. Gerar a progressão das aprendizagens. O professor como orientador, 
governante, comandante, condutor e guia dos alunos, dentro e fora da sala de 
aula, deve sempre estar disposto a encorajar e motivar a aprendizagem dos alunos 
quer individual, por par ou em grupo. Assim fazendo, os alunos serão capazes 
de procurar seus próprios caminhos para resolver e eliminar para sempre os 
problemas que forem encontrando ao longo da sua carreira estudantil. Isso irá 
facilitar ao aluno a conciliação, ao mesmo tempo, entre a teoria e a prática no 
aprendizado.  A este respeito, a UNESCO (CARBONELL, 2002, p. 7) assinala 
que com esse tipo de aprendizagem os alunos podem desenvolver os quatro 
pilares básico da educação “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 
ser e aprender a conviver”. Nesta fase, cabe ao professor da turma fazer uma 
avaliação, quando puder, do progresso dos seus educandos nos conteúdos já 
lecionados.

3. Conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação 
evoluam. O professor com todas as suas experiências pode chamar em pauta 
na sua lecionação a cultura de cooperação entre professor-aluno e aluno-aluno, 
facilitando, assim, a partilha das experiências vividas dentro e fora da sala de 
aula. Esta organização pode também facilitar ao educador um apoio integrado. 
Desta maneira, o professor poderá descobrir os alunos menos cognitivos na sala 
de aula e trabalhar com eles de modo a vencer as dificuldades de aprendizagem.  

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e no trabalho. O 
professor deve provocar no aluno, quando necessário, o desejo de sempre 
aprender. Aprender a fazer projetos de vida. Assim fazendo, desenvolve no aluno 
a capacidade de auto avaliação da sua própria aprendizagem. Se possível, seria 
melhor também incentivar os mesmos a fazer o seu projeto de vida pessoal, pois 
este constitui o marco indelével do indivíduo. 

5. Trabalhar em equipe. Um outro marco importante na vida dos 
alunos é a elaboração de um projeto de equipe que pode ser visto como uma 
visão comum do grupo para as suas atividades. Conduzir, se possível, um grupo 
de trabalho ou mesmo reuniões para o debate de assuntos da vida estudantil 
ou da comunidade escolar.  É sempre bom renovar os grupos de trabalhos, 
porque alguns podem seguir como sendo rotina diária, podendo culminar em 
um fracasso. Como equipe, as uniões são importantes e essenciais no local de 
trabalho e os problemas interpessoais podem ser postos de lado e abraçar a 
causa comum.  

6. Participar da gestão da escola. É sempre importante e essencial que 
os projetos da instituição tenham uma grande participação dos seus membros. 
Também os recursos existentes devem ser de conhecimento de todos e geridos 
com transferência. 

7. Informar e envolver os pais. É sempre importante orientar reuniões 
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e assembleias para informar a situação geral da instituição e o debate de assuntos 
relacionados com a vida da mesma.  A inclusão da comunidade escolar, dos 
educandos e das famílias na gestão escolar deve ser indispensável, assim como 
todos devem fazer parte na tomada de decisões. Se o tempo permitir, as 
entrevistas com a comunidade escolar devem ser encorajadas.

8. Utilizar as novas tecnologias. As novas tecnologias da informação 
e da comunicação vieram para ficar e, de uma maneira geral, transformaram o 
nosso modo de comunicar, de trabalhar, de decidir, pensar e, acima de tudo, 
de tomar decisões. E o professor utiliza essas ferramentas para transmitir os 
conteúdos aos seus alunos. Hoje, com a crise que vivemos, essas ferramentas 
disponíveis tornaram a vida escolar cada vez mais fácil e facilitada. 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. A era que 
vivemos possui muitos problemas sociais, por exemplo, raptos de alunos, 
violência dentro e fora da escola, discriminação sexual, racial e étnica, entre 
outros. Esses serão problemas que o novo profissional na área da Educação 
enfrentará ao longo da sua carreira. Neste contexto, surgirá a necessidade de 
fazer parte da elaboração de regras ou normas referentes à disciplina escolar, que 
servirão de guia para a instituição. Outrossim, existirá também a necessidade 
de avaliar todo o conjunto que diz respeito à ação pedagógica e à comunicação 
professor-aluno e aluno-aluno, pois, fazendo isso, a escola irá desenvolver e 
cumprir a sua missão de estar em solidariedade com toda a comunidade escolar. 

10. Gerar sua própria formação contínua. Uma das qualidades que 
o profissional da área de Educação deve desenvolver é manter a sua formação 
continuada por meio de novas tecnologias digitais. E é sempre importante 
e essencial a negociação de um projeto de formação comum que envolva 
todos os profissionais da área ou mesmo de diferentes áreas para a partilha 
de conhecimentos e de desafios enfrentados na profissão, pois essas atividades 
fazem e farão do profissional um modelo na execução de um trabalho de 
qualidade.

4 Considerações finais

O trabalho realizado foi desafiante e, ao mesmo tempo, um momento 
de muito aprendizado, pois qualquer profissão tem desafios que devem ser 
enfrentados com determinação para que seja possível alcançar os objetivos 
almejados. 

O professor não se forma para si, mas para os ouros. O profissional da 
área de Educação é formado para ir ao encontro daqueles que tanto precisam 
do seu auxílio, ou seja, para lhes oferecer aquilo que sabe, prestando serviço de 
qualidade. A este respeito, (Nóvoa, 1995, In  RICARD  & VIEGA, 2009, p. 
1) assinala que: “[...] ninguém é professor sozinho, isolado. A formação exige 
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partilha. A atividade docente necessita de dispositivos de acompanhamento”. A 
formação deve ser para a comunidade escolar.

O professor Nóvoa (2017) em videoconferência diz ainda que não existe 
dois professores iguais. Os professores são todos diferentes, com metodologias 
diferentes e, acima de tudo, todos com o mesmo propósito de transmitir e guiar 
a comunidade escolar.  

O professor é formado para servir a qualquer cultura, e ao estar inserido 
em uma, pode corrigir os erros que a mancham e encontrar caminhos para 
melhorá-la.  

O profissional da área de Educação é formado também para saber 
dialogar com a economia do seu país, pois sem uma boa educação sempre 
teremos uma economia quebrada. Economia quebrada é um país destruído que 
está em via de colapso. Por isso, o professor é responsável na formação de bons 
técnicos para corrigir os erros.

O professor é formado para viver na sociedade, contribuindo para 
que essa siga os caminhos almejados, pois o professor deve ser o espelho da 
comunidade escolar e da sociedade na qual faz parte, ensinando boas práticas 
com os bons exemplos da vida. 

As competências adquiridas nas universidades ajudarão os profissionais 
a transmitir o que aprenderam aos seus educandos, para que esses possam, cada 
vez mais, seguir com prontidão as exigências da sociedade atual e do futuro. 

Com as crises crescentes, é necessária uma formação de professores 
cada vez mais robusta e flexível para responder com rapidez, utilizando-se de 
ferramentas digitais, no sistema educacional. Esse movimento não deve regredir 
com o tempo, ao contrário, deve permanecer para, assim, qualificar ainda mais 
as práticas docentes. 
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O SENTIDO PESSOAL DE QUERER SER 
PROFESSORA DE INGLÊS: UMA NARRATIVA 
HISTÓRICO-CULTURAL EM MOVIMENTO
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1 Sentido pessoal e pesquisa narrativa: caminhos para a carreira 
docente

“Mas eu sempre gostei muito de ler e quando eu fui prestar o vestibular eu fiquei 
indecisa de qual curso eu faria. Pensei em fazer Turismo, mas a educação vinha 
mais forte e então decidi ser professora. Desde criança eu brincava de dar aula, 

era professora dos meus vizinhos, gostava de elaborar atividades e exercícios”. 
(Ofélia – Professora de língua inglesa)

Dentre os eventos psicológicos da cognição e da experiência 
humana, o conceito de sentido tem sido estudado a partir de 

diferentes perspectivas para compreender as construções da realidade que os 
sujeitos elaboram por meio de palavras, conceitos, imagens e outras formas 
de representação. Uma das formas de estudo de sentido, na tradição soviética, 
tem sido a partir das obras da Psicologia histórico-cultural de L.S Vygotsky 
(1934/2001, 1987, 1934/2012) e de outros desdobramentos dos estudos de 
A.N Leontiev (1978, 2010) na Teoria da Atividade. 

Inicialmente, para Vygotsky (1934/2001, 1987, 1934/2012), o estudo 
do sentido (em russo smysl) emerge no estudo de formação da consciência e 
no papel da palavra, do pensamento, da linguagem e do significado (em russo 
znachenie). Enquanto os significados são compreendidos em suas dimensões 
sociais e em seus traços mais estáveis de conhecimentos convencionados entre 
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as pessoas, os sentidos se voltam para a experiência cognitiva do sujeito e a soma 
dos ventos psicológicos (VYGOTSKY, 1934/2012, p.259) que fazem parte da 
consciência. Na obra de Leontiev (1978, 2010), os estudos sobre a categoria 
do sentido se voltaram para conceito de atividade e nas relações mediadas que 
o sujeito cria na vida. Para esse autor, atividade compreende “os processos 
psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo, como um todo, se 
dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito 
a executar esta atividade, isto é, o motivo”. (LEONTIEV, 2010, p.68). Dito 
de outra forma, na relação entre o que move a ação (motivo) e seu objeto, 
encontra-se o sentido da atividade.

Como as atividades na vida humana são diversas, as pesquisas sobre 
sentido, nessa perspectiva não se voltam apenas para a Psicologia, mas estão 
presentes em outras áreas como é o caso da Linguística Aplicada (cf. LIMA, 
2017a, 2017b, 2018), uma vez que questões de linguagem e ensino têm 
dialogado bastante com a perspectiva histórico-cultural da tradição soviética 
(cf. DOUGLAS, 2010; EDWARDS; ELLIS; SMAGORINSKY, 2010). 
Lima (2017b), por exemplo, investigou a o sentido de uma professora sobre 
ensinar inglês em um contexto marcado pela indisciplina. O estudo revelou 
que o entendimento de seu papel como professora e sua responsabilidade de 
ensinar (objeto) juntamente se constituíram como forças essenciais para o 
enfrentamento do desafio de trabalhar com alunos adolescentes.

Na metodologia de pesquisa qualitativa, outra forma de estudar a 
compreensão que as pessoas elaboram de fenômenos da vida se caracteriza 
como pesquisa narrativa (BARKHUIZEN; BENSON; CHICK, 2014; 
CLANDININ; CONNELY, 2000; CLANDININ, 2015). Nessa perspectiva, 
o sujeito elabora sobre sua experiência por meio de relatos que se organizam 
em histórias. O intuito do pesquisador narrativo é compreender não apenas 
o que é comunicado, mas a o papel dessa construção na maneira como 
o sujeito vive e se relaciona com o mundo. Do ponto de vista educacional, 
diversas pesquisas com foco na formação de professores, tanto no Brasil quanto 
no exterior (BARKHUIZEN; BENSON; CHICK, 2014; CONSUEGRA; 
ENGELS, STRUYVEN, 2014; DOUGLAS, 2010; EDWARDS; ELLIS; 
SMAGORINSKY, 2010; LIMA, 2012, 2017a, 2017b, 2018), têm procurado 
entender a construção da trajetória profissional e o desenvolvimento da 
identificação com a carreira docente.

 Este capitulo busca somar a este conjunto de trabalhos em diálogo 
com a pesquisa narrativa e com os estudos histórico-culturais. Ele apresentará 
a narrativa de uma professora de língua inglesa chamada Ofélia3 que faz uma 

3  Como parte dos procedimentos éticos a participante recebe um nome fictício. Isso se aplica 
aos demais sujeitos mencionados em seus relatos, bem como lugares e instituições.



  25
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

retrospectiva sobre os principais momentos em sua trajetória que podem estar 
relacionados com a escolha de tornar-se professora. Para isso, será analisado o 
sentido construído por Ofélia sobre o que a fez querer ser uma professora de 
inglês, bem como os motivos que foram essenciais ao longo do processo.

2 A construção do sentido da ideia de ser professora em uma narrativa

A história de Ofélia com a língua inglesa e com a educação escolar 
vem muito antes da sua formação como professora.  A primeira parte de suas 
narrativas orais versam sobre carreira e informações pessoais, contando assim 
toda a sua trajetória desde o princípio até os dias de hoje. Partindo de uma 
curiosidade em aprender a língua e da oportunidade de poder ir a uma escola de 
curso livre, ela teve o seu primeiro contato a nova língua aos oito ou nove anos, 
e como ela sempre gostou de linguagens, foi mais fácil se fascinar pela língua 
inglesa e tomar gosto por ela. Abaixo no primeiro excerto, podemos observar os 
sinais de um sentido inicial sobre a ideia de ser professora e a recordação do o 
primeiro contato com a língua ainda na infância.

EXCERTO 1 

Foi cedo, com oito nove anos eu já era bem curiosa e então tive a oportunidade 
de fazer um curso livre na época. Gostei, aprendi e me fascinei pela língua. Na 
verdade eu sempre gostei de linguagens. Fiz por um tempo, mas depois não tive 
mais condições para continuar com o curso, por isso me afastei.  Eu também tive a 
oportunidade de estudar em uma escola particular, lembro que tive uma professora, 
o seu nome era Miss Bates. Ela era muito rigorosa, tínhamos que decorar uma 
lista de vocabulários toda a semana, mesmo assim eu a amava e adorava decorar 
palavras. Ela (Miss Bates), passava tarefas nas férias de Julho e eu gostava de fazer 
essas tarefas.

 As suas primeiras lembranças foram da vida escolar, e não da cotidiana, 
o inglês se apresentava por meio de lembranças pedagógicas. A sua experiência 
enquanto aluna de Miss Bates fez com que essa professora aparecesse em suas 
lembranças como um dos primeiros modelos dessa profissão. Ela parece como 
primeira referência e possivelmente deixou uma forte impressão em Ofélia, 
mostrando que aprender inglês era bom e que as atividades que Miss Bates fazia 
eram interessantes. No excerto abaixo, vemos como foi a sua aprendizagem e 
quais experiências ela recorda dessa fase.
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EXCERTO 2

Foi muito interessante, mas tive pouco acesso. Eu tinha aquelas vídeos cassetes com 
palavras e eu queria aprendê-las. Lembro também de ter ganhado um dicionário 
bilíngue, achei legal poder olhar as palavras.  Na fase de aprendizagem enquanto 
aluna e em escola regular, até o sétimo ano eu tive essa professora (Miss Bates), 
que era rigorosa e também a minha referência e, de novo, eu gostava muito dela. 
Engraçado que eu tenho o livro que usávamos em minha cabeça até hoje, lembro dos 
exercícios e dos diálogos deles, que eu adorava. Depois disso, fui para a escola pública 
e tive uma professora que seguia aquele roteiro de: copia do quadro e anota; copia 
do quadro e anota. E assim eu comecei a fazer cópia do quadro e anotar, porque ela 
também gostava de mim e eu também gostava dela enquanto pessoa.

  
O processo de aprendizagem é diferente para cada pessoa, nem todos 

possuem o mesmo acesso e as mesmas possibilidades, o que diferencia é a 
vontade de cada um de estudar e aprender uma determinada língua. Ofélia 
recorda da sua fase de aprendizagem, mesmo não dispondo de muito acesso, ela 
considerava interessante estudar uma língua diferente da sua. Os seus objetos 
de estudos que havia em casa também foram citados. Nota-se que também 
que mais uma vez ela enaltece a sua professora, Miss Bates, a ponto de traçar 
um paralelo com a outra professora que teve, e que mesmo não gostando dos 
seus métodos (descritos como copia do quadro e anota), tinha apreço por ela 
enquanto pessoa. Isso no futuro iria se caracterizar como um dos seus motivos, 
seguindo para a construção do seu sentido. Nota-se também a diferença entre 
a maneira com que ela fala das duas professoras, ao citar o nome apenas de 
Miss Bates como uma recordação mais detalhada. As ações de apenas copiar 
do quadro e fazer anotações no caderno não satisfaziam a curiosidade de Ofélia 
enquanto aluna e talvez esse não fosse o modo como a sua aprendizagem se 
desenvolvia. Por isso, Miss Bates aparece como a lembrança de maior destaque, 
porque não fazia, segundo Ofélia a utilização do método “copia do quadro e 
anota”, indo talvez para um caminho de ensino diferente, o qual chamou mais 
atenção de Ofélia. 

Após esses relatos iniciais, Ofélia avança para alguns anos mais tarde, 
quando já era adolescente, e recorda de mais um episódio importante que 
acredita fazer parte de sua jornada de tornar-se professora: o seu primeiro 
trabalho que seria em uma creche. A presença de memórias boas da sala de 
aula, podem ter alguma relação com a opção trabalhar com crianças e o terceiro 
excerto traz mais detalhes sobre esse período. 
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EXCERTO 3

 Antes de prestar o vestibular eu passei em um concurso quando fiz dezoito anos, 
pois tinha feito o terceiro ano mas não tinha prestado o vestibular. Esse concurso 
que fiz em minha cidade era para a vaga de auxiliar de creche, e eu adoro crianças 
e sempre gostei muito delas. Lembro que a minha mãe me perguntou:” ... e se você 
tiver que limpar bumbum de criança? Como que você irá fazer?”. E eu respondi que 
limparia bumbum de criança sim. É interessante que quando eu fui trabalhar na 
creche, a minha coordenadora vendo que eu era doida com os meninos e eles eram 
doidos por mim, fazia de tudo pra eu trabalhar no berçário. Eu trabalhava com 
os meninos de três e quatro anos, ficando lá por dois anos. Nesse meio tempo eu fui 
estudando, descobrindo assim que eu queria ser professora, pela minha experiência 
em trabalhar em sala de aula, de gostar.

   
Nesse terceiro excerto, ela percebe que tem habilidade para trabalhar 

com crianças, logo depois que passa em um concurso para trabalhar em uma 
creche como auxiliar. Isso parece despertar o seu interesse pela docência, como 
se estivesse construindo a ideia de ser professora, todavia, ainda não fica explícito 
se isso se relacionou diretamente com a língua inglesa, pois na creche ela não 
lecionava aulas dessa língua, no entanto, já atuava com a educação. Como 
trabalhava com o ensino nesse primeiro emprego na creche, e se identificava 
em trabalhar com crianças (usando o termo doido no sentido de gostar muito 
deles), Ofélia optou por um curso de licenciatura como Letras, compatível com 
sua experiência de estar em sala de aula.  

EXCERTO 4

Na fase de aprendizagem enquanto aluna e em escola regular, até o sétimo ano eu 
tive essa professora (Miss Bates), que era rigorosa e também a minha referência e 
de novo eu gostava muito dela. Engraçado que eu tenho o livro que usávamos em 
minha cabeça até hoje, lembro dos exercícios e dos diálogos deles, que eu adorava. 
Depois eu não tive a oportunidade de fazer inglês particular, numa escola de cursos 
livres. Mas isso sempre foi uma coisa que tive interesse, que eu gostava. Não só do 
Inglês, mas do Português, de linguagens e um pouco da literatura (um pouco menos). 
Mas eu sempre gostei muito de ler e quando eu fui prestar o vestibular eu fiquei 
indecisa de qual curso eu faria. Pensei em fazer Turismo, mas a educação vinha 
mais forte e então decidi ser professora. Desde criança eu brincava de dar aula, era 
professora dos meus vizinhos, gostava de elaborar atividades e exercícios.

Mesmo não tendo mais oportunidade de fazer um curso livre de Inglês, 
de estudar a língua, Ofélia sempre a apreciou e teve interesse por ela, o que 
reforçou ainda mais o seu interesse pela docência. A sua decisão foi mais firme 
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e concisa pelo fato de estar acostumada com a área por ter trabalhado em uma 
creche, o que remetia o período de sua infância, quando gostava de brincar de 
dar aulas para os seus amigos e vizinhos. 

No próximo excerto ela explica como conseguiu ser aprovada no curso 
de Letras e como isso foi moldando e consolidando ainda mais a sua decisão de 
seguir a carreira da docência. 

EXCERTO 5

Nesse meio tempo eu fui estudando, descobrindo assim que eu queria ser professora, 
pela minha experiência em trabalhar em sala de aula, de gostar. Assim, prestei 
vestibular para letras língua inglesa. Da primeira vez eu não passei e recordo disso 
porque a minha mãe falou que eu não tinha estudado, por isso não passei. Nessa 
época não havia cotas nem nada, o que dificultou ainda mais. Depois disso eu me 
dediquei, estudava muito, voltei a fazer um curso de inglês e consegui passar na 
universidade. Lá a grade era um pouco diferente, me deparando com Inglês I que era 
praticamente instrumental e também tinha uma professora que eu amava também. 
Comecei a fazer umas disciplinas e fui percebendo que eu queria mesmo o inglês e 
por isso fui me aprofundando nessa língua.

Após repensar o que não tinha feito e o que haveria de ser feito para 
conseguir ser aprovada no curso e diante da fala da sua mãe de que não tinha 
se esforçado o suficiente para tal, Ofélia decide de dedicar ainda mais nos 
estudos.  Ela retomou o curso de inglês em uma escola de idiomas e estudou 
bastante, conseguindo assim ser aprovada. Após as primeiras experiências no 
curso, Ofélia percebe que a maneira de ensinar e aprender era diferente para 
ela. As disciplinas eram todas em inglês, o que contrastava com o que era 
ensinado em uma escola regular. Todavia, nada disso a fez ter menos apreço pela 
língua, como se observa quando ela explica que gostava do que seria na época 
a disciplina Língua Inglesa I, bem como a professora. Salientando que Ofélia 
sempre teve um bom relacionamento com os seus professores, a partir disso 
ela estudou e se aprofundou ainda mais no idioma, estruturando o seu sentido 
ao longo de suas experiências com a língua. Mesmo assim, as dificuldades que 
Ofélia teve em seus primeiros anos como estudante de Letras também fizeram 
parte da narrativa. 

EXCERTO 6

Senti dificuldades na mudança de uma escola com um inglês básico com a 
universidade. Tive algumas dificuldades, pois era somente eu quem poderia fazer 
acontecer. Mas eu fui vendo que eu gostava muito das disciplinas de educação e 
essa relação com a aprendizagem e ali tinha resolvido que a escola seria a minha 
profissão.
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Compreendendo que a sua vida acadêmica só ocorreria de maneira 
satisfatória se ela se esforçasse de maneira exemplar, era ela quem investiria na 
própria formação. Ofélia sentiu um contraste enorme com a escola regular, e 
isso causou nela algumas dificuldades, resultando assim em algumas limitações. 
Mesmo diante desses empecilhos, Ofélia tinha muita estima com as disciplinas 
que estudava, principalmente as relacionadas com a educação, o que resultou 
numa relação mais próxima com a aprendizagem, uma identificação com o 
curso e o que consolidaria ainda mais a sua escolha de profissão. 

Faltando aproximadamente três semestres para a conclusão do seu curso, 
Ofélia percebe que ainda não estava totalmente preparada para ensinar língua 
inglesa, conforme explica com suas próprias palavras. 

EXCERTO 7

Quando eu estava para me formar eu falei assim: gente... o meu inglês não é legal, 
eu não tenho um mestrado, o que eu vou fazer da minha vida? Lembrando que 
faltavam três semestres para a conclusão do curso e começa a bater aquela “Bad”. 
Ainda mais na cidade onde moro e trabalho, onde você tem uma universidade 
que te abraça em todos os sentidos, academicamente, festas, família, enfim. Então 
decidi fazer um intercâmbio, na época eu participei daquele programa, onde eu 
trabalhava como counselor [conselheiro], com recreação.

O seu desconforto é justificado pela insegurança que Ofélia sentia em 
relação ao seu próprio inglês, pois não achava que possuía um bom domínio da 
língua para exercer a sua profissão, o que gerou essa sensação ruim que chamou 
de “Bad” (uma espécie de insatisfação por não estar conseguindo superar suas 
expectativas). Ponderando acerca da situação e que o que poderia ser feito em 
relação a isso, Ofélia decide fazer um intercâmbio, como aquilo que atenderia 
suas necessidades. Após muita procura, foi selecionada para participar de um 
programa de intercâmbio do YMCA, localizado na cidade de West Lafayette, 
no estado de Indiana. Assim, foi para os Estados Unidos para trabalhar 
como conselheira de acampamento que tinha o nome de Camp Tecumesh. 
As experiências que recebeu dessa fase da sua vida foram muito significativas 
para a sua carreira, ela exerceu funções que mais tarde a auxiliariam a trabalhar 
com as crianças e com recreação e atividades lúdicas. Conforme o tempo 
passou e ela adquiriu mais experiência como falante de inglês e no trabalho do 
acampamento, uma proposta de emprego foi feita para Ofélia e sua decisão é 
descrita a seguir. 
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EXCERTO 8

Fui para os Estados Unidos e fiquei alguns meses trabalhando lá, me chamaram 
para eu continuar lá. Com uma oportunidade de trabalho anual, eu teria que ficar 
doze meses, recebendo as escolas no acampamento. Só que o lado amoroso pesou... 
meu namorado que agora é o meu esposo. Pensei que era muito tempo para ficar 
lá e decidi vir embora. Formei e comecei a trabalhar, buscar emprego e a princípio 
eu só trabalhei em escolas particulares, cursos livres e também na escola na minha 
cidade mesmo.

Nessa fase de intercambista, ela recebeu uma proposta de trabalho anual 
no mesmo acampamento, todavia, sua vida pessoal teve maior impacto na 
decisão, pois quando ela foi para os Estados Unidos ela tinha um namorado 
que hoje é o seu esposo. Ofélia decidiu que não ficaria nesse emprego porque 
era bastante tempo, e que voltaria para o Brasil. Sendo assim, ela retornou 
Brasil e concluiu o curso de Letras. Em seguida, quando começou a procurar 
emprego, trabalhou inicialmente em escolas particulares e cursos livres. A 
seguir, ela relembra como foi a sua primeira aula ministrada, e quais as suas 
impressões sobre os acontecimentos daquele evento.     

EXCERTO 9

A minha primeira aula na creche, o meu primeiro dia foi muito engraçado. Por 
conta da bagunça dos meninos. Lembro que neste dia eles deixaram os brinquedos 
espalhados pela sala, e a professora me perguntou o que tinha acontecido naquela 
sala. Eu respondi para ela que os meninos não iriam pegar os brinquedos, e ela 
afirmou que eles guardariam tudo e que eles estavam me usando, que eram muito 
espertos. Neste dia saí com a cabeça doendo e a minha mãe perguntando se eu iria 
dar conta disso tudo. No outro dia eu cheguei na sala querendo organizar tudo, 
vendo que os meninos eram muito espertos. Assim fui estruturando, organizando e 
vendo que a questão da relação com os alunos você tem que estabelecer, combinando 
para que a coisa flua. 

Recordando a sua primeira aula ministrada, Ofélia nos convida de volta 
ao período em que trabalhou na creche para relatar um evento que ela recorda 
divertidamente, por conta dos meninos se “aproveitarem” da bondade dela 
enquanto nova professora. Saindo da sua primeira aula com a bagunça dos 
meninos ainda ecoando em sua mente, percebeu que não poderia continuar 
daquela maneira, mas ao invés de desistir imediatamente, estruturou a sua aula 
do outro dia para que as coisas fluíssem melhor. Os desafios de sala de aula, 
apontados em diversos estudos (CONSUEGRA; ENGELS; STRUYVEN, 
2014; LIMA, 2012) não intimidaram e como já relatado, ela tem boas 
recordações desse período que a preparou para a escolha de fazer Letras. No 
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excerto abaixo, ela apresenta outro momento importante em sua trajetória 
de professora: o seu estágio supervisionado de Letras com uma professora 
que a acompanhava e as experiências que tirou dessa sua fase de estudante de 
licenciatura.                        

EXCERTO 10

No meu estágio você ministrava três aulas e pronto, mercado de trabalho. A professora 
com quem eu trabalhava nessa época odiava o que ela fazia, os meninos quase 
jogavam a escola no chão. Quando eu fui apresentar o meu plano ela me criticou, 
quando viu que eu faria bingo com os meninos, jurando que eles não iriam me 
ouvir. Me dando dicas para somente passar exercícios no quadro para eles copiarem, 
e se fizessem bagunça era pra fingir que eu não estava vendo. Nessa hora eu refleti 
que não queria ser assim e eu não seria assim e que não poderia ser dessa forma e 
que se fosse assim, eu procuraria outra coisa para fazer.

Ofélia também relembra alguns episódios que aconteceram no seu 
estágio, e que aos poucos iriam modelando o tipo de professora que ela queria 
ser. Essas mudanças vieram por parte da professora que a supervisionou na sala 
de aula, deixando outro impacto na sua mudança de pensamento de se tornar 
professora. Foram críticas, dicas e o comportamento dessa professora na sala 
de aula que fizeram Ofélia perceber que precisaria construir sua própria prática 
pedagógica. Vemos, portanto, o crescimento da vontade de ser professora e 
de fazer diferença dentro da sala de aula, e não somente passar tarefas para os 
meninos copiarem do quadro. Esse movimento entre lembranças exemplifica 
algumas referências que Ofélia teve como professora, além das experiências que 
estava tendo no início de carreira nas escolas que trabalhou. Após passar por 
seu estágio e sua graduação em Letras, ela retoma as suas primeiras experiências 
como professora, o que ela explica com mais detalhes no excerto a seguir.

EXCERTO 11

Tive algumas dificuldades quando formei, vários momentos onde falei que iria 
largar, que eu não dava conta. Lembro que quando assumi [aulas] em minha 
cidade, o inglês era dividido por níveis um e dois, e fiquei com o nível dois. Os 
alunos deste módulo eram muito difíceis, muito levados. No primeiro ano eu tive 
muitas dificuldades, crises. Mas na minha casa eu tinha uma vantagem, minha 
irmã, meu pai e minha mãe eram professores. No nosso café da tarde discutíamos 
a didática, prática, informalmente conversando sobre o que dava certo, o que era 
legal e o que não era. Então eu continuava estudando e vendo que para ensinar os 
meus alunos eu teria que aprender muito mais. E foi isso que me deu força, nos 
primeiros cincos anos eu pensei em largar, parar de dar aulas. Percebendo que o 
discurso do recreio, da sala de professores me frustrava muito e não queria deixar 
que isso me consumisse.

  



32
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

No seu primeiro ano de trabalho, Ofélia teve algumas dificuldades 
que são comuns para qualquer professora que queira seguir nessa área 
(CONSUEGRA; ENGELS; STRUYVEN, 2014). O diferencial é a maneira 
como cada pessoa lida com essas dificuldades, e foi isso o que Ofélia fez. Para 
essas mudanças e até mesmo na escolha da carreira, sua própria família também 
teve grande importância, pois seu pai, sua irmã e sua mãe eram professores. 
Portanto, quando se encontravam em família, acabavam discutindo sobre a 
profissão. Assim, ela foi se adaptando, fazendo mudanças necessárias enquanto 
professora, o que a fazia aprender mais. A formação inicial de Ofélia é posta 
à prova quando ela ministra as suas primeiras aulas, agora como professora 
formada, e os dois excertos seguintes mostram o que a ajudou nesses momentos.                                                                    

EXCERTO 12

Com relação ao curso de Letras, a aprendizagem da língua em si, da fonologia da 
escrita, nós alunos temos que aproveitar muito, porque está ali posto, então o aluno 
tem que correr atrás. Mas no meu curso a parte relacionada à prática e à didática, 
senti que tive muito pouco tempo. O que eu vejo que é diferente do currículo de hoje 
em dia, por exemplo, eu tive duas semanas de aulas e ministrei três. Como vê é muito 
pouco tempo, me senti muito confusa, frustrada. Senti um distanciamento enorme 
da universidade para a prática ou seja, da universidade para a escola. Durante as 
discussões sobre a prática e didática eu tinha muita referência porque eu já tinha 
vivenciado na creche, da minha família e era o que me ajudava muito. Em relação 
a estar na escola e enquanto estudante de Letras eu senti que foi muito fraco, muito 
pouco tempo.

 Os excertos 12 e 13 fazem parte de uma reflexão que Ofélia faz nos dias 
atuais, realizando um movimento retrospectivo da narrativa. Ela reflete sobre o 
que tentou fazer, agora já formada, para lidar com as lacunas que percebeu em 
sua trajetória. 
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EXCERTO 13

Primeiro nós queremos ser imediatistas, buscar uma receitinha de bolo e começamos 
por aí. Ao mesmo tempo que nas escolas a sala dos professores te frustra, ela também 
pode te ajudar. Então, eu fui encontrando pessoas, sentava com professor e perguntava 
como ele ministrava as suas aulas, o que mudava, o que não dava certo, o que ele 
fazia em certas e em outras ocasiões. Comecei também a ler alguns artigos para que 
eu tivesse um auxílio em relação a isso, o porquê de alguma coisa não funcionar. 
Alguns me ajudavam, outros não, não tinham também muitas palestras. Eu vim de 
uma época que não tinha muito isso, as palestras hoje em dia acontecem mais. Hoje 
em dia por conta desse momento em que estamos passando e pela tecnologia ainda 
mais avançada, as lives também são muito comuns, as palestras também. Se você 
entrar no Youtube você estuda tudo e o tempo todo, o que na minha época não seria 
possível. Passei a valorizar ainda mais alguns funcionários da escola, os pedagogos, 
que me ajudaram muito a relacionar a aprendizagem da língua estrangeira como 
uma aprendizagem de um todo, a escola. 

       
 As primeiras aulas de Ofélia exigiram bastante dela, deixando-a com 

a impressão de que não estava preparada. Por ter estudado em um momento 
diferente de hoje, ela nos conta que teve muito pouco tempo para absorver 
tudo o que estava aprendendo. O seu tempo em sala de aula durante o seu 
estágio foi curto, sentiu um distanciamento entre a universidade e sua prática 
dentro da sala de aula. Ofélia faz uma crítica em relação ao seu curso, que não 
tinha um foco satisfatório na didática do ensino de inglês, contando como 
acréscimo as dificuldades encontradas por ela no começo de sua carreira. O que 
a ajudou nesses momentos foram suas referências em sua família e a prática na 
creche, na questão de estar na sala de aula e enquanto estudante de Letras, ela 
achou a sua formação deixou algumas lacunas. 

Nota-se a sua vontade de melhorar e os relatos demonstram sua 
independência de buscar soluções, conversando com pessoas que trabalhavam 
em salas de aula, perguntando o que elas faziam e lendo artigos. Ela explica que 
veio de uma época quando não tinha todas as possibilidades que os alunos de 
Letras têm hoje, o que tornava ainda mais difícil esse trabalho. Por isso, ela nos 
conta que passou a valorizar ainda mais os profissionais que trabalham dentro 
da escola, os pedagogos, que a ajudaram bastante a relacionar a língua inglesa 
com o processo de aprendizagem e o contexto escolar. Nos próximos excertos, 
Ofélia relata como trouxe a ludicidade para dentro da sala de aula, e como foi 
construindo sua prática pedagógica. 
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EXCERTO 14

No intercâmbio, eu trabalhei em acampamentos de verão, como camp-counselor. 
Aconteciam muitas brincadeiras, muitos jogos e isso me ajudou a trabalhar a parte 
lúdica que eu acho que pode estar sim dentro da sala de aula. Ela influi bastante na 
aprendizagem, eu tinha muitas ideias de jogos, onde tentava adaptar tudo isso para 
dentro da sala de aula. Percebi também que a aprendizagem ás vezes é sentar sim, 
focar o cérebro, prestar atenção, anotar, escrever. Mas em alguns momentos pode 
tirar as carteiras, fazer círculos, ir para fora da sala de aula, tendo várias formas 
diferentes de aprendizagem.

 A experiência que Ofélia obteve no intercâmbio deixou uma marca 
muito significativa, pois no acampamento a essência era o divertimento e os 
jogos estavam lá para fazer justamente isso. Após esse anos e no momento 
em que já se torna professora, Ofélia analisa o seu trabalho percebendo como 
incorporou essa experiência em seu trabalho. A ludicidade foi emergindo em 
Ofélia a partir da sua experiência no intercâmbio, o que a auxiliou a se sobressair 
dentro da sala de aula. Além disso, ela relata que há momentos dentro da sala 
de aula que necessitam olhar para o quadro, prestar atenção e anotar porque 
é assim que a aprendizagem se desenvolve para ela. Ofélia também ressalta 
as diferenças de aprendizado dos seus alunos, como alguns são mais visuais e 
outros aprendem mais pela audição e escrita, e que é permitido aproveitar todos 
os espaços da escola, fazendo com que a aprendizagem mesmo em momentos 
de dificuldades de torna mais leve. 

EXCERTO 15

Essa questão de ludicidade eu fui percebendo logo que formei, o que eu acho mais 
interessante, o que eu gostei, o que deve ser assim. Isso também um pouco da linha 
da abordagem comunicativa, que é um pouco mais livre, de quando estudamos. Por 
exemplo, quando eu fui fazer teste para trabalhar em duas escolas de cursos livres 
eu tive dificuldade, porque era [o método] Audiolingual, tinham muitas repetições, 
era muito engessado. Eu pensei que não conseguiria, que não daria conta, é disso 
que me recordo de quando saí da universidade, essa questão relacionada com a 
abordagem comunicativa. Relacionar com o que o aluno vai aprender, apesar de nós 
não vermos isso totalmente... que em uma escola eu não uso um método, não é um 
método. Por isso que eu já comecei a ver essa questão da abordagem, porque eu acho 
a concepção de método muito engessada, muito estruturado ali. Eu fui percebendo 
também na questão relacionada com a pedagogia, eu li um pouco [incompreensível] 
e fui juntando um pouco aqui e ali. Mas eu confesso que não tenho ninguém que 
seria a minha linha de estudo, sendo um só.
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A aprendizagem é um processo demorado, por isso muitas vezes 
demanda tempo, foco e total atenção, e em outros momentos atividades mais 
descontraídas. É crucial vermos que a ludicidade faz parte da prática pedagógica 
de Ofélia e como ela observa outras escolas que já conheceu. Ofélia cita a 
abordagem comunicativa, que possibilita ensino e aprendizagem mais livres, 
centrados na interação com os alunos. Assim, a sua prática pedagógica é a soma 
de todas as ações, experiências que Ofélia vivenciou e fez para ministrar as suas 
aulas. Ela não se vê somente a partir de uma linha ou abordagem definida, mas 
a junção de tudo o que ela estudou e vivenciou, dos saberes que construiu. 

Em linhas gerais, a narrativa reconstituiu como e quando foi o seu 
primeiro contato, suas primeiras referências e influências e o modo com essa 
língua modificou e alinhou a sua percepção de carreira. Vimos como ela se 
desvencilhou das dificuldades encontradas no começo de sua trajetória, na 
tentativa de compreender como construiu o sentido de querer ser professora.

3 Sobre o sentido de querer ser professora: implicações 

O sentido em uma perspectiva histórico-cultural pode ser entendido 
a partir da relação entre os motivos (as forças energizantes) e os objetos da 
atividade de Ofélia. Para tentar compreendê-lo é preciso notar como Ofélia 
vai constituindo sua experiência de tornar-se professora. A partir da narrativa 
apresentada anteriormente, pode ser feita uma conexão entre os eventos narrados 
para que possamos entender como o sentido de querer tornar-se professora se 
constrói desde o passado, nas primeiras experiências e chega até o presente 
quando Ofélia reflete sobre essas questões ao contar sua história. Os motivos 
atuais de Ofélia que movem seu trabalho como professora são: acreditar que o 
ensino da Língua Inglesa na escola pública é possível; a educação pública em 
si e a vontade de fazer a diferença na vida dos seus alunos. Como o motivo se 
constrói a partir de estímulos e esses por sua vez são geradores das experiências, 
é daí que Ofélia se ampara para o caminho da construção do seu sentido. Ser 
professora de inglês faz sentido para ela pois, as forças que movem seu trabalho 
coincidem com objeto de sua atividade, ou seja, o ensino da nova língua. A 
atividade docente tem propósito e ela se identifica com a profissão.  

Em sua trajetória, as primeiras memórias de língua inglesa são boas e 
fazem parte de um cenário educacional, Miss Bates aparece como a primeira 
referência de professora, de autoridade, o que é fundamental, e suas aulas 
despertam o interesse da pequena Ofélia. Miss Bates representa o significado 
social da professora que deixa uma marca em seu aluno e no sentido de Ofélia 
isso se organiza como referência da maneira ideal para aprender, como sendo a 
maneira que um professor deve ser.

Anos mais tarde, seu relato passa a focalizar as experiências que vivenciou 
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na creche. Outra dimensão do sentido aparece neste cenário: a identificação 
inicial com a carreira docente a partir da experiência de trabalhar com crianças. 
Ela percebe que tem potencial para ser professora, ou seja, ser professora faz 
sentido, mas é somente na escolha pelo curso de Letras que a língua inglesa 
volta a fazer parte de sua narrativa.

 Em sua trajetória enquanto aluna do curso de Letras, Ofélia passa 
por vários momentos: a identificação com o curso, as eventuais dificuldades. 
Ela teve em seus primeiros anos como estudante o choque de realidade, pois 
o que estava sendo ensinado era totalmente diferente do que ela estudou no 
ensino regular. Assim, as eventuais dificuldades e insegurança com seu próprio 
conhecimento de língua inglesa foram essenciais para a posterior decisão de 
fazer um intercâmbio. Os motivos que movem suas escolhas e ações revelam seu 
entendimento da própria responsabilidade com a formação, Ofélia nota suas 
limitações como futura professora e busca as soluções para esses desafios.  O 
intercâmbio, em particular, traz outra dimensão do sentido de ser professora: as 
experiências lúdicas no acampamento. Além de potencializar seu conhecimento 
linguístico, ela passa a compreender o ensino como uma atividade dinâmica, 
que envolve os alunos e acredita que em seu trabalho tenta conciliar esses 
pressupostos.

Com o retorno ao Brasil e conclusão da licenciatura, Ofélia passa a 
construir o sentido da profissão nos novos contextos de trabalho, mas esses 
também tiveram as suas dificuldades. No começo de sua carreira, ela sentiu que 
o seu curso não focava nas disciplinas da didática do ensino de inglês, o que teve 
grande impacto em suas primeiras aulas ministradas. No entanto, Ofélia nunca 
deixou que o seu motivo, as forças energizantes se distanciassem. Buscou apoio 
em leituras de artigos voltados para a área da Pedagogia, teve o apoio da família 
e o mais importante, a vontade de superar esses obstáculos.  Ofélia segue por 
esse caminho até seu próximo passo ao se tornar professora de escola pública, 
um de seus objetivos. 

Em resumo, o sentido de tornar-se professora pode ser observado desde 
suas primeiras lembranças afetuosas de ser professor e da língua inglesa como 
algo que desperta curiosidade. A docência em si emerge como um potencial 
descoberto por Ofélia e que vai se desenvolvendo no primeiro emprego, na 
licenciatura, no intercâmbio e posteriormente no trabalho como professora. 
Enquanto os objetos sinalizam necessidades distintas (ingressar no ensino 
superior, trabalhar como professora, dentre outros), os motivos revelam que 
Ofélia possui um direcionamento claro sobre a profissão, ou seja, mesmo tendo 
dificuldades, ela segue adiante e busca seus objetivos. É com esta compreensão 
inicial que podemos olhar para o próximo passo de seu sentido: sua prática 
como professora de escola pública. Pesquisas futuras podem atentar para a 
dimensão dos motivos, as forças que fazem parte das ações de professores e 
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se relacionam aos objetivos que elas alcançam e a pesquisa narrativa, como 
mostrada ao longo deste capítulo, se revela como importante alternativa para 
compreender as dimensões de conhecimento e experiência dos professores.
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CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS: REFERENCIAIS DE REDEFINIÇÃO 

DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO

Edson Ferreira Alves1

1 Introdução

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) teve em sua construção 
significativas contribuições de setores da sociedade civil e do campo 

progressista. Dentre tantas, a gestão do Estado por meio de conselhos foi uma 
das bandeiras defendidas como forma de democratizar a relação entre poder 
público e sociedade civil, com foco no instituto da participação social. A partir 
da Carta Magna, a lógica conselhista foi aos poucos incorporada ao Estado 
colocando-se, em alguns casos, de forma impositiva, ao se atrelar a disposição 
de recursos à existência e funcionamento de conselhos.

Na década de 1990, com a reforma do Estado pelo viés neoliberal, 
a criação dos conselhos ganhou a tônica de garantir o controle social para 
maior eficiência e eficácia na gestão das políticas públicas numa perspectiva 
gerencialista. Os conselhos de educação são, então, reconfigurados nesse 
contexto e ganham impulso principalmente a partir do final da década de 
1990, incluindo-se na agenda como importante interlocutor entre governo e 
sociedade civil.

A partir desse contexto, o presente estudo bibliográfico2 tem como 
objetivo discutir e apresentar elementos que configuram os conselhos no 
ordenamento brasileiro e suas implicações teóricas, a fim de situar, na parte 
final, como os conselhos de educação são postos nesse cenário.

2 Os conselhos gestores de políticas públicas no ordenamento brasileiro

Os conselhos gestores de políticas públicas são considerados por vários 
autores3, como legado dos movimentos populares e da mobilização social 

1 Doutor em Educação pela Universidade Federal de Goiás (2020). Pesquisador da linha de 
Estado, políticas e história da Educação. Professor efetivo da Secretaria de Estado da Educação 
de Goiás e da Secretaria Municipal de Educação de São Luís de Montes Belos – GO. E-mail: 
edson.belos@gmail.com

2 Este trabalho foi elaborado a partir da pesquisa de mestrado “Conselhos Municipais de Educação 
em Goiás: historicidade, movimentos e possibilidades” (ALVES, 2011).

3  Bordignon (2004; 2009), Cury (2006), Dagnino (2002), Gohn (2007), Tatagiba (2002), 
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durante o processo Constituinte na década de 1980. Surgiram como forma 
de arraigar no novo ordenamento legal brasileiro os princípios da democracia 
participativa na gestão dos serviços públicos, integrando sociedade civil e 
sociedade política para a construção de uma nova hegemonia democrática. 
Configuraram, segundo Gohn (2009), alternativas aos movimentos sociais como 
saídas do regime autoritário vivenciado no país e estratégias para a intervenção 
mais direta da sociedade civil no Estado, que passou a ser responsabilizado 
constitucionalmente pelos serviços públicos que consistem nos direitos sociais 
de todos os cidadãos. A sociedade civil, principalmente no que tange aos grupos 
dominados, passou a perceber-se como detentora de direitos sociais com uma 
mudança de foco: “a questão da cidadania deixa de ser conquista da sociedade 
civil e passa a ser competência do Estado” (GOHN, 2009, p. 14).

Resultado das disputas de poder e de interesses na Constituinte, a 
Constituição de 1988 (CF/1988) contemplou os anseios pelos direitos sociais e 
ratificou a criação de canais de participação social e gestão democrática em áreas 
como Saúde, Educação, Previdência Social, Assistência Social e outros. 

No texto constitucional, incidem sobre tais canais de participação a 
cidadania como fundamento do Estado democrático de direito (art. 1º, inciso 
II); o direito ao acesso às informações do poder público, sejam de ordem 
particular ou coletiva (art. 5º, inciso XXXIII);  a garantia de educação, saúde, 
trabalho, moradia, lazer, segurança e outros como direitos sociais (art. 6º); a 
participação de trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos 
que discutam e deliberem sobre seus interesses profissionais ou previdenciários 
(art. 10º); participação dos cidadãos como direito político por meio do sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto admitindo ainda a realização de plebiscito, 
referendo e iniciativa popular (art. 14, incisos I, II, e II); caráter democrático 
e administração descentralizada por meio de órgãos colegiados de composição 
quadripartite na Seguridade Social (art. 194, inciso VII); descentralização e  
participação da comunidade na gestão do sistema único de ações de promoção 
à Saúde (art. 198, incisos I e III); descentralização das ações governamentais na 
área da Assistência Social e participação da população por meio de organizações 
representativas na gestão e no controle das ações (art. 204, incisos I e II); gestão 
democrática do ensino público (art. 206, inciso VI); participação da população 
em organizações representativas na gestão e controle das ações relativas ao 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente (art. 227, § 7º) (BRASIL, 
1988).

Essas marcas na CF/1988 vinculam-se diretamente à temática dos 
conselhos gestores enquanto mecanismos de articulação entre sociedade 
política e sociedade civil a fim de incentivar a participação social na elaboração, 

Teixeira (2000) e outros.
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acompanhamento e avaliação das políticas sociais. Ou seja, a Carta Magna 
garantiu, pelo menos em termos legais, a participação cidadã nos processos 
de gestão, acompanhamento e controle das ações do Estado. Os movimentos 
sociais que defenderam a institucionalização dos conselhos creditaram a estes a 
significância de canais potencialmente legítimos de implantação da democracia 
participativa na gestão das políticas públicas, se tornando “concreta a chance 
de participação das coletividades no controle social das ações governamentais” 
(AZEVEDO, 2009, p. 216). 

De forma geral, no início da década de 1990 as leis complementares que 
foram editadas pautaram a participação da sociedade civil na gestão democrática 
dos serviços sociais apostando nos conselhos como veículos para esse processo em 
âmbito federal e definindo a criação de instituições similares nos níveis estadual 
e municipal. Todavia, tal diploma legal configurou-se pela ressignificação 
(LIMA, 2001; 2009) das bandeiras dos movimentos sociais conquistadas na 
Constituinte, representando a implantação do projeto neoliberal de reforma 
do Estado no governo de Fernando Henrique Cardoso. Com esta conotação, 
“o Estado, por sua omissão ou por suas políticas antidemocráticas tem sido o 
verdadeiro impulsionador dos movimentos sociais, ao mesmo tempo em que 
pode funcionar como elemento de contenção desses movimentos” (CUNHA, 
2009, p. 65). Neste contexto da reforma neoliberal,

[...] os conselhos, enquanto potencial de uma nova forma de sociabilidade 
democrática, foram capturados por um projeto de modernização da política 
tradicional, uma vez que os mecanismos institucionalizados de participação 
popular, embora modifiquem a estrutura de governo, preservam a essência 
desse tipo de política. (CALDERÓN, 2008, p. 180).

Buscando a raiz do vocábulo conselho para compreendermos essa 
ressignificação de sentido utilizado no ideário neoliberal, Cury (2006, p. 47) 
explica que o termo surge do latim Consilium, que advém do verbo consulo/
consulere, com o significado de ouvir alguém ou mesmo submeter algo à 
deliberação de outros, após a “ponderação refletida, prudente e de bom senso” 
do certame. Ainda, na essência do verbo consulere, encontra-se o princípio da 
publicidade dos atos. Logo, o conselho compreende um espaço público de 
diálogo entre diferentes atores, com competência para propor, responder, avaliar 
e deliberar sobre questões diversas. São, a priori, canais para tornar públicas as 
ações do Estado e as demandas da sociedade, ou seja, uma concepção inversa da 
apropriação neoliberal capitalista.

O fato é que após a CF/1988 a utilização dos conselhos enquanto 
pretensos espaços de participação e controle social das ações do Poder Público 
tornou-se regra principalmente nos setores responsáveis pelas políticas 
sociais. Por sua multiplicidade, os conselhos na história atual brasileira foram 
diferenciados pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) 
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(1997) em três grupos, conforme o objetivo e funções específicas, sendo (i) 
conselhos temáticos, (ii) conselhos gestores de programas governamentais e (iii) 
conselhos gestores de políticas públicas sociais ou conselhos setoriais.

Conselhos temáticos referem-se a colegiados formados para agendas 
específicas, como os conselhos de políticas de gênero, raça, direitos da mulher 
entre outros, muitas vezes com tempo de atuação determinado e formatos 
muito variados, normalmente assumindo temáticas debatidas em âmbito geral, 
mas que abarcam significativa importância para o contexto municipal.

No grupo dos conselhos gestores de programas encontram-se os 
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social (CACSs) que têm a 
finalidade de controle social e fiscalização de programas governamentais. 
No caso da Educação, os CACSs atuam em programas como a Alimentação 
Escolar e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). São criados nas três 
esferas de governo e possuem estrutura, funções e composição determinadas 
por lei federal, devendo estados e municípios editarem tais marcos em sua 
jurisdição e articular os segmentos para composição e funcionamento do 
órgão. Os conselhos deste grupo são os que aglutinam a participação social 
para o controle e fiscalização dos recursos públicos, com metas bem definidas, 
visando a racionalização do seu uso. Esses mecanismos foram introduzidos 
principalmente em meados da década de 1990 a partir da adoção da política 
de fundos e a introdução de programas federais com repasse de recursos direto 
aos municípios; logo, obedecem à ótica de controle para a contenção dos gastos 
e responsabilização social sobre sua execução, minimizando assim o papel do 
Estado fundamentalmente na ampliação dos recursos para as políticas sociais.

Os conselhos gestores de políticas públicas sociais são “espaços públicos 
de composição plural e paritária entre Estado e sociedade civil, de natureza 
deliberativa, cuja função é formular e controlar a execução das políticas públicas 
setoriais” (TATAGIBA, 2002, p. 54), sendo, desta forma, mais abrangentes que 
as outras duas tipificações de conselhos acima descritos.

No caso dos Conselhos Gestores, seu formato obedece a diretrizes básicas, 
padronizadas nacionalmente, que provém da sua regulamentação legal, 
em que a participação da sociedade civil é obrigatória. [...] Essa alteração 
se tornou possível graças à correlação de forças presentes no nível nacional 
durante a elaboração da Constituição de 1988, para a qual, como sabemos, 
contribuiu decisivamente a mobilização dos movimentos sociais de cunho 
democratizante. [...] Esses formatos, muito frequentemente, representam então 
cunhas democratizantes inseridas em contextos predominante conservadores, 
sustentados por uma estrutura estatal que retém os traços autoritários que 
presidiram historicamente a sua constituição. Portanto, o caráter que os 
Conselhos vão assumir em cada caso – meras estruturas governamentais 
adicionais ou espaços públicos onde se constituem atores coletivos e sujeitos 
autônomos – irá depender do resultado da disputa que se trava nos diferentes 



  43
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

contextos que os abrigam. (DAGNINO, 2002, p. 294)

Na área educacional, os conselhos gestores de políticas públicas, ou 
setoriais, referem-se aos Conselhos de Educação, que são órgãos máximos 
de gestão da educação no âmbito da Rede e/ou Sistema de Ensino ao lado 
das Secretarias de Educação. O Conselho Nacional de Educação (CNE) e 
os Conselhos Estaduais de Educação (CEEs) foram criados por lei nacional, 
mas não existe marco que determine aos municípios criarem seus respectivos 
Conselhos Municipais de Educação (CMEs). O que encontramos no diploma 
legal são indicações sobre órgãos normativos dos Sistemas de Ensino (BRASIL, 
1996a), ficando a cargo de cada município a opção de criar ou não o conselho 
ou mesmo de criar outras estruturas com nomenclaturas e funções similares, ou 
seja, os Conselhos de Educação não foram padronizados nacionalmente para as 
três esferas administrativas.

No caso dos Conselhos da Educação, temos uma exceção quanto à 
padronização em todos nos níveis de governo em relação às outras áreas setoriais 
(DAGNINO, 2002). Mas, na esteira da ampliação da responsabilização dos 
municípios para com seus níveis e modalidades da educação básica, mesmo 
não sendo obrigatórios em âmbito municipal, cada vez mais o Ministério da 
Educação (MEC) tem requisitado a existência de CMEs para instituição de 
parcerias, a exemplo do Plano de Ações Articuladas (PAR) e outros programas e 
fomentos da pasta. Os municípios se deparam então com a contradição de não 
ser obrigatório a criação de Conselhos Municipais de Educação ao passo que o 
funcionamento destes é cada vez mais exigido para celebração de convênios e 
execução de parcerias. Como impacto disso, podemos perceber segundo dados 
do próprio MEC em 2007, o percentual de 65% dos municípios brasileiros 
com conselhos criados legalmente (BRASIL, 2008), quando em 2004 tal índice 
atingia 31% (BRASIL, 2004).

Os conselhos gestores de políticas públicas representaram, então, os 
anseios populares de interlocução direta da sociedade civil com os governos, 
no sentido de apresentar demandas, participar da gestão de políticas públicas 
bem como o controle social e fiscalização da execução destas e dos recursos 
públicos empreendidos para sua implementação. Sintetizando com as palavras 
de Gomes (2003, p. 56),

[...] aos conselhos gestores estão colocados três objetivos mais específicos: 
promoção da cidadania e da educação política; identificação, captação e 
ponderação constante das preferências da sociedade, com vistas à formulação 
de políticas públicas; e controle social sobre estas, incluindo a responsividade 
as demandas da sociedade e a responsabilização dos governantes.

Gohn (2007) define os conselhos gestores como canais de participação 
que articulam representantes da sociedade e do poder público estatal para a 
gestão dos bens públicos. Ampliando tal conceito, Teixeira (2000) conceitua 
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tais órgãos como um “aparato misto, pelo qual a sociedade penetra no Estado 
e busca introduzir uma lógica de persuasão sobre as questões mais sentidas 
pela sociedade, criando assim novas agendas e novos parâmetros para as ações 
governamentais” (p. 104).

Por sua institucionalização na esfera pública, principalmente via aparato 
legal da década de 1990 e início da década de 2000, os conselhos gestores 
assumiram novas concepções e especificidades de acordo com sua área de 
atuação. Este processo configura, segundo Lima (2001), a institucionalização 
dos espaços públicos, trazendo os movimentos populares para dentro da esfera 
administrativa/burocrática do governo, o que revela-se como contradição ao 
objetivo inicial de tais aparelhos: a novidade conselhos gestores de políticas 
públicas surgiu como possibilidade de romper com a burocratização da máquina 
pública, o corporativismo, o patrimonialismo e a cooptação de espaços e 
atores públicos por interesses privados no âmbito das políticas sociais (SILVA; 
JACCOUD; BEGHIN, 2005, p. 379).

Segundo Tatagiba (2002), o que difere os conselhos gestores pós CF/1988 
dos modelos existentes anteriormente é sua natureza, pois estes consistiam 
órgãos técnicos vinculados ao Executivo e formados por notáveis na área 
setorial, já os conselhos atuais têm sua novidade, em tese, sinalizada por serem 
espaços públicos com composição plural e paritária, terem o processo dialógico 
na consolidação das discussões e “funcionarem como instâncias deliberativas 
com competência legal para formular políticas e fiscalizar sua implementação, 
apontando no sentido da democratização da gestão” (p. 54-55).

A literatura sobre os conselhos indica que após a corrente municipalista 
implementada principalmente na década de 1990, generalizou-se uma prática 
conselhista impulsionada na maioria dos casos por influência de programas 
do governo federal por meio de transferências diretas de recursos aos governos 
municipais, em que tais conselhos foram criados legalmente, mas, por diversos 
fatores, não contemplaram de fato os ideais dos movimentos sociais defendidos 
na Constituinte.

O que se observa é a mudança de eixo: ao invés de termos conselhos 
criados a partir da organização social, a criação destes passou a ser definida 
basicamente por ação político-administrativa do Poder Executivo, em que 
a sociedade civil foi convocada para participar por força de lei. A partir desta 
constatação, analisa Souza (2008) que,

Em lugar de certo espontaneísmo sociopolítico de sua criação, constatar-se-ia a 
existência de processos sistematizados de participação social, a priori definidos 
por políticas de descentralização ou, majoritariamente, de desconcentração 
da administração pública, de racionalização da máquina estatal, de sua 
privatização, de deslocamento de responsabilidades entre os entes federados 
e entre o Estado e a sociedade, em larga medida resultado de diagnósticos, 
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relatórios e receituários cunhados no âmbito de órgãos multilaterais de 
financiamento e de cooperação técnica internacional. (p. 26).

Como efeito desse modelo de desconcentração4 aos municípios 
(CASASSUS, 1990), a partir da década de 1990, os conselhos passaram a 
ser incorporados nos aparelhos de governo como instrumentos burocráticos 
de centralização de ações em prol da vigilância da máquina estatal para que 
esta tenha eficiência e eficácia na gestão dos processos e recursos destinados às 
políticas públicas, representando o controle ou hegemonia do governo sobre 
os movimentos populares dentro dos colegiados e acarretando um processo de 
ressignificação na criação e funcionamento destes, se comparados aos conselhos 
preconizados na CF/1988.

A literatura aponta várias dificuldades no processo de institucionalização 
dos conselhos como a fragilidade institucional e legal; a desvalorização da 
cultura de participação social; a falta de autonomia; falta de paridade entre 
sociedade civil e governo na composição do órgão; baixa representatividade e 
consequente crise de legitimidade das deliberações; infraestrutura insuficiente; 
inconsistência nas políticas de formação continuada de conselheiros; falta de 
publicização dos atos; burocratização excessiva; e, incapacidade de mobilização 
social. O patrimonialismo, clientelismo e personalismo que deveriam ser 
minimizados na relação conselho – sociedade – governos, conforme analisaram 
Silva, Jaccoud e Beghin (2005), se apoderam dos colegiados via principalmente 
da troca de favores, sucumbência de interesses públicos aos interesses privados, 
na falta de consciência e envolvimento dos sujeitos bem como do apoderamento 
do colegiado pelos carreiristas de conselho, intelectuais que possuem respeitável 
conhecimento técnico do setor e mobilidade política que acabam perpetuando-
se no colegiado em consequência da desvalorização da participação de outros 
segmentos e da grande rotatividade destes (DAGNINO, 2002).

Por tais circunstâncias, os conselhos gestores deixam de funcionar 
como órgãos de Estado e passam a atuar como mais um órgão na burocracia 
do governo, a fim de legitimar as suas ações, contrariando as expectativas dos 
movimentos sociais expressas na CF/1988. Desta forma, temos uma distorção 
explícita entre as bandeiras defendidas e amarradas na CF/1988 e a criação/
atuação instituída na prática dos conselhos, principalmente ao considerarmos 
o longo período entre a promulgação desta e a aprovação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996, que buscou remediar 
os anseios educacionais para atendimento das demandas, a racionalização dos 
recursos e a centralização das políticas públicas.

4  Casassus (1990, p. 17) explica a diferença entre os conceitos de descentralização e desconcentração 
como esta sendo um movimento de “cima para baixo” e a primeira um movimento inverso de 
“baixo para cima”. Ou seja, a desconcentração enquanto instrumento que visa assegurar o poder 
central e a descentralização enquanto processos fomentadores do poder local.
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Nos aspectos de sua relevância, argumenta Gohn (2007) que os conselhos 
são importantes por serem um dos frutos das lutas pela redemocratização 
do país e por constituírem espaços legítimos para a participação cidadã; por 
sua institucionalização, configuram como dever o ingresso da sociedade civil 
e dos governos na arena de debates sobre as políticas públicas. Tornam-se 
canais fundamentais para que a sociedade civil leve até o Estado seus anseios, 
seus problemas, seus interesses; também podem contribuir para publicizar a 
implementação de políticas por parte dos governos, de forma mais adequada 
à compreensão popular do que os balancetes técnicos de prestação de contas 
adotados pela Administração Pública.

Neste sentido, Dagnino (2002) contribui com uma visão histórica de 
que a experiência conselhista favorece a um impacto cultural na gestão do 
Estado considerando, em primeiro lugar, a própria existência dos conselhos 
como espaços públicos com a participação da sociedade civil, confrontando as 
concepções elitistas, tecnocráticas e autoritárias de democracia sobre a natureza 
do processo decisório no interior do Estado; em segundo aspecto, por permitir 
a convivência com as diferenças o que tem gerado novas aprendizagens políticas 
assim como a existência e legitimidade do conflito na busca dos consensos; e, 
em terceiro lugar,

[...] esses espaços têm servido de canais de expressão e defesa de reivindicações 
de direito dos excluídos da cidadania no Brasil e, nessa medida, contribuído 
para o reconhecimento deles por parte da sociedade como um todo, mesmo 
quando esse reconhecimento não se traduz imediatamente em medidas 
concretas. A participação da sociedade civil na publicização de um enorme 
número de demandas de direitos tem alterado a face da sociedade brasileira ao 
longo das duas últimas décadas. (DAGNINO, 2002, p. 296)

Entre possibilidades e entraves, cooptações e ressignificações, as 
pesquisas sobre os conselhos podem representar a busca de compreensões sobre 
suas funcionalidades e impactos políticos ou mesmo culturais no desenho 
institucional das políticas públicas sociais, tentando balizar a relação governo 
e sociedade civil na definição de políticas e prioridades nos processos de 
democratização do Estado e ampliação da participação popular em sua gestão 
(TATAGIBA, 2002). Em síntese, a investigação sobre tais aparelhos de Estado 
pode propiciar, nos dizeres de Gramsci (1991), a compreensão do seu próprio 
valor histórico.

3 Os Conselhos de Educação, Participação e a Gestão das Políticas 
Educacionais

Histórica e legalmente, os Conselhos de Educação diferem-se dos 
demais conselhos gestores por dois aspectos: primeiro, por possuírem uma 
jornada com a criação dos primeiros colegiados, em âmbito nacional e estadual 
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e pontualmente em âmbito municipal, antes mesmo do período republicano; 
segundo, por não haver normativa nacional que determine a criação dos 
Conselhos de Educação nas unidades municipais da federação, como acontece 
com os Conselhos de Saúde, de Assistência Social e Conselhos Tutelares, por 
exemplo. A Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef ) – Lei nº 9.424/1996 foi 
o primeiro marco em âmbito nacional a nominar os CMEs e a propulsora 
da criação dos colegiados nos municípios a fim de atender à composição, não 
obrigatória, de conselheiros municipais de educação no Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social (CMACS) do Fundo (BRASIL, 1996b).

Por sua brevidade histórica nos municípios, Gohn (2007, p. 104) analisa 
que “os conselhos municipais na área de educação são inovações recentes, 
ainda não apropriados pela população como espaços reais de participação”, 
neste sentido, constituem-se campo de intensa aprendizagem política e técnica 
dos sujeitos que ingressam nas estruturas dos conselhos por inaugurarem seu 
funcionamento no município. Segundo Paz (2004), este é o primeiro conteúdo 
que veio da Constituinte: a ideia de que o Executivo não pode fazer tudo 
sozinho, mas que a gestão local, principalmente, deve ser compartilhada.

Neste direcionamento, para Jacobi (2008),
A participação deve ser entendida como um processo continuado de 
democratização da vida municipal, forma de intervenção na vida pública 
com uma motivação social concreta que se exerce de forma direta, e método 
de governo centrado na institucionalização das relações entre o Estado e a 
sociedade civil. (p. 122-123)

De acordo com Gohn (2007), a partir dos anos 1990 o poder local passou a 
significar uma força social organizada, o empoderamento da comunidade. Com 
isso, ampliaram-se os espaços de participação, como os conselhos, e projetaram 
novos atores sociais e políticos que dão reconhecimento e legitimação ao local.

A partir de então, passaram a vigorar mecanismos que abriram possibilidades 
de maior participação nos espaços públicos. É o quadro em que os municípios 
se tornaram entes federativos, e as políticas passaram a contar com a chance 
de considerar a realidade e as potencialidades dos espaços locais, bem como, se 
tornou concreta a chance de participação das coletividades no controle social 
das ações governamentais. (AZEVEDO, 2009, p. 216)

Para Gomes (2003, p. 37), é com a “governança local” que o participar 
toma concretude, ao aproximar a participação ativa dos resultados dela 
decorrentes. Segundo o autor, a realidade em âmbito municipal pode ser mais 
palpável, controlável, do que nos outros níveis de governo, possibilitando aos 
conselhos se tornarem instrumentos facilitadores da participação e valorizadores 
do controle das políticas públicas pela sociedade.
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[...] é a estrutura política mais próxima do cidadão para o exercício da 
práxis democrática cotidiana, vivência essencial no processo pedagógico de 
construção da cidadania e da sociedade democrática, e pode propiciar uma 
melhor articulação da democracia representativa com a participativa e a direta. 
(SAUER, 2002, p. 87).

 Na perspectiva de gestão democrática e participativa da Rede ou do 
Sistema Municipal de Ensino, o Conselho Municipal de Educação assume, 
em tese, o papel de contribuir no processo de diálogo entre sociedade civil e 
governo. Enquanto órgão de Estado, tem como premissa em sua composição 
garantir a representatividade e legitimidade segundo a natureza do próprio 
município, das forças que emanam dos diversos segmentos sociais incluindo 
os trabalhadores da educação, tendo como princípio a preservação do direito à 
educação pública de qualidade, conforme garante a CF/1988.

Em suas funções, vários CMEs ainda não conseguiram romper as práticas 
cartoriais confundindo-se, muitas vezes, como departamentos das Secretarias 
Municipais de Educação. Isto se deve, além da herança histórica, ao modelo de 
desconcentração gerencial implantada na reforma do Estado brasileiro na década 
de 1990. Como alternativa a este contexto, Bordignon (2004; 2009) propõe que 
compete ao CME fomentar sua atribuição de participação social (BALZANO; 
ZANCHET, 2004), dando enfoque às funções propositiva, mobilizadora, 
de controle e fiscalização, garantidas na CF/1988, abrindo canais para que 
os atores sociais assumam os espaços públicos para gerir as políticas sociais, 
rompendo com o vício histórico de manter os CMEs como órgãos burocráticos 
e meros aparatos administrativos. Daí o enfoque passa pela importância dada à 
ampliação da participação cidadã, na formação das consciências por meio das 
vivências pelos debates que os conselhos oportunizam. Logo,

A cidadania organizada, participativa, portadora de uma cultura emancipatória 
pode inibir, enfraquecer ou eliminar os principais problemas que atingem 
os conselhos como: baixa autonomia [...]; cultura autoritária [...]; não-
legitimação da representatividade social [...]; fraca cultura política [...]; pouca 
transparência nas ações; baixa capacidade de mobilização social e pouco acesso 
a informações. (SAUER, 2002, p. 95).

Nesse sentido, o fortalecimento dos CMEs passa pela valorização 
da participação de seus conselheiros, enquanto aprendizagem contínua e 
permanente, e pela expansão do número de conselhos no país, garantindo 
unidade e força política perante os governos locais. Para tanto, o campo de 
pesquisas se abre sobre esses colegiados na perspectiva de construir referenciais 
de atuação e discussão num modelo de descentralização que garanta autonomia 
para a constituição das políticas públicas educacionais em âmbito municipal.

A legitimidade dada pela CF/1998 à participação social torna os 
Conselhos de Educação os espaços de construção efetiva da cidadania com o 
envolvimento de cidadãos na luta permanente por seus direitos relativos ao 
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ensino público. Como bem define Cury (2006),
Participar é dar parte e ter parte. O primeiro movimento visa informar, dar 
publicidade, e o segundo é estar presente, ser considerado um parceiro nas 
grandes definições de uma deliberação ou de um ordenamento. Conselhos 
com essas características são uma forma de democratização do Estado. Neles 
torna-se possível a (re)entrada da sociedade civil no âmbito dos governos a fim 
de fiscalizá-los e mesmo controlá-los. (CURY, 2006, p. 51)

A participação é o que garante movimento e possibilidades ao conselho. 
E os representantes são os responsáveis por garantir sua legitimidade frente 
aos segmentos que representam bem como a toda sociedade (política e civil), 
garantindo, em contrapartida, legitimidade às ações do próprio colegiado. Há 
de se ressaltar que a paridade entre sociedade e governo na composição do 
conselho é característica fundamental que garante equilíbrio nas discussões e 
deliberações. Todavia, também é preciso dizer que não se trata exclusivamente 
de opostos, numa visão maniqueísta, mas uma arena de debates na qual o que 
deve ser buscado sempre é a transparência nas discussões, os consensos e o foco 
na oferta de educação pública e gratuita a todos os cidadãos nos termos da lei. 
Ou, de forma mais incisiva, “é necessário estar alerta contra os maniqueísmos 
que, tanto contrapõem legiões de querubins municipais à besta do Apocalipse 
Federal, como confrontam a angelical sociedade civil à demoníaca sociedade 
política” (ROMÃO, 1992, p. 16).

No quesito da participação entre representantes da sociedade civil e do 
governo, Gohn (2007), Lüchmann (s/d) e Teixeira (2000) chamam a atenção 
para uma paridade aparente, pois os representantes do governo, normalmente 
servidores que atuam no Executivo ou Legislativo, possuem mais conhecimento 
sobre o funcionamento da administração pública, o que não acontece com boa 
parte dos representantes da sociedade civil, que são subjugados, muitas vezes, a 
uma condição de silêncio. Com esta conotação,

[...] o princípio da paridade tende, pelas próprias características de nossa 
cultura política, a se traduzir em vantagens para o governo, trazendo profundos 
desequilíbrios ao processo decisório [...]. Nesse sentido, parece correto supor 
que a obrigatoriedade legal da paridade como princípio de equivalência entre 
Estado e sociedade nos conselhos, embora absolutamente fundamental, não é, 
contudo, suficiente para garantir a equivalência real: esta envolve a contínua 
disputa pela hegemonia no interior dos conselhos. (TATAGIBA, 2002, p. 59).

Ao separar os conselheiros entre cidadãos que sabem (e por isso podem 
contribuir com a prática conselhista) e cidadãos que não sabem (porque não têm 
qualificação para serem conselheiros), ignora-se o postulado de Gramsci (1991) 
de que

Cada homem, desde que ativo, isto é, vivo, contribui para modificar o ambiente 
social em que se desenvolve (para modificar determinados caracteres ou para 
conservar outros) tende a estabelecer “normas”, regras de vida e de conduta. O 
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círculo de atividades será maior ou menor, a consciência da própria ação e dos 
objetivos também, além do mais, o poder representativo terá um determinado 
grau, e será mais ou menos praticado pelos “representantes” na sua expressão 
sistemática normativa. (GRAMSCI, 1991, p. 154. Grifos no original).

Assim, a paridade aparente cerceia uma das riquezas advindas com a 
ampliação dos segmentos participantes: a multiplicidade de seus conhecimentos. 
Ou seja, apresenta-se como pauta dos Conselhos de Educação o desafio de 
empreender os debates com efetivação de voz a todos os integrantes por 
meio da participação política, educacional, social e ética onde, num processo 
histórico, seja possível minimizar os desequilíbrios gerados pela paridade 
aparente e contribuir para a ampliação da consciência dos sujeitos coletivos, 
construindo pela prática participativa condições de empreender novos diálogos 
entre sociedade civil e governo. Emerge, pois, desta análise a compreensão 
da necessidade e importância da formação dos conselheiros municipais de 
educação em exercício do mandato visando equilibrar o nível do debate entre 
os diversos saberes presentes nas rodas de discussão.

4 Considerações finais

A Constituição Federal de 1988 impôs uma nova lógica de gestão do 
Estado valorizando a participação da sociedade civil por meio dos conselhos 
gestores de políticas públicas. Estes organismos que incorporam sujeitos tanto 
da sociedade política quanto da sociedade civil têm ocupado cada vez mais a 
agenda pública e atrelando muitas ações governamentais à chancela colegiada.

Os conselhos são mecanismos importantes do controle do agente 
público e que ganham força e forma nos processos de democratização da 
máquina estatal e tem como maior atributo o controle social como imperativo 
para garantir eficiência, eficácia e efetividade, legitimando a ação do Estado, em 
sentido integral.

Os conselhos de educação se inserem na tipificação de conselhos 
gestores de políticas públicas sociais e estão cada vez mais presentes na gestão 
das redes ou sistema de educação. Nesse sentido, são importantes mecanismos 
que contribuem não só para a organização burocrática do sistema, mas também 
para imprimir a participação e o controle social na esfera pública, enquanto 
espaço no qual os cidadãos legalmente representados podem contribuir com as 
políticas educacionais. Considerando o espaço que os conselhos têm ocupado 
na agenda educacional, se constituem como importantes espaços de estudos e 
pesquisas com o objetivo de desvelar a gestão educacional nos diferentes níveis 
de governo.
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RESSIGNIFICAÇÃO DE VIVÊNCIAS 
PEDAGÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO NA 

CONTEMPORANEIDADE

Kassiê Talita Wandscheer1

1 Introdução

As vivências pedagógicas desenvolvidas a partir da proposta 
do Curso de Especialização em Fundamentos e Organização 

Curricular, Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc-SC), teve 
como tema: Ressignificação de Vivências Pedagógicas para uma Educação 
na Contemporaneidade, tendo como objetivo compartilhar as vivências 
promovidas no decorrer de nosso processo formativo, possibilitando momentos 
de socialização, reflexão e análise da BNCC no contexto da educação básica. As 
práticas ocorreram a partir de reflexões embasadas em autores que trazem uma 
abordagem teórica acerca da BNCC, suas mudanças e novas regulamentações 
que passaram a gerir a educação básica a nível nacional. 

A primeira vivência prática2 que desenvolvemos: “Interação por meio 
da linguagem musical”, ocorreu no dia 16/03/2019, com duração de 04 horas, 
nas dependências da Unoesc – Universidade do Oeste de Santa Catarina, 
em São Miguel do Oeste-SC. As atividades possibilitaram momentos de 
troca de experiência e construção de aprendizagens, que poderão contribuir 
na organização de práticas educativas cotidianas, viabilizando um olhar para 
a linguagem musical no contexto da educação básica. A proposta contou a 
participação das acadêmicas do Curso de Pedagogia e professoras dos municípios 
de São Miguel do Oeste-SC, destacando que as práticas musicais estão presentes 
em todos os espaços desde muito tempo, é parte do ser humano e sua história, 
sendo ainda inerente a sua natureza.

O segundo relato, apresenta a vivência prática “Reflexões e apontamentos 
da BNCC dos anos iniciais”, esta desenvolvida no dia 08/07/2019, com duração 
de 08 horas, nas dependências da Unoesc – Universidade do Oeste de Santa 
Catarina, São Miguel do Oeste-SC. Contando com a presença de professoras 

1 Licenciada em Pedagogia, Especialista em Fundamentos e Organização Curricular - UNOESC. 
Orientadora Educacional na Rede Estadual de ensino de SC. E-mail: kassie_smo@yahoo.com.br

2 Oficinas Pedagógicas realizadas durante o curso de especialização em Fundamentos e Organização 
Curricular, como exigência do componente curricular de Projeto e Articulação do Currículo na 
Escola I, II, II.

mailto:kassie_smo@yahoo.com.br
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e acadêmicas dos cursos de Pedagogia (UNOESC), vinculadas ao PIBID 
(Programa Institucional de Iniciação à docência). O desenvolvimento desta 
prática possibilitou aprendizagens para todos os envolvidos, principalmente 
para nós que promovemos a atividade. Essa prática procurou apresentar 
as transformações a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
que visa unificar o ensino, componentes curriculares e conteúdos que serão 
abordados pelos sistemas de ensino no decorrer de cada ano letivo. Dessa 
forma optamos abordar a BNCC dos anos iniciais, evidenciando o processo de 
ensino e aprendizagem dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, juntamente 
a articulação com as propostas desenvolvidas na etapa da educação infantil, 
valorizando situações lúdicas de aprendizagem, na qual os alunos possam ser 
protagonistas do seu processo de aprendizagem.

Na terceira vivência prática, abordamos: “Projeto Político Pedagógico: 
Orientando quem nos orienta”, desenvolvida no dia 05/02/2020, com 
duração de 08 horas, nas dependências da Escola de Educação Básica 
Juscelino Kubitscheck de Oliveira3. Aos participantes, professores e gestores 
da escola, foi oportunizado momentos de troca de saberes e construção de 
novos conhecimentos referentes ao Projeto Político Pedagógico da instituição, 
relacionando as adequações previstas na BNCC e no Currículo do Território 
Catarinense, exigências essas feitas pela Secretaria Municipal de Educação.

Estas foram às vivências práticas desenvolvidas no decorrer do curso de 
pós-graduação em Fundamentos da Organização Curricular, sendo que nos 
possibilitou a construção de novos saberes para atuarmos como professores na 
contemporaneidade, bem como a socialização de aprendizagens entre todos 
que fizeram parte deste percurso formativo.

 2 Desenvolvimento

2.1 Síntese analítica

Destacamos, que “somos partidários [...] de que a análise e a interpretação 
dos dados estão contidas no mesmo movimento: o de olhar atentamente para 
os dados da pesquisa” (MINAYO, 2010, p. 68). No nosso caso, o olhar atento 
para os resultados evidenciados no processo de vivência com os professores. 
Nossa primeira categoria de analise surgiu pelo fato da temática do projeto de 
intervenção estar relacionado à música. Posteriormente desenvolvemos a prática 
atrelada a BNCC dos Anos Iniciais, com a qual foi possível refletir acerca das 
transformações ocorridas nos primeiros anos do ensino fundamental em relação 
a organização curricular. Finalizando com a vivência da reestruturação do PPP 

3  Escola da Rede Municipal de Ensino de São Miguel do Oeste-SC.



  57
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

da escola do município de São Miguel do Oeste-SC, com um breve apanhado 
das interferências ocorridas no contexto escolar e a construção do currículo.

2.2 Aprendi a sentir a música

Muitas reflexões surgiram após o desenvolvimento da primeira 
atividade da vivência prática: “A interação por meio da linguagem musical”. 
Primeiramente procuramos refletir sobre o que a música desperta no indivíduo 
que a escuta; Quais sensações e emoções são liberadas pelas funções cerebrais 
quando ouvimos uma música; Porque muitas músicas nos remetem a memória 
de momentos alegres ou de tristeza pelos quais passamos? As diferentes 
expressões faciais, corporais e até mesmo os depoimentos das cursistas no 
decorrer das vivências, nos inquietou e motivou a entender o que a música 
é capaz de promover a quem a escuta. Que instrumento pedagógico é esse 
que permite a condição humana libertar sensações e emoções muitas vezes 
guardadas a sete chaves. “Um tempo precioso que vivi, aprender a sentir e se 
emocionar...” (Participante 1). O relato desta cursista nos permitiu sentir e nos 
sensibilizarmos com algo tão simples, a música. De acordo com Romanelli 
(2009), a música [...] “é uma linguagem comum a todos os seres humanos e 
assume diversos papéis na sociedade, como função de prazer estético, expressão 
musical, diversão, socialização e comunicação”.

A música atua em nossas funções cerebrais de tal forma que podemos 
estimular diferentes áreas do cérebro, seja para aprendizagem, bem como, para 
despertar a sensibilidade que habita em cada um de nós. Conforme Duarte 
Jr (2001): “[...] tudo aquilo que é imediatamente acessível a nós através dos 
órgãos dos sentidos, tudo aquilo captado de maneira sensível pelo corpo, já 
carrega em si uma organização, um significado, um sentido”.  

A música desenvolve em nós o ser sensível muitas vezes adormecido. 
Ativamos determinada parte de nosso corpo quando ouvimos uma melodia, 
uma canção de nossa infância, despertando diferentes sensações, algo que 
transcende nossa condição humana.

A vivência com a música possibilita diferentes emoções, proporcionando 
ao ser professor a ação de aprender, ensinar e sentir. Nessas inter-relações que 
nos constituímos como seres pensantes, nos diferenciamos das demais espécies 
de vida humana. “[...] Olhar para dentro de si mesmo, para dentro do seu 
próprio ser, para que posso reconhecer-se como pessoa, descobrir seus talentos 
e competências, sua criatividade e sensibilidade.” (MORAES, 2008, p. 213).

A música nos possibilita libertar e olhar internamente quem somos. 
A partir de um momento de reflexão, pode-se perceber o quão importante à 
linguagem musical é para nós professores, os efeitos que ela causa, a promoção 
de novos conhecimentos, novas oportunidades e possiblidades de ensino e 
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aprendizagem.
Enquanto seres humanos somos seres incompletos, seres inacabados, 

necessitamos o tempo todo buscar novos horizontes, em meio essa ausência que 
surge a vontade de aprender, consequentemente ensinar. Despertar nas cursistas 
a motivação em aprender e vivenciar música na sala de aula nos remete a forma 
como percebem essa musicalização em sua vida, na sua formação humana. 
Para Freire (2008), o educador educa a dor da falta cognitiva e afetiva para a 
construção do prazer. É da falta que nasce o desejo.

Ao pensarmos no processo de formação para professores da educação 
básica e acadêmicas dos cursos de licenciaturas, consideramos aspectos 
importantes, os quais nos motivam a ser educadoras. A vivência prática de 
musicalização propôs princípios formativos que consideramos fundamentais 
para o ser professor. Nessa perspectiva partimos do pressuposto de quem é 
esse professor, como se ele relaciona e demostra suas emoções, como desperta 
diferentes sensações. 

É preciso lembrar, que além de ser um profissional da educação o 
indivíduo é ser humano, que possui vivências que o constituíram em um 
determinado tempo e espaço, o qual teve em sua infância, contato com 
brincadeiras e músicas, que o remete a muitos momentos, alguns que queremos 
ter sempre em nossas lembranças, e outros que muitas vezes gostaríamos de 
apagar de nossa memória.

Essas interações tornam-se possíveis pela música, nos libertamos a partir 
da música. Ela permite de forma espontânea a expressão do que sentimos, é 
uma possibilidade de nos constituímos como seres sensíveis. Explorar a música 
pelo simples fato do que ela proporciona. 

Sabem bem que a música não os prende apenas de um determinado lado, não 
os atinge só em um determinado aspecto deles mesmos, mas toca o centro de 
sua existência, atinge o conjunto de sua pessoa, coração, espirito, corpo. Ela 
nos agarra, sacode, invade, até impor-nos um determinado comportamento 
um determinado jeito de ser. [...] Daí a intensidade soberana das emoções 
musicais, que também faz com que elas se estendam, ao vivo, de coração a 
coração. (SNYDERS, 1997, p. 79).

Envolvermos a música em nossas práticas pedagógicas porque acreditamos 
nela como conhecimento, “conhecimento valioso” (Participante 3), como 
objeto de reflexão de sua essência, não apenas ouvir música, mas senti-la. Não 
procuramos trazer um método pronto para trabalhar a música no espaço escolar, 
mas possibilitar vivências, relacionando ainda teoria e prática, proporcionando 
um olhar para contextualizar a musicalização. Propor momentos de ação por 
meio da música, compartilhar vivências e conhecimentos que despertem nas 
cursistas possibilidades de integrar a musicalização e apreciação musical no seu 
fazer pedagógico, no seu dia-a-dia, na sua vida, despertar a sua essência. 
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2.3 A importância da formação continuada para o professor na 
contemporaneidade

Diante das mudanças e transformações que ocorrem na sociedade 
contemporânea, percebemos a necessidade de estarmos constantemente em 
busca de novos conhecimentos, ampliando horizontes e construindo diferentes 
saberes. Dessas reflexões surgiu a temática para nossa segunda vivência prática, 
“Reflexões e apontamentos da BNCC dos anos iniciais”. Tínhamos a clareza de 
quão importante seriam os estudos da BNCC para os professores da educação 
básica, principalmente para os professores que atuam no ensino fundamental 
anos iniciais e para os futuros professores, formação inicial.

Dessa forma procuramos identificar o perfil que o professor necessita 
construir. Sendo que este perpassa por muitos desafios e provações em 
sua profissão. Em meados de 2017 passamos a ouvir muito sobre um novo 
documento que iria universalizar a educação básica brasileira. No entanto, para 
os professores esse documento ainda era algo que causava tamanha estranheza. 
Nessa perspectiva optamos em oferecer uma formação que trouxesse para 
os professores uma aproximação a esse documento, a tal BNCC. Durante a 
vivência prática, muitas cursistas relataram que não conheciam o documento na 
integra, também desconheciam a estrutura apresentada no documento, novas 
nomenclaturas que aos poucos ocupavam o cenário da educação brasileira. 

Essas atualizações muitas vezes não estão à disposição de todos. 
Necessitamos estar em constante busca para que possamos compreender e 
depois colocarmos em prática. Assim surge um novo perfil de educador, o 
professor na contemporaneidade, que não tem apenas um método, ele não 
ensina técnicas, mas sim promove reflexões, desafia-se com o novo e procura 
reinventar-se diariamente. 

Dessa forma o papel do educador passar a ter uma amplitude, visando 
sua transformação pessoal, um ressignificar de suas vivências, de suas práticas 
pedagógicas, contribuindo para uma educação de qualidade. O professor na 
contemporaneidade necessita ser pesquisador, inovador e autêntico. A realidade 
na qual se defrontam os educadores diante de todas essas mudanças nos 
mostra que muitos se sentem deslocados e desorientados. As novas discussões 
pedagógicas e olhares para a educação, nesse caso a implantação da BNCC, 
chegam até o espaço escolar, porém muitas vezes os educadores e demais 
envolvidos não conseguem trilhar o caminho, desconhecendo onde querem 
chegar. 

Essas inquietações ficam latentes, no entanto acreditamos que a 
formação continuada aparece como uma ferramenta de extrema importância 
para servir de diálogo entre a teoria e as práticas educativas. Servindo de apoio 
para preencher as lacunas, trazendo novas possibilidades de ensinar e aprender. 
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Com essa intenção, Hernández (2005) nos faz refletir sobre esse processo de 
formação:

Pensar um modelo de formação flexível e compreensível que desencadeie 
processos formadores nos futuros docentes que vão de dentro para fora, para dizê-
lo de alguma maneira. Processos que tenham que ver com o desenvolvimento 
de conhecimentos e a construção de competências vinculadas a realidade da 
educação de seus diferentes níveis, integrando as experiências dos estudantes 
com suas leituras e suas construções como sujeitos. (HERNÁNDEZ, 2005, 
p. 27).

Muitas são as habilidades necessárias ao educador em sua ação educativa, 
ao que se apresenta pelo impactante avanço das tecnologias e das novas formas 
que o trabalho vem assumindo na sociedade, impondo exigências de uma 
competência maior para entender e interpretar as informações, o que implica, 
de certa forma, no domínio das diferentes áreas do conhecimento e das relações 
existentes entre elas, considerando ainda que o mesmo precisa envolver-se num 
processo constante de novos conhecimentos, para atender as exigências que a 
contemporaneidade impõe à educação. 

Assim desenvolver essa vivência prática nos evidencia que a teoria sem a 
prática inexiste, trazendo somente belos discursos. Portanto ao aliarmos ambas 
no processo educativo encontramos respostas para nossas indagações e novas 
oportunidades de alcançarmos o conhecimento.

3 Para além do currículo escolar

As instituições de ensino podem estar organizadas a partir de um 
currículo próprio que apresenta informações relevantes sobre a mesma, este 
chamado de Projeto Político Pedagógico. É por meio deste documento que 
conseguimos compreender intenções e finalidades presentes neste ambiente 
escolar.  A partir do PPP é possível saber quais são as perspectivas, orientações 
e práticas pedagógicas que a escola defende. No entanto, a escola também pode 
apresentar outros contextos que diariamente a circundam, e ainda aqueles que 
poderão surgir. Nessa perspectiva construímos essas reflexões para descrever as 
experiências vivenciadas a partir da terceira vivência prática proposta pelo curso 
de especialização.

De acordo com Gonzáles (2008, p. 18): “Vêm crescendo as sensibilidades 
para com o currículo das escolas, porque percebemos que a organização curricular 
afeta a organização de nosso trabalho e do trabalho dos educandos”. Em 
conversa com a gestora da escola a respeito da proposta que seria desenvolvida, 
a mesma nos relatou que seria muito importante reestruturar o Projeto Político 
Pedagógico da escola, pois a Secretaria Municipal de Educação estava exigindo 
as alterações do PPP de todas as escolas municipais, adequando-o com proposta 
da BNCC e o Currículo do Território Catarinense. 
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No decorrer das atividades desenvolvidas, um aspecto nos chamou 
atenção, a interferência das práticas burocráticas que perpassam o ambiente 
escolar e que são necessárias para suprir as demandas da escola. Quando paramos 
para refletir o que transcorre pelo ambiente escolar, observamos a quantidade 
de tarefas que a escola tem para dar conta, como por exemplo, o currículo, 
planejamento, organização e reestruturação de suas práticas cotidianas, 
documentos orientadores e questões burocráticas. No entanto, muitas vezes as 
questões externas vão muito além do que os professores e gestores anseiam para 
sua formação e organização do ambiente escolar. Enquanto desenvolvíamos 
nossa vivência prática, tivemos várias interferências devido a situações externas, 
sendo que por diversos momentos não tínhamos todo o grupo de professores 
presentes. 

Quando iniciamos as discussões do currículo na educação Infantil, 
relacionando com a proposta da BNCC e ao PPP da escola, percebemos que as 
professoras que atuam na Educação Infantil da escola, não estavam presentes. 
Em conversa com a Coordenadora Pedagógica, nos relatou que as professoras 
precisavam atender os pais dos alunos, pois conforme agendamento da Secretária 
Municipal de Educação, tinham definido aquela data para a realização de 
Entrevistas de pais de alunos ingressos no ano letivo de 2020. Nesse instante, 
identificamos que por mais que a equipe de gestão estivesse preocupada com as 
adequações do currículo para a primeira etapa da educação, os professores por 
outros motivos não puderam estar presentes, ou seja, por terem que dar conta 
de situações que fazem parte do contexto escolar.

Deparamo-nos ainda, com outro momento que nos consternou. 
Durante a vivência da prática, alguns docentes também tiverem que ausentar-se 
para realizar os exames periódicos, de exigências trabalhistas, ou seja, agenciado 
pela Secretária Municipal de Educação. Tivemos alguns relatos de docentes ao 
final da oficina lamentando o ocorrido, a Docente 01: “Lamento não poder 
acompanhar a oficina desde o início. Mas a parte que participei foi bem clara, 
bem apresentada e com grande importância para nós”. 

Nesse contexto, como produzir intelectuais que acima de tudo tenham 
compreensão histórica do mundo em que vivem da cultura em que estão 
inseridos, com uma política de formação que prioriza aspectos desvinculados 
de tais valores? (VIEIRA, 2008, p. 161).

Dessa forma podemos perceber que o processo educativo e todas as inter-
relações do espaço escolar vão muito além do processo de ensinar e aprender. A 
escola está invadida de interferências externas, que muitas vezes tem mais poder 
ou voz do que os próprios protagonistas deste processo, os professores e os 
alunos. Diariamente a escola vivencia situações que necessita resolver para que 
possa continuar desenvolvendo seu papel na sociedade. Muitas são as exigências 
para que uma escola esteja de acordo com a legislação vigente, porém o processo 
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educativo está muito além dessas questões. Aprender e ensinar dizem respeito 
as relações estabelecidas entre os sujeitos envolvidos. Dessa forma como pode a 
escolar estar preparada para tantas adversidades nela presentes. Uma tarefa um 
tanto complexa que provoca constantes transformações, por isso a importância 
de estarmos sempre ressignificando o espaço escolar. 

A construção de minha presença no mundo, que não se faz no isolamento, 
isenta da influência das forças sociais, que não se compreende fora da tensão 
entre o que herdo geneticamente e o que herdo social, cultural e historicamente. 
(FREIRE, 1996, p. 59).

Talvez esses aspectos sejam reflexos do que alguns autores, pesquisadores 
definem como currículo oculto, fazendo menção ao que não está presente nos 
artigos, livros, legislações, planejamentos ou discursos de práticas pedagógicas. 
Porém esse contexto faz parte do cotidiano da escola e acaba causando 
interferências para uma educação de qualidade.

4 Conclusão 

Procuramos retratar as vivências práticas da educação infantil, dos anos 
iniciais e posteriormente o Projeto Político Pedagógico, a partir de intervenções 
teórico-práticas contando com a participação das acadêmicas do curso de 
pedagogia e professores da rede municipal de ensino de São Miguel do Oeste-
SC. 

 A vivência prática da educação infantil ressaltou-se a música como um 
instrumento lúdico e ao mesmo tempo indispensável para o desenvolvimento 
das práticas educativas em sala de aula. Articulamos atividades teóricas e práticas, 
que possibilitaram um maior entendimento e compreensão do que é música, 
em que lugares podemos encontrá-la, experimentá-la e fazê-la, oportunizando 
as cursistas alternativas práticas para levar o contexto musical para o espaço 
escolar, reforçando que nós seres humanos somos feitos de música, basta senti-
la. 

 Nos anos iniciais, a vivência prática trouxe para as participantes reflexões 
e apontamentos acerca do novo cenário educativo, no qual encontramos 
educadores aflitos e angustiados com incertezas sobre suas práticas pedagógicas, 
como também gestão e coordenação de como organizar o espaço escolar. Dessa 
forma nos deparamos com a BNCC, um documento surge como suporte 
pedagógico para direcionar o processo educativo, enfim uma base para a 
educação comum em todo o país, que permita uma formação diversa, baseada 
na igualdade, distribuída com equidade. 

Assim por meio de discussões, reflexões a apontamentos, muitos assuntos 
inerentes a educação foram se desmitificando, percebendo a importância da 
junção da teoria e a prática, e criando assim novos significados, evidenciando-
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se a importância da formação continuada, que atingiam as necessidades 
e possibilidades reais da escola, e não apenas como um acumulo de cursos. 
Pois os profissionais da educação anseiam por políticas educacionais que 
desfragmentem o processo educativo, para reesignificarem suas práticas, em 
prol de uma educação integral visando a construção de uma sociedade mais 
justa.

Na vivência prática desenvolvida na escola, possibilitamos um olhar 
para o Projeto Político Pedagógico, documento este de grande importância 
no espaço educativo, considerando que este assegura todas as práticas que 
são desenvolvidas na instituição escolar. Com a proposta de reestruturação 
do mesmo, oportunizamos momentos de estudo e diálogo sobre a BNCC e o 
PPP, embasado em autores que retratam a sua importância e principais aspectos 
que devem estar presentes. Após esse momento de reflexão sobre o PPP e as 
exigências previstas na BNCC, viabilizou-se o processo de reestruturação do 
mesmo, de modo a alinhá-lo com o que está garantido pela BNCC, afirmando 
aos educandos um processo educativo de qualidade, que visa a formação 
humana em suas múltiplas dimensões.

No decorrer da vivência prática, percebemos as interferências das 
práticas burocráticas e administrativas tem no processo educativo, fazendo 
com que alguns profissionais tivessem que se ausentar no decorrer da formação 
para resolver situações de caráter administrativo, evidenciando as diversas 
intervenções vivenciadas cotidianamente no espaço escolar. Muitas vezes as 
questões externas vão além do que os professores e gestores anseiam para sua 
formação. Precisando deixar de lado reflexões e estudos que poderiam contribuir 
para suas práticas pedagógicas ou então vivencias que lhes possibilitassem uma 
outra compreensão do atual cenário pelo qual a educação brasileira encontra-se. 
Ser professor na contemporaneidade é algo complexo, porém necessário.

Podemos afirmar que as vivências práticas foram de grande valia para 
a nossa construção enquanto ser professor. Nessa perspectiva de reflexão, 
conhecimento e aprendizado, consequentemente nos ressignificamos como seres 
aprendentes. Dessa forma mencionamos que estamos em constante aprendizado 
nos permite ter uma visão mais ampla de nossa função enquanto educadores, 
conseguimos compreender que a educação necessita de profissionais em 
constante construção para uma educação de qualidade na contemporaneidade.
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POLÍTICA LITERÁRIA

Lucca de R. N. Tartaglia1

1 Introdução 

O poeta municipal
discute com o poeta estadual

qual deles é capaz de bater o poeta federal.

Enquanto isso o poeta federal
tira ouro do nariz.

 Carlos Drummond de Andrade - Alguma poesia (1930)2

Em 2013, li o poema “Política literária”, do poeta mineiro Carlos 
Drummond de Andrade, pela primeira vez. Naquela época, cursando 

as últimas disciplinas da graduação, os versos não causaram tanto impacto, 
porque, agora percebo, havia, na minha formação, um gap, uma lacuna que 
obscurecia os muitos processos e as dinâmicas que compõem – lancemos 
mão de um conceito operativo bourdieusiano – o “campo literário” no Brasil. 
Assim, como é óbvio, não me ocorreu o que, hoje, parece um tanto evidente: 
as obras categorizadas enquanto “literárias”, nos mais variados contextos, e as 
obras de arte, de maneira geral, são produtos humanos (ou melhor, são também 
produtos humanos) e – como diria Marcos Bagno, ao retomar o pensamento 
de Bourdieu, em sua Gramática pedagógica –, “não existe produto humano 
que não se configure, consciente ou inconscientemente, como uma tomada 
de posição política inspirada por uma ou mais ideologias” (BAGNO, 2011, p. 
14). Em outras palavras, não eram claras, para mim, as mecânicas de produção, 
distribuição, circulação e consumo do “material artístico”, assim como também 
não eram claras, ou mesmo legíveis, as operações que levavam à deslegitimação 
de certos autores ou à “glória eterna” de algumas obras. A falta de uma formação 
multidisciplinar3 colaborou para o fortalecimento de uma visão romântica – 

1 Lucca de R. N. Tartaglia é doutor em Letras Vernáculas, pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, possui mestrado em Letras (Estudos Literários) pelo programa de pós-graduação da 
Universidade Federal de Viçosa (2014) e graduação em Letras (Língua Portuguesa / Literaturas 
de Língua Portuguesa) pela mesma instituição (2013). 

2 Poema dedicado a Manuel Bandeira. Cf. ANDRADE, Carlos Drummond de. “Alguma poesia”. 
In: ______. Poesia completa: conforme as disposições do autor. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2007, p. 15.

3 A crítica esboçada nas linhas a seguir não diz respeito, de maneira específica, ao contexto 
educacional das universidades que me formaram (UFV, UFRJ e UP), mas a um certo 
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porque idealizada –, sobre o “literário”, nutrindo discursos que defendiam – ao 
atribuir às obras, produtos também da ação humana, uma condição de exceção 
–, a irredutibilidade da obra de arte e a sua transcendência – o que contraria, 
inclusive, a ideia de submeter os “objetos sacralizados” ao tratamento ordinário 
da ciência ordinária das academias.

Faltava-me, naqueles tempos, uma formação que considerasse não 
apenas a sociologia da literatura, mas também outras “ciências” da literatura 
(antropologia, filosofia, epistemologia, pedagogia, economia, etc), além de 
algum conhecimento relacionado menos à história da literatura brasileira 
(ou das literaturas de língua portuguesa) e mais à história do livro no Brasil 
e no mundo. No geral, todas as minhas conjecturas assombradas eram apenas 
pegadas no escuro e isso me levou a um ensaio apresentado como TCC 
(Trabalho de Conclusão de Curso): “O processo da arte: sobre o princípio 
comum e a dinâmica dos conceitos”. Em 2013, também como fruto das mesmas 
inquietações relacionadas aos movimentos do “campo”, aconteceu o CILIBAM 
(Colóquio Internacional de Literatura Ibero-americana), por iniciativa de um 
grande amigo (de antes, de agora), Diego Perez, e do Prof. Dr. Juan Pablo 
Chiappara. Reproduzo, na íntegra, o “Prólogo” escrito pelo professor para o 
livro Escrever, editar, publicar e ler4, que veio à luz em 2015:

No final de 2013, Lucca Tartaglia e Diego Pérez, que naquele momento ainda 
eram alunos do Curso de Letras da Universidade Federal de Viçosa, vieram 
no meu gabinete com a ideia de organizar um colóquio sobre literatura ibero-
americana que abordasse aspectos pouco discutidos em eventos de Letras do 
Brasil. A ideia central era focar dois temas: o da edição, do ponto de vista 
de editores ou de pesquisadores do processo que consiste em transformar um 
original em livro; e o da escrita de ficção da perspectiva dos próprios escritores. 
A partir desse momento, elaboramos um projeto que pudesse entusiasmar os 
alunos do curso. Os convidados teriam um perfil adequado à ideia central. O 
tema dos trabalhos individuais poderia ser mais amplo, ainda que diretamente 
vinculado à literatura ibero-americana, e poderia se optar por propor o texto 
para publicação ou não. Limitamos o número a 60, uma escala que pode parecer 
irrisória se comparada com o turbilhão de inscrições que costumam contemplar 
grandes eventos no Brasil. Tentávamos, também e verdade, transformar nossos 
pontos fracos em vantagens. A marginalidade de um Curso de Letras no 
interior do interior não nos amedrontava, e sim nos dava a possibilidade de 
pensar em um encontro que fugisse de um formato inflacionado. Em suma, 
queríamos evitar a sensação de desencontro com a qual às vezes vamos embora 
de alguns congressos. Desta forma, junto com a Comissão organizado que 
se formou, armamos o CILIBAM (Colóquio Internacional de Literatura 
Ibero-americana). Tomando como base o que foi uma avaliação espontânea 
de muitos dos participantes, convidados e inscritos, podemos afirmar que o 

“especialismo academicista” tutelado, fomentado e obscurecido pela burocratização que tomou 
conta de todas as esferas do ensino formal no Brasil.

4 Cf. CABRERA, J. P. C. et al (Org.). Escrever, editar, publicar e ler / Escribir, editar, publicar y 
leer. Viçosa: Suprema Gráfica e Editora, 2015.



  69
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

Colóquio foi um sucesso porque conseguiu criar um clima de entusiasmo entre 
todos, o qual esteve diretamente relacionado com os trabalhos propostos, com 
as falas nos auditórios, com as discussões e com as trocas mais informais. Este 
livro é o reflexo do que foi discutido no CILIBAM nos dias 7 e 8 de maio de 
2014 em Viçosa, Minas Gerais. Vai o agradecimento a todos os convidados, 
escritores, editores e professores que tornaram efetiva a ideia inicial, assim 
como a todos os participantes e patrocinadores. (CHIAPPARA, 2015, p. 2-3).

Depois do evento (2013) e da graduação (2010-2013), seguindo com os 
meus estudos, durante o mestrado (2014-2015) e o doutorado (2016-2020) – 
acerca da poesia portuguesa moderna e contemporânea, em especial –, elaborei, 
paralelamente, no contexto de um grupo de pesquisa do CNPq voltado para 
formação de professores de línguas e literatura, o FORPROLL, diversos textos 
breves, entre artigos e ensaios – todos já publicados –, que abordavam questões 
vinculadas ao funcionamento do “campo” e a dinâmicas que transpassam os 
processos e as operações do mesmo, a saber: “As idades do leitor” (2017), “Os 
níveis de Adler” (2017), “Elucubrações filosófico-literárias” (2017), “Correntes 
críticas: uma introdução” (2017), “As espécies de Sertillanges” (2017), “Os 
livros, as letras” (2017), “Do cânone: lutadores e arenas” (2017), “De Bagno a 
Nougué: fragmentos de gramática e política” (2018), “Para pensar a educação 
integral” (2018), “Crítica literária: ciência ou arte?” (2018), “Gullar como 
pretexto: esboço para uma teoria” (2018), “Verificações de guardanapo: 
a literatura em uma sociedade de universos insulares” (2018), “Literatura e 
democracia” (2018), “Sobre o gosto e o senso comum” (2019), “Um corpo 
estranho em Festa” (2019), “O espaço hipertextual e o terceiro pictural em S. 
Sebastião, de João Miguel Fernandes Jorge” (2019), entre outros5. Durante a 
caminhada, encontrei respostas para certas perguntas antigas, novas questões 
para velhas respostas e várias conclusões caíram por terra. 

Importa salientar, no entanto, que a falta inicial de instrumentos, ou 
seja, de ferramentas que possibilitassem uma visão mais “panorâmica” do “cena 
literária”, obscureceu a luta simbólica, na qual os agentes de um campo, dotados 
de um habitus, assim como as instituições nele inseridas, determinam, validam 
e legitimam determinadas representações, estabelecendo uma hierarquização 
classificatória dos signos, ou seja, do que é mais ou menos adequado, “mais 
bom” ou “menos bom”, mais ou menos literário, do que pertence, do que pode 
ainda pertencer e do que não pertence a um código específico de valores. No 
presente texto, pretendo expor, sem grandes pretensões e à maneira de quem 
relata, uma visão um pouco mais aberta sobre o que, suponho, pode ajudar a 
compreender, ainda que minimamente – ou, pelo menos, identificar –, algumas 
das muitas “práticas” que compõem o “campo literário” no Brasil. Arrisco-me a 

5 Em breve, todos os textos serão (re)publicados no livro Caderno de notas, pela Sem editora, como 
parte da Coleção Ensaiada.
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dizer que – parafraseando e adaptando a fala de um pensador contemporâneo 
que parafraseia e adapta os ditames de um pensador antigo –, quem estuda só 
literatura não estuda nem literatura.

2 Campo literário

A crença no caráter universal da experiência estética, ou em uma 
essência inefável da literatura, assim como na irredutibilidade da obra literária 
e na transcendência do que é “literário”, acaba por nutrir e fortificar dados 
preconceitos, inviabilizando a discussão acerca do que é (ou não) literatura, uma 
vez que o conceito, enquanto verdade a priori, não carece de “fundamentações 
prévias” à reflexão, pois já contaria, em tese, com uma definição mais ou menos 
consensual – e poderíamos dizer, ainda, mais ou menos “intuitiva”. Existe, por 
exemplo, uma visão pré-conceituada (porque concebida e abraçada previamente 
à experiência do leitor enquanto leitor) no que diz respeito aos livros de 
autoajuda, mas, de maneira geral, os “detratores”, quando questionados, não 
sabem dizer o porquê da etiqueta. “São manuais do bem viver”, “fórmulas para 
uma vida feliz”, “receitas de felicidade”, alguns dizem. A obra de Epicteto, A 
arte de viver: o manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria, ou a Ética a 
Nicômaco, de Aristóteles, ou, ainda, Os trabalhos e os dias, de Hesíodo, caberiam, 
sob essa ótica, na “caixa”? Não se trata de ser contra os livros classificados 
como “literatura de massa” ou a favor das obras de autoajuda, mas de ser, 
declaradamente, contrário ao preconceito, à ignorância, à segregação dogmática 
e ao conformismo irrefletido de certos agentes conservadores ou reacionários 
(formados ou em formação) do “campo literário”.

Ignorar certos processos de base, simplificar mecânicas complexas – 
usando de maneira irrefletida certos conceitos –, e não reconhecer os problemas 
inerentes à formação pessoal/ profissional podem contribuir para a perpetuação, 
automática – para não dizer inconsequente –, das mesmas estruturas de poder 
que, por vezes, repudiamos e combatemos6. Existe uma frase, atribuída, 
costumeiramente, a Espinosa, que traz, com algumas variações, o seguinte 
“adágio”: a liberdade consiste em conhecer os cordéis que nos manipulam. Pois 
bem, conhecer os cordéis – e, através deles, as mãos e os braços e o corpo 
inteiro do(s) manipulador(es) –, permite-nos capitar, de maneira um tanto 
mais precisa, os movimentos dos atores e a troca das peças nos muitos palcos da 
“cena literária”. A ignorância reforça o “essencialismo romântico” – um tanto 
ingênuo e, de certa forma, infantil –, que potencializa e alarga um conceito 
particular de literatura, mais ou menos definido e consciente, ainda que de 

6 Mesmo no caso de posições mais conservadoras, desconhecer as peças que, somadas, garantem 
o movimento do maquinário pode restringir as reflexões a equívocos mais ou menos graves e à 
simples tagarelice. 
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forma rasa, para o âmbito público, levando à seguinte declaração equivocada: 
“literatura é tudo aquilo que considero literatura”. De fato, a ideia, mesmo 
sendo parcial – e, se aplicada de maneira irrestrita, fantasiosa –, não deixa de 
ser “bonita” e confortável. No entanto, crer nessa “verdade” pode contribuir, 
de maneira velada, para a manutenção dos mecanismos e dos processos que, 
saibamos ou não, legitimam obras e autores ano após ano. Por trás de uma falsa 
onipotência dos leitores no que diz respeito à definição do “literário”, existe 
uma luta simbólica que transforma o “juízo legitimador” dos não autorizados 
pelo “campo” em quase nulo a nível institucional, ou seja, o que você considera 
literatura é literatura para você, mas, na maioria das vezes, isso nada ou muito 
pouco significa para as instituições e agentes dominantes. Em outras palavras, 
dizer que aquilo e/ou isso é literatura não basta e não bastará para garantir a 
uma determinada obra – usando expressões de Arthur Danto7 e de George 
Dickie8 –, o “estatuto de candidata à apreciação” dentro do “mundo da arte”.

Queremos lutar contra o cânone, ou por uma flexibilização/ abertura 
do cânone, sem conhecer, muitas vezes – na superfície ou a fundo –, as 
obras canônicas, os autores canonizados, os responsáveis pela canonização 
do “material artístico”.  Convertemo-nos, assim, em revolucionários do 
sistema, desempenhando uma resistência programada – pois o “ato herético” é 
configurado, nessas condições, a partir dos mesmos paradigmas que pretende 
questionar –, ou seja, que não contraria, de fato, a um nível mais profundo, a 
estrutura estruturante e as mecânicas sistêmicas desse theatrum mundi.

 O livro de Sun-Tzu (544 a.C.-496 a.C.), A arte da guerra9, adotado 
como “manual do empreendedorismo” e da política por alguns atores da 
contemporaneidade (o que já diz muito do modelo bélico em que vivemos), 
defende, no capítulo III, que devemos conhecer o “inimigo” e a nós mesmos. De 
acordo com o general chinês, se tivermos autoconhecimento e desconhecermos 
o adversário, teremos ainda chances iguais de vencer, mas, se perdidos no 
desconhecimento total, estaremos em perigo e correremos riscos em todas as 
lutas. Colocar a vida em termos de um campo de batalha, onde só existem 
dois lados e um vencedor, já é o padrão extremado – pernicioso, doentio –, do 
nosso tempo e o exemplo funciona para as lutas simbólicas. Porém, a despeito 
da serventia que possa ter o avizinhamento, precisamos aprender as dinâmicas 
do campo literário, com seus operadores e suas instituições, para repensarmos 
algumas práticas, desaprendendo certas verdades e desobedecendo normas que 
instauram dadas “normalidades” como naturais e inquestionáveis. “Desaprender 
8 horas por dia”, como bem disse Manoel de Barros (1916-2014), “ensina os 

7 Cf. DANTO, Arthur. O mundo da arte. Trad. Rodrigo Duarte. Artefilosofia, n 1, UFOP, 2006.
8 Cf. DICKIE, George. O que é a arte? In: D’OREY, C. (org). O que é a arte? A perspectiva 

analítica. Lisboa: Dinalivro, 2007.
9 Cf. SUN-TZU. A arte da guerra. Trad. Cândida de Sampaio Bastos. São Paulo: DPL, 2007.
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princípios”10.
Além disso, precisamos ter em vista que o aprender não exclui ou se 

sobrepõe ao desaprender, mas o pressupõe, dado que o aprender é um processo 
helicoidal e ininterrupto que começa no princípio (com o nascimento) e só 
termina quando acaba (na morte). Mesmo no paradigma bélico, e ainda nesse 
sentido, “o estudo é o escudo”, como aponta Genival Oliveira Gonçalves, o 
GOG. Na ignorância, somos todos agentes em potencial do “conservadorismo”, 
estamos à mercê dos preconceitos e prontos para engolir verdades pré-moldadas. 

Portanto, voltando à “Política literária” – por mais que nunca tenhamos, 
de fato, saído dela –, faz-se importante refletir acerca da discussão entre o “poeta 
municipal” e o “estadual”, sobre como e por que o “poeta federal” “tira ouro 
do nariz”, ou, ainda: por que os poetas são considerados poetas em diferentes 
esferas? Não se trata, em suma, de contestar tudo e todos, mas de saber, como 
diria o Chapelin (não o Charlie Chaplin, mas o Sérgio), quem são, o que fazem, 
onde vivem, de que se alimentam.

2.1 Considerações sobre a Literatura

Poderíamos começar abordando uma relativa centralidade do que 
chamaríamos, com alguma injustiça, de Escola da USP, ou, ainda, de “visão 
uspiana” sobre a literatura no Brasil. Para descentralizar o discurso, evitando 
sacralizações e possíveis dogmatismos fundamentalistas, precisaríamos conhecer 
pensadores – (re)conhecidos por alguns, é verdade, mas esquecidos por muitos 
–, que contrariaram e contrariam as linhas dominantes de interpretação da 
história e da crítica no país, buscando compreender, inclusive – ao investigar, 
dentre outras coisas, questões ligadas à origem das universidades brasileiras e do 
pensamento acadêmico nacional –, as raízes históricas e sociais que servem de 
base para determinadas leituras. Se começássemos por aí – e não começaremos 
–, teríamos de refletir, por exemplo, a respeito do papel central atribuído, 
historicamente, ao modernismo de São Paulo como “o modernismo brasileiro”, 
embora outros tenham existido – sim, existiram outros –, e sobre as várias 
tendências da crítica nacional em diferentes épocas, que nos legaram variadas 
maneiras de trabalhar o texto e preciosas ferramentas de análise, desde uma 
fase mais didática e antológica, como a de Odorico Mendes (1799-1864), 
Gonçalves de Magalhães (1811-1822) e outros, passando pelo historicismo dos 
românticos, pela crítica psicológica, genética e biográfica, pela interpretação 
filológico-gramatical de um Osório Duque-Estrada (1870-1927), pela estética 
de Afrânio Coutinho (1911-2000), pela “vertente impressionista”, feita nos 
jornais – hoje, na internet –, por grandes nomes da crítica brasileira – José 

10  BARROS, Manoel de. O livro das ignorãças. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016.
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Veríssimo (1857-1916), Agripino Grieco (1888-1973), Humberto de Campos 
(1886-1934), Álvaro Lins (1912- 2007), Wilson Martins (1920- 2010), Sérgio 
Millet (1898-1966), José Lins do Rego (1901-1957), Otto Maria Carpeaux 
(1900-1978), etc. A figura de Antonio Cândido (1918-2017) teria que receber 
um destaque adicional, porque, além de ocupar o centro da “crítica nacional” – 
encabeçar a “tradição crítica”, diriam alguns –, o professor da USP foi herdeiro 
e perpetuador da linha dominante dentro dos estudos críticos, a sociológica, 
que, descendendo, principalmente, de Silvio Romero (1851-1914), estava 
presente, com mais ou menos força, na produção de Gilberto Freyre (1900-
1987), Astrogildo Pereira (1890-1965), Nelson Werneck Sodré (1911-1999) e 
de outros tantos. (Re)conhecer cada uma das linhas – e as ferramentas utilizadas 
–, possibilitaria, também, uma consciência mais clara no que diz respeito aos 
muitos reflexos dessas abordagens no trabalho de críticos atuais já consagrados, 
como Heloisa Buarque de Hollanda (1939) – que, inclusive, foi orientanda de 
Afrânio Coutinho, na UFRJ –, Roberto Schwarz (1938) – discípulo direto de 
Antonio Candido, na USP –, Alfredo Bosi (1936), João Adolfo Hansen (1942), 
Leyla Perrone-Moisés (1934), Silviano Santiago (1936), Flora Süssekind (1955), 
José Guilherme Merquior (1941-1991), etc. Poderíamos começar por aí, sim, 
porque os grandes intérpretes da literatura brasileira são parte fundamental do 
“campo literário” e do processo de legitimação dos atores que o compõem. No 
entanto, não iremos por esse caminho. Basta, para já, dizer que a estrada existe.

Interessa-nos, agora, pensar – ou, minimamente, apontar –, os prêmios, 
os festivais, algumas das outras engrenagens que formam o campo das 
disputas e que somam para o reconhecimento dos “autores autorizados” como 
“candidatos à apreciação”. Acompanhar essas atividades correlatas ao livro pode 
servir, inclusive, como fonte de atualização e formação continuada tanto para 
os graduandos que almejam seguir na carreira acadêmica (com especialização, 
mestrado, doutorado, etc) quanto para os que seguirão como professores do 
ensino básico (fundamental e médio).

Tomemos, como exemplo, um dos maiores prêmios literários do Brasil11: 
o Prêmio Jabuti. Na 61ª edição, que aconteceu em 2019, o Jabuti premiou obras 
em diferentes eixos e categorias. No eixo “Literatura”, na categoria “Poesia”, 
foram dez finalistas na primeira fase; cinco, na segunda, e uma obra vencedora:

11 Existem muitos outros, municipais, estaduais e federais, a nível internacional e nacional: o 
Prêmio Oceanos (conhecido, até 2014, como Prêmio Portugal Telecom de Literatura), o Prêmio 
Sesc de Literatura, o Prêmio São Paulo de Literatura, o Prêmio Camões, o Prêmio Fundação 
Biblioteca Nacional, Prêmio Machado de Assis, Prêmio Minas Gerais de Literatura, etc.
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Quadro de obras e autores finalistas da 61ª edição (2019) do Prêmio Jabuti

EIXO LITERATURA

Categoria Vencedora Finalistas (2ª 
fase)

Finalistas (1ª fase)

Poesia

Nuvens 
Hilda 

Machado
(Editora 

34)

Carvão : : capim 
Guilherme 

Gontijo Flores 
(Editora 34)

Fundo falso 
Mônica de 

Aquino 
(Relicário 
Edições)

Lua na jaula 
Ledusha 
Spinardi
(Editora 
Todavia)

Nenhum 
mistério 

Paulo Henriques 
Britto

(Companhia das 
Letras)

Nuvens 
Hilda Machado

(Editora 34)

Aquenda: o amor às vezes é isso 
Luna Vitrolira 
(Editora Livre)

Carvão : capim 
Guilherme Gontijo Flores 

(Editora 34)

Enclave 
Marcelo Labes 
(Editora Patuá)

Fundo falso 
Mônica de Aquino 
(Relicário Edições)

Graphophobia 
Glauco Mattoso
(Editora Patuá)

Lua na jaula 
Ledusha Spinardi
(Editora Todavia)

Nenhum mistério 
Paulo Henriques Britto
(Companhia das Letras)

Nuvens 
Hilda Machado

(Editora 34)

Os postais catastróficos
Ismar Tirelli Neto 
(Editora 7Letras)

um corpo negro
Lubi Prates 

(editora nosotros, editorial)

 Fonte: Correio Braziliense e Estadão12.

12 Cf. “CBL anuncia finalistas do 61º Prêmio Jabuti”. Correio Braziliense. Disponível em: https://

https://cutt.ly/cfazApq


  75
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

Os dez finalistas da primeira fase já proporcionam uma boa lista de 
poetas contemporâneos que, talvez, escapem à leitura dos alunos de Letras – 
ou mesmo dos professores menos “sintonizados” com a produção atual –, e de 
alguns apreciadores de poemas em prosa e verso mais afastados das publicações 
recentes. 

Além do contato com o “material artístico” do “agora” – que será o 
“material artístico” do “amanhã” –, o leitor, buscando um pouco mais acerca 
dos autores, descobrirá, sem grandes problemas, que Lubi Prates (1986), por 
exemplo, é dona da editora nosostros, editorial – portanto, também trabalha 
com edição –, e traduziu a poesia completa de Maya Angelou13 (1928-2014); 
saberá, também, que Ismar Tirelli Neto (1985) foi um dos poetas publicados 
na obra É agora como nunca: antologia incompleta da poesia contemporânea 
brasileira14, organizada por Adriana Calcanhotto (1965), em 2017, ao lado de 
vários outros nomes – Ana Martins Marques (1977), Alice Sant’anna (1988), 
Gregório Duvivier (1986), Bruna Beber (1984), Angélica Freitas (1973), Luca 
Argel (1988), Ramon Nunes Mello (1984), Fabrício Corsaletti (1978), Estrela 
Ruiz Leminski (1981), Marília Garcia (1979), Fabiano Calixto (1973), Flávio 
Morgado (1989), Sylvio Fraga (1986), Catarina Lins (1990), Laura Liuzzi 
(1985), dentre outros. Na sua “sondagem”, o interessado acabará por descobrir 
que a vencedora, Hilda Machado (1951-2007), era uma cineasta carioca e 
professora da UFF (Universidade Federal Fluminense), que só publicou alguns 
poucos versos durante a vida e que teve o texto de apresentação do Nuvens escrito 
por Ricardo Domeneck (1977) – outro poeta brasileiro da contemporaneidade. 
O curioso atentará, também, para o fato de Paulo Henriques Britto (1951) ser 
professor da PUC-Rio, um especialista em poesia e um grande tradutor (traduziu 
obras de Charles Dickens, Philip Roth, Susan Sontag, Elizabeth Bishop, David 
Mitchell, etc); notará que Ledusha Spinardi (1953) quebrou, com Lua na 
Jaula, um silêncio de muitos anos e que Glauco Mattoso (1951), herdeiro de 
Gregório de Matos, já publicou mais de quatro mil sonetos. Se “googlar” agora, 
em 2020, verá que Mônica de Aquino (1979) tem um novo livro, o Continuar 
a nascer, de 2019; que Marcelo Labes (1984) edita a revista online “O poema 
do poeta”, onde disponibiliza originais manuscritos e processos de escrita de 
autores variados; e que Guilherme Gontijo Flores (1984), além de ser professor 
na Universidade Federal do Paraná, traduziu os volumes de A anatomia da 
melancolia (2011-2013), do inglês Robert Burton. Nessa viagem exploratória, 
observará tudo isso e um bocado mais pelo caminho. 

cutt.ly/cfazApq. Acesso em: 10 ago. 2020. / “A lista completa dos vencedores do Prêmio Jabuti 
2019”. Estadão. Disponível em: https://cutt.ly/zfazKu4. Acesso em: 10 ago. 2020.

13 Cf. ANGELOU, Maya. Poesia completa. Trad. Lubi Prates. São Paulo: Astral Cultural, 2020.
14 Cf. CALCANHOTTO, Adriana (Org.). É agora como nunca: antologia incompleta da poesia 

contemporânea brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

https://cutt.ly/cfazApq
https://cutt.ly/zfazKu4
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O leitor atinará para o fato de que o livro de Luna Vitrolira (1992), 
Aquenda: o amor às vezes é isso, foi apresentado por Heloisa Buarque de Hollanda 
– que, por sua vez, foi responsável pela organização de duas antologias históricas 
no Brasil: 26 poetas hoje (1975)15, com 26 poetas da geração mimeógrafo, e 
Esses poetas – uma antologia dos anos 90 (1998)16, com Antonio Cicero (1945), 
Arnaldo Antunes (1960), Paulo Lins (1958), etc. Vitrolira também mostrará, 
para os que buscam novos horizontes no panorama da poesia brasileira 
contemporânea, o universo do Slam, da “literopolítica”17, das declamações e 
dos saraus. Enfim, uma lista – uma única lista de um único ano de um único 
prêmio –, já fornece uma constelação de referências que trazem à luz poetas 
mortos que estão vivos, poetas vivos que estão mortos, poemas acerca da vida 
e da morte, acerca do que sobrevive no meio dos extremos e além dos limites 
da linguagem.

Quanto aos festivais, escolhamos, entre os muitos, dois para um breve 
sobrevoo: a FLUP, Festa Literária das Periferias, evento internacional que 
acontece na cidade do Rio de Janeiro em territórios tradicionalmente excluídos 
dos programas literários, e a FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty18. 

O homenageado de 2019 na FLIP foi Euclides da Cunha (1866-1909), 
autor de Os Sertões (1902), que já consta, entre os acadêmicos e nos manuais, 
como um clássico e serve, claro, como indicação. Na FLUP, a homenagem foi 
para Solano Trindade (1908-1974), um grande poeta que morreu na miséria 
e teve sua obra praticamente esquecida durante décadas. No Cantares ao meu 
povo (1963), segundo livro do artista de muitas linguagens, o “Trem sujo da 
Leopoldina”, diferente do “Trem de ferro” em Estrela da Manhã (1936), de 
Manuel Bandeira (1886-1968), não diz “Café com pão/ Café com pão/ Café 
com pão”, mas “parece dizer/ tem gente com fome/ tem gente com fome/ tem 
gente com fome”, convidando, pelo verso, para uma vista do inverso e do que 
há de controverso nas realidades brasileiras, nas muitas realidades que, unidas, 
formam o Brasil. Nessa toada, no ritmo de uma poesia que arrisca e chama ao 

15 Cf. HOLLANDA, Heloisa Buarque de. 26 poetas hoje. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2007.
16 Cf. HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Esses poetas – uma antologia dos anos 90. Rio de Janeiro: 

Aeroplano, 1998.
17 Existe mesmo alguma obra literária que fuja de ser uma obra também política? De certa 

maneira, poderíamos dizer que toda obra literária é, de forma consciente ou não, mais ou menos 
engajada, porque se compromete e/ou é comprometida por uma dada visão de mundo, por uma 
determinada realidade cultural, econômica e sócio-histórica? Essa conversa fica para um outro 
momento.

18 São mesmo muitos – ainda que não sejam suficientes: a Balada Literária, com criação, curadoria 
e coordenação geral de Marcelino Freire; a Bienal internacional do livro, no Rio de Janeiro; a 
Bienal do Livro de São Paulo; a Bienal do livro de Pernambuco; a Feira Literária de Goiânia 
– FLIG, a Feira Nacional do Livro do Agreste – FENAGRESTE, a Feira Nordestina do Livro – 
FENELIVRO, a Feira Literária do Sertão – FELIS, a Festa Literária de Paquetá – FLIPA, entre 
outras.
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risco, o buscador encontrará diversas representantes da “cena literária” no Slam, 
além de conhecer outros autores e autoras – consagrados e não consagrados 
–, como Vera Eunice de Jesus (1953), filha caçula de Carolina Maria de Jesus 
(1914-1977); Preta Rara (1985) e o seu livro Eu, Empregada Doméstica – a 
senzala moderna é o quartinho da empregada19 (2019), Cristiane Sobral (1974), 
Ierê Ferreira, Conceição Evaristo, Lenine, Rafa Doria, Viviane Laprovita, etc. 
Pieta Poeta  (1996) e Luna Vitrolina (sim, a finalista do Prêmio Jabuti) também 
estiveram da FLUP e participaram da FLIP, Pieta no FLIP SLAM, com curadoria 
de Roberta Estrela d’Alva (1978) – que também foi curadora do Rio Poetry 
Slam, na Festa Literária das Periferias, e do Flup Slam Nacional –, e Vitrolira na 
Casa da Literatura — CEMBRA. Ainda na FLIP, entre as muitas descobertas 
possíveis, estavam Ailton Krenak (1953), porta-voz e pensador indígena; Jarid 
Arraes (1991), cordelista e poeta cearense; Kalaf Epalanga (1978), escritor e 
músico angolano; Carmen Maria Machado (1986), escritora norte-americana 
de weird fiction (ficção esquisita); Adriana Calcanhotto, cantora e compositora 
brasileira (sim, a organizadora da antologia É agora como nunca). Poderíamos 
continuar e as referências – mesmo se prendêssemos o foco sobre as duas 
festas, FLUP e FLIP –, seriam inúmeras, apontando para os muitos tons e as 
múltiplas vozes que inflamam e alimentam a produção contemporânea. Além 
dos festivais e dos prêmios, existem ainda, enquanto fonte, canais no YouTube 
– como o BVLbiblioteca, da Biblioteca Parque Villa-Lobos, o Canal Arte1 e o 
Sempre Um Papo –, sites e blogs das editoras (grandes e pequenas), livrarias, 
virtuais e físicas – por enquanto, elas ainda existem –, as gráficas, as bibliotecas 
públicas, as políticas que ajudam a fomentar a leitura e a literatura no Brasil, 
referências de BookTubers, podcasts independentes, páginas de divulgação nas 
redes sociais, etc.

Perceba, no entanto, que nada, ou melhor, que tudo isso não mostra 
quem atribui a quem o estatuto de “candidato à apreciação”, quem são os 
curadores dos eventos, os editores, os membros dos conselhos editoriais por trás 
das editoras e das revistas especializadas, os integrantes do júri de cada prêmio, 
as instituições e os agentes legitimadores que abrem “o mundo da arte” para os 
novos “concorrentes” e fecham passagens, de maneira deliberada ou não, para 
tantos outros improváveis – para não dizer impossíveis –, candidatos. Em suma, 
ao atentar para os nomes presentes nas premiações e nos festivais, percebemos 
outras facetas da discussão entre o “poeta municipal” e o “estadual”, mas ainda 
não sabemos quem concede ao poeta federal o poder de tirar “ouro do nariz” ou 
quem será “capaz de bater o poeta federal” ou quem decide que o poeta é um 
poeta e que sua meleca – qualquer meleca –, é ouro.

19 RARA, Preta. Eu, Empregada Doméstica – a senzala moderna é o quartinho da empregada. Belo 
Horizonte: Letramento, 2019.
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3 Considerações finais

O presente texto apenas exercita um caminho, porque só ensaia, ou 
tenta ensaiar, certos passos e direções. Quando diz o que vai dizer e dá por dito, 
quando conta que vai contar e suspende o conto, atinge o seu objetivo. Cabe 
dizer, antes do fim, que “importa” conhecer o cânone, os textos consagrados, 
os clássicos, e “importa”, também, conhecer as instituições, os operadores e os 
atores responsáveis por atribuir, no “mundo da arte”, o “estatuto de candidato 
à apreciação”, favorecendo certos processos a nível internacional, transnacional 
e nacional. Porém, conhecer e reconhecer os discursos heréticos não é apenas 
importante, ao pensarmos o “literário”, como também determinante para 
compreendermos, estando fora da visão míope de um certo “especialismo 
academicista”, os processos de legitimação e deslegitimação do que, geralmente, 
se aponta como “literatura”. Esses discursos contribuem, como defende 
Bourdieu,

O discurso herético deve contribuir não somente para romper com a adesão ao 
mundo do senso comum, professando publicamente a ruptura com a ordem 
ordinária, mas também produzir um novo senso comum e nele introduzir as 
práticas e as experiências até então tácitas ou recalcadas de todo um grupo, 
agora investidas da legitimidade conferida pela manifestação pública e pelo 
reconhecimento coletivo.  (BOURDIEU, 2008, p. 119).

Para terminar, estudar o texto literário sem torcer o nariz, sem 
desviar da rota, sem olhar para fora e para depois, sem duvidar do antes, 
ignorando os meandros da produção e da distribuição do “material artístico”, 
o funcionamento das editoras e do mercado editorial, a voz dos críticos e o 
efeito das premiações, as dinâmicas do “campo”, os conchavos dos bastidores 
e tantos outros movimentos, em favor de uma visão idealizada e, de muitas 
formas, “preconceituada”, pode ser, de fato, um problema, porque a literatura 
não cabe nas caixas, nas muitas etiquetas autorizadas e não autorizadas, no que 
dizem que disseram que foi dito, até aqui, sobre “arte”. Em suma, estudar “só 
literatura” pode ser um problema, porque, no fim das contas, a literatura não 
cabe na literatura.
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PRÁXIS FREIREANA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Maria Betânia Leal Pereira 11

Naiara Isabela Matias22

1 Introdução

No Brasil, atualmente, existe uma legislação bastante clara quanto 
ao acesso à Educação, e uma crescente a respeito da Educação 

Inclusiva. A Educação Especial, por exemplo, é um direito Constitucional, 
previsto na Constituição Federal de 1988, ao qual seu Art. 206º, Inciso I, defende 
a Educação como um dever a ser desenvolvida em “igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola”. O Decreto Nº 6.94933, de 25 de agosto 
de 2009, promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, cujo Art. 9º, reforça a garantia de acessibilidade, em igualdade de 
condições, às escolas e outros espaços. 

A Declaração de Salamanca sobre os Princípios, Política e Práticas na 
Área das Necessidades Educativas Especiais44, um documento internacional 
(UNESCO) resultante da organização do comitê dos Delegados da Conferência 
Mundial sobre Necessidades de Educativas Especiais, ocorrida entre os dias 07 e 10 
de junho de 1994, em Salamanca na Espanha. Reafirma o compromisso com a 
“Educação para Todos, reconhecendo a necessidade e a urgência de garantir a 
educação para crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais 
no quadro do sistema regular de educação”. A atualizada Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação – LDB55 nº 9.394/1996, integrou os pressupostos da Declaração 
de Salamanca, informando no Capítulo V, Art. 59º, Inciso I, que é dever dos 
sistemas de ensino assegurarem “métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades”. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação 

1 Licenciada em História pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Especialista em 
Educação Inclusiva pela Universidade Cruzeiro do Sul. Professora de História da Educação 
Básica da rede estadual de Minas Gerais. m.betanialeal@hotmail.com

2 Licenciada em História pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Especialista em 
Educação Inclusiva pela Universidade Cruzeiro do Sul. Professora de História da Educação 
Básica da rede estadual de Minas Gerais. naiara.matias@hotmail.com

3 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.
htm. Acesso em 30 de março de 2020.

4 Disponível em http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em 30 de 
março de 2020.

5 Disponível em https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/544283/lei_de_diretrizes_e_
bases_2ed.pdf .  Acesso em 30 de março de 2020. 

mailto:m.betanialeal@hotmail.com
mailto:naiara.matias@hotmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/544283/lei_de_diretrizes_e_bases_2ed.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/544283/lei_de_diretrizes_e_bases_2ed.pdf
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Inclusiva6, elaborado por um Grupo de Trabalho nomeado pelo Ministério 
da Educação (MEC), em 07 de janeiro de 2008, propõe como um de seus 
objetivos assegurar a inclusão escolar, onde os sistemas de ensino devem 
garantir acesso ao “ensino regular (…); a transversalidade da modalidade de 
educação especial (…); a oferta do atendimento educacional especializado; a 
formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais 
profissionais da educação para a inclusão”.

Todos estes fragmentos de legislação têm em comum a garantia do 
acesso à Educação, propondo os termos para o seu desenvolvimento especial 
e inclusivo. Assim, asseguram as matrículas das pessoas que demandam 
necessidades educativas especiais, nas escolas regulares. Entretanto, tais 
legislações não são suficientes para a ocorrência de uma educação nas definições 
da inclusão. Esta exigência, na verdade, implica diretamente o compromisso 
com algumas mudanças pedagógicas como um todo, mais ainda, da prática 
docente. Sobretudo, com o ato de reconhecer o aluno com deficiência como 
sujeito capacitado ao ensino-aprendizado. 

Frente às muitas demandas educacionais gerais, uma revela-se de central 
importância: os discursos de renovação e reformulação da prática docente. 
Adentrando tais discussões para as perspectivas inclusivas, percebe-se que tais 
prospectivas também ganham maiores definições. Se o modelo tradicional, ao 
qual, habitualmente segue grande parte da educação brasileira, culmina, entre 
outras ações, na segregação entre prática e teoria produzindo profissionais poucos 
reflexivos ao mesmo tempo que propicia o aumento de professores autônomos 
em suas funções, estes mais preocupados com os modelos “bancários” do que 
propriamente às demandas diversas e emergentes das salas de aulas. No modelo 
inclusivo estes também são obstáculos inerentes para a inclusão. 

Em decorrência destas ações temos altos índices de evasão escolar, 
por múltiplos motivos, mas principalmente, por falha na identificação dos 
alunos com os conteúdos trabalhados em salas de aulas. Existe um padrão 
conteudista que não cabe às realidades dos alunos. E, um grave assentamento 
da exclusão escolar, potencializados por discriminações, em suas mais variados 
determinações, ainda mais pontuais quando endereçadas às pessoas que 
demandam especificidades educativas. Assim, 

A exclusão escolar manifesta-se das mais diversas e perversas maneiras, e quase 
sempre o que está em jogo é a ignorância do aluno diante dos padrões de 
cientificidade do saber escolar. Ocorre que a escola se democratizou abrindo-
se a novos grupos sociais, mas não aos novos conhecimentos. Exclui, então, 
os que ignoram o conhecimento que ela valoriza e, assim, entende que a 
democratização é massificação de ensino e não cria a possibilidade de diálogo 

6 Disponível em http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Acesso em 30 de 
março de 2020.

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf
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entre diferentes lugares epistemológicos, não se abre novos conhecimentos que 
não couberam, até então, dentro dela (MANTOAN, 2003, p. 13).

Em virtudes de tais constatações propõe-se com este artigo o que 
pode ser considerado um dos caminhos para a construção de uma educação 
verdadeiramente inclusiva. Trata-se de refletir a práxis pedagógica entendida nos 
pensamentos do educador brasileiro Paulo Freire, esmiunçadas e transferidas 
para a execução de uma Educação Inclusiva. Com o único objetivo de torná-la 
inclusiva, capaz de auxiliar as entonações identitárias dos alunos, formuladas 
a partir da valorização das suas diferenças e experiências reais como objetos 
educativos a serem debatidos em salas de aulas, fomentando sua autonomia e 
liberdade, por fim, construindo a humanização da educação. 

Para isto, este texto está divido em quatro momentos, o primeiro deles 
discorrido acima, buscando exaltar a existência de uma legislação que trata 
da inclusão para alcançar o entendimento de que as mudanças nas áreas das 
políticas públicas, por si só, não são suficientes. O segundo momento discute 
os conceitos de inclusão social e Educação Inclusiva, a fim de compreender 
do que se trata as arguições que virão a seguir. Terceiro, considerada a parte 
fundamental, especifica as contribuições reflexivas da práxis projetada por 
Paulo Freire dialogada, comentada e exemplificada na transformação da prática 
pedagógica voltada para a educação inclusiva. Por fim, as considerações finais 
que, de certa forma, amarram tais análises e proposições. 

Ademais, estabelece-se um aviso amigo de alguém que também partilha 
o ambiente pedagógico e trabalha no viés da inclusão, de que tal material não 
tem outro cunho, se não, o de tentar ajudar aos demais colegas de profissão. 
Qualquer conclusão de ataque, ou empenho de sobrecarregar, ou mesmo culpar 
o professorado, não subjaz às verdadeiras intenções aqui presentes.

2 Inclusão social e educação inclusiva

Podemos perceber, com grande demanda, que existe uma ascensão das 
discussões a respeito da inclusão, em suas mais várias esferas de comportamento. 
Ainda mais incisiva quando colocamos tais discussões no campo da Educação: 
desenvolvimento e direito democrático a Ela. 

O próprio termo inclusão, derivado do termo em latim includere, leva-
nos a reflexão do incluir, algo ou alguém. Uma vez que seu termo antagônico 
– exclusão –, significa retirar, nas mesmas perspectivas. Na área destinada 
às questões sociais, o ato de restringir o acesso, ou mesmo, o direito de um 
indivíduo, configura uma exclusão social, ou seja, uma diferenciação de 
participação em igualdade de condições (YNGAUNIS, 2019). Dessa forma, 
inclusão social, quer dizer: fazer parte ou ter participações nas ações em 
sociedade, ‘em pé’ de igualdade. Segundo a professora e e pesquisadora na área 
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de Inclusão e Deficiência, Sueli Yngaunis, a “inclusão é um movimento social, 
político e educacional, que tem como objetivo defender o direito das pessoas de 
participarem de todas as atividades da sociedade da qual fazem parte” (2019). 
Social, por ser essencial à vida harmônica em sociedade; político, por requerer 
tomada de decisões, e ação sobre elas, de forma geral; e educacional, por permitir 
aos indivíduos gozarem do direito ao desenvolvimento de competências e 
habilidades dentro de um sistema que valorizem suas diferenças. 

No Brasil, a inclusão social é prevista na Constituição Federal, promulgada 
em 1988, cujo Capítulo I, Art. 5º, atribui: Art. 5º. “Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade” (BRASIL, 1988).

Contudo, a inclusão social implica diretamente o poder social de 
flexibilização e adequação da sociedade, para que o acesso aos produtos criados 
por ela seja equiparado ao alcance de todos os indivíduos. Assim, a inclusão 
se discute na capacidade social de se adequar às necessidades das pessoas que 
têm o direito de participação e oportunidade, sem exceções. A inclusão social 
é, então, “o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em 
seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais” (SASSAKI, 
1999 apud YNGAUNIS, 2019). Daí o princípio primordial da inclusão ser 
o “reconhecimento da diversidade como uma característica intrínseca da 
humanidade” (YNGAUNIS, 2019).

Transpondo o conceito para a área pedagógica, a Educação Inclusiva 
preenche e completa o conceito de inclusão social, pois significa que, ao 
indivíduo deve ser assegurado as condições adequadas para a sua participação 
em um sistema educacional adaptado às suas demandas e, que permita seu 
pleno desenvolvimento com práticas educacionais efetivamente inclusivas. Isto 
porque, a inclusão não se resume apenas em ‘inserir’, ‘colocar dentro’, mas em 
trabalhar com perspectivas que contribuam para uma verdadeira participação 
dos indivíduos àquilo que lhes é de direito, para pessoas com ou sem deficiência. 

Se por um lado, o objetivo da integração escolar, consiste na inserção 
de indivíduos que outrora foram excluídos do sistema educacional, de alguma 
maneira ou em alguma época, como o que acontece/aconteceu com as pessoas 
com deficiência; o plano da inclusão escolar, “ao contrário, é o de não deixar 
ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida escolar” 
(MANTOAN, 2003, p. 16). Assim, e em comum acordo com o compromisso 
de reflexão dos eixos estruturantes e das políticas da educação regular e da 
educação especial, e, por conseguinte, da própria concepção de integração, 
a inclusão escolar posiciona-se de forma arbitrária à integração escolar, pois 
propõe uma inserção dos indivíduos, sem exceção, completa e sistemática, 
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no ensino regular. Tal que, sua finalidade é melhorar, qualitativamente, o 
sistema educacional, incorporando todos os alunos que, por alguma razão, não 
obtiveram sucesso em salas de aula (MANTOAN, 2003, p. 16).

As escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema educacional 
que considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função 
destas necessidades (…) não atinge apenas os alunos com deficiência e os que 
apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham 
sucesso na corrente educativa geral (MANTOAN, 2003, p. 16).

De forma sucinta, o propósito da educação inclusiva é construir uma 
escola onde todos os alunos sintam-se, indiscriminadamente, acolhidos e 
valorizados em suas particularidades. Ao qual, a inclusão não se resuma em 
integração simplificada e suficiente em matrículas em escolas regulares ou 
mesmo classes especiais. 

Ao contrário do que alguns ainda pensam, não há inclusão, quando a 
inserção de um aluno é condicionada à matrícula em uma escola ou classe 
especial. A inclusão deriva de sistemas educativos que não são recortados nas 
modalidades regular e especial, pois ambas se destinam a receber alunos aos 
quais impomos uma identidade, uma capacidade de aprender, de acordo com 
suas características pessoais (MANTOAN, 2003, p. 31).

Tudo isso levando em consideração o caráter democrático da educação 
como um direito inerente à todos, e em igualdade de oportunidades, que só 
serão possíveis em “sistemas educacionais que se especializam em todos os 
alunos, e não apenas em alguns deles (os com deficiência).” (MANTOAN, 
2003, p. 31). Assim, a inclusão estará efetivamente inserida dentro das escolas, 
e também, fora delas. 

3 Práxis pedagógica de Paulo Freire na educação inclusiva

Superar o sistema tradicional de ensinar é um propósito que temos de efetivar 
com toda a urgência. Essa superação refere-se ao “que” ensinamos aos nossos 
alunos e ao “‘como” ensinamos, para que eles cresçam e se desenvolvam, 
sendo seres éticos, justos, pessoas que terão de reverter uma situação que não 
conseguimos resolver inteiramente: mudar o mundo e torná-lo mais humano. 
Recriar esse modelo tem a ver com o que entendemos como qualidade de 
ensino (MANTOAN, 2003, p. 34).

Optamos por iniciar as reflexões acerca da práxis pedagógica do educador 
brasileiro Paulo Freire, inseridas no universo da Educação Inclusiva, utilizando 
as palavras da autora Maria Teresa Égler Mantoan. Tal qual, as perspectivas do 
que trataremos a seguir, este trecho retirado da obra Inclusão Escolar: O que 
é? Porquê? Como fazer? (2003) versa, com exatidão, os objetivos pelos quais 
tentaremos uma discussão a respeito da práxis pedagógica como uma forte 
aliada do desenvolvimento da Educação nos termos da verdadeira inclusão.
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Superar o sistema de ensino-aprendizagem tradicional vai muito além 
da simples inserção do projeto da Educação Inclusiva, visto que, para que a 
inclusão se desenvolva com eficiência e alcance resultados satisfatórios, é 
necessário o ato de repensar todo o campo organizacional do ambiente escolar, 
desde o setor administrativo ao setor de colaboração dos serviços gerais. Assim, 
repensar a prática docente, a priori, pode ser um passo largo de transmutação 
dos modelos aos quais estamos acostumados, acomodados. 

Afinal, qual é este modelo tradicional de ensino-aprendizagem? Para 
Paulo Freire, em sua obra Pedagogia do Oprimido (1987), este modelo é o que 
o educador chama de “educação bancária” pautada na separação gradual dos 
conteúdos escolares e na memorização mecânica, típica do modelo educacional 
Liberal, onde:

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que 
os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 
repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem 
de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los 
e arquivá-los (FREIRE, 1987, p. 37).

Para Mantoan, concordando com Paulo Freire, o sistema a ser superado é 
aquele em que a qualidade do ensino “resulta do primado e da supervalorização 
do conteúdo acadêmico em todos os seus níveis” (2003, p. 34). E que

Persiste a idéia de que as escolas de qualidade são as que centram a 
aprendizagem no racional, no aspecto cognitivo do desenvolvimento, e que 
avaliam os alunos, qualificando respostas-padrão. Seus métodos e suas práticas, 
preconizam a exposição oral, a repetição, a memorização, os treinamentos, o 
livresco, a negação do valor do erro (MANTOAN, 2003, p. 34).

Assim sendo, busca-se nas reflexões freireana um suporte, pois a práxis7 
que o educador defende, ao dialogar em suas obras (1967, 1996 e 1987), 
trata-se de uma reformulação pedagógica com viés humanista, centrado na 
valorização da liberdade e autonomia dos indivíduos como únicas viáveis para a 
transformação de si e do mundo, sendo a educação a metodologia a ser seguida. 
A busca de um mundo democrático, livre, consciente, solidário, capaz de prezar 
pela diversidade, tal qual ela é. Segundo o autor Patrocínio Solon Freire, o 
educador aposta “numa educação capaz de formar a plenitude da cidadania e 
dos sujeitos, que tenham a possibilidade de serem humanizados pelo fato de 
existirem enquanto seres” (2010, p. 91).

Para Freire (1967, 1996), teoria e prática, a essência da práxis, se 
desenvolve através da ação-reflexão-ação, pautadas pela dialogicidade, cujos 

7 “A palavra é entendida aqui, como palavra e ação; não é o termo que assinala arbitrariamente 
um pensamento que, por sua vez, discorre separado da existência. É significação produzida pela 
“práxis” [...], palavra viva e dinâmica, não categoria inerte, examine. Palavra que diz e transforma 
o mundo” (FIORI apud FREIRE, 1987, p. 13).
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objetivos resultam na educação libertadora. Em que, este modelo de educação, 
é também uma forma de intervenção no mundo. A ação pela transformação, 
partindo da ação-reflexão-ação de uma educação dialógica, tem como 
propósito valorizar as necessidades populares como forma de humanização da 
educação, revitalizar a curiosidade, o diálogo, o pensamento crítico associado 
à problematização do mundo e suas questões sociais, a interdisciplinaridade 
e intermediação da construção e reconstrução do conhecimento através da 
realidade do aluno, levando-o a sujeito e não só objeto da educação. Incluindo-o 
efetivamente a todo o processo da educação que supera as paredes das salas 
aulas.

A práxis é entendida, então, como uma palavra de ação, mais 
especificamente, a “prática da liberdade”, cuja pedagogia reflete a condição 
libertadora, por meio da liberdade como uma forma concreta, humanizada de 
vivenciar a educação de acordo com a conscientização do indivíduo como o ser 
da relação, com os outros e com o mundo. Por isso, 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 
libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres 
“vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos (…); mecanicistamente 
compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na consciência 
como consciência intencionalizada no mundo. Não pode ser a do depósito de 
conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com o 
mundo (FREIRE, 1987, p. 43).

“A práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 
transformá-lo” (FREIRE, 1987, p. 25). Dessa forma, a práxis freireana no 
debate da Educação Inclusiva é uma forma de se pensar a ação interligada à 
teoria e prática dialética na busca da emancipação dentro da lógica de uma 
educação libertadora capaz de formar sujeitos ativamente sociais, detentores de 
suas próprias ações para a transformação do mundo verdadeiramente inclusivo. 

Mas, como fazer um enlace da práxis freireana com a Educação Inclusiva? 
Primeiro, a ação libertadora é dialógica, logo, o diálogo é concomitante dela, e 
por isso, “o diálogo se torna uma permanente da ação libertadora.” (FREIRE, 
1987, p. 85-86). Segundo, por meio do diálogo ocorre a construção do 
conhecimento, mediatizados pelo mundo, ou seja, pelo diálogo educador 
e educando trocam saberes, resultando na aproximação mútua. Porém, a 
dialogicidade não pode ser permeada pela autoridade tirânica do educador como 
detentor exclusivo do Saber. O educando, nesta relação, deve ser valorizado 
como um ser de identidade e de saberes, da sua realidade principalmente. Dessa 
forma, tem-se a consciência do “inacabamento humano”8 (FREIRE, 1996), ou 
seja, a compreensão do aprendizado contínuo, e sobretudo, coletivo. Por fim, 

8 “É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo 
permanente” (FREIRE, 1996, p. 34).
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da capacidade de assimilação do novo a partir do desconhecido. É esse diálogo, 
na prática libertadora que resultará no que Freire chama de “do-discência”, 
a fusão da docência com a discência, enriquecido com o conhecimento que 
permeia esta relação. 

Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo 
gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente 
e o que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. A “do-
discência” – docência-discência – e a pesquisa, indicotomizáveis, são assim 
práticas requeridas por estes momentos do ciclo gnosiológico (FREIRE, 1996, 
p. 14).

Deste modo, pensar o diálogo na Educação Inclusiva, permite que os 
alunos se sintam sujeitos da educação e possam compartilhar com os outros os 
seus saberes e experiências. Construindo novos conhecimentos, possibilitando 
a empatia e uma libertação ainda maior, pois juntos estão criando novos 
caminhos que permitirão uma luta coletiva de mudança social, que só tem a 
contribuir e melhorar a vida de todos.

Terceiro, Freire considera que a escola não é a única instituição educadora 
e formadora. Assim, a realidade do aluno é fundamental para a educação 
libertadora. Sendo de importante necessidade que o educador permaneça em 
constante criticidade da sua prática, que fuja da arbitrariedade do saber pronto, 
segregado da sua realidade e da realidade do aluno; que saiba construir com 
os educandos um conhecimento que permita a identificação do aluno, que o 
capacite a compreensão do sistema que ronda e orquestra seu modo de vida; que 
mantenha a prática da pesquisa contínua para que a curiosidade se transforme 
em curiosidade epistemológica (FREIRE, 1996). Pois, o método Paulo Freire é 
“um método ativo, dialogal, crítico e criticizador” (FREIRE, 1967, p. 86), que 
tem na docência o ponto de partida para o seu desenvolvimento. 

Por último, a prática da liberdade, em outras palavras, a práxis, vai 
além de uma educação transformadora ou para a transformação. Isto porque, 
segundo o educador, a tarefa árdua da educação é buscar uma humanização 
maior, que só pode ser possível

por uma educação que, por ser educação, haveria de ser corajosa, propondo ao 
povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre suas responsabilidades, 
sobre seu papel no novo clima cultural da época de transição. Uma educação 
que lhe propiciasse a reflexão sobre seu próprio poder de refletir e que tivesse 
sua instrumentalidade, por isso mesmo, no desenvolvimento desse poder, 
na explicitação de suas potencialidades, de que decorreria sua capacidade de 
opção. Educação que levasse em consideração os vários graus de poder de 
captação do homem (FREIRE, 1967, p. 57).

Por esta razão, Paulo Freire valorizava à docência como um ensaio ético 
e estético, que mediatiza o compromisso social da coerência, entre o que se fala 
e o que se faz em sala de aula rumo a transformação social. Essa é “a boniteza 
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de nossa maneira de estar no mundo, e com o mundo, como seres históricos, 
é a capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo” (FREIRE, 
1996, p. 14). Não é por outra razão que o educador também é o agente dessa 
transformação ao dar voz ao aluno.

Sou professor a favor da boniteza da minha prática, boniteza que dela some 
se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não 
luto pelas condições materiais necessárias sem as quais meu corpo, descuidado, 
corre o risco de amorfinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador 
pertinaz, que cansa mas não desiste. Boniteza que se esvai de minha prática 
se, cheio de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos alunos, não canso e me 
admirar (FREIRE, 1996, p. 40). 

4 Considerações finais 

Ao chamar a atenção para a importância da reflexão da prática docente 
pretende-se, antes de qualquer conclusão, trabalhar, também, na autonomia 
do professor. Ao buscar a reparação do modelo tradicional, através de um novo 
desenvolvimento dos modos de planejamento e execução das aulas, avança-
se mais um degrau rumo a transformação da educação buscando a inclusão. 
Abrir-se a convicção do aluno como centro da educação, proporcionando os 
meios para que ele possa criar seus mecanismos identitários, possibilita-o no 
entendimento da sua importância no mundo, mais ainda, da sua contribuição 
e utilidade para a transformação do mundo. 

Quando Paulo Freire diz que “educar é um ato de amor e coragem”, 
quer dizer que ao reconhecer o educando como agente da educação junto ao 
professor, cria-se o sentimento de autonomia e de liberdade, pois proporcionar 
tais instâncias, só se é possível quando se ama e acredita na profissão e nos 
produtos que dela são criados. Produzir os meios para que o aluno possa se 
expressar, fomentar seus laços de personalidades é, então, dar voz aos alunos 
e revelar a “boniteza” de ser professor. Pensar neste modelo de práxis para a 
Educação Inclusiva é um dos meios de torná-la verdadeiramente inclusiva, 
pois dar autonomia ao estudante dela dependente, possibilita-o a ensinar aos 
colegas, aos professores e a todos os outros, a trabalharem em comunhão para 
um mundo mais humano. Ao trazer sua realidade para dentro da sala de aula, o 
coletivo tem a oportunidade de alcançar a empatia e entender suas necessidades 
como direitos irrevogáveis e respeitar suas diferenças enquanto tal. Mas, 

ensinar entendendo às diferenças dos alunos, mas sem diferenciar o ensino 
para cada um, depende, entre outras condições, de se abandonar um ensino 
transmissivo e de adotar uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, integradora, 
que se contrapõe a toda e qualquer visão unidirecional e hierárquica do saber 
(MANTOAN, 2003, p. 38).

E para finalizar, o mais importante: “A inclusão é um sonho possível!” 
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(idem, p. 48. grifo nosso).
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1 Introdução

A natureza encontra-se, atualmente, em condições críticas de 
deterioração, o que impele à necessidade de realização de mudanças 

nos padrões e atitudes da humanidade, considerando que, em não ocorrendo 
tais mudanças, os efeitos serão mais prejudiciais ainda à sociedade e, em 
algumas situações, sem nenhuma possibilidade de regeneração futura. Neste 
sentido Alves, Ana Paula Ferreira et all (2018) afirmam que: 

Torna-se cada vez mais crescente a preocupação e o engajamento de empresas, 
governos e consumidores com questões de sustentabilidade, uma vez que os 
atuais impactos socioambientais têm exigido maior envolvimento entre os 
diversos atores econômicos e sociais para o seu alcance. 

Compreende-se, portanto, a essencialidade de se desenvolver projetos 
de conscientização sobre a preservação do meio ambiente. Ambiente esse, não 
só relacionado à natureza, como também o seu entorno, ou seja, a casa em 
que habita, a escola que estuda, o bairro, enquanto patrimônio cultural e a 
comunidade em que frequenta. A EA tem como principal foco conscientizar 
a população em sua totalidade acerca do quão importante é a conservação 
ambiental. Através da EA, o ser humano tem a possibilidade de refletir melhor 
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sobre suas atitudes em relação ao meio ambiente, o que, pode estimulá-
lo a desenvolver de práticas de ações sustentáveis, a exemplo da redução no 
consumo eseparação do lixo com a coleta seletiva. A finalidade é que, por meio 
dessas e outras medidas, a sociedade passe a interagir com a natureza de forma 
a não comprometer ainda mais os poucos recursos naturais disponíveis após a 
degradação do homem sobre a natureza.

Compreendendo que essa conscientização possa ocorrer com todos, 
sobretudo entre aqueles que se encontram em uma faixa etária que busca, formal 
e mais intensamente, o aprendizado, ou seja, os jovens, destaca-se a unidade 
escolar, enquanto espaço de aprendizado, através de projetos de Educação 
Ambiental, como propulsora de tal condição. Ante tais reflexões, apresenta-se 
como objetivo central deste estudo, portanto, analisar a percepção dos alunos 
e gestores que participaram do projeto Eco Teens quanto à importância e 
efetividade da Educação Ambiental na perspectiva das práticas sustentáveis.

O capítulo está estruturado em cinco tópicos, dos quais o tópico um 
traz esta Introdução, que retrata sobre a natureza e suas condições atuais e a 
Educação Ambiental como forma de conscientização ambiental, além do 
objetivo central do estudo. Já o tópico dois traz o referencial teórico, onde 
apresenta aspectos teóricos relacionados à Educação Ambiental e o Projeto Eco 
Teens. Apresenta-se, na sequência, a metodologia do trabalho, a qual estabelece 
as estratégias de planejamento da pesquisa em evidência.  Quanto ao tópico 
quatro, demonstra-se a análise de resultados da pesquisa empírica realizada. 
Finalmente, abordam-se as considerações finais acerca do tema estudado em 
função do resultado obtido na pesquisa. 

2 Educação Ambiental e suas concepções  

A Educação Ambiental é uma área da educação cuja finalidade é a 
propagação do conhecimento sobre a natureza. Segundo Mello (2017a), a 
EA tem o objetivo de contribuir com a preservação e práticas sustentáveis dos 
bens naturais. É um processo definitivo, no qual os indivíduos e a comunidade 
tomam consciência do seu meio ambiente, adquirindo saberes que os tornam 
aptos a comportarem-se, individual ou coletivamente, na busca por resoluções 
para as questões ambientais pertinentes. 

Para Moura (2014), por apresentar índole humanista, abrangente e 
interdisciplinar, a EA enaltece o processo educacional, onde o educador deve 
adaptar os conteúdos e identificar os conhecimentos dos alunos, proporcionando 
assim, o desenvolvimento sustentável da sociedade. A Lei 9.795/99 compreende-
se por Educação Ambiental, por sua vez, como os procedimentos dos quais 
a pessoa e a coletividade constroem princípios sociais, saberes, habilidades, 
condutas e competências orientadas para a proteção do meio ambiente. A EA, 
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além de ser um processo educativo das questões ambientais, consegue alcançar, 
também, os problemas socioeconômicos, culturais e históricos destes setores 
com a natureza. 

Pela sua integridade e abrangência, a EA beneficia a participação da 
comunidade, conscientizando todos os participantes, docentes, alunos e a 
comunidade, diante da interação essencial para o seu progresso, necessitando, 
portanto, ser tratado pelo professor. De acordo com Santos (2018), a educação 
pode proporcionar uma mudança de atitude de inúmeros discentes, tornando-
os atuantes na defesa ambiental para que se transformem ecologicamente sadios 
e equilibrados. Para além de uma transformação pessoal, portanto, a educação 
ambiental pode promover um movimento amplo e coletivo em prol do bem 
comum.

2.1 Projeto e Educação Ambiental nas Escolas

A Escola é uma instituição responsável pela formação do cidadão, 
designada a contribuir para a solução de problemas da sociedade, sendo que, 
na sua rotina, se deve colaborar na formação de indivíduos. Para Bastos, et al 
(2017a), é imprescindível trabalhar princípios, hábitos e comportamentos que 
proporcionem o total desempenho da cidadania. Com tais possibilidades, os 
alunos podem gerar, criar e reformular novos conhecimentos. Desta maneira, 
poderão interpretar a realidade de modo crítico.

É nesta circunstância que se inicia a relevância dos professores, onde sua 
atribuição é promover a transformação e entendimento do mundo, e que seja 
de fato um intercessor na relação do sujeito e o conhecimento. Para Bastos, et. 
al (2017b), compreende-se que, quando o professor desenvolve sua sabedoria, 
trilha possibilidades pedagógicas diferenciadas para o ensino da EA. A educação 
e a aprendizagem, além de se tornarem mais prazerosas, tornam-se ainda mais 
relevantes para os seus discentes. Sendo assim, a Educação Ambiental surge 
como uma alternativa provocadora de alterações significativas na atuação da 
sociedade, nas delimitações das políticas e nas atribuições a serem elaboradas, 
interiorizadas, num procedimento de Gestão Ambiental participativa.

Para tanto, o assunto deve ser incluído em situações do dia a dia dos 
alunos, relacionando o tema ao lugar que habitam, para estimular o raciocínio 
e o olhar crítico. Assim, segundo Mello (2017b), os discentes disseminarão 
o aprendizado em sua residência, na Escola em sua vizinhança, onde mais 
pessoas conhecerão a relevância das questões ambientais e desenvolvimento 
sustentável. Oliveira e Silva (2016) destacam, inclusive, que é importante 
os jovens vivenciarem episódios que os encorajem a ter respeito com o meio 
ambiente, impelindo-os a compreender que os mesmos são parte da natureza, 
tendo, portanto, um papel transformador do ambiente onde está inserido. Ao 
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instigar o jovem a sensibilizar-se, de modo consequente, este se aproximará 
do público que compõe o entorno da Escola, pois os alunos são o vínculo que 
a instituição possui com a sociedade. Assim, é possível alterar em atividade 
coletiva responsável, o que é proposto no meio Escolar.

Alerta Santana (2013), por sua vez, que para que um projeto seja 
realmente efetivo e alcance seus objetivos, este deve ser do interesse de todos 
os envolvidos, exigindo do professor uma postura flexível, onde os desafios e 
conflitos vão estimulá-lo e este passará a pensar sobre o que é e o que se almeja 
sobre a forma de ensino. O autor em questão sugere que os recursos e técnicas 
para avanço dos projetos são os mais variados: materiais impressos, recursos 
audiovisuais, trabalhos práticos e de campo, experimentos, teatros, documentos 
históricos, dentre outros. Compete aos participantes do projeto o processo de 
melhoria do mesmo, à proporção em que as etapas são executadas, já que não 
se trata de uma amostra rígida, mas ajustável de trabalho.

2.2 Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nas Escolas

A sustentabilidade vem sendo alvo de discussões e estudos em 
conferências mundiais, mais intensamente nos últimos anos, em função 
do agravamento dos aspectos relacionados à poluição que, por sua vez, são 
apontados como responsáveis pela degradação do planeta Terra, associadas 
às questões demográficas, à escassez de recursos naturais e à miséria humana. 
Neste sentido, nas palavras de Dotto, Dalva Maria Rightiet al (2019),

[...] a população como um todo, ou a maioria dela, não consegue identificar 
com clareza o que realmente significa sustentabilidade ou como ela pode ser 
útil nos dias de hoje. Em vista disso, pode-se verificar que para as mudanças 
de atitudes acontecerem, faz-se necessário um maior conhecimento dos 
indivíduos e uma maior conscientização, bem como novas atitudes. 

O Desenvolvimento Sustentável (DS) é considerado, pela Comissão 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), como um modelo 
capaz de fornecer as necessidades da sociedade atual, sem afetar a do futuro, 
dependente do planejamento e aceitação da limitação dos recursos naturais, 
segundo a WWF (2019). Logo, o DS tem como referência a ação humana 
responsável perante o meio ambiente, onde as práticas como a coleta seletiva, 
produtos de baixo consumo, entre outras medidas, são desenvolvidas para 
minimizar os impactos ecossistêmicos.

A Educação Ambiental, para Silva, F.et.al(2016), no âmbito do DS, é 
introduzida na sociedade como um provável instrumento da sustentabilidade. 
Esta se constitui em uma maneira de executar as atividades sustentáveis 
efetuadas pelo governo a partir das Escolas, tendo destaque na formação de uma 
consciência do uso sustentável dos recursos, na qualidade de vida, preservação e 
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conservação da biodiversidade. Por isso, o DS vem sendo propagado em projetos 
para minimização de impactos ambientais causados pela sociedade. O DS, 
parte da ação humana responsável perante o meio ambiente, onde as práticas 
como a coleta seletiva, produtos de baixo consumo, entre outras medidas, 
são desenvolvidas para minimizar os negativos impactos ecossistêmicos. O 
ensinamento da sustentabilidade, através da realização de projetos, evidencia o 
pensamento analítico e criativo, a solução de problemas, a tomada de decisões, 
o aprendizado solidário e a capacidade de comunicação (LEGAN, 2004).

Para tanto, é significativo que a Escola seja um modelo para adoção e 
desenvolvimento de hábitos sustentáveis em seu dia-a-dia, com as premissas da 
sustentabilidade ambiental. Em relação ao termo “práticas sustentáveis”, este 
é citado por Borba, Bessen e Otero (2012), ao compreendem estes as práticas 
sustentáveis como ações voltadas à redução do consumo de recursos naturais, à 
utilização de tecnologias renováveis e à mobilização da comunidade. As práticas 
sustentáveis são, assim, atividades e projetos voltados ao desenvolvimento de 
capacidades e habilidades necessárias à construção do cidadão crítico, nas 
questões ambientais e conscientes de sua cidadania. 

Logo, abordar educacionalmente o desenvolvimento sustentável, sob a 
visão de Barreto, Sônia (2015), envolve uma prática a ser construída a partir do 
contexto social de cada Escola. Além disso, é fundamental considerar também 
as necessidades, expectativas e realidade social dos educandos, pois as escolas 
são vistas como espaços institucionais que visam criar princípios e atitudes 
educacionais, além de disseminar saberes. Em suas áreas, pode-se aproveitar 
para criar hortas, plantar árvores, ou seja, obter práticas sustentáveis em seu 
espaço, das quais os discentes disseminem como lição de vida, e as empreguem 
em sua rotina diária.

2.3  Projeto Eco Teens

O programa de EA, por meio do Projeto Eco Teens, vinculado ao 
Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), tem como foco principal 
proporcionar ao aluno a conscientização ambiental através de atividades 
subsidiadas pelo seu programa. Dessa forma, existem variados projetos, a 
exemplo do projeto Eco Teens, promovido pelo MPBA, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (PMVC), desde 2014.

Por meio do projeto Eco Teens, as escolas, atuam como agentes de 
transformação que desenvolvem a atividade de Educação Ambiental, por meio 
de um olhar crítico e ativo do discente, em relação ao meio ambiente. Assim 
sendo, conforme o MPBA (2018), órgão responsável pelo projeto Eco Teens, 
pode-se atuar na transformação de costumes e atitudes, criando sujeitos com 
maior consciência ecológica. O programa de EA deve, por sua vez, possibilitar 



96
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

as condições para a evolução das competências necessárias afim de que grupos 
sociais interfiram, de forma preparada, na gestão da utilização dos recursos 
ambientais.

O Projeto se desenvolve a partir da criação e circulação de um jornal 
ambiental, preparado por discentes das Escolas de ensino fundamental I e II, 
públicas e particulares. Os recursos para execução do Projeto são decorrentes 
das multas por infrações ambientais (Eco Teens 2019). O jornal Eco Teens é 
direcionado a discentes que estão no Fundamental II, ou seja, depois dos 12 
anos. 

De acordo com o MPBA (2019), por meio do jornal, as instituições criam 
o espaço para condensar e disseminar o trabalho de EA que desenvolveram, 
expondo as atividades realizadas pelos próprios alunos, abrangendo desenhos, 
poemas, textos, dentre outras ações. A triagem das matérias jornalísticas 
veiculadas requer o trabalho sobre aspectos ambientais na Escola ou em 
ambiente extrínseco, com um olhar analítico e ativo do discente, que será o 
produtor dos desenhos ou textos. A apresentação de cada edição do Jornal 
resulta em apresentações para a comunidade local, através de teatro, música, 
dentre outras estratégias de comunicação definidas pelas escolas. Tal condição 
colabora no aumento da consciência ambiental de familiares, autoridades, 
comunidade do entorno e visitantes que prestigiam o evento, colaborando para 
o desenvolvimento da cidadania. O MPBA (2019), afirma que, com o jornal, 
ocorre a leitura, não só das matérias realizadas pelos seus responsáveis pela ação, 
como também a participação das atividades desenvolvidas por outros discentes, 
os quais conquistam os demais pelo sentimento de pertencimento, ou seja, que 
aquele jornal executado pelos alunos.

O MPBA é o órgão executor do Projeto, através da Promotoria Regional 
do Meio Ambiente. Como parceiros, há a PMVC, que conta com a Secretaria 
de Meio Ambiente, participando com o recurso financeiro, além da Secretaria 
de Educação, que escolhe e orienta as Escolas públicas municipais acerca do 
Projeto. Por fim, A Secretaria de Comunicação participa com a diagramação 
do jornal. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) é, também, 
parceira desde 2018, por meio do curso de Comunicação, auxiliando na 
diagramação dos jornais. Jáo Núcleo Territorial de Educação - (NTE 20) 
recruta e orienta as Escolas estaduais quanto à execução do Projeto. Ademais, 
o Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB), também auxilia as Escolas participantes do Projeto.

Quanto aos municípios baianos que participam do Projeto, a Tabela 1 
apresenta a quantidade de municípios e quantidade de Escolas participantes do 
projeto até a presente data.
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Tabela 1: Número de edições do Projeto lançado nos Municípios participantes

Projeto – Número de edições lançadas nos municípios participantes

Município Ano Número de 
Edições lançadas

Números 
de alunos 

participantes

Alagoinhas Desde 2015 10 924 alunos
Anagé 2016 1 460 alunos

Barra do Choça Desde 2014 12 4585 alunos
Encruzilhada 2016 2 420 alunos

Ilhéus 2009 à 2013 19 3599 alunos
Itanhém Desde 2014 11 2821 alunos

Itapetinga Desde 2017 6 1952 alunos
Nova Canaã Desde 2017 2 1078 alunos

Teixeira de Freitas 2016 8 3509 alunos
Vitória da 
Conquista

Desde 2014 27 13743 alunos

Fonte: Elaborada pelos autores/2020.

A Tabela 1- Número de edições do Projeto lançado nos Municípios 
participantes evidencia o número de edições lançadas e apresenta a quantidade 
de Escolas que participaram do Projeto. O destaque maior é para Vitória da 
Conquista que lança seis edições, ou seja, seis Escolas participam do projeto 
continuamente, desde 2014. Neste município, o alcance do projeto é mais 
significativo, já que a quantidade de alunos participantes é, também, maior do 
que qualquer outro município da região.

Quanto à execução do Projeto, as equipes da Escola intensificam 
as atividades de EA, com aulas em sala e fora dela, através de trabalhos de 
reciclagem e passeios ecológicos, dentre outras atividades. Procedem, ainda, ao 
registro fotográfico, que irá compor os Jornais, com outros trabalhos executados 
pelos alunos. O lançamento do jornal é acompanhado pelas apresentações dos 
alunos. A distribuição dos jornais é realizada aos presentes e a cada aluno da 
Escola, que são distribuídos entre a Escola, MPBA e PMVC.

3 Estratégias metodológicas

Quanto às Estratégias metodológicas, esta pesquisa caracteriza-se como 
exploratório-descritiva. É exploratória pois a mesma busca explorar e identificar 

http://www.ecokidsecoteens.mpba.mp.br/
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estudos relacionados à Educação Ambiental. É, ainda, descritiva porque 
descreve a população que participou do Projeto Eco Teens, programa este tema 
do trabalho em questão. Quanto ao universo deste estudo, este é composto 
pelas Escolas que participaram do projeto Eco Teens entre 2017 e 2019, em 
Vitória da Conquista –Bahia. Outro requisito fundamental da pesquisa foi 
considerar apenas as Escolas da rede Estadual e Municipal pertencente à Zona 
Oeste da cidade para que, com a pesquisa, se possa comparar a execução do 
projeto entre as duas redes de ensino em um perímetro do município analisado.

Quanto à amostra, esta se caracteriza como do tipo não probabilística, 
intencional. Para tanto, selecionou-se três Escolas pertencentes à Zona Oeste 
do município que participaram do Projeto Eco Teens em 2017 e 2019. Quanto 
aos instrumentos de coleta de dados primários, aplicou-se 135 formulários em 
forma de questionários, distribuídos entre três Escolas e quatro entrevistas com 
as Gestoras das Escolas, juntamente com a Gestora do Módulo de Educação 
Ambiental, durante o período de 16 a 23 de outubro de 2019. 

Utilizou-se, também, com fonte de dados secundários, o site do 
Projeto além de inquéritos civis disponíveis na Promotoria Regional do Meio 
Ambiente de Vitória da Conquista, bem como dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), e leis específicas sobre o assunto, enquanto 
fontes documentais. Exemplifique-se a lei que trata do Meio Ambiente e da 
inserção da Educação Ambiental (EA) no país e também o uso de referências 
bibliográficas com relação ao tema EA.

O tratamento dos dados coletados em pesquisa foi realizado na perspectiva 
quanti e qualitativa. Segundo Silva e Menezes (2005a), é quantitativa, pois se 
mensuraram numericamente seus resultados, opiniões e dados para classificá-las 
e examiná-las, a partir da aplicação de questionários aos alunos que participaram 
do projeto. E é qualitativa, pois, por meio da entrevista e observação pessoal, 
realiza-se análise em profundidade, mas não requerer o uso de métodos e 
técnicas estatísticas, sendo que o ambiente analisado se configurou em fonte 
direta para coleta de dados.

4 Apresentação e análise dos resultados

O presente tópico apresenta e analisa os principais achados da pesquisa 
de campo. A finalidade é analisar a percepção dos alunos e gestores que 
participaram do projeto quanto à importância da Educação Ambiental na 
perspectiva das práticas sustentáveis. Para uma compreensão favorável, o tópico 
expõe, inicialmente, a caracterização do ambiente lócus da pesquisa.

Quanto ao Projeto Eco Teens, este é desenvolvido em Vitória da 
Conquista, segunda maior cidade do interior da Bahia, há seis anos. O objetivo 
é a produção de um jornal voltado para a conscientização ambiental dos alunos. 
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Através da Tabela 2 – Escolas participantes do Projeto Eco Teens em Vitória 
da Conquista da Zona Oeste, são apresentados as Escolas participantes do 
Projeto em Vitória da Conquista na zona especificada, com a quantidade de 
alunos envolvidos, o tema escolhido para ser retratado e ano que cada Escola 
participou do Projeto:

Tabela 2: Escolas participantes do Projeto Eco Teens em Vitória da Conquista da Zona 
Oeste

2017 ESCOLA Quantidade de 
alunos

Tema do Jornal

TEENS Escola Y 495 alunos Saber cuidar: Uma nova ética para a vida.
TEENS Escola X 1.076 alunos Patrimônio Público: redescobrir e valorizar
2019
TEENS Escola Z 630 alunos. Meio Ambiente Preservado: qualidade de 

vida e sustentabilidade 

Fonte: Elaborada pelos autores, (2019)

Ao analisar a Tabela 2, verifica-se que cada escola escolhe um tema 
específico a ser desenvolvido durante o Projeto. Tal escolha ocorre considerando 
o aspecto ambiental pertinente ao local em que a Escola se encontra inserida. 
Quanto à quantidade de alunos, este pode variar de acordo com o envolvimento 
da Escola. Verifica-se, ainda, que existem escolas que envolveram mais de 400 
alunos; já outras envolveram mais de 1 000 alunos.

Questionou-se aos alunos se a leitura de livros, por si só, desperta interesse 
e entendimento do assunto Educação Ambiental, conforme demonstrado no 
Gráfico 1. O objetivo foi investigar se os alunos acreditam que Projetos como o 
Eco Teens desperta maior conscientização com o desenvolvimento da Educação 
Ambiental durante a execução do mesmo.

4.1 Análise dos dados das gestoras

Ao realizar as entrevistas com as gestoras, buscou-se identificar os 
benefícios do projeto Eco Teens tem para a Escola ou comunidade, segundo a 
percepção das mesmas. Foi possível, assim, identificar que a Escola ganhou vida 
com o Eco Teens. Em algumas instituições, foi possível verificar uma mudança 
física, como pinturas nas quadras, plantio de mudas, jardins verticais e coletas 
de lixo seletivo. Para a Gestora C, o Eco Teens:

Alavancou uma reflexão, trazendo o aluno e o professor à comunidade, 
para entender que, quem faz parte desse meio ambiente, somos nós e quem 
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cuida deles somos nós. Então, foi uma verdadeira provocação esse projeto eu 
diria [...]. O Eco Teens nos fez entender o que é o meio ambiente na prática. O 
Eco Teens nos fez abrir as portas, pois, saímos dos muros da Escola”. Gestora 
C - Pesquisa de Campo, 2019.

Confirma-se, assim, os estudos de Silva, F.et.al (2016), que afirma que 
Projetos como o Eco Teens diminuem os impactos ambientais causados pela 
sociedade, com destaque na formação de uma consciência do uso sustentável 
dos recursos, na qualidade de vida, preservação e conservação da biodiversidade.

Quanto aos resultados do projeto, especificamente para os alunos, as 
Gestoras relataram sobre a questão da consciência. A Gestora A afirmou que:

Eu tenho certeza que é algo que, pros que vivenciaram com afinco, 
carregarão pro resto da vida. Eu acho que essa questão mesmo do meio ambiente 
como um todo, seu espaço Escolar a sua comunidade. [...] Vamos dizer que a 
gente tinha na época em torno de 600 a 800 alunos. Não conseguimos 100%, 
mas a gente pode ter atingido 50% a 60%, o que já faz diferença. Então acho 
que é isso que eles levam, eles levam para casa [...]”. Gestora A - Pesquisa de 
Campo, 2019. 

A fala da Gestora converge com os estudos de Mello (2017), em que 
este afirma que, com a EA, os discentes disseminarão o aprendizado em sua 
residência, na escola, em sua vizinhança, onde mais pessoas conhecerão a 
relevância das questões ambientais e desenvolvimento sustentável. Tal fato foi 
comprovado pela resposta dos discentes, conforme demonstrado no Gráfico 
6 - Conscientização de familiares e amigos após o Projeto, onde duas das três 
Escolas, responderam que há essa conscientização.  A Gestora C ainda relatou 
um fato ocorrido na gincana ecológica, ação desenvolvida após o Eco Teens: 

Os alunos recolhem o lixo que não é lixo, os resíduos sólidos. E uma 
pessoa, ao ver a cena, falou para não pegar naquele lixo. O aluno respondeu que 
aquilo não era lixo, que aquele resíduo vale dinheiro e ainda limpa o ambiente 
[...]. O Eco Teens foi essa sementinha, essa gota de água no oceano. Você tem 
que ter uma ação uma atitude uma garra pra você abraçar essa causa”. Gestora 
C - Pesquisa de Campo, (2019). 

Essa atitude do aluno narrada pela Gestora C coaduna com o pensamento 
de Bastos (2017 a), ao afirmar que, trabalhando hábitos e comportamentos com 
os alunos, a exemplo do que foi realizado no Eco Teens, os discentes podem 
gerar, criar e reformular novos conhecimentos. Desta maneira, poderão fazer a 
interpretação da realidade de modo crítico, como foi feito durante a coleta de 
lixo na rua.
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5 Considerações finais

De acordo com os dados obtidos, foi possível verificar que, para os 
alunos e gestoras, aprenderem EA possui contribuição em sua vida e que 
ter EA na Escola se mostra extremamente importante. Logo, os discentes e 
gestoras entendem que a Educação Ambiental surge como uma alternativa para 
provocar alterações significativas na atuação da sociedade, levando os mesmos 
ao despertarem a consciência ambiental. Esse fato pode ser comprovado pelas 
respostas na questão referente ao que aprenderam como Eco Teens.

Os discentes e gestoras notaram diferença na Escola, como o aumento 
de plantas e a diminuição do lixo no pátio da Escola. O cuidado com o 
ambiente em que está inserido, como a Escola, mostra que os discentes levaram 
o que aprenderam durante o Projeto Eco Teens para sua vida, de forma que 
o ambiente se transformou visivelmente. A mudança de atitude pode estar 
vinculada às atividades práticas que foram executadas durante o Projeto, como 
a visita ao Poço Escuro, por exemplo, levando-os a perceberem que eles são 
parte da natureza, tendo, assim, um papel transformador no ambiente onde 
está inserido. 

Logo, o objetivo geral foi alcançado no sentido de que os discentes e 
gestoras não só se deram conta da importância da Educação Ambiental, como 
passaram a praticar a EA com pequenas atitudes, a exemplo de não jogar o 
lixo no pátio da Escola e até mesmo recolher o lixo na rua, como relatado por 
uma das Gestoras entrevistadas. Os benefícios do Projeto podem ser notados 
ao adentrar à Escola. As Escolas que desenvolveram o Projeto em 2017, 
permanecem com tudo aquilo que foi construído, como os jardins verticais e a 
coleta seletiva de lixo. Uma das Escolas ainda desenvolve Projetos de Educação 
Ambiental como a coleta de materiais reciclados para confecção de almofadas 
e a coleta de pilhas e baterias para um descarte adequado, colaborando para a 
manutenção da natureza. 

Os benefícios vão além do visível, pois os alunos perpassaram tudo que 
aprenderam durante o Projeto a seus familiares, tornando, assim, a EA como 
Gestão Participativa em que todos contribuem para a conservação do ambiente 
em que está inserido. Até mesmo a vizinhança se envolveu, de forma que um 
plantio feito em uma praça passou a ser cuidado pela vizinhança, mostrando 
que o conhecimento adquirido pelo Projeto através da Educação Ambiental, 
vai além dos muros da Escola, como também explicitado por uma das Gestoras 
na entrevista.

Enfim, foi possível perceber, a partir deste trabalho, que o mesmo pode 
se constituir em fonte de dados estratégicos no estabelecimento de políticas 
educação ambiental. Vitória da Conquista pode contribuir, para outras 
localidades, com a sua experiência neste projeto de Educação Ambiental, 
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demonstrando a viabilidade e efetividade do mesmo. Acredita-se, dessa forma, 
que os dados levantados e analisados neste estudo possam contribuir para gerar 
futuras interpretações acerca desta temática.  Compreende-se, no entanto, que 
esta configurou-se em mais uma de tantas alternativas teóricas e empíricas as 
quais suscitaram tais resultados e que outras tantas poderão ser exploradas e 
apresentar diferentes resultados. Visualiza-se, assim, um campo ainda aberto 
a variados estudos. Aprofundar o debate sobre educação ambiental constitui, 
assim, um relevante objeto de estudo para o avanço da pesquisa. 
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A EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE DITADURA 
MILITAR NO BRASIL 

Giulia Constante Simões1

1 Introdução

O século XX é palco de inúmeros governos ditatoriais ao redor 
do mundo. A crescente onda da extrema direita ancorada 

no imperialismo das superpotências, traz à tona a expressão máxima do 
autoritarismo. Nesse contexto, são derrubados Estados democráticos e instalados 
Estados autoritários, que na busca por hegemonia alteram estruturalmente as 
sociedades. No Brasil, no período de 1964 a 1985, vivemos sob governança de 
militares, que tomaram o poder através de um golpe. Mas é bem antes disso 
e com um projeto maior que o próprio golpe que os militares se articulavam. 
Motivados por interesses pessoais no poder, valendo-se do momento de 
instabilidade política que já se arrastava no Brasil e da justificativa de conter a 
“ameaça comunista”, dá-se o golpe e instaura-se a ditadura militar.

 O presente capítulo tem como objetivo levantar questões sobre a 
educação nesse período sombrio da história brasileira, compreendendo quais 
foram as medidas tomadas pelo governo para adequá-la ao seu projeto político. 
Uma vez que desde a década de 1950 a educação vinha sendo repensada, é em 
tempos de ditadura militar que ela é estruturalmente reformada. Da educação 
básica ao ensino superior, a ditadura molda o projeto educacional através 
da lógica do capital. O golpe de 1964 vem a ser um divisor de águas para a 
educação brasileira.

Posto isso, é necessário dizer também que essa reflexão tratará de 
analisar algumas ações desse processo histórico consolidado no Brasil, como 
preâmbulo para um debate que é constante; bem como instigar esse diálogo tão 
importante, visto que a educação que nos é apresentada hoje, ainda sofre com 
as reformas do governo da ditadura. E para além disso, pensar como isso nos 
afeta cotidianamente, vez que a sociedade se faz e se expressa a partir do que foi 
construído nesse período.

2 Ponto de partida: a ditadura militar no Brasil

Quando da renúncia do sr. Jânio Quadros abriu as portas do poder ao sr. 

1 Licenciada em História (UFTM). giu.simoes@hotmail.com
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João Goulart e os ministros militares da época quiseram impedir-lhe a posse, 
o sentimento legalista do povo e das forças armadas assegurou ao então vice-
presidente a sucessão que lhe cabia em face da Constituição. [...] Os mais severos 
críticos do sr. João Goulart, nós, inclusive, procuramos esquecer o passado 
adotando em relação ao seu governo uma atitude de expectativa favorável e 
de contínuos estímulos. Foi tudo em vão. [...] Ninguém, realmente ninguém, 
no Brasil, é contra as reformas que venham a melhorar as condições de vida 
do nosso povo e corrigir as injustiças e desigualdades sociais. Mas ninguém, 
realmente ninguém, no Brasil, se animaria a confiar a execução dessas reformas 
a um governo à princípio infiltrado e depois orientado pelos comunistas. [...] 
Ainda havia quem procurasse impedir o definitivo rompimento entre o sr. João 
Goulart e a hierarquia militar, e eis que ele comparece ao Automóvel Clube 
para sentar-se ao lado do cabo Anselmo, o chefe do motim da véspera, e dos 
mais irresponsáveis perturbadores da disciplina, juntamente com ministros de 
Estado e outras autoridades. [...] Agora é a nação toda de pé, para defender 
suas forças armadas, a fim de que estas continuem a defendê-la dos ataques 
e das insídias comunistas. Neste momento grave da História, quando os 
brasileiros, patriotas e democratas veem que não é mais possível contemporizar 
com a subversão, pois a subversão partindo do governo fatalmente conduziria 
ao “Putsch” e à entrega do país aos vermelhos, elevemos a Deus o nosso 
pensamento, pedindo-lhe que proteja a Pátria Cristã, que a salve da guerra 
fratricida e que a livre da escravidão comuno-fidelista. (O Globo. Rio de 
Janeiro, 2 de abril de 1964, p. 3).

Sobre a premissa de corrigir o curso político do Brasil, restaurar a ordem 
e seguir rumo ao progresso, pautados na fé Cristã e no anticomunismo, os 
militares golpeiam o país e assumem o poder no ano de 1964.  O golpe ao 
Estado democrático de direito se deu através, mas não somente, de uma rebelião 
militar. Onde e com o apoio de uma parcela expressiva da sociedade civil como 
nota-se no trecho do jornal O Globo acima, bradava aos quatro cantos salvar a 
democracia do país. Aliado ao discurso de combate ao comunismo, os militares 
usaram da força de suas tropas, depuseram o presidente eleito João Goulart, 
que não travou batalha e instauraram o que o historiador Marcos Napolitano 
(2014) chama de “Carnaval das direitas”. Contando com o apoio de forças 
civis que esperavam ter seu poder restaurado após estabilização do contexto 
nacional, logo nos primeiros momentos de golpe o Brasil abre precedente para 
21 anos de tortura, repressão e mortes, além da exaustão de uma democracia 
que foi tão cara em sua construção.

Ao que parece, todos, conspiradores e governistas, acreditaram que se tratava 
de mais uma intervenção militar à brasileira: cirúrgica, de curta duração, 
que logo devolveria o poder aos civis, em um ambiente político “saneado”, 
como as direitas gostavam de dizer. [...] Em 1964, os sinais eram outros. O 
governo de Castelo Branco ao mesmo tempo que prometia um mandato-
tampão, nunca escondeu seus objetivos estratégicos – uma política voltada 
para acumulação do capital que exigia ações autocráticas de longo prazo. 
Isso se chocava com as expectativas de boa parte dos golpistas da coalização 
de 1964, os quais esperavam uma “intervenção saneadora” com a volta das 
eleições a curto prazo. A tentativa de conciliar esta dupla expectativa marcou 
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boa parte dos golpistas, que talvez até acreditassem na pantomima democrática 
que “elegeu” Castelo Branco. Mas o que se viu foi o abandono paulatino das 
ilusões “moderadoras” que estava no espírito do golpe civil militar, na direção 
de uma ditadura. O golpe civil-militar rapidamente se transformaria em um 
regime militar. O carnaval da direita civil logo teria sua quarta-feira de cinzas.” 
(NAPOLITANO, 2014. p. 67).

Ao abordarmos a ditadura militar brasileira, tal como será referida neste 
texto, muitas vezes de forma factual da noite 31 de março para 1 de abril, 
não compreendemos o que de fato ela significou, nem mesmo sua impositiva 
presença na nossa sociedade mais de 50 anos depois. É posto que a revolta 
armada por si só não era intento dos militares. O golpe se integrava a um amplo 
projeto político que de forma substancial se concretizava autoritário, restritivo 
e temerário. Uma vez que Jango e Brizola, até então opositores diretos, já se 
encontravam a caminho do exílio, na figura de Ranieri Mazzili declarado 
presidente temporário e do Ministro de Guerra General Arthur da Costa e 
Silva, a ditadura dá início a sua atuação nos diversos âmbitos da sociedade da 
época. 

Para que o poder nas mãos dos militares se fizesse durar por tanto 
tempo, foram adotadas um conjunto de ações que perpassavam por disputas 
ideológicas no campo político e social, de forma a manter sua legitimidade 
pautada num discurso falido sobre uma democracia inexistente. O ideário de 
democracia criado para o convencimento social, embora muito bem armado de 
estratégias para construir e se consolidar no Brasil, cotidianamente reafirmava 
seu caráter ditatorial. 

Muitos daqueles que apoiaram o golpe de Estado não imaginavam que os 
militares viriam para ficar e que a violência seria a marca do novo regime. 
Porém é igualmente fundamental ressaltar que, ainda durante o 1º de abril, 
a violência estava nas ruas. Ela não tardou; não foi algo posterior ao Ato 
institucional nº5, de 1968, sem dúvida um marco para o endurecimento do 
regime autoritário. Sem os mecanismos de controle do poder das autoridades 
públicas, próprios aos regimes democráticos, sem as garantias constitucionais 
que sustentam os direitos civis, a repressão e a impunidade garantiram a 
violência, praticamente desde o momento em que o golpe se proclamou uma 
Revolução vitoriosa. (FERREIRA, GOMES. 2014, p. 381).

Dentre as muitas formas de ataque às liberdades democráticas, temos 
em distintos momentos de ditadura, além do uso da violência nas prisões, 
interrogatórios, nos sequestros e mortes inexplicáveis. A imprensa também foi 
alvo dos militares, sendo censurada em todas as suas instâncias. No campo de 
representação política, os partidos políticos foram extintos, os seus representantes 
ou tiveram seus mandatos cassados, ou foram exilados ou mortos. Fato é que 
na busca por hegemonia, os militares trabalharam para abafar qualquer tipo de 
oposição e com a violência por grande aliada, se fez durar.

É associada ao projeto imperialista de superpotência estadunidense – 
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que via com grandes olhos o maior país em potencial da América do Sul se 
encontrar sob uma ditadura que lhe abria as portas –, que a ditadura militar 
brasileira vai se voltar à um âmbito social primordial para ter seu projeto político 
concretizado: a educação. Como objetivo central desse texto, a educação no 
período da ditadura sofreu mudanças estruturais que tinham como objetivo 
o controle social, mas também e sobretudo, servir às necessidades do setor 
produtivo. Seguindo um projeto educacional centralizador e mercantil, a 
ditadura faz da educação um importante artifício político.

3 O projeto político da Educação brasileira 

É como objetivo central desse capítulo que a educação se apresenta, 
reformulada e utilizada de forma estratégica para concretização do projeto 
político da ditadura militar brasileira. Anterior ao contexto do golpe de 1964, 
a educação, com pressão do movimento estudantil que era de grande expressão 
no período, já havia iniciado um processo de reforma do ensino superior. 
Em conflito constante com o crescimento do setor privado universitário e do 
movimento de federalização das faculdades estaduais, o movimento estudantil 
em sua representação máxima, a UNE (União Nacional dos Estudantes), 
propõe uma mudança estrutural no âmbito universitário.

 Para isso, os estudantes promoveram amplos espaços de debates por todo 
o país, dentre os quais são mais conhecidos três de seus congressos nacionais, 
onde houve a participação de estudantes de diversos segmentos. Ocorridos em 
Bahia, Paraná e Minas Gerais nos anos de 1961, 1962 e 1963, respectivamente. 
A discussão abordou diversos pontos do modelo de educação vigente, desde 
a forma de ingresso, passando pelo ensino, pesquisa e até organizações 
burocráticas. Os estudantes também promoveram ampla discussão acerca da 
autonomia universitária, no que diz respeito ao seu funcionamento interno 
como a composição das suas hierarquias e seus processos eleitorais, como é 
trazido por Freitas (2009). A autonomia enquanto conquista, vem sendo 
minimamente respeitada pelos governos desde a ditadura, o que deixou de 
ocorrer no governo Bolsonaro, sendo um grave ataque a democracia.

A questão da autonomia da universidade também foi amplamente discutida 
no que se refere ao seu funcionamento interno. Nesse sentido, o movimento 
estudantil defendia uma pauta extensa que tocava pontos críticos e tensos 
como a composição das instâncias de governo universitário. A proposta chegava 
à minúcia de indicar a proporcionalidade para a distribuição dos votos nos 
processos eleitorais universitários: professores 40%, estudantes 40%, profissionais 
indicados por órgãos de classe 20%. (FREITAS, BICCAS. 2009. p. 266).

Havia um movimento de construção coletiva sobre a educação superior 
até o golpe de 1964, embora no início e gradual. Fato é que a ditadura engatou 
em um movimento de repressão e controle em todos os setores, sempre sobre a 
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demanda desenvolvimentista que seria dada ao país, assinando acordos através 
do MEC (Ministério da Educação e cultura) com a Agency for International 
Development (USAID) dos Estados Unidos para levantar diagnósticos sobre os 
problemas educacionais brasileiros.

Sendo um dos primeiros atos após o golpe, a sede da UNE no Rio de 
Janeiro foi incendiada ao concentrar opositores que faziam resistência. Mais 
tarde também como ato extremo de censura, os militares proibiram por meios 
legais o funcionamento da entidade, a ditadura retoma as rédeas da educação e 
dá a ela nova configuração. Neste contexto, a educação brasileira passa por um 
processo de “vulgarização”, colocando- a como fato isolado e independente dos 
problemas estruturais daquela sociedade. 

A reforma universitária brasileira foi embasada no modelo estadunidense, 
tendo fortemente investido na educação básica e profissionalizante (conservadora 
e mercadológica), na introdução dos nivelamentos de pós-graduação e na 
estrutura organizacional das Universidades. Através da Lei 5.540 de novembro 
de 1968, se deu oficialmente a reforma estrutural da educação superior. À 
revelia do que vinha sendo fomentado pelo movimento estudantil, essa foi 
uma construção restrita e centralizadora, de modo a atender aos propósitos 
econômicos e de domínio da ditadura.

Na educação básica não foi diferente. Na alfabetização, no 1º e 2º grau 
notava-se uma crescente “desumanização” das relações sociais, ainda segundo 
Freitas (2009), o que estava diretamente ligado ao teor econômico vestido 
pela ditadura. Através dos acordos feitos pelo MEC atestou-se que o índice 
de analfabetismo em 1970 era de 33% da população adulta do país, o que 
deu ainda mais legitimidade para haver centralização por parte do governo. 
Esse cenário foi favorável na derrubada do modelo de educação vigente que 
tinha respaldo teórico em Paulo Freire. Esse defendia uma educação crítica, 
política e não neutra. Seu propósito era de despertar consciência no indivíduo e 
assim torná-lo livre, e apenas a educação com viés crítico tornaria isso possível. 
Algo que não se adequaria ao projeto político da ditadura, à medida que define 
Fávero abaixo: 

Todo arsenal teórico-metodológico do planejamento e da economia da 
educação estava sendo aplicado para subordinar a educação, em seus diversos 
níveis e modalidades, ao projeto autoritário de crescimento econômico e 
inserção subordinada da economia brasileira no capitalismo internacional. É 
também nessa direção que se processam as reformas do ensino de 1º e 2º graus 
e do ensino superior [...] (FÁVERO, 2005, p. 245).

Uma vez com os movimentos de educação e cultura populares 
desmantelados, suas lideranças perseguidas e silenciadas, o Plano Nacional de 
alfabetização foi extinto através de decreto. A Cruzada da Ação Básica Cristã 
em Recife e o Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização) espalhado por 
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todo o Brasil, foram projetos escolhidos para ocupar esse espaço. O primeiro 
teve vida útil curta e contou com a desaprovação do setor progressista da Igreja.

Partindo de uma base comum, a Cruzada e o Mobral eram programas 
educacionais que compreendiam capacitar o analfabeto e marginalizado para a 
participação no seu meio social, visando a aprendizagem do básico como escrita 
e cálculos, em um constante processo de formação, tanto no trato com os mais 
novos, tanto com a Educação de jovens e adultos (EJA). Afinal, no mais tardar 
eram essas pessoas a suprir as demandas com força de trabalho.

O analfabetismo no Brasil classificado pelo presidente como “vergonha nacional” 
deveria ser erradicado em um prazo de dez anos e o Mobral constituiu-se em 
um instrumento próprio da ditadura, imposto, implementado e estruturado 
em todo o país sem consulta à sociedade em sua proposição e estratégias de 
planejamento. No repertório das falas que, no final da década de 1970, referia-
se ao Mobral, era frequente encontrar alusões ao projeto de “levar a clientela a 
participar ativamente da vida comunitária, tornando-se agente e beneficiária 
do processo de desenvolvimento”. (FREITAS, BICCAS. 2009, p. 249)

É nessa perspectiva que a educação aqui foi colocada como possibilidade 
de mobilidade social, na tentativa de representar um princípio de igualdade e 
democracia que de fato não existiam, uma vez que todo e qualquer programa 
que tinha por base conceitos como de emancipação e autonomia haviam sido 
extintos. Essas, dentre outras medidas adotadas no período, não obtiveram 
êxito. Não cumpriram seu papel com a produção de materiais didáticos que 
eram distribuídos por empresas privadas, não eram de acesso universal, embora 
amplos e os profissionais não eram bem remunerados. As estatísticas não 
tiveram queda satisfatória, superando pouco mais da marca dos 7% em relação 
as pesquisas iniciais.

O Mobral contou sempre com forte aparato governamental e teve 
continuamente à sua disposição fartos recursos financeiros para executar seus 
programas. No entanto, segundo o censo de 1980, seus resultados foram pífios, 
absolutamente insatisfatórios. As pessoas que não sabiam ler nem escrever 
representavam 25,8% da população. (FREITAS, BICCAS. 2009, p. 262).

Fato é que todos esses projetos não representam a totalidade de 
movimentos proposto, mas deixam como amostra pontos estratégicos do 
projeto político. O viés de crescimento econômico, de produção intelectual, 
desenvolvimento global e uma falsa sensação de mobilidade social eram o 
grande triunfo para a ditadura.

A então corrente progressista que teve notório desenvolvimento a 
partir da década de 1950 na educação, aqui é erradicada. Partindo de ideais 
e atuação de intelectuais, partidos políticos e movimentos sociais de esquerda, 
a conjuntura brasileira sobre essa perspectiva havia ganhado muito força, foi 
estabelecido um compromisso com a programática do Ensino público. Através 
do fortalecimento da classe trabalhadora, principalmente na área industrial 
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que se firmava no Brasil, a ditadura, a serviço do capital, se sente ameaçada. 
Tamanha organização e tomada de consciência não sustentariam um diálogo 
entre a ditadura e a sociedade civil. 

O trabalho de caráter emancipatório desenvolvido da educação popular 
foi extremamente perseguido e o ensino profissionalizante, aparece como 
estratégias adotada pela ditadura para cobrir os rombos que se iniciavam. 
Partindo da mesma lógica do capital, a profissionalização vem para produzir 
mão-de-obra necessária para sustentar aquele meio. Como sustentáculo teórico-
metodológico tecnicista aplicado à educação, o objetivo é o aprimoramento 
técnico, eficiência e dinamismo e máxima produtividade. O que de fato marca 
esse período e as suas diversas intervenções no âmbito educacional, é a tentativa 
de legitimação e implantação do projeto do novo governo que se intitulava 
revolucionário, mas escondia sua fetidez através do autoritarismo.

4 Considerações finais

A historiografia é comumente compreendida como a ciência das 
temporalidades recuadas, mas faz cair por terra essa afirmação quando, ao 
tratarmos das reformas educacionais no período da ditadura militar brasileira, 
identificamos sua interferência na formação de uma sociedade mais de 50 anos 
depois. O ofício do historiador é ressignificar de forma crítica o fato passado 
entendendo seu lugar dentro do processo histórico como todo. E assim dar 
sentido a ele buscando elementos no seu processo constitutivo. Nas palavras 
de Bloch (2001, p 75), “o passado é, por definição, um dado que nada mais 
modificará. Mas o conhecimento do passado é uma coisa em progresso, que 
incessantemente se transforma e se aperfeiçoa.”

Nesse sentido, nos colocamos à prova ao abordar a educação em tempos 
de ditadura militar. E é de forma a problematizar a narrativa ainda consolidada 
e as circunstâncias as quais ela foi formada que este capítulo procurou se 
construir, com o objetivo de levantar cada vez mais questionamentos e não os 
findar. É possível e necessário ressignificar a nossa própria história, entendendo 
os seus fatores sociais, culturais, econômicos, assim como os sujeitos sociais 
que a escreveram. Foi ditada pelos militares, que a educação foi adequada ao 
reacionarismo, se fazendo aos moldes empresariais e conservadores.

É possível perceber que os militares, após assumirem o Estado brasileiro 
através do golpe em 1964, traçavam um movimento político e econômico 
onde a classe dominante assumiria os altos postos intelectuais e o diálogo com 
o povo passava a ser feito valendo-se de outras formas de representações, na 
nossa temática, a educação. Esse projeto educacional excludente e alienante, 
investiu nos 1º e 2º graus, que atenderiam a maior parte da população de forma 
a prepará-los de forma básica e tecnicista, onde o papel do educando era de 



112
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

alienação entre teoria e prática, cuja finalidade era de suprir as necessidades de 
trabalho naquele meio social, investindo cada vez mais em programas como 
Mobral para alfabetização e o ensino regular de forma técnico-profissionalizante.

Já o Ensino superior, também compreendia a viabilização da sua 
funcionalidade de reprodução social do capitalismo, porém atuava de forma a 
expandir controladamente o acesso as Universidades. Uma vez que a demanda 
social dessas vagas viria da classe dominante. As Universidades não seriam de 
fato para quem quisesse, mas quem pudesse frequentá-las. 

Todavia, é necessário perceber que essas reformas têm seu papel na 
sociedade atual, a herança deixada na educação pela ditadura não se dissolveu 
com o tempo. A democracia, embora tenha tido um processo de restauração a 
partir dos anos 80, até hoje é motivo de luta diária. Notória é a importância de 
uma educação emancipadora, quando o país se monta em meio a desigualdade 
social, onde o papel político do ser passa a ser algo aversivo, onde a educação 
que por direito constitucional deveria ser de qualidade, gratuita e para todas, 
passa a ser relegada. O papel do projeto educacional da ditadura se expressa na 
nossa sociedade quando, enquanto essencialmente coletiva, tem por referência 
valores individuais, econômicos, religiosos.

O contexto da ditadura militar abre precedente para fenômenos atuais 
que se colocam a conter a democracia política por meio das próprias vias 
eleitorais. E uma vez posto que “[...] educar para além do capital implica pensar 
uma sociedade para além do capital.” (MÉSZÁROS, 2005, p. 13), entende-se 
a necessidade de reformas estruturais de fato, onde há integrado uma Educação 
que busca a autonomia e emancipação.
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ENSINO DE MODELOS ATÔMICOS COM 
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1 Introdução 

De acordo com a Constituição Federal brasileira (BRASIL, 1988) 
a educação é um direito de todos. No caso dos alunos com 

deficiência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) 
fixa o dever das instituições de ensino em ofertar uma educação que satisfaça 
suas necessidades de aprendizagem. 

Para Omote (2003) a inclusão educacional perpassa pela adequação 
da estrutura física, da formação dos recursos humanos, da oferta de recursos 
didáticos adequados e da organização da prática pedagógica condizentes com 
as necessidades de aprendizagem dos alunos. Partindo deste pressuposto, ao 
analisar a inclusão do aluno cego no contexto regular de ensino, destacamos a 
importância dos recursos didáticos adaptados que visam promover o acesso às 
representações de conceitos (BERTALLI, 2008). 

Nesse sentido, destacamos neste trabalho possibilidades em relação às 
representações do conceito de Modelos Atômicos no ensino de Química. Regiani 
e Mól (2013) salientam que o aluno cego necessita de vias compensatórias 
para a percepção do conhecimento científico que não seja exclusivamente o 
da representação visual. Somado a isso, percebemos a dificuldade enfrentada 
pelos docentes desta área tendo em vista a falta de materiais e indicações 

1 Parte deste estudo foi apresentado no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENSINO 
(CONIEN), no ano de 2019, com o título “Adaptação de recursos didáticos para o aluno cego 
no ensino de Química”. 

2 Licenciada em Química, Mestranda em ensino pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), Campus Londrina. E-mail: karla.ksft@gmail.com 

3 Licenciado em Química. Mestrando em ensino pela Universidade Estadual de Londrina. E-mail: 
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que poderiam oferecer subsídios para que os professores elaborem e utilizem 
recursos didáticos adaptados (BAPTISTONE et al., 2017). 

Nosso intuito neste capítulo é o de apresentar possibilidades de recursos 
didáticos adaptados para o aluno cego visando o ensino de Modelos Atômicos na 
disciplina de Química. Para tanto, empregamos as etapas da revisão sistemática 
conforme Senra e Lourenço (2016) e a análise qualitativa de materiais didáticos 
desenvolvidos nas pesquisas brasileiras selecionadas.

2 Ensino de Química no contexto da inclusão educacional 

A universalização do ensino tem sido destaque nas políticas públicas 
brasileiras atreladas ao direito de todos à educação por meio de uma educação 
inclusiva. Nessa perspectiva, para assegurar o acesso à aprendizagem dos alunos 
público-alvo da Educação Especial são oferecidos serviços e apoios educacionais 
especializados (BRASIL, 1996).

De tal modo, dentre os apoios previstos, constam as práticas pedagógicas 
adequadas associadas ao uso de recursos pedagógicos que oferecem suporte ao 
processo de ensino de aprendizagem dos alunos no contexto regular de ensino 
(PRAIS, 2016). 

Com base nesses pressupostos, propomos neste trabalho uma discussão a 
respeito do uso de recursos didáticos adaptados para o aluno cego na disciplina 
de Química. Por conseguinte, tomamos como ponto de partida a compreensão 
de que a educação inclusiva é a configuração de práticas educativas condizentes 
ao acesso à aprendizagem de todos (BASTOS, 2016). Nesse sentido, quando 
falamos dos alunos cegos na aprendizagem de Química, destaca-se as dificuldades 
relacionadas à percepção visual e interpretação do conteúdo, como a utilização 
de equação química e de gráficos (ARAGÃO, 2012). 

No que diz respeito aos conceitos químicos a serem apreendidos na 
disciplina, temos os Modelos Atômicos correspondentes à Química Geral. As 
especulações sobre os átomos iniciaram na Grécia antiga, conforme Brown 
(2017).  Leucipo e seu discípulo Demócrito, além de diversos filósofos no século 
V a.C. acreditavam que o mundo era composto por partículas extremamente 
pequenas e não divisíveis, essa teoria foi negada por Platão e Aristóteles. A 
concepção de átomo voltou a ser estudada por químicos europeus, apenas 
no século XVII e a partir dessa época, surgiram as contribuições teóricas e 
experimentais para o aprimoramento do conceito por Dalton, Thomson, 
Rutherford, Bohr até o modelo quântico, o mais atual, proposto a partir 
de considerações de Schrödinger, Broglie e Heisenberg na década de 1920 
(BROWN, 2017). 

Nesse percurso histórico, percebemos que houveram diversas mudanças 
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na compreensão do conceito de átomo, pois ele deixou de ser “simplesmente” 
uma esfera maciça e indivisível e tornou-se divisível, passou a ter cargas, núcleo, 
eletrosfera, órbitas e subníveis de energia.  Assim, há uma ampla quantidade de 
conceitos que são trabalhados durante o desenvolvimento da teoria atômica e, 
devido ao tamanho extremamente pequeno dos átomos que são medidos em 
Angström (1,0x10-10m), ou nanômetros, (1,0x10-9m), são impossíveis de serem 
vistos a olho nu. Portanto, para que ocorra o processo de aprendizagem, os 
recursos didáticos são utilizados para favorecer as representações, por exemplo, 
imagens e vídeos.

De tal modo, o recurso didático se apresenta como um recurso físico 
que auxilia o educando a obter uma aprendizagem mais eficiente e favorece 
o processo ensino-aprendizagem. Mediante isso, o uso de recursos didáticos 
apropriados se tornam importantes na inserção e permanência dos alunos cegos 
nas aulas de Química.  

3 Encaminhamento metodológico

Para apresentar possibilidades de recursos didáticos adaptados para o 
aluno cego visando o ensino de Modelos Atômicos na disciplina de Química, 
foram empregadas as etapas da revisão sistemática, conforme Senra e Lourenço 
(2016), a fim de selecionar produções científicas brasileiras que contemplassem 
este tema.

Segundo estes autores, a revisão sistemática possibilita “[...] encontrar, 
avaliar e interpretar estudos relevantes” (SENRA; LOURENÇO, 2016, p. 
176).  Este tipo de pesquisa é desenvolvido com base em dez etapas que visa 
delimitar o foco de análise em estudos já realizados. A seguir, apresentamos os 
passos e os procedimentos adotados para a realização desta pesquisa. 

Quadro 1 – Etapas da revisão sistemática 

Etapa Descrição

1 Definição do assunto da pesquisa: “Material didático adaptado para o ensino 
de Modelo Atômico”;

2 Delimitação temporal: últimos dez anos;
3 Escolha das bases de dados: o banco de informações do Google Acadêmico;
4 Levantamento dos termos de busca: “Material adaptado”, “Química” e “Aluno 

cego”
5 Definição dos critérios de inclusão e exclusão: i) pesquisas concluídas publicadas 

em idioma português (do Brasil); ii) exclusão de arquivos duplicados; iii) 
busca por pesquisa que abordam diretamente o tema de investigação;
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6 Leitura analítica: seleção dos textos pertinentes à temática central de interesse;
7 Catalogação das pesquisas: autor, título da pesquisa, ano de publicação, tipo 

de produção;
8 Análise dos dados quantitativos: autor, ano, tipo de publicação, tipo de 

produção, material adaptado criado/analisado;
9 Avaliação qualitativa: interpretação dos resultados obtidos frente ao processo 

de adaptação realizado para o uso de recursos didáticos no ensino de Química 
para o aluno cego;

10 Leitura e análise das produções científicas: categorização dos resultados 
obtidos a partir da elaboração e uso do material didático adaptado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Dessa maneira, esta revisão sistemática nos possibilitou localizar 104 
resultados a serem examinados. Desse modo, em análise aos 104 resultados, 
chegamos a sete estudos que contemplavam a elaboração e o uso de material 
didático voltado ao ensino do conceito de Modelo Atômico, a saber:

Quadro 2 - Pesquisas selecionadas na revisão sistemática 

Autor e ano Título da Pesquisa Tipo de 
produção

Razuck, Guimarães 
e Rotta (2011)

O ensino de modelos atômicos a deficientes 
visuais.

Artigo

Guimarães (2012) Materiais pedagógicos como instrumentos 
possibilitadores da inclusão de deficientes 
visuais no ensino de Modelos Atômicos.

Trabalho de 
Conclusão de 
Curso

Melo (2013) Ações colaborativas em contexto escolar: 
desafios e possibilidades do ensino de 
Química para alunos com deficiência visual.

Dissertação de 
mestrado

Razuck e 
Guimarães (2014)

O desafio de ensinar modelos atômicos a 
alunos cegos e o processo de formação de 
professores

Artigo

Freitas-Reis et al 
(2017)

Adaptações táteis de modelos atômicos para 
um ensino de química acessível a cegos

Artigo

Fernandes, Franco-
Patrocínio; Freitas-
Reis (2018)

O químico e físico inglês William Crookes 
(1832-1919) e os raios catódicos: Uma 
adaptação tátil do tubo para o ensino de 
modelos atômicos para aprendizes cegos.

Artigo
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Machado (2018) Aplicação de protótipos e experimentos para 
o ensino de Química para deficientes visuais: 
uma simulação com alunos vendados

Trabalho de 
conclusão de 
curso

Fonte: Elaborado pelos autores (2020)
Com base no Quadro 2, percebemos que, dentre as pesquisas 

selecionadas, a maioria são publicações de artigos (quatro), dois como Trabalho 
de Conclusão de Curso e uma dissertação de Mestrado. Cabe explicitar que os 
trabalhos de Razuck, Guimarães e Rotta (2011); Guimarães (2012); Razuck 
e Guimarães (2014) dizem respeito à continuação de um mesmo trabalho. 
Ainda, os trabalhos de Freitas-Reis et al. (2017) e Fernandes, Franco-Patrocínio 
e Freitas-Reis (2018) também relatam a respeito do mesmo conteúdo.  

4 Resultados e discussões 

Com base nas produções científicas, percebemos que, a partir das 
necessidades de aprendizagem dos alunos cegos, foram organizadas representações 
acessíveis ao manuseio, ou seja, à percepção tátil. As representações encontradas 
foram dos modelos dos átomos de Dalton, Thomson, Rutherford e o de Bohr.

No caso do modelo do átomo de Dalton, na pesquisa de Melo (2013), 
foram utilizados: cartolina, papel cartão de várias cores, papéis de várias cores 
e texturas, cola, tesoura, máquina Braille (para as legendas), pincel, cola relevo, 
folha sulfite 40 ou folha sulfite A4 gramatura 120, conforme a figura 1. 

 Figura 1 - Modelo de Dalton

 Fonte: Melo (2013).

Para representar os modelos de Dalton, Razuck e Guimarães (2014) e 
Razuck, Guimarães e Rotta (2011), os autores utilizaram uma bola de bilhar 
como o exemplo da figura 2. Os autores Freitas-Reis et al (2017) também 
representaram com uma bola de bilhar (semelhante a figura 2) e bola de isopor 
(semelhante à figura 3). Para exemplificar o modelo de Dalton, Machado 
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(2018) fez uso de uma bola de isopor, conforme a figura 3.

         Figura 2 - Modelo de Dalton         Figura 3 – Modelo de Dalton

Fonte: Razuk e Guimarães (2014); Guimarães (2012); Razuk, Guimarães e Rotta (2011).

Para representar o modelo do átomo de Rutherford na pesquisa de 
Melo (2013), os materiais utilizados foram: cartolina, cola, barbante colorido, 
tesoura, EVA (ver Figura 4). Já para as pesquisas de Razuck e Guimarães (2014); 
Guimarães (2012) e Razuck, Guimarães e Rotta (2011), os autores fizeram 
um protótipo utilizando arames em círculos compostos por miçangas (sendo 
que os arames representam os orbitais e as miçangas os elétrons) e bolas de 
isopor para simbolizarem o núcleo (de maneira que as bolas de isopor brancas 
significavam os nêutrons e as roxas com texturas diferenciadas os prótons), 
conforme visualizamos na figura 5. Os autores Freitas-Reis et al (2017) fizeram 
uso de bolas de isopor de vários tamanhos e arame, exemplificado na figura 6. 
Machado (2018) utilizou arame e bolas de isopor de diferentes tamanhos para 
representar seu protótipo assim como a figura 7.

         Figura 4 - Modelo de Rutherford   Figura 5 - Modelo de Rutherford

                           

Fonte: Melo (2013). Fonte: Razuk e Guimarães (2014); 
Guimarães (2012); Razuk, Guimarães e 

Rotta (2011).
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Figura 6 - Modelo de Rutherford               Figura 7 – Modelo de Rutherford

Fonte: Freitas-Reis et al (2017).                          Fonte: Machado (2013).

No caso do modelo Thomson, os autores Razuck e Guimarães (2014) 
fizeram dois protótipos. No primeiro utilizaram um balão inflável preenchido 
com amido de milho (representando a parte positiva) e miçangas palpáveis para 
demonstrar a parte negativa (ver figura 8). No segundo, executaram uma esfera 
de cimento (sendo a parte positiva) com pingos de parafina em seu exterior 
(para representar os elétrons), como mostra a figura 9. Melo (2013) representou 
este modelo utilizando cartolina e cola relevo para desenhar as circunferências 
e pontinhos em seu interior simbolizando os elétrons (ver figura 10). Para os 
autores Freitas-Reis et al (2017) executaram um modelo feito com uma bola de 
isopor rodeada com semiesferas feitas de massinha de modelar (ver figura 11). 
Já Machado (2018) utilizou uma bola grande de isopor (representando a parte 
positiva) recoberta por bolas de isopor pequenas, pintadas e espetadas com 
alfinetes para representar a parte negativa, de acordo com a figura 12.

Figura 8 - Modelo de Thomson                        Figura 9 - Modelo de Thomson

                                        
Fonte: Razuk e Guimarães (2014), 

Guimarães (2012); Razuk, Guimarães e 
Rotta (2011).

Fonte: Razuk e Guimarães (2014), 
Guimarães (2012); Razuk, Guimarães e 

Rotta (2011).
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Figura 10 - Modelo de Thomson                 Figura 11 - Modelo de Thomson

Fonte: Melo (2013).                                     Fonte: Freitas-Reis et al (2017).

Figura 12 - Modelo de Thomson

Fonte: Machado (2018).

Para o modelo de Bohr, Razuck e Guimarães (2014); Guimarães (2012) 
e Razuck, Guimarães e Rotta (2011) manipularam bandas pintadas de bolas 
de isopor ocas e sobrepostas representando as camadas de energia, conforme a 
figura 13. Já Machado (2018) utilizou um modelo semelhante ao de Rutherford, 
necessitando também, de arame e bolinhas de isopor de tamanhos variados, de 
acordo com a figura 14.
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Figura 13 - Modelo de Bohr                             Figura 14 - Modelo de Bohr

Em síntese, as produções científicas demonstraram as possibilidades 
de representações dos modelos atômicos sem a exclusividade da representação 
visual, quer seja por meio de imagem ou desenho. Para tanto, exploraram o 
uso de materiais manipuláveis (com texturas e legendas) para ilustrarem os 
conteúdos estudados na disciplina de Química Geral.

5 Considerações finais

 A proposta deste artigo foi de caracterizar materiais didáticos adaptados 
em uma aula de Química tendo em vista o ensino de Modelos Atômicos para 
alunos cegos. 

Para tanto, a revisão sistemática possibilitou caracterizar sete pesquisas 
que contemplaram adaptações envolvendo modelos do átomo de Dalton, o 
Modelo de Thomson, o Modelo de Rutherford e o Modelo de Bohr. 

Uma vez que a Química é a ciência que estuda a matéria, a qual é 
composta por átomos e as suas transformações, os modelos atômicos tornam-
se conceitos básicos e necessários para se compreender os demais conteúdos 
trabalhados durante a disciplina. Costumeiramente, tal temática é aplicada 
com o auxílio de imagens, vídeos e/ou mesmo documentários. A partir do uso 
desses recursos pedagógicos adaptados manipuláveis e de exploração tátil, os 
alunos cegos conseguem compreender os conteúdos de forma efetiva.

Quando se trata dessa temática, percebemos que os professores se 
baseiam na apresentação oral dos conceitos, apoiando-se na leitura dos livros 
didáticos. Tais estratégias não contemplam as necessidades de aprendizagem 

Fonte: Razuk e Guimarães (2014);  
Guimarães (2012), Razuk, Guimarães e 

Rotta (2011).

Fonte: Machado (2018).
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dos alunos cegos, já que, ao fazer uso da memorização do conteúdo, os mesmos 
não conseguem relacionar o conceito e, consequentemente, a construção do 
conhecimento torna-se insatisfatória. Portanto, o desenvolvimento de materiais 
acessíveis ao manuseio possibilita uma melhor compreensão dos alunos, até 
mesmo daqueles que não possuem deficiência visual, além de promover a 
inclusão, satisfazendo suas necessidades educacionais.
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APP BOOKS E A FORMAÇÃO DE LEITORES 
INFANTIS: UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO 

MULTIMODAL

João Paulo Silva Barbosa1

1 Considerações iniciais

Debatemos, no presente artigo, a prática escolar da leitura e a 
proposta de letramento multimodal a partir dos app books (app 

livros, livro-aplicativo, livro interativo, livro digital interativo), nos primeiros 
anos da educação básica. Direcionamos nosso trabalho para a obra literária 
Dragoberto2, de Alfredo Stahl. Adotamos como metodologia de análise os 
níveis perceptivo, estrutural e ideológico (SERAFINI, 2010, 2015), cujo escopo 
é orquestrar diversos tipos de letramento durante a realização da leitura de 
variados textos. Na primeira seção, tecemos algumas notas sobre o letramento 
multimodal e a sua importância para a leitura crítica na fase escolar. Na seção 
seguinte, descrevemos os app books, disponibilizando os principais aspectos 
de sua constituição. Posteriormente, apresentamos uma proposta de análise, 
levando em conta quatro cenas da obra em estudo (FIG. 2, 3, 4 e 5); ainda 
nesta seção sugerimos alguns modelos de questões a serem trabalhadas pelo 
professor em sala. Por último, declinamos as considerações finais. 

O nosso contexto social, altamente tecnológico, é também marcado pela 
precariedade de práticas leitoras e pela fragilidade do processo de formação do 
leitor. A pesquisa apresentada em Retratos da Leitura no Brasil (2016) aponta 
que superar a defasagem da leitura em nossa sociedade é um desafio grandioso. 
Tornou-se muito comum entre professores e pais de alunos a queixa de que 
o aluno/filho dedica um elevado número de horas às redes sociais (facebook, 
instagram, whatsapp, twitter), deixando de lado ou pelo menos dando pouca 
atenção à leitura literária, principalmente aos clássicos universais.

Frederico (2016), ao refletir sobre o leitor do futuro e sobre o futuro do 
leitor, assevera que não vivemos uma crise da leitura, mas da forma tradicional 

1 Mestre em Letras pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Especialista em Língua 
Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG). Graduado em 
Letras pela Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC). Professor de Língua Portuguesa 
da rede pública municipal de Ressaquinha, MG. E-mail: jjsig@hotmail.com

2 A divulgação da obra pode ser conferida no link: https://www.youtube.com/watch?v=R0Ac_
YDjg_QAcesso em: 28 ago. 2020.
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de se fazer leitura. As reflexões da autora nos apontam que a tecnologia digital, 
inevitavelmente, ocupa/ocupará um grande espaço na rotina de crianças, 
adolescentes e, até mesmo, de nós, adultos. Isso não significa, necessariamente, 
que a educação literária perdeu seu espaço e importância na escola e na formação 
dos leitores.

A despeito da relação entre crianças, leitura e livros — que é, na verdade, 
parte do nosso propósito neste capítulo —, Lajolo e Zilberman ([1984] 2007) 
afirmam que desde o século XVIII o mercado livreiro investiu vigorosamente 
em obras voltadas ao público infantil, basta considerar que nessa mesma época 
o Ocidente assistia a uma franca valorização da infância. A escola tornara-se, a 
partir daquele momento, uma importante instituição de disseminação de obras 
literárias para os pequenos leitores, visto que a culturalização da burguesia se 
dava via escolarização e incentivo ao hábito de leitura.

Lajolo e Zilberman (2017) ainda nos mostram que, entre os séculos XX 
e XXI, a escola passou a deparar-se com conceitos menos fixos da ideia de livro. 
O livro impresso, a partir desse período, deixa de ser a única mídia que atua 
como suporte dos textos. A tecnologia possibilitou o surgimento de dispositivos 
digitais (computador, tablet, iPad, iPhone, celular), de outros suportes (redes 
sociais, blogs, sites) e agregou à literatura uma expressiva variedade de recursos 
semióticos (imagem, som, cromatismo, movimento, gestos, iluminação), 
exigindo que a escola adotasse outras metodologias e repensasse, por exemplo, 
a centralidade da linguagem verbal. As reconfigurações do objeto livro vêm, 
então, solicitando uma nova concepção de leitor e uma abordagem diferenciada 
para o texto. Esse raciocínio possivelmente nos permite alinhavar os resultados 
do Relatório Retratos da Leitura no Brasil (2016) e o posicionamento de 
Frederico (2016) a respeito dos hábitos de leitura.

Hoje, o mercado capitaliza cada etapa da produção do livro, investindo 
em elementos que o tornam atraente aos olhos do público, uma vez que a 
vulgarização de uma obra também visa às vendas e aos lucros. Essa tendência, 
entre outros fatores, destronou o escritor de uma posição de destaque e acolheu 
novos segmentos como capistas, ilustradores, editores de texto, animadores, 
tradutores, revisores etc.

Não bastasse isso, ao chegarem ao mercado, os app books infantis 
revolucionaram mais uma vez a formatação do livro, pois, além de agregarem 
tecnologia digital ao objeto literário, concederam ao leitor uma posição 
de protagonismo na construção do tecido narrativo. A grande característica 
desse produto inovador é a interatividade, ou seja, o leitor, detendo um certo 
conhecimento de informática, participa do jogo textual. As crianças podem, 
por exemplo, mudar as imagens de lugar, pintar os desenhos, clicar em ícones 
que emitem sons, gravar sua própria versão da história, gravar a leitura de um 
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adulto, congelar ou avançar a cena. Os app books revigoram a experiência da 
leitura e modificam a fruição artística diante do texto.

Presumimos que a interatividade do livro-aplicativo transforma a relação 
pessoal entre o leitor e o livro e reivindica a problematização do conceito de 
letramento, tendo em vista os muitos modos semióticos que entram em cena. 
Ao firmar essa prévia discussão, definimos como tema do trabalho a ampliação 
do processo escolar de leitura e letramento a partir da difusão dos app books. 
Nosso objetivo é visualizar as direções da leitura a partir do letramento 
multimodal. Para tanto, é necessário a) identificar e descrever os modos 
semióticos predominantes no corpus; b) propor alguns modelos de questões 
pertinentes às aulas de leitura; c) compreender como o formato literário dos 
app books pode contribuir para o desenvolvimento das habilidades de leitura 
das crianças nos primeiros anos da educação formal.

O referencial teórico adotado contempla os princípios da Semiótica 
Social (HODGE; KRESS, 1988) e os seus desdobramentos, como a abordagem 
da multimodalidade (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001; KRESS, 2010), a 
Gramática do Design Visual (KRESS; VAN LEEUWEN [1996] 2006), as 
pesquisas sobre a música e o discurso musical (VAN LEEUWEN, 1998, 2012). 
Ao discorrer sobre o letramento, nos referenciamos em Rojo (2009) e Soares 
(2004); para tratar do letramento multimodal, adotamos as bases teóricas de 
Serafini (2010, 2015).

Como já esclarecemos na abertura do capítulo, Dragoberto direciona 
nossa discussão, mas, por uma questão de espaço, definimos como corpus 
apenas quatro cenas da obra, identificadas como FIGURAS 2, 3, 4 e 5. Ao 
manusear o corpus, procedemos de maneira bem semelhante a Frederico (2016) 
e estruturamos a metodologia em torno do modelo de análise multimodal 
proposto por Serafini (2010, 2015). Esse procedimento, pormenorizado na 
última seção, visa a efetuar práticas de letramento multimodal e a dinamizar, 
por conseguinte, as atividades de leitura escolar. 

2 As direções da leitura escolar: dos princípios da Semiótica Social ao 
letramento multimodal

A leitura escolar, fundamentada nos processos de alfabetização 
e letramento, é atravessada por discursos pedagógicos que marcam um 
posicionamento das políticas públicas brasileiras. Por conseguinte, ela tem sido 
tema frequente de cursos de formação continuada para professores nas últimas 
décadas dos anos 2000 (GESTAR II de Língua Portuguesa3, PNAIC4 etc.) e 

3 Programa Gestão da Aprendizagem Escolar II de Língua Portuguesa.
4 Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
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uma via de implementação do acervo literário escolar (PNLD Literário5). Apesar 
dos investimentos realizados, o ensino de leitura ofertado nas escolas brasileiras 
carece de algumas revisões, basta considerar o diagnóstico apresentado em 
Retratos da Leitura no Brasil (2016). Sugerimos, então, uma reavaliação da 
prática do letramento, tradicionalmente, centrado na linguagem verbal. 

Outros letramentos (visual, musical, digital etc.), e não menos 
importantes, se fazem presentes na formação do leitor ao longo de sua vida 
escolar e de suas atividades em sociedade. Por isso, defendemos, neste trabalho, 
a ampliação da leitura na educação básica, sob uma abordagem sistemática 
do letramento multimodal, porque o ato de ler não é apenas um exercício 
cognitivo, mas sobretudo uma “[...] atividade social, com ênfase na presença do 
outro” (LEFFA, 1999, p. 17). 

Enquanto atividade social, a leitura lida com cocriação de signos e 
produção de significados em variadas instâncias. O campo da Semiótica Social, 
nas bases de Hodge e Kress (1988), contribui para essa investigação, oferecendo-
nos como ferramenta o desdobramento teórico da multimodalidade. O 
significado, multimodal por natureza, deve ser investigado em múltiplas 
articulações (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001; KRESS, 2010). Em síntese, 
o estudo da comunicação humana (domínio em que incluímos a leitura) 
deve levar em conta e de forma sistemática os vários modos semióticos que se 
agrupam para formar o texto: escrita, imagem, som, cores, tipografia, gestos etc.

Ao perscrutar as muitas facetas da alfabetização e do letramento e as 
especificidades de cada um desses processos na prática pedagógica, Soares (2004) 
retoma, propositalmente, dois conceitos já muito marcados: alfabetização como 
aquisição da linguagem escrita e letramento como práticas sociais de leitura e 
escrita. No âmbito escolar, os desdobramentos de tais conceitos tomam como 
referência o modo semiótico verbal. Para a autora e também de acordo com 
os dados do Relatório de 2016, a leitura, norteada por esses dois parâmetros 
somente, não tem produzido resultados sólidos.

Soares (2004) advoga que o uso da expressão prática social para se referir 
ao letramento deve abranger práticas de leitura e escrita mais complexas em vez 
do simples exercício de ler e escrever amparado no sistema gráfico e fonológico. 
A problematização da autora nos coloca no limiar de algumas questões que 
merecem destaque. Enquanto prática social, o letramento deve garantir ao 
leitor um conjunto de habilidades que o permitam compreender e se posicionar, 
criticamente, diante dos textos que circulam na sua esfera cultural; um sujeito 
letrado, portanto, tem condições de experienciar a cidadania e de inserir-se 
no mundo social e profissional. Um sistema educacional eficaz deve garantir, 
minimamente, esse direito aos alunos.

5 Programa Nacional do Livro Didático (Literário).
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Notamos, entretanto, que as habilidades de leitura, apesar de todo um 
esforço do sistema educacional, não estão sendo consolidadas plenamente 
e relacionamos isso ao fato de que a escola continua tratando a escrita com 
proeminência no processo de letramento. A leitura ainda prioriza os exercícios 
de decodificação, reforçando um ponto tão combatido por Kress e van Leeuwen 
(2006) de que a tradição ocidental tende a supervalorizar a monomodalidade. 
Segundo Kress (2010), o advento da tecnologia digital expandiu os recursos 
semióticos utilizados pela comunicação humana, portanto os suportes de 
leitura vivem uma transição do papel para a tela; esse cenário exige leitores mais 
proficientes, que saibam ler para além das palavras.  

Rojo (2009, p.10), reconhecendo o valor da multimodalidade no 
processo pedagógico, expande um pouco mais o conceito de letramento: 
“[...] conjunto muito diversificado de práticas sociais situadas que envolvem 
sistemas de signos, como a escrita ou outras modalidades de linguagem, para 
gerar sentidos”. Essa definição acolhe outras tantas modalidades que, de fato, 
integram a comunicação e fazem da leitura uma ação mais versátil, que vai além 
da simples (de)codificação. A leitura, assim como propõe Leffa (1999), deve 
ser compreendida como uma prática de cidadania, através da qual os sujeitos, 
inseridos num contexto sócio-histórico e munidos de habilidades específicas, 
sejam capazes de lidar com informações diversas e ampliar a sua experiência de 
leitura dos textos e do mundo.

Diante do que acima expusemos, sintetizamos alguns pontos que, ao 
nosso ver, fragilizam as habilidades de leitura na educação básica: (I) as lições, em 
sua maioria, fixam-se em exercícios de conteúdo (identificar informações) e de 
decodificação; (II) as palavras, quase sempre, são o único objeto de investigação; 
(III) imagens, tipografia, cromatismo são tratados como recursos secundários, 
não recebendo, por isso, uma abordagem sistematizada. Sugerimos que o 
docente trate o texto como unidade de integração semiótica, examinando não 
somente as palavras, mas os outros modos de que aquele produto é constituído.

Num primeiro momento, parece bastante complicado trabalhar em sala 
de aula as categorias de imagens e de sons, bem como os padrões de cores e 
tipografia. As nomenclaturas e as metodologias são novas para a maioria dos 
professores, inclusive. Nesse sentido, Kress e van Leeuwen (2006) formalizam a 
Gramática do Design Visual (GDV), estruturando-a em três tipos de significados 
e apresentando um quadro de categorias que nos auxiliam analisar os elementos 
visuais. As categorias para análise do discurso musical são encontradas em van 
Leeuwen (1998, 2012). Foge do nosso escopo detalhar, no presente capítulo, 
essas teorias; fazemos, contudo, usos de seus subsídios no intuito de mostrar a 
viabilidade do letramento multimodal.

Serafini (2010, 2015), numa visada bastante parecida com a de Rojo 
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(2009), compreende que a produção de significados dos textos se orienta dentro 
de contextos sociais específicos. Esse processo, por ele chamado de letramento 
multimodal, relaciona linguagem verbal, imagens e design e tem como foco 
inicial os textos multimodais impressos.

Baseado nos tipos de significados da GDV, de Kress e van Leeuwen 
(2006), e no intuito de promover o letramento multimodal a partir de livros 
ilustrados impressos, Serafini (2010, 2015) lança um modelo de análise 
organizado em torno de três níveis: perceptivo, estrutural e ideológico. Esses 
níveis, descritos mais adiante, ao serem combinados, têm o objetivo 

[...] não apenas de tornar os leitores competentes nas diversas linguagens que 
formam o texto multimodal, mas promover uma leitura crítica das diversas 
modalidades e do texto multimodal como um todo [...] (FREDERICO, 2016, 
p. 110).

Apesar de o modelo do autor priorizar textos multimodais impressos, 
podemos estendê-lo aos textos digitais. A seguir, apresentamos o livro digital 
interativo e a sua importância para o letramento multimodal.

3 App book: um novo formato de expressão literária para crianças

A literatura digital para crianças surgiu nos anos 1990, mas pouco 
inovava em relação ao livro impresso. Vigorava, então, a tecnologia do CD-
ROM, no entanto a acessibilidade do dispositivo impunha muitos obstáculos 
ao público infantil, entre eles: manuseio do mouse e do teclado, peso da 
máquina, formatação dos programas. Nos anos 2000, a tecnologia touch screen, 
presente na maioria dos dispositivos móveis, melhorou consideravelmente a 
portabilidade e o acesso do pequeno leitor (AL-YAQOUT, 2011). Nesse cenário 
contemporâneo, surge o livro infantil interativo que, nas palavras de Frederico 
(2016, p. 105), é definido como “[...] um novo formato de expressão literária 
voltada ao público infantil que expande as narrativas verbo-visuais características 
do livro impresso ao incorporar sons, movimentos e interatividade”.

O livro-aplicativo é software que pode ser baixado em dispositivos 
sensíveis ao toque (iPhone, iPad, tablet) e que conta com recursos multimídia 
(narração, efeitos de áudio, animação, entre outros). Esses softwares são 
adquiridos em editoras e lojas virtuais (App Store, Google Play); logo não estão 
disponibilizados de forma gratuita. Os custos do software e dos dispositivos, 
ao nosso ver, ainda são um entrave, uma vez que as escolas e as bibliotecas 
públicas brasileiras, assim como uma grande parte da população de estudantes, 
não têm amplo acesso a eles. Independente dessa questão, vemos o livro digital 
interativo como um valioso instrumento de incentivo à leitura e a uma prática 
mais efetiva de letramento.

Os app books são um fenômeno relativamente novo e, segundo Kirchof 
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(2016), já existem iniciativas que estimulam produções nesse âmbito. A Feira 
do Livro Infantil de Bolonha lançou em 2012 o Prêmio Digital Ragazzi no 
intuito de premiar a criação de aplicativos digitais para crianças. Em 2014, foi 
lançado o Bologna Digital, também com a finalidade de incentivar e premiar a 
produção de aplicativos digitais de qualidade. No Brasil, durante o 57º Prêmio 
Jabuti, foi anunciado o Livro Infantil Digital enquanto categoria experimental.

Dragoberto relata a história de um dragão especial que adora melancia e 
prefere imaginar aventuras a comer churrasco e destruir aldeias. Aborrecido com 
a proibição de comer seu prato predileto, caso contrário provocaria incêndios, o 
protagonista usa sua imaginação para embarcar em uma aventura à procura de 
melancias sem sementes. A seguir, dispomos o menu da obra:

FIG. 1: Menu de Dragoberto

Disponível em: https://vimeo.com/241381643

Conforme se nota, o menu é bastante semelhante ao de outros sítios 
acessados por crianças/leitores (TV, videogame, celulares etc.), podendo 
o usuário do aplicativo iniciar a narrativa ou acessar outras ferramentas e 
serviços a qualquer momento. Conjecturamos também que o app se destina 
principalmente a crianças não alfabetizadas, pois, na tela, predominam imagens 
e ícones, garantindo, por exemplo, maior autonomia em relação à orientação 
de adultos.

A disposição dos ícones, na tela, mostra-se como um relevante fator para 
a construção de significados. Os ícones de serviços são apresentados de forma 
linear, sendo o primeiro direcionado ao comando iniciar. Reforçamos, então, 
que os elementos imagéticos criam familiaridade com os pequenos usuários 
do aplicativo de leitura, possibilitando-lhes um amplo acesso e manuseio do 
material. A história pode ser acompanhada em reprodução automática (com 
narração) ou apenas por ilustração animada (sem narração). Ao percorrer todas 
as opções do menu, o leitor pode finalmente iniciar a leitura do app book.

Lançado pela editora brasileira E-stilingue e disponível para o sistema 
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operacional iOS, Dragoberto conta com uma criação artística conjunta, 
envolvendo autor, ilustrador, animador, programador, narrador e sonorizador. 
O livro contém 48 cenas distribuídas em 14 páginas e está disponível em três 
línguas diferentes: português, inglês e espanhol. A editora recomenda a obra 
para crianças a partir de quatro anos. A interatividade é sinalizada por setas 
e oferece ao leitor a possibilidade de ajudar o dragão a voar e a perseguir as 
borboletas; colorir; ajudar o dragão a desviar de raios da tempestade; gravar 
sua própria versão da história ou solicitar que um adulto o faça; acompanhar a 
história sem narração; ler/ouvir o texto verbal com/sem trilha sonora; ler/ouvir 
a narração em diferentes idiomas.

4 Letramento multimodal: metodologia, análise do corpus e sugestão 
de atividades

Serafini (2010, 2015) apresenta um modelo de análise com vistas a 
desenvolver o letramento multimodal, contemplando três níveis: perceptivo, 
estrutural e ideológico. O nível perceptivo contempla informações mais 
explícitas, facilmente percebidas no primeiro contato com o texto. Nessa etapa, 
identificamos e nomeamos elementos. O nível estrutural, por sua vez, abarca a 
constituição (categorias) dos modos semióticos presentes no texto. Nesse nível, 
priorizam-se as relações intermodais. Já o nível ideológico se dedica a aspectos 
mais fluidos e não tão facilmente percebidos como informações culturais, 
relações de poder e de gênero. O nível ideológico contempla o contexto 
sociocultural em que os textos são produzidos e lidos.

Apresentamos, abaixo, quatro cenas de Dragoberto. Nossa ação consiste 
em descrever os principais modos semióticos, relacionando-os à produção de 
significados. Subsequentemente, propomos algumas questões, envolvendo os 
níveis de letramento lançados por Serafini (2010, 2015). Essas questões podem 
ser trabalhadas nas aulas de leitura, através da mediação do professor, com o 
objetivo de refinar a formação leitora dos estudantes.

FIG.2: Dragoberto sobrevoando o rochedo        FIG.3: Dragoberto cuspindo sementes



  135
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

FIG. 4: Dragoberto experimentando melancia            FIG. 5: Dragoberto atingido por um raio

Imagens disponíveis em: https://www.behance.net/gallery/6123571/Dragoberto

Segundo a lenda, dragões eram lagartos predadores, voadores e cuspiam 
fogo e, em razão disso, em todas as cenas, percebemos que Dragoberto mantém-
se em permanente voo, não só porque tem as asas erguidas, mas porque é forte 
no cenário a presença de elementos que remetem à altura (nuvens, picos de 
montanhas, raios, gotículas de chuva). Na FIG. 2, inclusive, o personagem 
aparece bem diminuto em relação ao cenário, sugerindo estar voando bem alto.

Nas FIG. 3 e 4, o dragãozinho reforça seu gosto por melancias, um 
comportamento atípico, se considerarmos os hábitos dos lagartos. Melancias 
possuem muitas sementes e, ao cuspi-las, o personagem também soltava fogo, 
queimando o que havia ao redor. Seu desejo era encontrar frutas sem caroço 
para que evitasse chamuscar o seu entorno. Na FIG. 3, um adulto mostra ao 
protagonista as consequências de cuspir sementes; na FIG.4, ele come a fruta 
em desobediência. Ao longo do texto, os leitores podem ajudar Dragoberto a 
encontrar as frutas sem semente, seja clicando em setas, seja arrastando ícones.

Na FIG. 5, Dragoberto foi eletrocutado, risco que corria por voar perto 
das nuvens e, consequentemente, das tempestades. Os usuários podem ajudar o 
personagem a escapar dos raios, reposicionando-o na tela e desviando os raios. 
Prevalecem nas cenas 3, 4 e 5 tons escuros remetendo ao entardecer e à noite. 
Ainda de acordo com o senso comum havia uma rivalidade entre esses animais 
e a humanidade, por isso eles saíam à noite no intuito de permanecerem 
ocultos. A interatividade do leitor pode, inclusive, rever o valor da amizade 
entre humanos e animais.

A trilha sonora, basicamente marcada por notas simples e constantes, 
não se faz muito complexa. A música instrumental acompanha as aventuras 
de Dragoberto, tornando-se mais alta e rígida nos momentos em que ele se 
encontra em apuros. Van Leeuwen (1998, 2012), ao teorizar o discurso musical, 
assevera que os significados musicais se constroem no plano social, revelando, 
assim, informações de uma dada cultura.
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Realizada essa sucinta análise, apresentamos um quadro de atividades 
afiliadas ao modelo de letramento multimodal em pauta. Como a obra se 
direciona a crianças não alfabetizadas ou semialfabetizadas, o professor pode 
trabalhá-las oralmente sob a forma de discussão coletiva.

Quadro 1. Sugestão de atividades numa perspectiva de letramento multimodal

N
ív

el
 P

er
ce

pt
iv

o

Quem é o personagem principal e como ele se locomove?
Nas cenas, o protagonista ocupa os espaços centrais ou periféricos?
Em qual período do dia se passa a maior parte dos episódios?
Que elemento das imagens comprova que boa parte da história se passa à 
noite? 
Qual a fruta preferida de Dragoberto?
Qual o empecilho de comer melancias?
Normalmente o que os dragões comem?
Por que Dragoberto era um dragão diferente?

N
ív

el
 E

st
ru

tu
ra

l O que indica que a maior parte dos voos de Dragoberto acontecia à noite?
Por que o personagem se preocupava em encontrar melancias sem semente?
Na FIG. 3, Dragoberto experimenta melancia na presença de um adulto. A 
que conclusão ele chega?
Na FIG. 4, Dragoberto demonstra obediência ou desobediência?
Por que, na cena 5, aparece o esqueleto do dragão?

N
ív

el
 Id

eo
ló

gi
co

Por que Dragoberto come melancia na presença de um adulto (FIG. 3)?
Por que Dragoberto come melancia na ausência de um adulto (FIG. 4)?
Por que não é conveniente se expor às tempestades?
Por que é importante o leitor ajudar o personagem a desviar dos raios?
Ao ajudar o dragão a vencer as dificuldades, que sentimentos o leitor 
desenvolve?
Qual a principal audiência desta história?
Qualquer criança da escola poderia ter acesso a essa história? Por quê?
As imagens e os sons são importantes para compreender o texto?

As atividades, há pouco sugeridas, podem ser ampliadas, modificadas 
ou substituídas. Num primeiro momento, elas nos parecem simples e soam 
distantes do referencial teórico que sustentou nossas reflexões, ao longo do 
capítulo. Frisamos, contudo, que o embasamento multimodal, levando-se em 
conta as muitas categorias e nomenclaturas, devem fazer parte do domínio 
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do professor e da estrutura de suas aulas de leitura. Dessa maneira, o docente 
possibilitará ao aluno um acesso mais diversificado aos variados recursos 
semióticos do texto, efetuando, assim, o letramento multimodal.

5 Considerações finais

Sabemos que uma parcela considerável de crianças recorre aos 
dispositivos digitais (TV, computador, celular, videogame, tablet, Ipad, Iphone) 
para executar as atividades de sua rotina diária (socializar, entreter-se, estudar). 
O texto, que tradicionalmente era associado apenas à mídia impressa, apresenta-
se, agora, em outros suportes, como redes sociais, canais de vídeos, sites, blogs. 
Os pequenos usuários, cada vez mais envolvidos com o universo da tecnologia, 
lançam mão de diversas habilidades digitais, muitas delas complexas, para 
cumprir seus objetivos, experienciando, intuitivamente, diversos letramentos. 
A prática da sala de aula, até onde conhecemos, explora minimamente essas 
habilidades nas lições de leitura.

A discussão que propusemos neste trabalho não tem a pretensão de 
relegar o papel da escrita nem de desvalorizar o importante trabalho de leitura 
executado pelos professores. Nossa intenção é contribuir com o fomento de 
pesquisas no campo dos múltiplos letramentos, além de oferecer novos olhares 
para um ponto ainda vulnerável no ensino brasileiro: leitura e interpretação de 
textos. Apesar de não ser inaugural, nossa pesquisa traz o diferencial de incentivar 
práticas de multiletramento a partir de app books, um novo formato de 
expressão literária crescente no mercado nacional. Realizar um trabalho a partir 
dessa perspectiva pode contribuir com práticas mais efetivas de leitura e com a 
existência de leitores mais hábeis. Investigar o impacto do multiletramento nas 
aulas de leitura, sob esse viés, pode também sensibilizar a comunidade escolar 
no sentido de promover a inclusão digital e social e preparar os alunos para a 
vivência comunicativa numa sociedade multiletrada.

Em momento algum, pretendemos trazer soluções rápidas e encerradas 
para os problemas no entorno do multiletramento e da precariedade do hábito 
de ler. Temos consciência de que este tema é muito profundo e enfrenta 
questões sociais delicadas, como a desigualdade econômica, a infraestrutura das 
escolas, a qualidade da formação dos professores. O que almejamos foi discutir 
metodologicamente, problematizar e oferecer nova(s) perspectiva(s) para as 
aulas de leitura nos primeiros anos da Educação Básica.

A interatividade dos app books, sem dúvidas, traz um grande apoio 
à leitura, pois desperta o interesse da criança, abrindo um espaço para a 
experiência lúdica, para a vivência da subjetividade. Dessa forma, o livro 
digital interativo consagra-se um objeto cultural de grande impacto na vida 
dos sujeitos, dinamizando e inovando a leitura. Não basta, no entanto, ter em 



138
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

mãos um material didático inovador, se o método não explorar a variedade de 
recursos semióticos, limitando a produção de significados. Rever a concepção 
tradicional de letramento sob o auxílio da multimodalidade é um importante 
passo para inserir efetivamente o leitor numa cultura multiletrada.
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O PROFESSOR NO BRASIL: PANORAMA 
HISTÓRICO DE DESAFIOS

Núbia Martins Gonzaga1

1 Introdução

A educação pode ser compreendida como uma prática social universal 
cujos objetivos formativos implicam em conservar e ampliar a cultura 

de determinada sociedade, por meio da interação entre as diferentes gerações. 
É dentro desse sentido mais geral de educação como processo socializador e 
humanizador que está a escolarização, prática educativa formal realizada em 
instituições de ensino por educadores profissionais.

Dessa forma, ao se problematizar os desafios do professor no Brasil ao 
longo do tempo, implica, nesse contexto, retomar as raízes da docência na 
trajetória de se constituir profissão e considerar a escola como espaço legítimo 
da sociedade moderna para realizar o processo formal de ensino. Na escola, se 
articula a relação entre o homem e o conhecimento, mas também por meio de 
sua publicização constituiu-se instrumento para estabelecer uma coesão social 
na afirmação de ideais e princípios burgueses. (LOPES, 1982)

Embora a educação formal tenha sido experenciada já desde a 
Antiguidade por gregos e romanos, sua publicização acontece na Modernidade 
(LOPES, 1982), que por sua vez pode ser compreendida por um processo em 
constituição a partir de meados do século XV aos dias de hoje. 

São características da Modernidade: a secularização com a legitimação 
do pensamento racional em detrimento do pensamento religioso como 
viés explicativo, a ascensão da burguesia como classe social dominante e 
consequentemente a difusão de seus ideais voltados para acumulação de capital 
e a concretização do sistema do capital como modo de produção de mercadorias, 
agregado a isso, um modo de conceber vida, efetuado na moderna invenção do 
indivíduo (BERMAN, 1986; GAY, 1988).

Na efervescência dessas transformações Cambi (1999) caracteriza a 
pedagogia moderna desde seu início no século XV até a contemporaneidade, 
destacando-se a laicização e o racionalismo pedagógico como frutos das 
mudanças nos âmbitos epistemológicos e científicos em decorrência da 

1  Mestre em Educação (UFG), Psicopedagoga, Especialista em Educação Especial e Altas Habilidades/ 
Superdotação, Professora da Educação Básica na Rede Municipal de Educação de Goiânia, 
e-mail: prof.msnubia@gmail.com
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substituição da fé pela razão como princípio explicativo da vida e do mundo.
Posteriormente no século XVIII, o movimento histórico instaurado com 

a Revolução Francesa (1789) exigiu a ampliação da escolarização com objetivo 
de na escola ensinar a compreensão da Constituição. Se a Constituição é para 
todos, a escola também precisa ser. 

Com a Revolução Industrial a partir de meados do século XIX, vai 
se redefinir a função da escola como nítida aproximação e preparação para 
o mercado de trabalho. As transformações no mundo do trabalho criam as 
condições sobre as quais as relações de ensino formal se processam na sociedade 
contemporânea. 

A relação entre trabalho e formação suscita questionamentos acerca dos 
objetivos da educação encontrados, segundo Cambi (1999) está presente nos 
trabalhos sociológicos diversos sobre a sociedade encontrados, tais como Marx, 
Comte e Weber. 

Diferentes concepções acerca de formação de professores são encontradas 
na literatura contemporânea, sendo possível perceber, ainda que sutilmente, o 
posicionamento dos autores acerca da relação entre trabalho e formação. Desde 
a década de 1980, o foco das teorias pedagógicas volta-se para a relação de 
alunos e professores com o conhecimento. 

Nesse sentido é atual a reflexão sobre a trajetória da pedagogia moderna 
desde o século XV aos dias de hoje no referente à caracterização do professor e 
de sua formação no Brasil, bem como nos desafios que historicamente enfrentou 
até o presente cenário pandêmico.

2 Fé e ciência: desafios dos professores da colônia

No século XV as transformações da sociedade colocavam o domínio da 
Igreja Católica em xeque. Por um lado, perdia terreno conforme as expedições 
avançavam para territórios desconhecidos e se conheciam culturas e outras 
formas de pensamento. Por outro lado, à medida que a mudança religiosa do 
protestantismo conclamava as pessoas a ler por si mesmas os textos sagrados da 
Bíblia, eram incentivadas a refletir e, com isso, mudar de pensamento. 

A sociedade criava um movimento cultural de acesso à leitura, de 
alfabetização e ampliação dos estudos. A escola surge como resposta da 
necessidade de ler a Bíblia, que já estava sendo impressa. 

Foi preciso por parte da Igreja Católica uma reação à altura das 
reivindicações da época. Por isso elaborou um movimento de Contra-
Reforma, que teve como uma de suas ações de oposição ao protestantismo 
o estabelecimento de colégios católicos, especialmente aqueles fundados pela 
Companhia de Jesus. 
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Segundo Cambi (1999):
Para tal fim, a Igreja se dispõe a preparar instituições específicas e práticas ético-
religiosas aptas a organizar a vida de todo cristão, sobretudo na sua fase juvenil 
(....). Para tornar mais incisiva essa obra de formação, são preparadas normas 
rigorosas que agem sobre as consciências e os comportamentos, sobretudo dos 
jovens, dispondo-os à obediência e à submissão à autoridade (CAMBI, 1999, 
p. 256-257).

As primeiras instituições de ensino formal no Brasil foram instaladas aqui 
pela Companhia de Jesus, cuja atuação inicial foi de 1549 a 1759. O projeto 
educacional desenvolvido pelos jesuítas não foi elaborado para o contexto da 
colônia portuguesa no Brasil, mas foi transplantado o modelo católico-europeu 
com um método focado em repetições, disputas, composições e declamações 
(COMPANHIA DE JESUS, s/d).

A Companhia de Jesus foi criada no século XVI e desempenhou notável 
função missionária e educacional dentro do catolicismo. O Ratio Studiorium 
consiste em um documento elaborado para sistematizar as ações educativas dos 
colégios jesuítas, que eram ligados aos seminários, com ênfase na formação 
masculina de jovens em metrópoles e colônias europeias. A primeira versão é 
de 1551, com revisão em s/d pelo Pe. Leonel Franca, contudo o documento 
impressiona quando lido nos dias de hoje por conter muitas semelhanças com 
as escolas brasileiras na atualidade.

Quando a missão se instalou no Brasil, dentre os jesuítas haviam os 
padres-mestres que eram os professores desse período. O professor era do sexo 
masculino, formado pela Companhia de Jesus, tendo concluído seus estudos 
avançados preferencialmente nos colégios europeus da Companhia. 

No contexto da colonização, a educação era ofertada como catequese e 
instrução para os povos indígenas, e para a elite colonial era oferecida conforme 
os padrões estabelecidos no Ratio Studiorum. Nos colégios jesuíticos, o trabalho 
pedagógico era voltado para rapazes oriundos das famílias mais nobres da 
colônia, com acréscimo de alguns alunos denominados “humildes”, cujas 
famílias não podiam custear os estudos.

Concebia-se o professor como um transmissor dos conteúdos. Do seu 
trabalho, era recomendado manter a metodologia de um ensino tradicional 
já aprovada e tradicionalmente empregada, mantendo-se sempre zelosos das 
doutrinas da Companhia, sem novidades em suas metodologias de ensino, 
procurando conservar o silêncio e a disciplina nas salas de aula. (COMPANHIA 
DE JESUS, s/d)

O desafio que se colocava nesse período para os professores era tanto 
catequizar os indígenas facilitando a colonização portuguesa como escolarizar 
a elite, ensinando aos alunos na fé católica e transmitindo os conhecimentos 
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científicos aprovados em conformidade com o catolicismo, contribuindo para a 
formação dos rapazes das famílias nobres como legítimos representantes da Igreja 
e, assim, tentar conter a expansão do protestantismo e as dúvidas instigadas pelo 
avanço da ciência. Por isso, a ênfase em métodos de memorização e raciocínio 
contra o desenvolvimento de um pensamento crítico. (VEIGA, 1996)

Da formação do professor jesuíta o documento explica que é diferenciada 
desde a seleção realizada pelo reitor na escolha entre “os que em cada disciplina 
parecem mais competentes, os mais eruditos, aplicados e assíduos, os mais 
zelosos” (COMPANHIA DE JESUS, s/d, p. 1) e orienta a formação do professor 
dentro da Companhia de Jesus, podendo inclusive esse professor estudar nos 
colégios europeus caso demonstrasse aptidão em prosseguir os estudos. 

Os jesuítas permaneceram trabalhando no Brasil até 1759. Nesse 
período, perceberam o crescimento da colônia como importante exponencial 
econômico, político e ideológico, adquiriam terras no Brasil e defendiam a 
autonomia da colônia, contexto que resultou na expulsão da Companhia da 
colônia durante a Reforma Pombalina. As bases educacionais da Companhia de 
Jesus vão permear a estrutura de ensino brasileira de forma marcante por muito 
tempo, por exemplo a laicização do ensino só veio com a Constituição Federal 
de 1988, de forma que a desconstrução de muitos aspectos se dá até hoje.

3  O professor da nova escola: ação para o progresso

Após a atuação dos jesuítas, “[...] não ocorreram no país grandes 
movimentos pedagógicos, como são poucas as mudanças sofridas pela sociedade 
colonial e durante o Império e a República”. (VEIGA, 1996, p. 27) Dentre 
as transformações estabelecidas na Reforma Pombalina, houve a admissão de 
professores leigos para ministrar as “aulas-régias”, o que representou segundo 
Veiga (1996) um retrocesso pedagógico.

A vinda da família real para o Brasil em 1808 traz uma nova significação 
para a educação, pois “tornou-se necessária a organização de um sistema de 
ensino para atender a demanda educacional da aristocracia portuguesa e 
preparar quadros para as novas ocupações técnico-burocráticas” (PAIVA, 1985, 
p.61). Nesse período é que se iniciam os cursos superiores das áreas de medicina, 
engenharia, agricultura, belas artes, academias militares e outros cursos com 
caráter utilitário.

A transição do Império para a República em 1889 não representou por 
si só uma modificação do sistema de ensino. A prioridade foi a educação das 
elites, o que proporcionou um quadro de altos índices de analfabetismo até a 
primeira década do século XIX. 

A luta pelo fim do analfabetismo, segundo Paiva (1985) está associada 
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ao contexto do pós-guerra, em que se passou a responsabilizar a decadência do 
ensino pelos problemas do país. “Essa luta se transforma no decorrer dos anos 
20, quando aparecem os primeiros “profissionais da educação”, introduzindo 
as ideias da escola renovada e estimulando as preocupações com a qualidade do 
ensino.” (p. 89)

Assim, Anísio Teixeira (1968) afirma que no século XIX  “a escola 
era, na época, a maior e mais clara conquista social” (p. 53) pois respondia 
a uma reivindicação social de uma educação obrigatória, gratuita e universal, 
ministrada pelo Estado.

A escola que segundo Anísio Teixeira (1968) “era uma formalidade, 
que até se pode dispensar” (p. 57, grifos do autor) vai aos poucos se converter 
em uma necessidade. No princípio da república as escolas não prezavam por 
qualidade e eram insuficientes. 

Entre as décadas de 1920 e 1930 começa, segundo Teixeira (1968) a 
amadurecer a consciência política da nação juntamente com a reivindicação 
do voto secreto e livre, o que não se daria sem que a educação do povo. O voto 
livre e secreto marca no Brasil o começo da educação como uma necessidade.

Nagle (2001) diz que nesse período houve grande entusiasmo pela 
escolarização e um otimismo pedagógico que atribuíram crescente importância 
à educação. Sobre os professores e a docência, ele ressalta:

Nesse momento, a escolarização era tratada por homens públicos e intelectuais 
que, ao mesmo tempo eram “educadores”, num tempo em que os assuntos 
educacionais não constituíam, ainda, uma atividade suficiententemente 
profissionalizada. Apenas na década final da Primeira República a situação vai 
ser alterada, com o aparecimento do “técnico” em escolarização, a nova categoria 
profissional; este é que vai daí por diante tratar, com quase exclusividade, dos 
assuntos educacionais. (p. 136).

O movimento de renovação conhecido como Escola Nova tem como 
marco o Manifesto dos Pioneiros da Educação (1932), redigido por Fernando 
Azevedo (1894-1974) e assinado por importantes intelectuais da época. 
Corroborava-se com a ideia de reformar a educação brasileira. As principais 
reivindicações do movimento eram por uma escola pública, laica, gratuita e 
universal. 

O clima revolucionário dos anos 1930 trouxe, segundo Paiva (1985) um 
novo entusiasmo pela educação, com campanhas de alfabetização e o crescimento 
da educação como área técnica. Com as ideias renovadas do escolanovismo, 
o aluno passou a ser considerado em seu processo de aprendizagem, sendo 
importante o momento de ver e fazer, não apenas a memorização tão valorizada 
pelo ensino tradicional dos jesuítas. 

Porém, saber ler e escrever era ainda um diferencial no Brasil, de forma 
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que quem dominava alguns conteúdos poderia repassá-los com a autoridade 
docente. Assim, tanto para o ensino propedêutico como para o ensino 
profissionalizante, não se exigia formação específica do professor. Os cursos 
profissionalizantes ofertados na rede pública poderiam ser ministrados por 
professores leigos, ou seja, pessoas com alguma prática naquela área técnica 
(secretariado, contabilidade etc.) mas sem uma certificação docente específica.

Pode-se delinear com base nas leituras de Paiva (1985), Nagle (2001) 
e Teixeira (1968) que o ensino primário era ocupado pelas professoras 
normalistas, o ensino secundário era ministrado tanto por professores leigos 
como por professores acadêmicos formados nas primeiras Faculdades de 
Filosofia, Ciências e Letras, e o ensino superior era ministrado por professores 
com competência acadêmica como especialista e pesquisador.

Já “entre os anos 1931 e 1932 efetivou-se a Reforma Francisco Campos. 
Organiza-se o ensino comercial, adota-se o regime universitário para o ensino 
superior, bem como organiza-se a primeira universidade brasileira.” (VEIGA, 
1996, p. 29) Assim, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo inicia a formação de professores licenciados para o ensino secundário.

O professor nesse contexto tem um perfil técnico e é desafiado a 
desenvolver no aluno a capacidade de observação e reflexão, a partir do seu 
contexto, do ambiente, de excursões, experimentos e outros recursos, sendo a 
observação o caminho para o aprendizado. Intencionava-se que o aluno com 
essas potencialidades seria capaz de interferir e promover transformações sociais. 

Segundo Nagle (2001) acreditava-se que por meio da escolarização o 
povo instruído poderia se opor às oligarquias e constituir uma sociedade política 
mais forte. Na escola, buscava-se um currículo de qualidade com metodologias 
que superassem as repetições em uso desde o período jesuítico.

Contudo, na relação hegemônica no interior da educação, o movimento 
escolanovista não atingiu a educação popular com um movimento amplo, mas 
localizado na dimensão técnica da educação, sendo essa para Nagle (2001) 
“uma das mais profundas transformações que se processam no domínio da 
escolarização” (p. 335). 

Do ponto de vista econômico, o escolanovismo foi propulsor do 
liberalismo, associando-se nitidamente ao momento de desenvolvimento 
capitalista no Brasil e as ideias progressistas de Getúlio Vargas. O mundo vivia 
um momento de crescimento industrial pós I Guerra Mundial (1914-1918) 
e para o Brasil era um momento incipiente de industrialização com Getúlio 
Vargas no poder entre 1930-1945 revestido do ideário de modernização no 
país, por isso foi um período em que cresceu o ensino profissionalizante.

Após a ditadura Vargas, no final da década de 1950 e década de 1960 
surgem importantes movimentos de educação populares, como o Movimento 
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de Educação de Base (MEB), o Centro Popular de Cultura (CPC), o Movimento 
de Cultura Popular (MCP), o Sistema Paulo Freire e outros, cujo fôlego será 
minado a partir do Golpe Militar de 1964, nos quais atuavam desde professores 
certificados a diversos voluntários. 

A partir da década de 1950, por meio de uma lei federal os cursos 
médios, dentre eles o curso normal, passaram a dar acesso ao ensino superior, 
o que segundo Teixeira (1968) contribuiu para descaracterizar o curso normal 
como curso vocacional de habilitação para o magistério primário, pois foram 
integrados ao sistema de educação secundária. Por sua vez, as Faculdades de 
Filosofia apresentavam dificuldades em formar ao mesmo tempo os professores, 
os especialistas e pesquisadores das diversas disciplinas, o que levou à opção pela 
formação acadêmica do especialista e pesquisador em detrimento da formação 
docente.

4 O professor no período militar e a educação como via de resistência

Durante a Ditadura Militar (1964-1985), ocorre a Reforma Universitária 
em 1968 que fragmenta as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras criando 
as Faculdades ou Centros de Educação com oferta dos cursos de Pedagogia e 
licenciaturas, além da abertura de cursos de Normal Superior nos Institutos de 
Educação Superior para formação de professores (GERMANO, 1993).

A Reforma Universitária de 1968 seguiu padrões norte-americanos 
trazidos pela United States Agency International for Development (USAID) 
para reorientar e aglutinar faculdades em universidades, relacionando os 
cursos com o mercado de trabalho, e alterar sua organização com objetivo de 
desmobilizar os estudantes.

Em seguida, ocorreu a reforma do 1º e 2º graus, não por pressões 
populares, mas para regular o mercado de trabalho. A lei 5.692/71 estendeu 
a obrigatoriedade da educação básica até o ginásio e generalizou o ensino 
profissionalizante para o 2º grau ou em nível médio. Conforme o sistema escolar 
se expandia, os empregadores exigiam maior qualificação, mesmo que as tarefas 
não tivessem se tornado mais complexas. “Nesse sentido, a ampliação dos anos 
de escolarização visa, entre outras coisas, absorver temporariamente a força de 
trabalho “supérflua”, contribuindo, dessa forma, para regular o mercado de 
trabalho” (GERMANO, 1993, p. 165).

Durante o período da ditadura militar, esperava-se dos professores que 
agissem como defensores da ditadura e contivessem a subversidade dos alunos, 
em todos os níveis de escolaridade. Havia constante

[...] repressão a professores “indesejáveis” ao Regime através do controle 
político e ideológico do ensino, visando à eliminação do exercício da crítica 
social e política, para obter a adesão de seguimentos sociais cada vez mais 
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amplos para o seu projeto de dominação. A atuação do Estado na área da 
educação — coerente com a ideologia da segurança nacional — reveste-se 
assim de um anticomunismo exacerbado, de um anti-intelectualismo que 
conduzia à misiologia, ou seja, à negação da razão e mesmo ao terrorismo 
cultural. (GERMANO, 1993, p. 105)

Segundo o autor, foi comum durante a ditadura a demissão de 
professores e reitores nas universidades, a nomeação de reitores pro tempore, 
invasão de universidades e faculdades, exílio, repressão, prisão, espancamento e 
perseguição a professores, estudantes e intelectuais.

Muitos intelectuais e professores constituíram quadros do Regime, 
ocupando funções administrativas e colaborando com o poder militar. 
Entretanto, o grande desafio que estava colocado aos professores nesse período 
era o de permanecer atuante na relação dos alunos com o saber e buscar pela 
educação vias de resistência ao regime militar.

5 Professor na atualidade: neoliberalismo, mundialização e ensino 
remoto

O fim do regime militar em 1985 resultou ao país uma crise sócio-
econômica uma vez que o regime militar não foi sensível aos graves problemas 
sociais do país. Coutinho (2006) afirma que durante a transição da ditadura à 
democracia, o próprio Estado que sempre foi dominado por interesses privados 
estava enfrentando uma crise, uma vez que não se constituiu pela ação das 
camadas populares. 

Os movimentos populares têm, assim, forte papel de reivindicação 
entre 1985 até a abertura política em 1889, quando a população procura do 
Estado a representação dos interesses populares em detrimento dos interesses 
hegemônicos.

Em 1988 foi promulgada a nova Constituição da República Federativa 
do Brasil (CF/88), que em seu artigo 205 estabelece a obrigatoriedade e 
universalidade da educação pública como direito de todos e dever do Estado. 

O Estado, por sua vez, “[...] assume, cada vez mais, a postura de um 
agente interessado em fazer “justiça social”, em diminuir as desigualdades”. 
(GERMANO, 1993, p. 251) Todavia, esses movimentos quase sempre 
atendidos de forma externa do Estado ao povo, aos poucos vão esmaecendo a 
partir dos anos 1990, quando há um profundo desencantamento do povo com 
a política e seus representantes.

A educação brasileira sofre transformações significativas no campo da 
legislação educacional, que de acordo com Neves (2005) procuram implantar 
um projeto de sociabilidade neoliberal por meio de políticas educacionais 
vinculadas às diretrizes do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco 



  149
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

Mundial para os países da periferia do capitalismo.
Se há poucas décadas anteriores era comum o professor sem certificação 

atuando nas escolas, a partir da LDBN/96, o professor agora deve ser um 
profissional preparado academicamente para o desempenho de sua função 
tendo uma formação organizada por currículos orientados por normatizações 
do Estado, o que contudo, vale lembrar, não isenta os cursos de formação de 
professores de expressarem interesses dominantes no campo econômico, como 
toda instituição da sociedade. 

As políticas educacionais a partir da década de 1990 têm, segundo Neves 
(2005) um caráter de democracia socialista “no sentido da inclusão mínima das 
massas excluídas, que vivem no país em condição subumanas” (p. 98), com 
práticas de um reformismo político típico do neoliberalismo de Terceira Via. 

Neste contexto neoliberal há um deslocamento da responsabilidade 
com a educação da sociedade política para a sociedade civil que implica um 
grande desafio dos professores na atualidade. Há um velamento das condições 
de trabalho, do acúmulo de exigências legais, da sobrecarga sobre o professor e, 
consequentemente, na pressão sobre o trabalho docente como maior responsável 
pelo sucesso ou insucesso do processo educativo dos alunos. 

Os mecanismos de controle burocrático e controle externo sobre o 
trabalho docente são implicações do projeto educativo do governo, expressos 
em metas por meio do Plano Nacional de Educação (PNE) que reflete os 
anseios de políticas mundializadas como as que foram acordadas na Declaração 
Mundial sobre Educação para Todos. 

Não foi a pandemia da Covid-19 que levou os professores a tirar do 
próprio bolso as ferramentas e recursos necessários ao trabalho, tampouco se 
iniciou agora a crise da educação. Darcy Ribeiro em 1977 em conferência 
intitulada “Sobre o óbvio”, já alertava: Em conseqüência, a crise educacional 
do Brasil da qual   tanto   se   fala, não   é   uma crise, é   um programa.  Um 
programa em curso, cujos frutos, amanhã, falarão por si mesmos.” (RIBEIRO, 
2019, p. 56).

O ensino remoto emergencialmente adotado e regulamentado pela 
Medida Provisória n.º 934/2020 (BRASIL, 2020) com opção de ser ou não 
online, em tempo real ou com aulas gravadas, encontrou um país despreparado. 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e o acesso à Internet ainda 
não estão democratizados, de forma que o ensino remoto tem agravado as 
desigualdades sociais e educacionais. Escolas e professores foram surpreendidos 
pela extensão e gravidade da pandemia, que interrompeu as aulas presenciais 
por um período extenso como forma de isolamento social em prevenção ao 
contágio pelo novo coronavirus.

Da escola é esperada continuamente uma amplitude curricular que 
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às vezes se distancia de conteúdos dos componentes curriculares conforme 
organizado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). São incorporados ao 
currículo valores culturais, morais, trânsito, prevenção de acidentes domésticos, 
educação para sexualidade, hábitos de higiene e outros assuntos deslocados das 
suas esferas próprias para o ambiente escolar. 

Do professor é esperado não apenas o sucesso estatístico dos alunos, mas 
um ideário social de formação para uma cidadania crítica, por mais contraditório 
que isso seja. E o ensino remoto coloca um anteparo, simbolicamente 
um ambiente virtual, mas que na realidade é uma barreira entre o aluno e 
o conhecimento, entre o professor e a mediação pedagógica. Não é possível 
esperar que a escola cumpra sua nobre e idealizada função de formar todos os 
cidadãos, se o ensino está sob condições tão adversas.

A demanda da escola pública constitui-se das classes populares e das 
“massas excluídas” (NEVES, 2005), com amplo acesso aos bens culturais 
mundializados veiculados pelos meios de comunicação de massa e com forte 
lastro da cultura política assistencialista.

O Estado visto como o provedor das necessidades básicas dos cidadãos 
de baixa renda e principal responsável por resolver a questão social é um 
paradigma que se instaurou abertamente no país a partir dos anos 2000 com 
o governo Lula, com programas como o Fome Zero, o Bolsa Família e Minha 
Casa, Minha Vida. 

Não obstante, o governo Bolsonaro criou o Auxílio Emergencial para 
tentar conter os impactos da inflação, queda do Produto Interno Bruto (PIB), 
déficits da economia e arrecadação de impostos, aumento do desemprego/
subemprego, redução salarial, falecimento dos provedores da família devido ao 
adoecimento pela Covid-19

Em meio ao caos, o projeto de crise da educação apregoa que a vida, 
a saúde e a economia são prioridades, mas a educação se torna acessório 
dispensável. Cumpra-se a carga horária computando atividades como os 
sistemas de ensino preferir. 

O professor é o agente que efetivará na escola presencialmente ou 
remotamente as ações pedagógicas, mas não se pode desconsiderar que a 
docência é exercida numa sociedade em que a profissão docente é desvalorizada, 
e para a qual as possibilidades de preparação são cada vez mais restritas. A 
formação, na sociedade assim organizada, não pode se efetivar distante das 
requisições do mercado de trabalho, relacionando-se claramente com o intento 
capitalista de cooptar todos os níveis da escolarização como preparação de mão-
de-obra. 

Nesse contexto, o professor no Brasil atualmente é um profissional que 
pode ser de ambos os sexos e mediante a lei deve ser qualificado academicamente 
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para a docência nas instituições educativas destinadas à sua formação para 
atuação em cada nível do ensino. Sua profissão já não é considerada uma carreira 
de prestígio como foi no início do século XX, estando hoje em desvalorização 
tanto de prestígio como de remuneração. 

Portanto, uma vez que a concepção de trabalho na sociedade capitalista diz 
respeito ao emprego de força de trabalho assalariada, é preciso considerar ainda 
os fatores de ordem sócio-econômica que permeiam a formação do professor e 
se refletem nas condições do trabalho docente. Os maiores prejudicados com 
a educação remota serão os filhos da classe trabalhadora, matriculados em 
sua maioria na escola pública e gratuita, para quem as alternativas durante a 
pandemia são restritas. 

6 Considerações finais

No Brasil ainda não se formou uma consciência social de valorização 
da cultura desvinculada de interesses econômicos. Percebe-se que a escola 
esteve desde o seu princípio associada a pensamentos estrangeiros (ora da 
colônia portuguesa, ora de agências internacionais como a USAID, ou ainda 
de organismos multilaterais como o Banco Mundial), e também vinculada a 
interesses hegemônicos. 

No primeiro momento, a educação brasileira voltou-se à formação da 
elite colonial, em seguida foi o próprio grupo da elite que iniciou a reivindicação 
da educação brasileira durante a Primeira República, sendo também o público 
alvo dessa escolarização. 

A partir da década de 1920, tivemos os reformadores buscando um 
projeto autêntico de educação pública de qualidade para todos, mas que se 
esvaziou após o golpe militar em 1964. 

O regime militar fez reformas que atenderam mais uma vez aos anseios 
da elite para a educação (e conformação) das massas com as reformas de 1968 
e 1971. Após a abertura política, temos uma nova Constituição (CF/88) que 
preconiza a publicidade e gratuidade do ensino, porém seguem-se políticas 
neoliberais para o país e para a educação, com orientações desvinculadas do 
contexto brasileiro, visando índices e metas globais a serem alcançadas pelo país 
conforme acordos internacionais.

Quanto à formação, nos dias atuais, o professor deve ser um profissional 
com certificação acadêmica para o exercício de sua profissão e encara o desafio 
de ensinar frente a exigências cada vez mais complexas em relação aos conteúdos 
que deve ensinar e as habilidades e competências que deve desenvolver nos 
alunos, além de ser visto pela sociedade como o maior responsável pelo sucesso 
ou insucesso estudantil. Além disso, o presente momento da pandemia da 
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Covid-19 tem suscitado a necessidade de conhecimento tecnológico em que 
os professores devem protagonizar videoaulas e verdadeiras maratonas de 
espetáculo para cumprir o currículo mínimo.

As raízes da profissionalização docente, por sua vez, demonstram que há 
uma desvalorização do professor que atua em todos os níveis de escolaridade. É 
certo que com a desvalorização do professor, muitos chegam a jornadas diárias 
de trabalho de dois ou três turnos, o que de fato interfere na qualidade do 
preparo das aulas e avaliação do processo de aprendizagem dos alunos. 

O trabalho remoto realizado pelos professores em âmbito domiciliar 
é ainda permeado pelos afazeres do cotidiano do lar, pelo estresse aumentado 
devido à situação de isolamento social e pelas dificuldades em manejar os ruídos 
alheios e aprender a usar as ferramentas tecnológicas ao mesmo tempo.

Na lógica do mercado pautada pelas ações mundializadas, o professor 
é visto, assim, como mero insumo porquanto consideram como qualidade da 
educação e eficiência docente o sucesso estatístico em número de matrículas, 
evasão e aprovação de alunos. Em muitos casos, o professor tem sido ainda 
responsabilizado por resgatar o aluno que não está participando das atividades 
virtuais programadas. 

Assim são tomadas, por exemplo, medidas legais como a não-reprovação 
de alunos que contribuem significativamente para a redução da evasão, mas 
ao mesmo tempo aprofundam as desigualdades sociais porquanto legitimam 
um aligeiramento da formação das camadas populares, com vistas à mera 
certificação e não a uma real aprendizagem. 

Por isso, é imperativo ao professor conhecer a legislação educacional 
bem como os movimentos legislativos em torno da educação, rejeitar a cultura 
de rápida certificação tão valorizada no mercado capitalista e que se instaurou 
nos professores brasileiros, a fim de buscar uma formação contínua de qualidade 
que o capacite a exercer sua profissão com criticidade e mobilizar-se como 
categoria pela desconstrução da desnecessidade da educação que se cristalizou 
no ideário brasileiro.
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MATERIAIS PARA UM ENSINO CRÍTICO DA 
LÍNGUA PORTUGUESA: ANÁLISE DE PORTAIS 

EDUCACIONAIS OFICIAIS1

Peterson Luiz Oliveira da Silva2

1 Introdução 

A concepção de “letramento”, na sociedade contemporânea, emerge 
a partir da “necessidade de reconhecer e nomear práticas sociais de 

leitura e de escrita mais avançadas e complexas que as práticas do ler e do escrever 
resultantes da aprendizagem do sistema de escrita” (SOARES, 2004, p. 6). Hoje, 
o ensino de português não pode ser dissociado das noções de letramentos, mas 
espera-se que isso não se dê em detrimento das especificidades dos processos 
de alfabetização. O desafio, portanto, é construir um cenário educacional que 
contemple pessoas adequadamente alfabetizadas e multiletradas, em inúmeras 
dimensões sociais e em aspectos culturais.

Nesse sentido, os Letramentos Críticos também são urgentes em nossa 
sociedade. Enquanto enquadramento crítico das práticas de letramento, os 
Letramentos Críticos configuram um movimento político de uso de linguagens 
e suas tecnologias a serviço de setores socialmente marginalizados (COSTA et 
al., 2020). A ausência de um trabalho pedagógico de ensino de português à luz 
dos Letramentos Críticos, destarte, pode ser relacionada a inúmeros problemas 
da sociedade atual, como a incapacidade de reconhecimento de fake news, 
a omissão frente às discriminações de múltiplas ordens (como o racismo, a 
xenofobia e o machismo) e à banalização de discursos de ódio, por exemplo.

Dentre as propostas atuais de educação temos os Recursos Educacionais 
Abertos (doravante REA), que são materiais de ensino, aprendizagem e/
ou investigação em quaisquer suportes (digitais ou outros), que se situem 
em domínio público ou que tenham sido divulgados com licença aberta 
segundo definição oficial da UNESCO3 (2012). Para que um recurso possa 
ser considerado de fato um REA, as licenças são fundamentais, pois são elas 

1  Trabalho apresentado como pré-requisito de conclusão de graduação em Licenciatura em Letras 
– Português e suas respectivas literaturas.

2 Graduado em Letras Licenciatura Plena em Língua Portuguesa pelo Centro Universitário 
Internacional (UNINTER), pós-graduando (especialização) em Metodologia de Ensino de 
Língua Portuguesa (UNINTER) e acadêmico do curso de Direito na Universidade Meridional 
(IMED). E-mail: professorpetersonlamper@gmail.com

3 Acrônimo de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

mailto:professorpetersonlamper@gmail.com
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que garantem o acesso, o uso, a adaptação e a redistribuição desse material de 
forma gratuita por parte de terceiros, mediante nenhuma ou pouca restrição 
(UNESCO, 2012; SANTOS, 2013; COSTA, 2016; COSTA; LEFFA, 2017).

A proposição dos REA, nas últimas décadas, no Brasil e no mundo, 
permite a indagação: nós, professores de português, temos na atualidade 
materiais didáticos abertos voltados ao trabalho pedagógico no viés dos 
letramentos? Mais especificamente: temos REA disponíveis e ao alcance dos 
educadores para um trabalho orientado pela perspectiva teórico-metodológica 
dos Letramentos Críticos?

Diferentes pesquisadores da área da Linguística Aplicada (LA) têm 
advogado em prol da produção de materiais para o ensino de línguas na 
perspectiva dos Letramentos Críticos (BEVILÁQUA, COSTA; FIALHO, 
2019; COSTA et al., 2020). Uma das razões para essa proposição é a ideia de 
que, por meio dos REAs, o(a) educador(a) pode elaborar, escolher ou adaptar 
os materiais de ensino com a possibilidade de melhor atender aos interesses 
e às necessidades de educandas e educandos em seus diferentes contextos 
de aprendizagem, lembrando até certo ponto o que fazia Paulo Freire junto 
aos camponeses, indo além da dimensão operacional da alfabetização para 
desenvolver também, e principalmente, a consciência crítica dos trabalhadores 
rurais, para muito além do “Eva viu a uva” (LEFFA, 2020).

Haja vista as considerações prévias, esta pesquisa tem o objetivo de 
analisar a presença (ou a ausência) de REA para o ensino de português no 
viés dos Letramentos Críticos em portais educacionais e repositórios digitais 
de materiais didáticos. A justificativa para a proposição da pesquisa parte, 
sobremaneira, da urgência de fomentar práticas de Letramentos Críticos 
atreladas ao ensino de língua portuguesa.

Para dar conta do objetivo proposto, esta pesquisa conta com uma 
metodologia aplicada, exploratória e qualitativa de busca em portais educacionais 
e repositórios digitais de materiais didáticos. Mostra-se importante visitar tais 
portais educacionais e, neles, mapear e analisar os REA disponibilizados, a 
fim de averiguar se estes estão em sinergia com os pressupostos teóricos dos 
Letramentos Críticos.

2 Ensino crítico de Português

Em seus estudos, Beviláqua, Costa e Fialho (2019) têm sinalizado a 
problemática de algumas ações educacionais contemporâneas com notória 
“ausência de promoção de práticas pedagógicas capazes de problematizar o uso 
de linguagens e tecnologias a serviço de uma ética mais responsiva a setores 
socialmente marginalizados”, no que tange tanto às classes sociais quanto aos 
aspectos de gênero, de raça, entre outros. Nesse sentido, o que tais autores 
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criticam é a ausência de uma perspectiva crítica em determinadas práticas de 
ensino de línguas.

Para Cassany e Castellà (2010), embora o conceito de criticidade 
costume ser atribuído aos pensadores da Teoria Crítica, o responsável por sua 
aplicação ao campo do ensino de línguas foi Paulo Freire (1968). De acordo 
com os autores:

Dito conceito foi aplicado ao campo do letramento nos anos sessenta pelo 
famoso pedagogo brasileiro Paulo Freire, que formulou com clareza a ideia de 
que os analfabetos são vítimas e não responsáveis de sua condição, que a escola 
é uma instituição criada por determinados grupos sociais para reproduzir o 
status quo (a pedagogia da opressão) e que o acesso ao letramento pode ser uma 
ferramenta importante de liberação ou empoderamento dos indivíduos. Ao 
aprender a ler, os sujeitos obtêm poder (“empoderam-se”) e podem transformar 
a realidade injusta que os rodeia (CASSANY; CASTELLÀ, 2010, p. 358).

No cenário educacional atual, no qual estamos inseridos, que cerceia a 
prática docente voltada ao ensino crítico, ao passo que também persegue a figura 
de Paulo Freire e seu legado, o que resta ao ensino de língua portuguesa? O 
ensino de português tem cumprido esse objetivo de empowerment4 e libertação 
dos indivíduos nele implicado, educandos(as) e educadores(as)? Ou corremos o 
risco de retroceder à mera alfabetização descontextualizada e pautada em uma 
língua portuguesa que aparenta estar desconectadas dos problemas do mundo?

Nessa linha de pensamento, os materiais didáticos desempenham papel 
importante. Eles podem servir de ferramentas que contribuam com as práticas 
pedagógicas de questionamentos das injustiças e das violências da realidade 
social. O material didático de ensino de língua portuguesa pode ser um 
importante recurso a serviço de educadores(as) e aprendizes que, “pela” e “na” 
língua, subvertem o status quo de opressões do contexto social.

Contudo, no que concerne aos materiais didáticos de ensino de línguas 
de modo geral, ainda podemos ter lacunas de posicionamentos críticos e 
postura questionadora. Beviláqua, Costa e Fialho (2019), nesse sentido, 
lembram as reflexões de van Dijk (2017) quanto aos livros didáticos: neles, 
ainda predominam visões estereotipadas, preconceituosas e eurocêntricas com 
relação às minorias e às pessoas ditas do “Terceiro Mundo”. Segundo o autor, 
ainda que tenhamos alguns avanços, nos últimos anos, com relação a essa 
questão, tal evolução mostra-se apenas como “uma tendência e ainda está longe 
de ser a regra” (VAN DJIK, 2017, p. 149). 

A partir do pressuposto de que os materiais didáticos não devem ser 

4 Embora o termo empowerment, em tradução livre, signifique “empoderamento”, Paulo Freire 
optou por usar o termo em inglês porque, devido à riqueza da palavra que pode significar A) dar 
poder a, B) ativar a potencialidade criativa, C) desenvolver a potencialidade crítica do sujeito, 
D) dinamizar a potencialidade do sujeito (FREIRE; IRA; 1986). 
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negligentes quanto à abordagem de temáticas sociais urgentes, nem os(as) 
educadores(as) devem atuar numa perspectiva pedagógica omissa e que não 
contribua para o desenvolvimento de Letramentos Críticos sobre essas referidas 
temáticas, cabe investir nos REA. Os REA, quando produzidos/implementados 
em uma perspectiva crítica, podem reverberar inegáveis transformações sociais.

Para tanto, e para contribuir com docentes que busquem subsídios 
para vincular sua práxis à perspectiva dos Letramentos Críticos, vale elencar 
três aspectos teórico-metodológicos apontados por Beviláqua, Costa e Fialho 
(2019) quanto aos REA produzidos ou implementados no referido viés teórico:

1) Os REA na perspectiva dos Letramentos Críticos não tratam apenas 
de “aspectos formais da língua”; eles consideram “o funcionamento das formas 
linguísticas, bem como de outras modalidades semióticas” (fotografia, gestos 
etc.), na construção de sentidos (BEVILÁQUA, COSTA; FIALHO, 2019, p. 
320). Ou seja: o material didático deve contemplar, entre outros aspectos, as 
relações entre o texto e suas condições de produção, distribuição e consumo, 
assim como as questões de ideologia e poder implicadas nesse processo 
(FAIRCLOGH, 2008).

2) Um REA no viés dos Letramentos Críticos considera tanto o papel 
de “linguagens” quanto o das “tecnologias” para a construção de sentidos 
em práticas sociais multissemióticas e multimidiáticas. Em outras palavras, 
as tecnologias com as quais construímos sentidos “nas” e “pelas” linguagens 
também são de grande importância para o desenvolvimento de materiais na 
perspectiva em questão (BEVILÁQUA, COSTA; FIALHO, 2019, p. 320).

3) À luz dos Letramentos Críticos, os REA não reforçam, em hipótese 
alguma, estereótipos baseados em aspectos como gênero, raça, classe, entre 
outros. Ao contrário disso, tais recursos visam à promoção da desnaturalização 
de preconceitos, “servindo como affordances tanto para a compreensão quanto 
para a produção de práticas sociais sensíveis a tais questões” (BEVILÁQUA, 
COSTA; FIALHO, 2019, p. 320). 

 3 A educação aberta e os portais educacionais oficiais

A Educação Aberta é um movimento político de democratização do 
acesso ao conhecimento e de materiais de ensino, indissociável de discussões 
de cunho social, econômico, cultural etc. (AMIEL, 2012; COSTA, 2016). 
Segundo Costa (2016), a Educação Aberta engloba todo um movimento 
social para uma reforma na Educação no que concerne à colaboração, ao 
compartilhamento, à popularização de práticas abertas e à acessibilidade, em 
termos econômicos, políticos, geográficos, culturais, entre outros. A Educação 
Aberta pode ser resumida como um movimento político de efetivação do lema 
“Educação para todos” (COSTA, 2016, p. 24).
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Os REA são, possivelmente, uma das bandeiras de maior destaque do 
movimento para uma Educação Aberta. Mas tal movimento não se resume aos 
REA, evidentemente. Inúmeras práticas políticas e posturas ideológicas, bem 
como projetos e ações educacionais, compõem a Educação Aberta, movimento 
na qual os portais educacionais e os repositórios digitais são de significativa 
importância. Com base em Costa, Py e Fialho (2017), os portais educacionais 
e os repositórios digitais mostram-se fundamentais para a produção e a 
popularização dos REA entre docentes e discentes. 

Isso porque tais repositórios são sites que armazenam produções de materiais 
didáticos que ficam disponíveis aos professores sob uma licença aberta e, 
por conseguinte, possibilitam a (co)produção, a (co)investigação, a (co)
aprendizagem e a (co)autoria entre docentes e discentes, além de novos meios 
de compartilhamento das informações, Práticas Educacionais Abertas (PEAs) 
e novas epistemologias construtivistas e interacionistas no ensino. (COSTA; 
PY; FIALHO, 2017, p. 85).

Nesse sentido, mostra-se fundamental que os portais educacionais 
e repositórios digitais sejam abertos, quer dizer, que contemplem o maior 
número e tipo de aberturas possíveis, tais como: aberturas econômicas 
(repositórios gratuitos, não pagos), aberturas técnicas (disponibilização online, 
acesso irrestrito aos usuários), aberturas legais (licenças como aquelas de 
Creative Commons ou outras, que permitam o reuso, a revisão, a redistribuição, 
a remixagem...), etc. (COSTA; PY; FIALHO, 2017).

Finalmente, cabe ainda salientar o papel do governo no fomento e na 
divulgação de ações e campanhas para a disponibilização e a publicização de 
recursos didáticos ao alcance dos(as) educadores(as), sobretudo a partir de portais 
educacionais e repositórios oficiais. Recursos didáticos alinhados à proposta 
teórico-metodológica dos Letramentos Críticos devem ser difundidos entre 
docentes e discentes, por meio de ações governamentais que deem visibilidade 
a essa almejada educação crítico-libertadora (FREIRE, 1986; 1989). 

Se, por hora, os REA desenvolvidos para fins de ensino de línguas na 
perspectiva dos Letramentos Críticos ainda não são uma realidade consolidada, 
o incentivo governamental mostra-se pertinente no que concerne à promoção 
de projetos para tal fim. O Estado não pode eximir-se de colaborar para 
uma tendência pedagógica que só tem a contribuir com a construção de 
uma sociedade mais justa, igualitária e democrática por meio das práticas de 
Letramentos Críticos.

4 Metodologia

Em termos metodológicos, a presente pesquisa caracteriza-se como um 
estudo qualitativo, por seu caráter social. A pesquisa qualitativa, conforme 
aponta Flick (2009, p. 25), não se baseia em um conceito teórico e metodológico 



160
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

unificado. Diversas abordagens teóricas e métodos podem servir à pesquisa 
qualitativa, o que parece mais adequado para objetivos e problemas de pesquisa 
mais complexos. 

Quanto à tipologia, esta é uma pesquisa aplicada, ela é assim caracterizada 
por seu escopo, voltado ao progresso técnico e à investigação sobre tecnologias 
e seu papel no ensino de línguas. No que tange à coleta e à análise de dados, 
a pesquisa configura-se enquanto uma investigação exploratória de cunho 
descritivo-interpretativo, abarcando três procedimentos metodológicos: (1) a 
delimitação de um corpus de pesquisa (repositórios e portais educacionais de 
REA oficiais do Brasil); (2) a busca, o mapeamento e a catalogação dos REA para 
o ensino de português nesses portais educacionais; e (3) a realização das análises 
dos materiais localizados, à luz da perspectiva teórica do ensino crítico de línguas. 

Seguindo o percurso metodológico de Costa, Py e Fialho (2017), para a 
seleção do corpus da pesquisa, a pesquisa bibliográfica contribuiu para a descoberta 
de 14 projetos e ações listados em relatório da UNESCO sobre REA no Brasil 
(SANTOS, 2011) e discutidos por Santos (2013) em Recursos Educacionais 
Abertos no Brasil: O Estado da Arte, Desafios e Perspectivas para o Desenvolvimento 
e Inovação. Dentre tais projetos, constam (a) o Portal da Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo; (b) o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae); e (c) a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Dentre as opções elencadas por Santos (2013), nesta pesquisa, a análise 
é realizada em dois portais educacionais, quais sejam: (1) o Portal do Professor 
do Ministério da Educação (MEC); e (2) o Portal Domínio Público. A escolha 
por esses dois portais educacionais se dá em função de serem eles órgãos oficiais, 
representativos do Estado, conforme já apontado.

Para a procura, o mapeamento e a catalogação dos REA para o ensino de 
português nesses portais educacionais, foram empregados os softwares de busca 
interno dos próprios portais. Em alguns casos, as buscas foram realizadas a partir 
de palavras-chave, como “português” e “crítico”. Em outros, conforme explicado 
na seção de resultados e discussões, foram empregados os recursos de busca, como 
a delimitação por tipo (vídeo, imagem, texto...) ou idioma (português, espanhol, 
inglês, língua brasileira de sinais...) do próprio portal educacional. 

Para a realização das análises dos materiais localizados, a literatura 
da área serviu como suporte teórico. A pesquisa contou com uma revisão 
da literatura sobre o ensino crítico (FREIRE, 1968) e sobre os Letramentos 
Críticos (COSTA et al., 2020). Também contribuiu para a análise o estudo 
de Leffa (2013) sobre materiais didáticos, para fins de delimitação das noções 
de “recurso” e “atividade”. A atividade (de ensino) é aquilo que é elaborado 
pelo(a) docente, mas voltado à ação do(a) estudante. Em suma, a atividade 
é a proposição de um percurso de construção de aprendizagem para o(a) 
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estudante, que, evidentemente, pode não seguir o caminho linear e chegar à 
aprendizagem por outros meios. Interessa, mais pontualmente, a ideia de que 
diferentes recursos e objetos (imagens, figuras, exercícios, mapas, arquivos de 
áudio...) podem compor uma atividade (LEFFA, 2013). Destarte, nos portais 
educacionais e repositórios digitais, espera-se pode haver diferentes recursos, 
bem como diferentes atividades, composta por um ou vários recursos. 

As buscas por tais recursos e atividades no Portal do Professor e no Portal 
Domínio Público, assim como as análises dos REA localizados, foram realizadas 
no mês de fevereiro de 2020.

5 Resultados e discussões

Os resultados da presente pesquisa são apresentados em duas seções, 
sendo a primeira referente à análise dos recursos e atividades disponíveis no 
Portal do Professor do MEC, e a segunda referente à análise dos materiais 
disponíveis no Portal Domínio Público.

5.1. Análise dos recursos do portal do professor

O lançamento do Portal do Professor, pelo Ministério da Educação, em 
parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, ocorreu em junho de 2008, 
segundo Santos (2013).

 objetivo era apoiar o processo de formação de professores e enriquecer suas 
práticas pedagógicas. O portal é um espaço público colaborativo que pode ser 
acessado por todos. O portal contém recursos multimídia em vários idiomas 
e formatos, que podem ser descarregados (fazer download), copiados e 
distribuídos, mas não comercializados. Os recursos foram criados e adaptados 
por instituições de ensino, fundações, institutos, organizações privadas e 
públicas de diversos países (SANTOS, 2013, p. 59).
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Imagem 1: Portal do Professor.

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html.

O primeiro procedimento de busca foi o uso da palavra “crítico” no 
software do próprio portal, mais especificamente na área “Sugestão de aulas”. 
Conforme a imagem a seguir (Imagem 2), nenhum resultado foi localizado.

Imagem 2: Busca orientada pela palavra “crítico” no Portal do Professor.

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html.

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html
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A ausência de resultados, neste caso, pode estar relacionada a questões 
de recuperabilidade, que é a potencialidade de um material de ser devidamente 
localizado e recuperado, como o caso ilustrativo de um livro localizado nas 
estantes de uma biblioteca a partir do sistema de catalogação. Segundo Leffa 
(2013), a recuperabilidade tem a ver com a facilidade com que o objetivo pode 
ser encontrado quando armazenado em um acervo ou repositório.

Em outras palavras, se o software de busca do Portal do Professor opera 
mapeando a palavra “crítico” nos títulos dos materiais, e nenhum destes contam 
com tal termo no título não haverá nenhum resultado positivo, evidentemente. 
Nesse sentido, passa-se à navegação pelo site. Essa navegação começa pela 
seção “Cursos e Materiais”, na subseção “Materiais de Estudo”, apresentada na 
imagem a seguir (Imagem 3):

Imagem 3: busca orientada pela palavra “crítico” no Portal do Professor.

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/materiais.html.

Na seção “Assuntos Relevantes”, consta uma lista de matérias e 
reportagens online, de sites populares, como o G15. Algumas dessas reportagens 
têm relação direta com uma abordagem crítica, como é o caso da matéria “Brasil 
vai erradicar analfabetismo até o final da década, diz Haddad”, de abril de 
2010. Em outros casos, a matéria, para servir aos propósitos de reflexão crítica 
sobre a sociedade, precisariam de uma abordagem e mediação mais específica 
por parte do educador.

Na seção “Dicas Práticas”, a mesma tendência: alguns materiais estão 

5 Disponível em: https://g1.globo.com/. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/materiais.html
https://g1.globo.com/
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mais explicitamente em sinergia com um viés crítico, como o material “Google 
Earth para conhecer outras culturas, línguas, costumes, etc.6”. Em outros 
casos, novamente, o material precisaria estar incluído em uma atividade para 
contribuir com uma abordagem de ensino à luz dos Letramentos Críticos.

De modo geral, os materiais disponíveis na seção “Educação Inclusiva” 
podem ser considerados vinculados ao viés dos Letramentos Críticos, no sentido 
de abordarem questões relacionadas às pessoas com necessidades específicas 
que, historicamente, foram oprimidas em muitos aspectos. Segundo Costa 
et al. (2020), na perspectiva freireana, a transformação social é um “processo 
histórico em que subjetividade e objetividade se prendem dialeticamente” 
(FREIRE, 1989, p. 19). Ao constatar as opressões vividas, os(as) oprimidos(as), 
enquanto seres históricos que são, têm a possibilidade de intervir na realidade, 
transformando-a com vistas ao reconhecimento de sua própria cidadania 
(COSTA et al., 2020). Nesse sentido, é urgente desmistificar e lançar luz sobre 
ignorâncias referentes às formas de viver e aprender de pessoas com necessidades 
específicas. É nesse quesito que os materiais dessa seção sobre Educação Inclusiva 
podem ser vinculados aos Letramentos Críticos.

Em “Multimídia”, conforme imagem a seguir (Imagem 4), estão 
dispostos mais uma ampla variedade de materiais que podem servir aos usos 
pedagógicos sob o prisma da pedagogia crítica. O(a) educador(a) pode optar por 
buscar Recursos Educacionais, coleções de recursos, sites temáticos, cadernos 
didáticos ou conteúdos da TV Escola7.

Imagem 4: “Multimídia” no Portal do Professor

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/recursos.html.

6 Este material, no momento da pesquisa, encontrava-se com conteúdo indisponível.
7   Embora esta, cumpra destacar, também não estava funcionando no momento da pesquisa.

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/recursos.html
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A avaliação geral do Portal do Professor é positiva: há uma variedade 
significativa de materiais, nos mais variados formatos, que podem servir aos 
propósitos de ensino de português à luz dos pressupostos teórico-metodológicos 
de um trabalho docente na perspectiva dos Letramentos Críticos. Embora não 
tenham sido localizadas atividades especificamente voltadas ao desenvolvimento 
de letramentos críticos, muitos recursos podem facilmente ser empregados para 
tais fins, a partir da abordagem e mediação docente.

5.2 Análise dos recursos do portal domínio público

Segundo Santos (2013), o Portal domínio Público foi lançado em 
2004, com a proposta de compartilhar conhecimento a partir de uma grande 
biblioteca virtual destinada a se tornar uma referência para educadores(as), 
educandos(as), pesquisadores(as) e população em geral.

Esse portal consiste de um ambiente virtual que abriga diversos trabalhos 
disponíveis em domínio público – em sua maioria trabalhos literários, científicos 
e artísticos em formatos de texto, áudio, imagens e vídeos. Os trabalhos que 
não estão em domínio público têm autorização para disseminação e são legado 
universal e público. (SANTOS, 2013, p. 58)

A considerar que o objetivo do Portal Domínio Público é “ajudar 
a desenvolver a consciência social, a cidadania e a democracia no Brasil” 
(SANTOS, 2013, p. 58), infere-se que os recursos disponibilizados estejam em 
sinergia com uma proposta de ensino crítico.

Imagem 5: Portal Domínio Público

Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp.

Conforme a imagem (Imagem 6) a seguir, quando é buscada a palavra 
“crítico” no software do próprio portal, nenhum resultado é apresentado.

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
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Imagem 6: Busca orientada pela palavra “crítico” no Portal Domínio Público.

Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do.

A avaliação desse portal já não é tão positiva quando comparada ao Portal 
do Professor, pois, ao buscarmos a palavra “crítico” não há resultados encontrados. 
Novamente, tal problema pode estar relacionado à recuperabilidade do Portal 
Domínio Público, razão pela qual foi necessária a exploração randômica do site.

De forma assemelhada ao que acontecem com a pesquisa no Portal do 
Professor, é possível encontrar recursos que podem ser vinculados ao ensino de 
línguas na perspectiva dos Letramentos Críticos, como é o caso do documentário 
Paulo Freire Contemporâneo (VENTURI, 2007). Esse documentário é um 
recurso que facilmente poderia contribuir na composição de uma atividade 
orientada à construção de pensamento crítico.

Imagem 7: Localização do documentário Paulo Freire Contemporâneo (2007).

Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/search.
htm?query=contempor%E2neo&Botao=Enviar&maxResults=10000&Search=.

A avaliação geral do Portal Domínio Público não é negativa, pois há 
presença de recursos variados que podem servir ao processo de ensino embasado 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do
http://www.dominiopublico.gov.br/search.htm?query=contempor%E2neo&Botao=Enviar&maxResults=10000&Search=
http://www.dominiopublico.gov.br/search.htm?query=contempor%E2neo&Botao=Enviar&maxResults=10000&Search=
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teoricamente na perspectiva dos Letramentos Críticos (COSTA et al., 2020). 
Entretanto, vale destacar que a variedade de materiais não é tão significativa 
quanto o repositório de recursos do Portal do Professor. Afora isso, em uma 
avaliação comparatista, os recursos digitais do Portal do Professor parecem 
apresentar uma sinergia mais orgânica com o viés dos Letramentos Críticos, 
enquanto que o Portal Domínio Público parece contar com materiais cuja 
relação com um ensino crítico não são tão explicitas, exigindo do(a) educador(a) 
o desenvolvimento de uma atividade que contribua mais diretamente com tal 
abordagem.

O resultado maior, portanto, é a sinalização da importância de um 
devido entendimento do que seria “atividade” (que orienta a construção do 
saber) e o que seria “recurso” (textos, imagens, vídeos, materiais diversos). 
Afinal, recursos que possam mediar um processo de construção de saberes em 
língua portuguesa alinhados aos Letramentos Críticos foram localizados e estão 
disponíveis em ambos os portais analisados. Atividades na referida perspectiva 
teórico-metodológica, no entanto, não foram encontrados. 

Destarte, cabe ao docente usar os recursos para compor atividades na 
perspectiva dos Letramentos críticos. Felizmente, os REA, por sua filosofia de 
abertura e ética colaborativa (COSTA, 2016), podem ser acessados, adaptados, 
modificados e organizados de modo a compor uma atividade de ensino de 
português.

6 Considerações finais

A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de investigar, 
com base no estado da arte de REAs no Brasil (SANTOS, 2013), a presença 
de materiais desenvolvidos no viés dos Letramentos Críticos em portais 
educacionais oficiais. Esse objetivo proposto, contudo, não sugere que esta é 
uma pesquisa acadêmica elaborada sem atentar ao aforismo freireano registrado 
na obra Ação Cultural para a Liberdade (FREIRE, 1968): “Seria uma atitude 
ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de 
educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais 
de maneira crítica”.

Nesse sentido, é pertinente não só analisar os repositórios digitais e 
portais educacionais quanto à presença (ou ausência) de REAs voltado a um 
ensino crítico de português, mas também averiguar o grau de abertura desses 
mesmos portais e repositórios. Em outras palavras: o movimento para uma 
Educação Aberta possibilita que educadores(as), na ausência de REAs para um 
ensino crítico, produzam seus próprios materiais e compartilhem eles com os 
pares, fomentando os Letramentos Críticos enquanto embasamento teórico 
para materiais didáticos para o ensino de português. Se o Estado não fomenta 
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diretamente a (co)produção e o compartilhamento de materiais na perspectiva 
dos Letramentos Críticos, os docentes, em rede, podem fazê-lo, em função da 
abertura inerente aos REA e ao próprio movimento para uma Educação Aberta. 
Tanto o Portal do Professor quanto o Portal Domínio público estão abertos 
para o envio de atividades e recursos de docentes, o que pode ser positivo, no 
sentido de facilitar a ampliação da quantidade de atividades que fomente o 
pensamento crítico para inúmeras questões sociais.

Para os propósitos desta pesquisa, o Portal do Professor é aquele 
que melhor adequa-se às necessidades docentes de busca, armazenamento e 
compartilhamento de REAs para um trabalho pautado no viés dos Letramentos 
Críticos. Há mais opções de materiais, em múltiplos formatos, e muitos deles 
contam com um alinhamento mais perceptível com um trabalho pautado em 
uma pedagogia crítica. O Portal Domínio Público, em contrapartida, ainda 
pode melhorar quanto a esses recursos. 

Portanto, a considerar que – no melhor das buscas desta pesquisa – 
não foram localizadas atividades que contribuam para a construção de um 
pensamento crítico, cabe fazer uso dos recursos. Uma atividade pode ser 
composta por variados recursos que, em conjunto, podem guiar a construção 
de pensamento crítico quanto à inúmeras temáticas: classe, gênero, raça, 
violência(s), inclusão... Façamos dos recursos disponíveis matéria prima para a 
elaboração e a (co)produção de atividades  que contribuam para um ensino de 
línguas cada vez mais freireano e crítico no Brasil. 
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“EU AMO VERTENTE DO LÉRIO”: UM PROJETO 
DE APRENDIZAGEM SOBRE A HISTÓRIA LOCAL

Robson Lima de Arruda1

Robéria Nádia Araújo Nascimento2 

1 Introdução

Desde os anos 1980, após retomada da democratização no Brasil, 
ocorreram diversas reformas e discussões sobre o ensino de história. 

Diversas críticas ao método considerado tradicional de ensino e ao uso excessivo 
dos livros didáticos, ideologicamente estruturados para não demandar nenhum 
tipo de reflexão crítica sobre os temas, tornaram essa disciplina desinteressante e 
sem importância para os estudantes. Todavia, a disciplina de história contribui 
para o desenvolvimento de alunos conscientes, capazes de entender a história 
como experiência e prática de cidadania (PCN, 2001). 

Dessa forma, espera-se nos anos iniciais que os conteúdos de história 
não se fixem rigidamente e que os professores possam adaptá-los à realidade 
local e regional, destituindo a ideia de que os conhecimentos factuais e globais 
bastam. Não obstante, o ensino de história nas escolas brasileiras ainda carece 
de reformulação, pois o que se vê, em termos de currículo e práticas, colabora 
para a manutenção do controle social, da alienação e da depreciação desta área 
de conhecomento, em detrimento de outras. 

O presente capítulo deriva de uma experiência docente, realizada 
numa turma de 5º ano do Ensino Fundamental, no município de Vertente 
do Lério – PE, e tem como objetivo apresentar as implicações de um projeto 
pedagógico sobre a história local, intitulado “Eu amo Vertente do Lério”. Para 
respaldar a análise e discussão dos resultados desta experiência, nos apoiamos 
nas discussões sobre pedagogia de projetos, didática, complexidade e história 
local, a partir de concepções oriundas do trabalho de Imbernón (2016), Freire 
(2018), Behrens (2006), Leite (2007), Libâneo (2006), Vasconcelos (2002), 
Morin (2002), entre outros. 

1 Mestrando em Formação de Professores pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB; Professor 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em Vertente do Lério – PE. Analista Educacional na 
rede Estadual de Ensino de Pernambuco. E-mail: robsonlima13@hotmail.com

2 Orientadora da pesquiasa. Doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba-UFPB. 
Professora Associada da UEPB, Docente Permanente e Coordenadora Adjunta do Programa de 
Pós-Graduação em Formação de Professores- PPGFP/UEPB. E-mail: rnadia@terra.com.br  

mailto:robsonlima13@hotmail.com
mailto:rnadia@terra.com.br
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Trata-se de uma pesquisa-ação, caracterizada por Thiollent (1986) como 
uma pesquisa social empírica “realizada em estreita associação com uma ação 
ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 
modo cooperativo ou participativo” (THIOLENT, 1986, p.14). Nessa direção, 
a pesquisa-ação consiste num trabalho em que os professores “orientam, 
corrigem e avaliam seus problemas e toma decisões para melhorar, analisar ou 
questionar a prática social e educacional” (IMBERNÓN, 2016, p.199). 

A análise qualitativa dos dados utiliza anotações expressas em um 
Portifólio de registro de aulas do professor pesquisador. Com isso, tencionamos 
problematizar o ensino de história local através de projetos, ao mesmo tempo 
em que pretendemos instigar outros trabalhos e discussões na mesma linha. 

2 Sobre a Pedagogia de Projetos

Ultimamente, a pedagogia de Projetos tem sido bastante evocada no 
cotidiano das escolas, de modo que a palavra se transformou um dos slogans 
pedagógicos mais utilizados por professores e membros das secretarias de ensino 
e da gestão escolar. Introduzidos como algo inovador, os projetos tem feito parte 
da paisagem didática das escolas, sobretudo em datas comemorativas e eventos 
escolares. Não obstante, o sentido da pedagogia de projetos não parece ser bem 
compreendido por grande parte dos profissionais, de modo que também se 
tornou muito comum encontrarmos equívocos conceituais e pedagógicos em 
torno dos projetos. Não raro, eles são confundidos com sequências didáticas, 
eventos ou atividades pontuais que, se analisadas detalhadamente, não 
caracterizam projetos. Em função disso, apresentaremos brevemente alguns 
aspectos fundamentais da pedagogia de projetos. 

A ideia de projetos apareceu com Jonh Dewey (1915-1920), num 
contexto em que ganhava força o movimento da “Pedagogia Ativa”. Suas ideias 
preconizam um ensino democrático, a aprendizagem na ação, o envolvimento 
dos professores nos projetos de pesquisa e o pensamento crítico reflexivo 
(IMBERNÓN, 2016). Tais premissas eram, na realidade, uma oposição ao 
paradigma tradiciconal predominante na época e consisitam em problematizar 
o ensino, colocando os alunos no centro das discussões, dando-lhe condições 
para atuarem como protagonistas de sua própria aprendizagem. 

Foi Kilpatrick (1918), discípulo de Dewey, quem primeiro utilizou o 
termo método de projetos propondo que se partisse de uma situação-problema, 
oportunizando que os alunos se ocupassem ativamente dele, confrontando 
e conciliando teoria e prática com vista a realização de um produto final, 
previamente definido (LEITE, 2007). Nessa direção, Kilpatrick argumentava 
que não há melhor preparação para a vida futura do que  aprender fazendo no 
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agora (KILPATRICK, 2006, apud MARQUES, 2016).
 No Brasil, os precursores do movimento Escola Nova3 foram os 

pioneiros nesta nova pedagogia.  Eles defendiam a mudança social, a partir de 
uma educação instigadora e transformadora da sociedade (GADOTTI, 2003). 
Atualmente, é possível que as ideias de Dewey tenham sido ampliadas ou 
reinventadas, de modo mais complexo, crítico e reflexivo (BEHRENS, 2006). 
Desse modo:

A metodologia de projetos deve considerar processos pedagógicos que envolvam 
a responsabilidade, o respeito, a igualdade, a autodireção, a autonomia, a 
proposição de soluções múltiplas, o pensamento independente, enfim, a 
vivencia da democracia em ações, atos e atitudes que levem à aprendizagem. 
Assim, com essa visão democrática, a metodologia de Projetos pode incentivar 
a habilidade de escolher, de valorizar a si mesmo e ao grupo, de conviver em 
situações de consenso, de aceitar e analisar com respeito os posicionamentos 
de outras pessoas, de construir processos de autoconfiança que permitam atuar 
com competencia e independência (BEHRENS, 2006, p.38).

Na prática pedagógica de muitos professores e escolas, os projetos 
pedagógicos são trabalhados de modo equivocado. Primeiro, é necessário 
conhecer e diferenciar o conceito de projetos de oturos termos como plano, 
planejamento e sequência didática, por exemplo. 

O planejamento é “um processo de racionalização, organização e 
coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática 
do contexto social” (LIBÂNEO, 2006, p.222). O plano é o instrumento 
físico do planejamento onde se registra as ideias e proposições elaboradas 
no planejamento. A sequência didática é um tipo de plano que consiste na 
elaboração de um conjunto de atividades que se relacionam entre si, com vista 
a atingir um determinado objetivo. Já os projetos pressupõem a existência de 
um problema de aprendizagem que, para ser resolvido, precisa do engajamento 
ativo dos envolvidos desde a elaboração até a fase final, quando se apresentam 
o/s produto/s finais construidos/produzidos. Desse modo, “enquanto plano nos 
remete a idéia de produto, projeto traz subjacente a ideia de processo-produto” 
(VASCONCELOS, 2002, p.74). 

De acordo com Prado (2005), na pedagogia de projetos:
o aluno aprende no processo de produzir, levantar dúvidas, pesquisar e 
criar relações que incentivem novas buscas, descobertas, compreensões e 
reconstruções de conhecimento. Portanto, o papel do professor deixa de ser 
aquele que ensina por meio da transmissão de informações – que tem como 
centro do processo a atuação do professor (PRADO, 2005, p. 4).

3 O movimento Escola Nova surgiu no Brasil, a partir do início do século XX, inspirada numa 
“concepção humanista moderna de filosofia da educação”. Saviani (2011) aponta que a década 
de 1920 foi decisiva para a construção desse movimento que defendia, entre outras coisas, o 
ensino laico, público e gratuito. 
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Eis aqui um dos pontos mais relevantes e cruciais da pedagogia de projetos. 
Trata-se do lugar que os professores ocupam no processo. Se  estes permanecem 
atuando de maneira expositiva, apresentando os conteúdos e propondo 
atividades que devem ser apenas executadas pelos seus alunos, podemos afirmar 
que não se trata de projetos, ainda que se tenha um texto escrito que “respalde” 
tal ideia. Nesse tipo de trabalho, os professores assumem, inexoravelmente, o 
papel de mediadores e incentivadores da ação pedagógica protagonizada pelos 
alunos. Não obstante, seu papel continua sendo imprescinvídel na condução 
dos processos de aprendizagem, na organziação, orientação e até nos limites 
necessários ao bom desempenho do projeto. 

Não há uma estrutura padrão para produzir projetos e, por esta razão, 
não pretendemos apresentar um modelo. Todavia, consideramos fundamental 
que sejam garantidos os elementos básicos indispensáveis à sua realização, haja 
vista a ausência de alguns deles poderia deformar tal prática. Imbernón (2016), 
por exemplo, considera que os projetos devem iniciar por uma fase de motivação 
e elaboração do problema, partindo para a construção do plano e estratégias de 
solução, incluindo as atividades de aprendizagem, acompanhamento e avaliação 
do trabalho desenvolvido. Basicamente estes são os mesmos passos que se toma 
em qualquer vivência de projetos.  

Cumpre ressaltar, também, que não há impedimentos para que os 
projetos sejam realizados coletivamente (por toda escola), individualmente 
(por sala), tematicamente, interdisciplinarmente, transversalmente etc. O 
importante, como já mencionamos, é que não se perca de vista as características 
que transformam o conjunto de ações pedagógicas em projetos. 

Cumpre mencionar que a pedagogia de projetos não se resume ao ensino 
meramente cognitivo. Além desse aspecto, é preciso que se leve em consideração 
a complexidade humana, manifesta por suas capacidades e potencialidades 
no âmbito social, cultural, artistico, afetivo, emocional, produtivo etc. Nessa 
perspectiva, “a educação deve promover a ‘inteligência geral’ apta a referir-se 
ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e dentro da concepção 
global” (MORIN, 2002, p.39).

Nessa mesma direção, Delors (1998) propôs uma educação pautada 
em quatro pilares fundamentais para a educação do futuro: aprender conhecer, 
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.  Dessa forma, a pedagogia 
de projetos não pode ficar presa a conteúdos das disciplinas e nem a pressupostos 
de aprendizagem baseado na reprodução de conhecimentos aleatórios. Assim, 
espera-se que, deve-se considerar o desenvolvimento integral dos alunos durante 
o processo, valorizando cada avanço e desempenho nos mais diversos sentidos: 
cognitivo, produtivo, relacional, colaborativo, criativo etc. Além disso, dizemos 
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que deve haver uma avaliação que considere o alcance do objetivo geral/coletivo 
do projeto, mas que também possibilite observar os avanços e alcances na esfera 
individual. 

Na prática, os projetos não podem se fixar na mediação conceitual. É 
preciso também, e sobretudo, planejar atividades que envolvam a produção 
individual e coletiva, visando, inclusive, alguma mudança de postura atitudinal 
frente ao objeto ou problema de pesquisa ou até mesmo a um dos conteúdos 
abordados. Nesse sentido, o projeto deve ter incluso conteúdos procedimentais 
e atitudinais, com objetivos específicos a serem alcançados. (ZABALA, 1998).

3 Vertente do Lério: contexto da pesquisa-ação

O município de Vertente do Lério está localizado na mesorregião do 
agreste pernambucano, há 133km da capital Recife, fazendo divisa com o 
Estado da Paraíba.  Sua formação se deu nos tempos em que a produção da 
cana-de-açúcar e a criação de gado estavam em abundância. À época, foram se 
instalando fazendas pela região agreste, considerada terra fértil e não tão longe 
dos portos de embarcação. A cidade de Surubim-PE se organizava em meio a 
este contexto de produção, recebendo visitas de imigrantes comerciantes que 
praticavam o escambo. Entre esses visitantes, estavam também os povos ciganos 
(PESSOA, 2019).

A tradição oral revela que pelas terras onde hoje está o centro da cidade 
de Vertente do Lério-PE vivia um senhor chamado Lério. Teria sido ele, um 
imigrante português, que por ali se alojou, passando a comercializar a água de 
uma cacimba de água doce. Próxima à fonte havia também um riacho de água 
salobra que servia aos animais das pessoas que por ali passavam. E assim:

Em volta da cacimba muitas pessoas paravam, bebiam e compravam o precioso 
líquido. É assim, é o tempo dos ciganos, que seguindo a sua viagem para 
Campina Grande encontraram a cacimba, acamparam e uma bela moça cigana 
apaixona-se por Lério não acompanhando mais a sua caravana quando esta 
resolveu partir (PESSOA, 2019, p.57, grifo nosso).

Assim, à sombra de uma frondosa gameleira, à beira da vertente de água 
doce, Lério e a cigana permaneceram unidos. Por volta dos anos 1880, houve 
uma grande seca que assolou a região. Dessa forma, muitas pessoas vinham até 
a fonte de água para abastecer-se. E quando se encontravam diziam uns aos 
outros: - De onde vem essa água? – Da vertente do Lério. 

De acordo com Pessoa (2019), perdeu-se pela tradição oral o nome 
completo de Lério e o nome da cigana. O que se sabe sobre a origem do povoado 
constitui relatos de alguns moradores antigos que estão relatados no único livro 
sobre a cidade, publicado por essa mesma autora, atualizado em 2019. 

Aos poucos, o povoado de Vertente do Lério foi se formando, em torno 
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da vocação para o comércio, a agricultura e pecuária de subsistência, passando, 
mais tarde, a explorar a extração da pedra calcária, com instalação de fábricas 
e produção da cal em fornos artesanais. Os reflexos desse tipo de economia 
podem ser sentidos na paisagem urbana, onde se localizam quatro fábricas 
(uma atualmente inativa) e também na paisagem rural com imensas crateras 
provocadas pelo extrativismo mineral.

Ainda hoje a cidade preserva alguns de seus casarões antigos que se 
misturam na paisagem urbana atual. No entanto, alguns outros principais 
patrimônios foram demolidos, dando lugar a construções de prédios e galpões. 
Nas localidades rurais, destaca-se a Serra do Jardim, onde ainda preserva-se uma 
igreja do Século passado, bem como o povoado de Mata Virgem que também 
resguarda a arquitetura original de alguns casarões antigos. 

No aspecto político, o povoado de Vertente do Lério passou a Distrito de 
Surubim pela Lei Municipal Nº 17 de 22 de maio de 1953 e assim permaneceu 
até 17 de janeiro de 1991, até que um plebiscito realizado obteve maioria 
dos votos favorável à emancipação política de Vertente do Lério, sendo ela 
instituída pela Lei Estadual Nº 10.622, de 01 de outubro de 1991. No entanto, 
a Emancipação Política da cidade é comemorada em 02 de outubro de 1991, 
conforme Lei Municipal Nº413/2015. O primeiro pleito eleitoral realizado 
no município ocorreu em 03 de outubro de 1991. Foi uma eleição apertada 
que elegeu o primeiro prefeito com apenas 54,7% dos votos válidos. Até esta 
publicação, o município teve quatro prefeitos e uma prefeita em sete mandatos 
(dois deles com reeleição).

No aspecto cultural, cabe destacar a Dança da Bolinha, originada nos 
festejos juninos vivenciados na residência de Brígida Cabral da Silva, popular 
Dona Brisa. A tradição oral conta que o terreiro da casa de Dona Brisa era 
um dos locais mais animados do município. Lá, dançava-se o coco de roda e 
mazurca, embalados ao som de instrumentos como pífano, zabumba, triângulo 
e tarol. Cabe destacar que os festejos eram sempre regados a muita comida e 
bebida, servidos gratuitamente com desvelo aos visitantes. A Dança da Bolinha 
permanece viva na tradição local, perpetuando-se através dos esforços dos filhos 
da matriarca Dona Brisa, acompanhada pelas antigas e novas gerações. 

Não tencionamos, neste estudo, apresentar um completo panorama 
histórico-político-social do município de Vertente do Lério, considerando 
as limitações deste trabalho e o enfoque no aspecto pedagógico a partir da 
temática história local. Contudo, para nós, essa introdução serve de ponto de 
partida para compreensão acerca do projeto pedagógico realizado, além de 
situar a leitura no contexto de atuação da pesquisa.  
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4 A História local ressignificada: relatando o percurso do Projeto “Eu 
Amo Vertente do Lério”

A experiência do projeto com temática local teve como público 
participante os alunos do 5º ano da Escola Municipal José Batista de Souza, 
localizada no centro da cidade de Vertente do Lério – PE. Intitulado “Eu amo 
Vertente do Lério”, o projeto pedagógico foi realizado, também, nos anos 2017, 
2018 e em 2019. A título de delimitação, abordaremos a experiência de 2019, 
cujo total de participantes da turma foi de 30 alunos. Cumpre ressaltar que, 
apesar da temática história local, trata-se de um projeto interdisciplinar, já que 
aborda todas as áreas do conhecimento de forma interligada.

Figura 1 – Slogan do Projeto “Eu amo Vertente do Lério”

Fonte: Arquivos do professor

O projeto durou 26 dias, no período de 02 de agosto até 11 de outubro 
de 2019 e teve como objetivo principal “reconhecer, valorizar e compreender a 
história e o contexto social de Vertente do Lério, desde seu surgimento até os 
dias atuais” (Portifólio do Professor, 2019). Nesse sentido, buscou-se trabalhar 
o espaço de atuação dos sujeitos com o propósito de desenvolver o sentimento 
de pertença e consolidação da identidade. Desse modo:

A construção e elaboração da história local podem ser reveladoras da 
realidade cotidiana das comunidades, no sentido de configurar e explicar os 
problemas por elas enfrentados, ao tempo que, em mão dupla, os problemas 
e questionamentos das comunidades podem suscitar a necessidade de, no 
exercício de compreendê-los e buscar soluções – numa práxis transformadora. 
(MELO, 2015, p. 42).

Nessa direção, os Parâmetros Curriculares Nacionais evidenciam que, 
nos primeiros anos do Ensino Fundamental, deve-se trabalhar a história 
local, a fim de ampliar a capacidade dos alunos de notarem o seu entorno e 
compreenderem as relações sociais existentes nele. Além disso, espera-se que 
os estudantes identifiquem diferentes modos de viver em tempos e espaços 
distintos, observando “as permanências de costumes e relações sociais, as 
mudanças, as diferenças e semelhanças das vivencias coletivas, sem julgar 
grupos sociais, classificando-os como mais ‘evoluídos’ ou ‘atrasados’” (PCN, 
2001, p. 52). 
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No entendimento de Viana (2016), as temáticas locais, tanto como 
conteúdo quanto como recurso didático “contribui para o desenvolvimento 
de uma postura investigativa que começa a ser construída no espaço familiar e 
vai-se ampliando aos poucos” (VIANA, 2016, p.21). Nessa perspectiva, Morin 
(2002) argumenta que o trabalho com os conhecimentos isolados de seu 
contexto é insuficiente. Nesse sentido, considera impossível conhecer o todo 
sem entender as partes e, do mesmo modo, impossível conhecer as partes sem 
conhecer o todo (MORIN, 2002).

Para ilustrar algumas passagens do projeto, selecionaremos cinco aspectos 
principais: a apresentação/construção da proposta; os estudos e discussões 
em sala de aula; as aulas de campo; as produções individuais e coletivas e a 
culminância/apresentação dos produtos finais. Antes, dispomos no Quadro 1 a 
sequência de atividades realizadas no projeto:

Quadro 1 – Atividades desenvolvidas no projeto “Eu amo Vertente do Lério”

Datas/mês Atividades desenvolvidas

02 de agosto Apresentação da proposta “Eu amo Vertente do Lério” aos alunos. 
Elaboração compartilhada de atividades e objetivos.

09 de agosto Socialização, conversação e debate sobre pesquisas realizadas sobre 
a história de Vertente do Lério. Debate sobre fontes históricas.

13 a 16 /agosto Estudos e pesquisas nas áreas de língua portuguesa e geografia. 
Divisão das localidades do município para pesquisa sobre elas. 

19 a 22 / agosto Estudos e atividades nas áreas de língua portuguesa e matemática. 
Apresentação e socialização de pesquisas em geografia.

26 e 29/agosto
Aula de campo na Praça dos Estudantes, (centro da cidade) 
produção e estudo na área de língua portuguesa (uma carta a 
Vertente do Lério).

04 e 05/ setembro Produção coletiva de material para o produto: exposição de 
trabalhos.

09 a 13/setembro

Aula de campo (Serra do Jardim, zona rural), estudo e pesquisa nas 
áreas de ciências, história e geografia. Produções, escrita, reescrita. 
Aula de campo no centro da cidade e prédios públicos e históricos.
Veiculação de documentário da Bolinha. Análise e discussão. 

17 a 20/setembro Estudos nas áreas de língua portuguesa, matemática, ciências, 
geografia, artes e história. Debate, produção coletiva e análise. 

30/setembro e 04/
outubro

Produção coletiva, estudos nas áreas de história. Produções 
artísticas. 

09 /outubro Preparação para apresentação dos produtos. Estudos nas áreas 
diversas.
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11/outubro
Culminância/finalização/mostra do projeto Eu amo V.L.
Apresentação para pais/responsáveis, gestão escolar e Secretaria de 
Educação. Avaliação coletiva (alunos e professor). 

Fonte: Portifólio de registro de aulas do Professor/2019
 

1. A apresentação/construção da proposta: realizada aos 02 de 
agosto, a apresentação/construção do projeto se deu como lançamento e 
problematização da ideia. Justificando que se tratava de uma homenagem à 
Emancipação Política da cidade, o professor apresentou o texto base, explanou e 
questionou os alunos sobre o que poderiam acrescentar ou retirar, se necessário. 
Mesmo tendo defendido que os projetos devem ser construídos coletivamente 
com os alunos, julgamos necessário ponderar que os docentes, de posse dos 
conhecimentos pedagógicos, possuem a competência para definir a viabilidade 
pedagógica de um projeto. Com isso, pode ser mais comum do que se imagina, 
que os professores tomem a maior parte das iniciativas de projetos, sobretudo 
se os alunos não forem habituados a este tipo de prática. No caso em tela, os 
alunos colaboraram nas metodologias, sobretudo no tocante à produção de 
maquetes, recursos visuais e aulas de campo. 

2. Os estudos e discussões em sala de aula: durante a maior parte do 
tempo do projeto “Eu amo V. L.”, a explanação dialogada – quando os alunos 
e professores dialogam sobre os conteúdos de maneira ativa e horizontal – foi 
realizada. Nas aulas dentro e fora da sala, durante o uso de vídeos, imagens, 
nas produções e estudos individuais e coletivos para apresentação etc. Esta 
modalidade didática cumpre papel fundamental, visto que ainda é necessário 
que o professor se posicione diante dos questionamentos e de todo o processo de 
tratamento de conteúdos, sobretudo quando se trata de alunos em escolaridade 
fundamental e com pouca autonomia desenvolvida. Todavia, destacamos que 
a forma como o professor se posiciona faz toda a diferença. No caso projeto 
trabalhado, o contexto foi valorizado e a postura docente foi de encorajamento, 
reflexão, valorização, questionamento e diálogo. Importante ressaltar que, 
conforme Freire (2018): 

a dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos, 
em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor 
e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, 
aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve   
(FREIRE, 2018, p.83, grifo do autor). 
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Figura 2 – Aula expositivo dialogada (documentário da cidade)

Fonte: Arquivos do professor

3. As aulas de campo: ocorreram em 3 momentos – dia 29/08 na Praça 
dos Estudantes, local em frente à escola onde se encontra uma pintura alusiva a 
origem da cidade. Na ocasião, houve uma explanação dialogada onde o professor 
pode complementar o que os alunos já sabiam ou tinham pesquisado sobre a 
história de Seu Lério e a Cigana. Nesse contexto, propomos uma reflexão crítica 
sobre a história, provocando questionamentos sobre o porquê de não haver 
indícios do nome da cigana, das famílias do casal e, além disso, abordou-se uma 
segunda hipótese, contada numa pesquisa oral por uma das moradoras mais 
antigas da cidade. Nessa perspectiva, os alunos foram estimulados a questionar, 
pensar e refletir, em vez de receber uma história pronta e aceitá-la. Todavia, foi 
ressaltado o fato de que a única fonte escrita deve ser considerada até que se 
tenha outra versão da narrativa da origem da cidade. 

Figura 3 – Aula de campo na Praça do Estudante sobre a origem do povoado de 
Vertente do Lério

Fonte: Arquivos do professor
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No dia 11 e 12 de agosto de 2020 ocorreram as aulas de campo no centro 
da cidade e na Serra do Jardim e Sítio Pá-Virada, respectivamente. No centro 
da cidade, alunos e professores visitaram pontos estratégicos e observaram e 
analisaram a estética de algumas casas antigas que ainda preservam a arquitetura 
original e visitaram a Câmara de Vereadores e Prefeitura, conhecendo um pouco 
da história política da cidade, através de imagens e explanações. 

Figura 4 – Aula de campo no Centro da Cidade (aula na Câmara de Vereadores e 
observação de casarões antigos)

Fonte: Arquivos do professor
No Sítio Jardim alunos e professores visitaram três igrejas antigas 

e realizaram um piquenique, contemplando e observando atentamente a 
paisagem natural e geográfica da localidade. Destaque-se que o professor já 
tinha familiaridade com o contexto e com parte da história daquele local. Além 
disso, contou com apoio de membros da localidade que serviram de fontes orais 
para que os alunos pesquisassem e desse vazão à curiosidade. Para que a aula 
não se tornasse uma mera visita aleatória, foi fundamental orientar os alunos 
a escutar, questionar e observar os diversos momentos em que os conteúdos 
concretos da localidade foram evocados. 

Nos dois casos, no centro da cidade e na zona rural, os alunos foram 
estimulados a questionar, observar e investigar, despertando um olhar 
diferenciado sobre estes espaços do cotidiano. 
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Figura 5 – Aula de campo na Serra do Jardim e Sítio Pá-Virada

Fonte: Arquivos do professor

4. As produções individuais e coletivas: Zabala (1998) já dizia que 
o ensino deve-se pautar não apenas nos conteúdos conceituais, mas também 
nos atitudinais e procedimentais. Nessa acepção, além do conhecer, devem 
ser valorizados o fazer, o ser e o conviver (DELORS, 1998). No projeto “Eu 
amo V.L.” as dimensões do conhecimento foram expandidas para a tomada de 
atitude, colaboração, participação, coletividade, responsabilidade e cooperação, 
mediante a produção e realização de atividades e estudos coletivos e individuais. 
Durante vários dias, foram produzidas maquetes, paródias, HQs, cartazes, 
álbum fotográfico, livro de cordel, xilogravuras, atividades artesanais, além de 
estudos, ensaios e apresentações. Coube ao professor, mediar as interações e 
conflitos, além de fornecer as condições para a realização dos produtos. 

Figura 6 – Alunos produzindo individualmente e coletivamente

Fonte: Arquivos do professor
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5. A culminância/apresentação dos produtos finais: a culminância 
ou encerramento do projeto “Eu amo V.L.” contou com a participação de 
convidados especiais: mães/responsáveis e parte da equipe da secretaria de 
ensino e da gestão escolar. A apresentação dos produtos e avaliação ocorreu 
aos 11 de outubro, 9 dias depois da Emancipação Política da cidade, dentro da 
própria sala de aula (em 2017 foi preciso organizar as apresentações na quadra 
da escola). Os produtos ficaram espalhados pelas paredes espaçosas da sala de 
aula e, ao centro, numa mesa montada em formato quadrado. Alguns dias antes, 
após combinar sobre o que cada aluno ia apresentar (mesmo que as atividades 
não tivessem sido necessariamente produzidas por eles – alguns trabalharam 
coletivamente em muitas atividades), houve ensaios e preparação. Além disso, 
trabalhamos para que o clima fosse de confiança, liberdade e valorização de 
si e do outro. O momento foi coordenado pelo professor, mas totalmente 
protagonizado pelos alunos que expuseram parte dos conhecimentos adquiridos 
durante o projeto. Após o encerramento da atividade de apresentação dos 
produtos, professores e alunos avaliaram o projeto, dialogando sobre avanços, 
aprendizagens, limitações, entre outras questões. 

Figura 7 – Livro de cordel e maquetes temáticas produzidas pelos alunos sobre a cidade 
de Vertente do Lério

Fonte: Arquivos do professor
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Figura 8 – Apresentação dos produtos em culminância aos pais e/ou responsáveis e 
membros da gestão escolar e da secretaria de ensino

Fonte: Arquivos do professor

5 Algumas considerações

O problema que queríamos resolver enquanto aprendizagem dos alunos 
do 5º ano era a falta ou limitação do conhecimento sobre a história local que, 
mesmo já introduzida, era insuficiente para o nível de escolaridade dos alunos 
(5º ano). Geralmente, privilegia-se a história de um modo geral, do Brasil ou de 
outras regiões, e ainda assim, não se trabalha esses conteúdos de forma crítica, 
propondo que os alunos pensem sobre o passado, para entender o presente e 
construir o futuro. 

No decorrer do projeto, constituíram-se alguns dilemas pedagógicos 
que logo foram discutidos com os alunos, na tentativa de que fossem resolvidos 
coletivamente: dificuldades de trabalho em grupo, dificuldades de pesquisa, 
falta de percepção crítica sobre a realidade histórica, sobre a importância de 
preservar o patrimônio e, além de outros, um que nos chamou atenção: o baixo 
sentimento de pertença ao município. Naturalmente não foram resolvidos 
todos os problemas, de todos os alunos, mas foi possível que, na complexidade 
de cada um, houvesse desenvolvimento de conhecimento e habilidades diversas 
e distintas, não apenas no âmbito cognitivo, mas relacional, perceptivo e 
produtivo.

Desse modo, a pedagogia de projetos possibilitou o desenvolvimento de 
parte importante da autonomia criativa e investigativa dos estudantes e abriu 
espaço para que professores e alunos saíssem do interior da sala de aula e fosse 
até o mundo real/local, presente no cotidiano, e o enxergasse de outra forma. 
Do mesmo modo, possibilitou que os estudantes comunicassem aos seus pais 
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e/ou responsáveis, bem como aos membros da organização educacional do 
município, os conhecimentos que produziram de forma interativa e especial. 
Nesse sentido, a sala de aula tornou-se secundária e não mais o lócus privilegiado 
onde o saber ocorre ou se encontra e, do mesmo modo, os conhecimentos não 
estiveram centralizados na ideia de cognição, tampouco fixado na figura do 
professor. 
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1 Considerações iniciais

Partimos do princípio de que as práticas de alfabetização e letramento 
são fundamentais para o desenvolvimento pleno de crianças e jovens. 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo apresentar uma reflexão 
sobre as práticas de alfabetização e letramento como fatores indispensáveis 
na formação e desenvolvimento cognitivo, social e cultural, de modo a trazer 
contribuições na formação integral dos sujeitos, considerando que tais práticas 
possibilitam o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para o 
exercício da cidadania com plena autonomia4. 

Para promover essa reflexão analisamos documentos oficiais vigentes 
que discutem a educação e embasam o planejamento de práticas educativas 
alfabetizadoras nas escolas do país, são eles: o Plano Nacional de Educação 
(2014), a Base Nacional Comum Curricular (2017) e a Política Nacional 
de Alfabetização (2019). A partir dessa análise buscamos apresentar, em um 
quadro comparativo, fatores tanto convergentes como também, divergentes 
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no que diz respeito à temática da alfabetização e do letramento no âmbito 
desses documentos, que têm como principal característica, cada um com sua 
particularidade e especificidade, a busca da qualidade da educação nacional. 

Um olhar crítico para as questões acerca das práticas de alfabetização 
e letramento na esfera do ordenamento jurídico brasileiro surgiu a partir de 
discussões oportunizadas no grupo de estudos NELLE (Núcleo de Estudos em 
Linguagens, Leitura e Escrita), do Departamento de Educação da Universidade 
Federal de Lavras (UFLA). O diálogo entre os pares, os estudos de conceitos 
e reflexões sobre as práticas de alfabetização e letramento promovidas na 
educação básica fomentaram inquietações, como: quais princípios nacionais 
orientam as práticas de alfabetização e letramento nas escolas públicas do país? 
Quais concepções de alfabetização e letramento estão presentes em documentos 
federais para a área da educação? Voltar o olhar para essas questões se faz 
pertinente, visto que o propósito de uma educação mais democrática e de 
acesso a todos os cidadãos é demanda central de discussões acerca dos direitos 
fundamentais de todas as pessoas.  

2 Alfabetização, letramento e as políticas públicas

Consideramos que a linguagem compreende uma das formas a partir 
das quais os sujeitos se relacionam e se entendem desde os primórdios da 
humanidade. Inicialmente, a espécie humana se comunicava por meio de 
desenhos através das pinturas rupestres, mais tarde, utilizando a linguagem 
verbal, priorizava-se a escrita de cartas. Hoje, temos uma infinidade de meios 
para a leitura e escrita, sendo assim, diversos suportes são utilizados para a 
manifestação dessas práticas, aos quais exigem do leitor e do escritor habilidades e 
competências variadas para lidar com tais instrumentos da contemporaneidade. 

Em meio aos estudos linguísticos, muito se discute sobre a noção das 
práticas de linguagem oral e escrita e seus diversos modos de circulação nos 
contextos sociais. Deste modo, emerge uma gama de pesquisas acerca do 
termo “alfabetização”, que segundo Soares (2014, p. 21) “[...] é o processo de 
aprendizagem do sistema alfabético e de suas convenções, ou seja, a aprendizagem 
de um sistema notacional que representa, por grafemas, os fonemas da fala”.

Soares (2014) ressalta que na década de 80 profissionais do ensino 
sentiram a necessidade de debater o conceito de alfabetização, devido a definição 
limitada de apenas “saber ler e escrever”. Em decorrência da insuficiência e 
complexidade da definição do termo alfabetização, estudos evidenciaram que 
era preciso ampliar sua compreensão e, por isso, foi agregado ao repertório 
brasileiro o termo letramento. A expressão origina-se da língua inglesa: literacy e 
significa, segundo Silva e Araújo (2012) “a condição de ser letrado”. De acordo 
com pesquisas de Soares (1998), os dicionários britânicos e norte-americanos 
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ressaltam que literacy é a condição de ser letrado, enquanto, o literate é aquele 
que tem habilidade de ler e escrever (alfabetizado). Soares (2014) descreve o 
letramento como:

[...] o desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e escrever de forma 
adequada e eficiente, nas diversas situações pessoais, sociais e escolares em que 
precisamos ou queremos ler ou escrever diferentes gêneros e tipos de textos, 
em diferentes suportes, para diferentes objetivos, em interação com diferentes 
interlocutores, para diferentes funções (SOARES, 2014, 180).

Observamos que muitas vezes os termos “alfabetização” e “letramento” 
são confundidos ou até mesmo são usados como sinônimos.  Tais processos 
se configuram como indissociáveis, porém são diferentes, cada qual com sua 
especificidade. Enquanto o primeiro foca na apropriação do sistema alfabético 
em relação a suas propriedades e tecnologias do ler e escrever; o outro, versa 
sobre a inserção em contexto sociais das práticas de leitura e de escrita nas mais 
diversas situações do cotidiano.

À vista disso, reconhecemos importantes contribuições dos estudos 
de Soares (1998), ao apresentar que “um indivíduo alfabetizado não é 
necessariamente um indivíduo letrado” (1998, p. 40). Ou seja, não basta 
ter apenas noções de decodificação e codificação de signos, mas sim, tornar 
experiências da cultura letrada em demandas do meio social. Nessa concepção, 
Moreira e Rocha (2013, p. 34) afirmam que: “[...] uma criança letrada é uma 
criança que tem o hábito, as habilidades e até mesmo o prazer da leitura e da 
escrita de diferentes gêneros de textos, em diferentes suportes ou portadores, 
em diferentes contextos e circunstâncias [...]”. Soares (1998) pondera sobre 
a ação de alfabetizar letrando no contexto das salas de aula, o que significa 
orientar a criança para que ela aprenda a ler e a escrever, levando-a a conviver 
com práticas reais de leitura e de escrita que circulam na sociedade.

Tendo em vista os princípios, as habilidades e a autonomia para o 
exercício da cidadania, Rojo (2004) enfatiza que:

[...] ser letrado e ler na vida e na cidadania [...]: é escapar da literalidade dos 
textos e interpretá-los, colocando-os em relação com outros textos e discursos, 
de maneira situada na realidade social; é discutir com os textos, replicando e 
avaliando posições e ideologias que constituem seus sentidos; é, enfim, trazer o 
texto para a vida e colocá-lo em relação com ela. Mais que isso, as práticas de 
leitura na vida são muito variadas e dependentes de contexto, cada um deles 
exigindo certas capacidades leitoras e não outras (ROJO, 2004, p. 1-2).

Em síntese, é possível perceber o quanto a realidade social do sujeito 
influencia em sua relação com as práticas de linguagem. Das considerações 
apontadas até o momento, é importante destacar, ainda, o papel das políticas 
públicas educacionais voltadas ao ensino básico, sobretudo para os anos iniciais 
do ensino fundamental. A compreensão do conjunto de medidas, a favor de 
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um ensino básico de qualidade para todos, em diferentes contextos, requer que 
conheçamos o papel das políticas públicas no cumprimento dessa qualidade. A 
partir disso, Teixeira (2002) caracteriza as políticas públicas como:

[...] diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e 
procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações 
entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, 
sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de 
financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de 
recursos públicos (TEIXEIRA, 2002, p. 2).

Diante do exposto, Teixeira (2002) ainda menciona que as políticas 
correspondem a “formas de exercício do poder político, envolvendo a 
distribuição e redistribuição de poder, o papel do conflito social nos processos 
de decisão e a repartição de custos e benefícios sociais” (TEIXEIRA, 2002, 
p. 2). Posto isso, entendemos a universalização do ensino e a participação da 
comunidade em projetos públicos educacionais como fundamentais, no sentido 
de compreender os sentidos de documentos oficiais que norteiam as práticas 
educativas atribuídas à alfabetização e ao letramento no cenário nacional.

3 Documentos norteadores das práticas: cenário educacional geral

3.1 Plano Nacional da Educação (PNE): Perspectivas Alfabetizadoras

A partir da Constituição Federal de 1988 (CF/88), documento ao qual 
expôs direitos a serem assegurados aos cidadãos, a década de 90 foi marcada por 
desafios em relação às ações educacionais. Com a publicação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB-9394/96), iniciou-se a promulgação de 
diversas legislações a fim de atender os princípios da legalidade e dos direitos 
de acesso, permanência e aprendizagem de crianças e jovens à escola pública de 
qualidade para todos.

Coincidente com o que estabelece o 1º parágrafo do art.87 da LDB 
(9394/96) “A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, 
encaminhará, ao Congresso [...], o Plano Nacional de Educação, com diretrizes 
e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos” (BRASIL, 1996). Diante disso, foi elaborado o 
primeiro Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência de 2001 até 2010 
e, de acordo com Bordignon e Paim (2015, p. 102) “[...] faz-se necessário 
compreender os Planos Nacionais de Educação, os quais buscaram preencher 
as lacunas previstas na LDB e na Constituição, sendo metas e objetivos 
estabelecidos de forma plurianual para a educação brasileira”.  

Com os avanços das pesquisas educacionais e o fim da vigência do 
PNE (2001-2010), reuniram-se na Conferência Nacional de Educação 
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(CONAE-2010) gestores e educadores a fim de avaliar pontos negativos e 
positivos do primeiro PNE. A partir desses debates que figuraram no cenário 
nacional, em 2014, o atual Plano foi promulgado com vigência para os 10 anos 
seguintes. Dentre os objetivos propostos para a elaboração do Plano Nacional 
de Educação (PNE) ressaltamos o “[...] de articular o sistema nacional de 
educação em regime de colaboração” e o de “definir [...] metas e estratégias [...] 
para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos 
das diferentes esferas federativas” (BRASIL, 2009 apud DOURADO, 2017).  
Assim, por meio da cooperação federativa prioriza-se o estímulo e apoio a 
implementação de políticas educacionais, visando uma responsabilidade 
conjunta dos entes federados na organização da educação nacional.

Com 20 metas, o PNE (2014-2024) busca suprir demandas não 
alcançadas do PNE de vigência anterior e propor estratégias para o avanço da 
educação no país. Especificamente, dentre as metas que abrangem as perspectivas 
alfabetizadoras podemos citar a Meta 5 que trata da alfabetização de crianças 
até no máximo o 3º ano do Ensino Fundamental e a Meta 9 que visa aumentar 
o acesso à educação integral e elevar a alfabetização das pessoas maiores de 15 
anos e qualificação profissional (BRASIL, 2014). Com um amplo conjunto de 
estratégias a serem executadas em todas as vinte metas deste plano, a Meta 5, 
especificamente, conta com sete estratégias para a efetivação de seu objetivo 
de atender crianças em fase de aquisição de habilidades de leitura e de escrita. 
Enquanto isto, a Meta 9 abrange doze estratégias, as quais concernem meios de 
incentivar os estudos da população jovem e adulta do país.

Um fato curioso e importante a ser mencionado é que durante toda 
a análise da lei 13.005/2014 (PNE), percebemos que apesar de encontramos 
o termo “analfabetismo funcional”, não é citada a expressão “letramento” em 
nenhuma parte do texto legal. Portanto, compreendemos que este projeto 
governamental está centrado nos aspectos da aquisição de habilidades do 
sistema da escrita alfabética e não enfatiza os usos sociais da leitura e escrita, 
seja por não diferenciar os processos de alfabetização e letramento, seja por 
não o considerar um desafio a ser vencido na trajetória escolar das crianças e 
jovens. No entanto, sob a ênfase do entendimento da prática alfabetizadora 
como elemento de importância social democrática, o PNE abriu espaço para 
reflexões acerca de novas ações pedagógicas para assegurar o domínio do sistema 
alfabético.

3.2 Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

 Ao caracterizar a BNCC como documento que abrange discussões 
sobre todas as etapas do ensino básico (Educação Infantil, Ensino Fundamental 
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e Ensino Médio) e a proposta de uma normativa curricular nacional, com 
a orientação de conteúdos e/ou direitos de aprendizagem dos componentes 
curriculares, reconhecemos esta legislação como um importante instrumento 
de referência dos conhecimentos indispensáveis na formação dos estudantes 
da educação básica. Esse documento também evidencia a partilha de 
responsabilidades dos entes federados pela oferta de uma educação de qualidade: 
“legitimada pelo pacto interfederativo, nos termos da Lei nº 13.005/ 2014, que 
promulgou o PNE, a BNCC depende do adequado funcionamento do regime 
de colaboração para alcançar seus objetivos” (BRASIL, 2017, p. 20).

Do mesmo modo que o PNE, a BNCC também pretende a melhoria da 
qualidade da educação nacional. A base é tida como instrumento de qualificação 
da educação, a fim de superar desigualdades, já que preza a igualdade de 
oportunidades entre educandos, ao envolver uma visão de escolarização de 
oferecimento de conteúdos mínimos idênticos a todos estudantes do país, para 
oportunizar o acesso aos conhecimentos essenciais a todos os alunos da nação, 
prezando a universalização de direitos ao acesso ao conhecimento acumulado e 
à qualidade da educação.

Fundamentada nos princípios éticos, estéticos e políticos indicados nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a BNCC, de acordo com Cury, Reis 
e Zanardi (2018) é caracterizada como um projeto normativo que estabelece 
um documento prescritivo de competências, habilidades, conteúdos ou direitos 
de aprendizagem. Ainda conforme os autores mencionados, a BNCC é uma 
proposta norteadora de currículos que dá rumo à educação, pois é referência 
para a construção e adaptação dos currículos de todas as redes de ensino. Como 
instrumento de gestão pedagógica, muitos pesquisadores tendem a descrever 
que a BNCC “[...] soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira 
para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva” (BRASIL, 2017 apud CURY; REIS; ZANARDI, 
2018, p. 69).

  No que diz respeito às discussões sobre a Língua Portuguesa 
(LP) nos anos iniciais do ensino fundamental, o componente LP busca 
conciliar-se com outros documentos elaborados na década passada. Como por 
exemplo, as DCN, vindo como uma forma de atualização e promovendo sua 
revisão a partir de pesquisas mais recentes e das transformações das práticas de 
linguagens na atualidade. 

  Assim como nos demais documentos relacionados à educação 
brasileira, a BNCC conta com os eixos de aprendizagens. Em LP contamos 
com os eixos: Oralidade, o qual adentra as interações discursivas e métodos de 
fala e escuta; Análise Linguística/Semiótica, o qual analisa o funcionamento 
da língua e suas implicações; Leitura/Escuta, com interação e estratégias de 
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leitura sobre textos de níveis de complexidade crescente, e por fim, a Produção 
de Textos com a integração de técnicas de elaboração de textos de diversos 
gêneros textuais (BRASIL, 2017). 

Pode-se perceber algo inovador em relação aos documentos anteriores, 
com a inclusão de discussões sobre a Literatura Digital, isso devido ao fato 
do avanço acelerado das tecnologias móveis no mundo contemporâneo e, 
consequentemente, o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação 
(TDIC) em salas de aula. O documento traz explícito, que o componente LP 
“cabe então, proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a 
ampliação dos letramentos5, de forma a possibilitar a participação significativa 
[...] das diversas práticas sociais permeadas pela oralidade, pela escrita e por 
outras linguagens” (BRASIL, 2017, p. 67-68). Abrangendo, portanto, também 
a cultura digital e o contato com textos multimidiáticos.

Ainda, a BNCC trata de um tópico específico para o processo de 
alfabetização. De acordo com o documento analisado, alfabetizar significa:

[...] trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do português do Brasil 
escrito, compreendendo como se dá este processo (longo) de construção de um 
conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento fonológico da língua pelo 
estudante. Para isso, é preciso conhecer as relações fono-ortográficas, isto é, as 
relações entre sons (fonemas) do português oral do Brasil em suas variedades 
e as letras (grafemas) do português brasileiro escrito. Dito de outro modo, 
conhecer a “mecânica” ou o funcionamento da escrita alfabética para ler e 
escrever significa, principalmente, perceber as relações bastante complexas que 
se estabelecem entre os sons da fala (fonemas) e as letras da escrita (grafemas), 
o que envolve consciência fonológica da linguagem: perceber seus sons, como 
se separam e se juntam em novas palavras etc. (BRASIL, 2017, p. 88).

Em consonância com o PNE, pode-se perceber que o processo de 
alfabetização idealizado pela BNCC também aborda a questão de destaque 
aos aspectos linguísticos/gramáticos porém, de forma específica a BNCC tem 
o foco na ação pedagógica já que [...] “aprender a ler e escrever oferece aos 
estudantes algo novo e surpreendente: amplia suas possibilidades de construir 
conhecimentos [...], por sua inserção na cultura letrada, e de participar com 
maior autonomia e protagonismo na vida social” (BRASIL, 2017, p. 61).

Na perspectiva de Soares (2004) desde que nasce, a criança está imersa na 
cultura letrada participando de práticas e usos da escrita e leitura na sociedade. 
E, nos parece, que tanto o PNE quanto a BNCC, por essa inserção das crianças 

5 Cf. Glossário do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE): “Letramento: o 
desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e escrever de forma adequada e eficiente, 
nas diversas situações pessoais, sociais e escolares em que precisamos ou queremos ler ou escrever 
diferentes gêneros e tipos de textos, em diferentes suportes, para diferentes objetivos, em 
interação com diferentes interlocutores, para diferentes funções". Disponível em: http://www.
ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/letramento Acesso em: 23 ago. 2020.
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acontecer desde cedo na cultura letrada, não trazem discussões literais sobre 
as práticas de letramento, englobando na alfabetização esses aspectos mais 
amplos de apropriação do sistema de escrita. Assim, a Base dá ênfase nos atos de 
“codificar e decodificar” como atividades de efetivação da alfabetização e, indica 
que esse processo seja concluído até o segundo ano do ensino fundamental. 

3.3 Política Nacional da Alfabetização (PNA)

A recente legislação para os anos iniciais do ensino fundamental 
ocasionada pela assinatura do decreto nº 9.765, em 11 de abril de 2019, instaurou 
a Política Nacional da Alfabetização (PNA). Esta política governamental, 
assim como as demais legislações apresentadas, tem como principal objetivo 
a elevação da qualidade da educação, contudo, a PNA enfatiza a melhoria 
dos índices da qualidade da alfabetização e a erradicação do analfabetismo no 
território brasileiro. O Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria 
de Alfabetização (Sealf ) estabeleceu um grupo de trabalho para discussões 
acerca da situação atual em relação ao processo de alfabetização no Brasil.

Na análise e estudo do caderno da Política Nacional da Alfabetização, 
disponível para consulta pública em sites oficiais do governo federal, percebemos 
que em sua estrutura há um breve histórico de relatórios sobre a alfabetização 
do Brasil e no mundo. A partir disso, fica evidenciado que o país deve pensar 
em novas práticas para avançar em relação aos índices de aprendizagem de 
leitura e escrita de países desenvolvidos.

Em conciliação com o PNE, a PNA também busca discutir o processo 
de alfabetização de jovens e adultos; o questionamento abordado na recente 
legislação chama a atenção ao trazer sobre o diferente modo de aprendizagem da 
leitura entre crianças e jovens/adultos. Nesta política, é apontado o divergente 
foco em relação à abordagem em sala de aula, ou seja, o material precisa ser 
apropriado para cada público destinado, levando em conta que crianças e 
adultos/jovens não têm experiências e conhecimentos prévios semelhantes. 

É importante salientar que a PNA, tanto nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental quanto na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
tem como um dos seus princípios a ênfase ao ensino dos seis componentes 
fundamentais para a efetivação do processo de alfabetização: consciência 
fonêmica, instrução fônica sistemática, fluência em leitura oral, desenvolvimento 
de vocabulário, compreensão de textos e produção de escrita.

Assim como no PNE e na BNCC, a PNA acredita que o ensino 
fundamental é a etapa responsável pela aquisição de habilidades e competências 
relacionadas à leitura e à escrita, mesmo que a criança já tenha contato com 
práticas de letramentos em casa ou na pré-escola. Ou seja, de acordo com a 
Política Nacional da Alfabetização é evidente que nos anos iniciais do Ensino 
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Fundamental se inicia formalmente o processo de alfabetização, cabendo à 
escola o papel de sistematizar esse processo.

Um outro ponto enfatizado nesta Política se refere à formação de 
professores da educação especial, incluindo metodologias próprias para o público 
desta modalidade. As crianças com deficiência são citadas neste documento, 
sendo que “a PNA pretende dar o devido respeito e suporte às particularidades 
da alfabetização de cada um desses públicos” (BRASIL, 2019, p. 37). 

Em contraste com as demais legislações estudadas, a PNA se posiciona 
de forma divergente da BNCC e do PNE em relação ao tempo/prazo para 
a integralização do processo de alfabetização. De acordo com essa Política a 
criança que tiver maiores condições socioeconômicas e incentivos, fora do 
ambiente, escolar às práticas de leitura e escrita estará mais preparada para a 
obtenção de sucesso na aprendizagem de tais práticas, facilitando o processo 
de alfabetização. De acordo com a PNA “é necessário ofertar a toda criança 
as condições que possibilitem aprender a ler e a escrever nos anos iniciais do 
ensino fundamental; daí a priorização da alfabetização no 1º ano como uma das 
diretrizes da PNA” (BRASIL, 2019, p. 32).

Assim, a Política em questão tem como diretriz a prioridade de 
alfabetização de crianças durante o 1º Ano do Ensino Fundamental, porém 
de acordo com o Caderno da PNA esta proposta não é adversa do que já está 
sugerido na BNCC, que destaca a alfabetização até o 2º ano de escolaridade:

Ademais, a citada diretriz não está em desacordo com o que prescreve o texto 
da BNCC, segundo o qual o processo básico de alfabetização pode dar se 
em dois anos (no 1º e 2º ano do ensino fundamental). De fato, aprender 
as relações grafo fonêmicas do código alfabético da língua portuguesa não 
significa esgotar totalmente o processo de aprendizagem de leitura e escrita, 
que inclui ainda a aquisição de fluência oral, a ampliação do vocabulário, as 
estratégias de compreensão de textos e outras habilidades e conhecimentos 
que devem ser adquiridos e desenvolvidos ao longo dos anos iniciais do ensino 
fundamental. Igualmente, a criança dá os primeiros passos, depois aprende a 
caminhar, e em seguida a correr (BRASIL, 2019, p. 32).

De acordo com o Caderno da PNA, a Política “tem como um dos 
objetivos contribuir para a consecução das metas 5 e 9 do Plano Nacional de 
Educação (PNE)” (BRASIL, 2019, p. 40), metas que já foram apresentadas em 
seção anterior, mostrando alinhamentos nas ações para a educação nacional. 

Outro fator de importância a ser ressaltado a respeito da PNA se 
configura na diferenciação dos termos “Alfabetização” e “Literacia”, e preconiza 
que inclusão de uma nova expressão neste documento oficial não quer dizer a 
introdução de uma nova prática.  De acordo com a recente legislação, o ato de 
alfabetizar significa ensinar “as habilidades de leitura e de escrita em um sistema 
alfabético” (BRASIL, 2019, p. 18), enquanto a expressão literacia se aproxima 
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do que já se denomina como práticas de letramento, pois conforme a PNA, 
literacia:

[...] é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados à 
leitura e à escrita, bem como sua prática produtiva. Pode compreender vários 
níveis: desde o mais básico, como o da literacia emergente, até o mais avançado, 
em que a pessoa que já é capaz de ler e escrever faz uso produtivo, eficiente e 
frequente dessas capacidades, empregando-as na aquisição, na transmissão e, 
por vezes, na produção do conhecimento (MORAIS, 2014 apud BRASIL, 
2019, p. 21).

Assim, podemos compreender que apesar da referência a um novo 
termo, a expressão corresponde às ações já estudadas e conhecidas como 
letramento. O que se questiona são os motivos de se cunhar um novo termo 
se ele corresponde à prática que já vem sendo estudada e elaborada em outros 
programas e iniciativas propostas pelo próprio governo federal. Isso pode passar 
a impressão de que a proposta atual para alfabetização traz novidades para as 
práticas, o que não corresponde exatamente a verdade dos fatos.

4 Discussão e exposição da análise 

 Tomando por base o objetivo do estudo de promover reflexões sobre 
as práticas de alfabetização e letramento, a partir  da análise de documentos 
oficiais vigentes que discutem a educação e embasam o planejamento de 
práticas educativas alfabetizadoras nas escolas do país, como o Plano Nacional 
de Educação (2014), a Base Nacional Comum Curricular (2017) e a Política 
Nacional de Alfabetização (2019), buscamos apontar questões de aproximação 
e de distanciamentos nas orientações sobre a alfabetização e letramento vigentes 
no país.

 A fim de explorar o conteúdo de cada documento, inicialmente foi 
realizada uma leitura dos materiais tendo como objetivo o conhecimento e 
levantamento das concepções que os embasam; foi a etapa exploratória da 
pesquisa. Posteriormente, com maior conhecimento acerca dos materiais, 
identificamos neles os aspectos mais voltados para os processos de alfabetização 
e letramento e apontando pontos de aproximação e de distanciamento entre eles 
dentro dessas temáticas. Para exposição dos resultados obtidos elaboramos um 
quadro comparativo com as informações levantadas em cada documento, no 
formato de tabela, a fim de facilitar a exposição das convergências e divergências 
entre eles. Os pontos que destacamos neste texto referem-se às concepções de 
“Alfabetização” e “Letramento” presentes nas propostas, a abrangências das 
ações para as áreas e ao tempo destinado a efetivação destes dois processos, que 
consideramos indissociáveis.

 O quadro abaixo apresenta os resultados preliminares da análise a partir 
dos estudos de cada projeto governamental, além de detalhar os principais 
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fatores de observação e comparação entre eles:

Quadro 1. Resultados das análises – tabela comparativa

INICIATIVAS ABRANGÊNCIA CONCEPÇÕES PRAZOS 

PNE Educação Nacional
Alfabetização destacada 

nas metas 5 e 9

Não apresenta 
concepções sobre os 
processos. Trata da 

alfabetização, mas não 
menciona o termo 

letramento

Processo de 
alfabetização 
– até 3º ano 

do EF

BNCC

Educação Nacional
Voltada para o currículo 

em todas as etapas e 
modalidades de ensino 

– foco em direitos e 
objetivos de aprendizagem
Alfabetização mencionada 

na etapa do ensino 
fundamental – dentro da 
área de linguagens, junto 

com multiletramentos

Ênfase na 
alfabetização como 

processo que 
abrange a inserção 
na cultura letrada. 

Prática ancorada na 
diversidade textual 
Língua Portuguesa 
– ampliação dos 

letramentos

Processo de 
alfabetização 
1º e 2º anos 

do EF

PNA
Educação Nacional

Ênfase de discussão no 
método de ensino: fônico

Alfabetização baseada 
em evidências / Literacia 

emergente e familiar

Alfabetização como o 
ensino das habilidades 
de leitura e de escrita 

em um sistema 
alfabético. Não usa o 
termo letramento e 

sim literacia: conjunto 
de conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
relacionadas com a 

leitura e a escrita e sua 
prática produtiva

Processo de 
alfabetização 
– até final do 

1ºano EF

Fonte: Das autoras (2019).

Com a visualização dos dados comparativos é possível perceber alguns 
apontamentos convergentes e divergentes entre os documentos apresentados. 
Como fator de aproximação destacamos o fato de que todos os três documentos 
mencionam a alfabetização como temática importante na garantia da melhoria 
da educação no país. Possuem abrangência nacional, orientando a educação de 
todos os entes federados na consecução das mesmas diretrizes e objetivos. 
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 O PNE é mais geral e aborda metas e estratégias para o seu cumprimento. 
Nas metas 5 e 9 são tratados aspectos relacionados à alfabetização de crianças, 
jovens e adultos, sem apresentação de uma concepção e/ou conceituação sobre 
o tema e não há menção sobre letramento no corpo do texto. Apontando (meta 
5) que o processo de alfabetização deve se efetivar até o final do 3º ano de 
escolaridade do ensino fundamental. 

 A BNCC está mais voltada para a construção de um currículo mínimo 
que embasem os projetos educativos dos entes federados. Engloba objetivos e 
direitos de aprendizagem para todas as etapas, perpassando as modalidades de 
ensino. Na educação infantil não há menção sobre práticas de alfabetização e 
letramento a serem desenvolvidas em sala de aula, de forma expressa, sendo a 
alfabetização abordada na etapa no ensino fundamental – anos iniciais, como o 
processo de aquisição do sistema alfabético e sua “extensão” abrange a inserção na 
cultura letrada e o termo letramento é observado ao longo do texto, incluindo o 
prefixo “multi” (multiletramentos), evidenciando as múltiplas facetas possíveis 
de letramento na sociedade da informação. Aponta que a alfabetização deve ser 
concluída até o 2º ano do ensino fundamental, encurtando o prazo definido no 
PNE para tal processo.  

 Por sua vez, a PNA volta as discussões sobre a alfabetização para o uso 
de um método de ensino (o fônico, no caso), como responsável pelo sucesso 
do processo de aquisição da escrita e leitura pelas crianças. Percebemos que essa 
afirmação está baseada em evidência científicas que há muito foram superadas 
pelos estudos sobre a “Psicogênese da língua escrita”, evidenciando ser muito 
mais importantes pensar e conhecer o processo de como as crianças aprendem 
do que reduz as práticas a técnicas mecanicista, com ênfase em como se ensina. 
Na perspectiva apresentada a alfabetização consiste no ensino das habilidades 
de leitura e de escrita em um sistema alfabético, sendo que o termo letramento 
não é usado ao longo do texto, sendo substituído pela palavra literacia, até 
então inédita nos documentos para a área no país. No entanto, ao se comparar 
as definições percebe-se que literacia compreende os aspectos já conhecidos e 
estudados, caracterizando-se como o conjunto de conhecimentos, habilidades 
e atitudes relacionadas com a leitura e a escrita e sua prática produtiva, e 
destacando níveis para esse processo desde a literacia emergente até os mais 
avançados. A política aponta que a alfabetização deve ser efetiva junto às 
crianças até o final do 1º ano do ensino fundamental, antecipando ainda mais 
esse processo em relação à BNCC.

 Em visão preliminar dos estudos, os dados comparativos mostram que, 
mesmo que os três documentos estejam em vigência no cenário das legislações 
educacionais, não há uma “padronização” nas diretrizes e nos encaminhamentos 
para as áreas de alfabetização e letramento no país, o que podem dificuldade a 
implantação das iniciativas nos diferentes níveis de governo e nas escolas. Essas 
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aproximações e distanciamentos precisam ser conhecidos e evidenciados para 
que se possa discutir a apresentar novas propostas para as áreas, em consonâncias 
com o que preceituam as legislações do país.

5 Considerações finais

 As políticas brasileiras manifestam diversas ações em prol da melhoria 
dos índices educacionais do ensino básico. A partir do exposto, é possível 
perceber que a há uma grande ênfase na ampliação/valorização dos processos de 
leitura e escrita como agentes que visam o protagonismo dos discentes, assim, 
priorizando o alcance de uma visão crítica e reflexiva da formação de sujeitos 
capazes de transformar a sociedade.

 Todavia, destacamos que os caminhos propostos pelas diferentes 
legislações revelam conflituosos panoramas teóricos e para as práticas pedagógicas 
nas escolas do país. Na medida em que um projeto governamental menciona 
o termo letramento na última versão da BNCC, pouco tempo depois, a PNA 
nomeia a literacia como expressão significativa de compreensão/contato com 
as práticas sociais de leitura e escrita, ou seja, é mantida a mesma definição, 
em contrapartida, há uma nova nomenclatura. A partir disso, questionamos 
como pode haver a consolidação de estudos e práticas com a troca constante de 
termos e embasamentos teóricos sobre a área de alfabetização e de letramento 
(ou literacia)? 

 Diante da pesquisa, foi possível analisar que a proposta da BNCC tende 
a um efeito de homogeneização curricular das práticas pedagógicas nas escolas, 
enquanto o PNE apresenta metas com estratégias mais amplas, cabendo a cada 
instituição organizar as práticas para sua consecução. Por fim, a PNA espelha 
uma mudança de paradigma em relação ao que temos observado para as áreas 
da alfabetização e letramento, mudando o foco de como a criança aprende 
para como deve ser realizado o ensino, o que pode impactar na formação de 
professores com a perda de autonomia didática no desenvolvimento do fazer 
pedagógico. 

 Essas são questões que precisam ser acompanhadas, para que se possa 
compreender as intenções do governo federal na proposição de ações, que se 
materializam na elaboração das políticas públicas para a educação.
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1 Introdução

A pandemia da COVID-19 acarretou modificações substanciais em 
todo o mundo no ano de 2020. Destarte, a readaptação imediata 

dos mais variados setores da vida humana ao novo momento foi crucial para 
a continuidade das atividades, em especial no campo da educação, exigindo 
uma reorganização do processo de ensino, de forma a possibilitar, na medida 
do possível, a manutenção de processos de ensino-aprendizagem durante o 
período de isolamento social. Essas medidas ocorreram (e ocorrem) ainda que a 
educação seja atravessada pelas dificuldades sociopolíticas que surgem em meio 
ao contexto pandêmico vivenciado nacionalmente. A esse respeito podemos 
citar como exemplo algumas questões sócio-políticas adversas, em diferentes 
âmbitos, tais como: a) a desigualdade social que marca este período obscuro4; 
b) a perda de milhões de vidas, que torna desafiador o simples encontro com 
o ímpeto motivacional;5 c) as condições limitadas de recursos ofertados pela 
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ede pública de ensino no Brasil para uma educação não-presencial6; d) a falta de 
uma exímia administração da esfera pública nacional, principalmente em relação 
ao Ministério da Educação (MEC)7 e ao Ministério da Saúde; e) a ausência de 
políticas públicas que estabeleçam um efetivo diálogo com a ciência e com outros 
setores sociais que possam auxiliar na contenção da pandemia no país8.

Ademais, é fato que em poucas semanas o tradicional ambiente 
da sala de aula presencial transformou-se em uma sala virtual, por meio de 
videoconferências e de chats com os alunos, a partir de diferentes aplicativos. 
Outrossim, com grande pesar os educadores viram as cadeiras dos alunos, que 
outrora encontravam-se em fileiras, dando lugar aos nicks9. Em outras palavras, 
vimos a transição do chão de sala de aula para a rotineira web-interação, 
realizada por meio de perfis dos alunos em suas redes sociais, o que leva a um 
tortuoso cenário que apaga rostos e dá lugar a enquadres com fotos pessoais 
dispostas em aplicativos. Vimos, então, práticas nas quais o conteúdo, que até 
então, na maior parte das vezes, era copiado em um quadro branco, passou a 
ser compartilhado em telas. 

Cabe pontuar ainda que, ao mesmo tempo, em que observamos 
tantas desafortunadas cenas de uma trama que aflige o olhar de educadores 
e educandos, observamos também a grande desigualdade social que foi ainda 
mais evidenciada do que em tempos outrora, uma vez que os alunos carentes 
de escolas públicas de todo o país, enfrentam dificuldades de acesso à Internet 
e às aulas remotas, apresentando dificuldades na realização das tarefas remotas 
(LEAL, 2020). Outras dificuldades também foram apontadas em um estudo 
anterior, em que relatamos sobre o Plano de Estudos Tutorado de Minas Gerais 
(MONTALVÃO NETO et al., 2020). Com base nesse estudo compreendemos 
que, apesar de serem apresentadas algumas alternativas que propiciem a troca 
de conhecimentos em meio ao ERE, tais medidas se tornam limitadas na 
medida em que exigem que os alunos possuam autonomia em seus estudos, 
desconsiderando as suas dificuldades e isolando-os em seus processos de 
aprendizagem, o que aponta para o fato de que a interação presencial professor-
aluno é de suma importância. 

Sobre as dificuldades expostas em meio ao ensino remoto, em matéria 

6 Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/
ensino_educacaobasica/2020/07/02/interna-educacaobasica-2019,868923/ensino-remoto-
emergencial-na-rede-publica-traz-muitos-desafios.shtml. Acesso em 11/09/2020.

7 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/08/05/
ministro-troca-secretaria-da-educacao-basica-uma-das-mais-importantes-do-mec.htm. Acesso 
em 11/09/2020.

8 Disponível em: http://setor3.com.br/politicas-publicas-na-educacao-na-pandemia-dilemas-e-
desafios/. Acesso em: 11/09/2020.

9 Termo utilizado para se referir aos nomes escolhidos pelos usuários para utilizar como forma de 
identificação em suas redes sociais.

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2020/07/02/interna-educacaobasica-2019,868923/ensino-remoto-emergencial-na-rede-publica-traz-muitos-desafios.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2020/07/02/interna-educacaobasica-2019,868923/ensino-remoto-emergencial-na-rede-publica-traz-muitos-desafios.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2020/07/02/interna-educacaobasica-2019,868923/ensino-remoto-emergencial-na-rede-publica-traz-muitos-desafios.shtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/08/05/ministro-troca-secretaria-da-educacao-basica-uma-das-mais-importantes-do-mec.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/08/05/ministro-troca-secretaria-da-educacao-basica-uma-das-mais-importantes-do-mec.htm
http://setor3.com.br/politicas-publicas-na-educacao-na-pandemia-dilemas-e-desafios/
http://setor3.com.br/politicas-publicas-na-educacao-na-pandemia-dilemas-e-desafios/
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publicada no jornal Estadão10, de acordo com o IBGE, o acesso às aulas remotas 
é menor nos casos de alunos com menor renda per capita, como a colunista 
Daniela Amorim afirma em um trecho de reportagem escrita para o referido 
jornal: 

Jovens de famílias com menor renda domiciliar per capita tiveram menos 
acesso. Entre os que viviam em casas com rendimento per capita de até meio 
salário mínimo, 24,2% não tiveram acesso à educação remota, ante uma fatia 
de 9,5% entre os de casas com renda per capita de 4 salários ou mais.

Tal cenário de dificuldades, mudanças e incertezas constitui uma vertente 
ao desenvolvimento de pesquisas na área de educação e, consequentemente, 
ao fomento da produção de conhecimento científico no Brasil, pois, cada vez 
mais acadêmicos realizam pesquisas sobre o tema, buscando de alguma maneira 
investigar a atual situação e contribuir para a minimização dos impactos 
negativos que o ensino remoto poderá acarretar. 

Sobre os impactos negativos da pandemia da COVID-19, em recente 
pesquisa realizada a partir de questionários aplicados a 187 docentes e futuros 
docentes de ensino de Ciências e Biologia para compreender as suas práticas 
desenvolvidas em meio ao isolamento social na Educação Básica, Borba e 
seus colaboradores apontam que as “[...] demandas metodológicas sobre 
planejamento, avaliação e estratégias didáticas constituíram os principais 
desafios nesta conjuntura”. Ademais, os autores salientam que, entre os 
principais desafios enfrentados nesse contexto, há “[...] o aumento da carga de 
trabalho e as dificuldades de acesso à internet de seus estudantes” (BORBA et 
al., 2020, p.153).

Nesse contexto, este tem como foco as produções acadêmicas publicadas 
entre os meses de janeiro e agosto de 2020, que versem acerca do Ensino 
Remoto Emergencial (ERE) (HODGES et al., 2020), ou seja, a modalidade de 
ensino adotada em caráter provisório durante a pandemia. Segundo os Hodges 
e seus colaboradores (2020), diferente do Ensino à Distância (EaD), planejado 
e implementado com vistas a desenvolver os processos de ensino-aprendizagem 
realizados à distância durante toda a duração de um curso, o ERE é temporário e 
concebido exclusivamente para a substituição emergencial das aulas presenciais.  

Considerando esse contexto, partimos da seguinte questão: quais são 
as abordagens, tendências e perspectivas que embasam a (e que são apontadas 
a partir da) produção de conhecimento científico sobre o ERE em contexto 
pandêmico? A partir disso, toma-se como objetivo geral desta pesquisa 
compreender os enfoques da produção acadêmica sobre as perspectivas e as 

10 Disponível em: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,dados-mostram-que-8-7-
milhoes-nao-tiveram-acesso-a-atividades-remotas-educacionais-em-julho,70003406599. 
Acesso em 09/09/2020.

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,dados-mostram-que-8-7-milhoes-nao-tiveram-acesso-a-atividades-remotas-educacionais-em-julho,70003406599
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,dados-mostram-que-8-7-milhoes-nao-tiveram-acesso-a-atividades-remotas-educacionais-em-julho,70003406599
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concepções que emergem em meio às práticas adotadas por redes e instituições 
de ensino para a continuidade da aprendizagem no isolamento social. 

2 Aspectos metodológicos

 Esta é uma pesquisa, à priori, qualitativa, que visa apresentar uma 
revisão bibliográfica, e que pode ser caracterizada como um estudo do tipo 
exploratório e descritivo (GIL, 2008). No entanto, dado a quantidade de artigos 
encontrados em nossas buscas, nos valemos de uma abordagem mista, a partir 
da quantificação e apresentação numérica dos dados encontrados, conferindo 
um caráter também quantitativo para a pesquisa. Todavia, as discussões dos 
resultados serão apresentadas por um viés descritivo-interpretativo.

Para a realização deste estudo foi realizada uma busca por artigos nas 
seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Scielo e Portal de Periódicos 
da CAPES. Para a realização dessa busca utilizamos o descritor “ensino 
remoto”, com o propósito de encontrar artigos que pudessem compor o corpus 
de análise. Como critérios de elegibilidade, foram considerados os artigos 
completos devidamente disponibilizados em periódicos científicos, escritos 
impreterivelmente em português e publicados entre os meses de janeiro a 
agosto de 2020, e cujo descritor supramencionado se encontrasse nos títulos, 
resumos e/ou palavras-chave. 

Sobre a forma de busca, no rastreamento dos artigos na base Google 
Acadêmico, levando em conta o período proposto e excluindo as opções de 
busca oferecidas pela plataforma, tais como “incluir patentes” e “incluir 
citações”, foi retornado o total de 325 resultados, que correspondem a artigos 
científicos, dissertações, teses, livros, capítulos de livros, entre outros. Já na base 
de dados da Scielo foram encontrados apenas 2 artigos e em relação ao Portal de 
Periódicos da CAPES encontramos um total de 6 artigos científicos.

Como forma de organizar os dados obtidos, estes foram exportados 
para o programa EndNote e simultaneamente uma planilha foi criada no Word 
com os seguintes tópicos preenchidos com base nos dados de cada trabalho: a) 
título do artigo; b) periódico de publicação; c) nome dos autores; d) instituição 
de origem; e) mês de publicação; f ) distribuição regional dos autores e, 
consequentemente, de suas pesquisas; g) grande área do conhecimento à qual se 
filiam as pesquisas; h) área específica do conhecimento (disciplinar/profissional) 
do primeiro autor; i) categorização dos tipos de estudos encontrados, sendo que 
essa última justifica-se pelo grande volume de artigos que compõe o corpus de 
análise.

Objetivando selecionar apenas os artigos acadêmicos publicados em 
periódicos, e analisando minuciosamente os documentos retornados pela base 
Google Acadêmico, que, como mencionado, possuem grande pluralidade, o 



  207
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

número caiu para 140. Entretanto, após uma terceira análise, a quantidade final 
do corpus de análise dessa base concentrou-se em 62 artigos, pois, 68 deles não 
se enquadraram em todos os critérios estabelecidos previamente; notadamente, 
não apresentavam o descritor “ensino remoto” em seus títulos, resumos e/
ou palavras-chave. Ademais, 6 textos encontrados se repetiam no Portal de 
Periódicos da CAPES e o mesmo ocorreu com 1 texto encontrado na Scielo. 
Além disso, três desses artigos haviam sido publicados em setembro e, por não 
se enquadrarem no período de recorte proposto, foram excluídos.

Cabe salientar que todos os 6 artigos encontrados no Portal de Periódicos 
da CAPES foram mantidos como parte integrante do corpus de análise deste 
estudo, por atenderem a todos os critérios estabelecidos. No que se relaciona 
à Scielo, dentre 2 textos, apenas 1 foi eliminado, por ser um artigo que não 
passou por revisão de pares, logo não foi publicado em uma revista científica. 
Portanto, a quantidade final total do corpus de análise, ao somar todos os artigos 
selecionados nas três bases supracitadas, foi de 69 trabalhos.

3 Análise dos dados 

Na presente seção apresentamos e discutimos os principais resultados 
obtidos a partir dos critérios de busca e seleção supramencionados. Nesse 
sentido, apresentamos graficamente os principais autores, revistas de publicação 
e interesses de pesquisa encontrados, aliado às questões cronológicas, regionais 
e das áreas de conhecimento às quais estes se filiam. Em suma, discutimos de 
forma geral como a produção científica sobre a ERE se caracteriza em meio à 
pandemia.

A respeito das questões de autoria, nos debruçamos sobre o perfil 
do primeiro autor de cada artigo por acreditarmos que, em geral, em meio 
a diversidade de estudos encontrados na revisão bibliográfica, as pesquisas 
provavelmente têm os seus objetivos, resultados e conclusões vinculadas às 
concepções e contextos regionais deste autor. Assim, ao analisarmos o perfil 
do primeiro autor de cada um dos 69 trabalhos que compõem o corpus deste 
estudo, observamos que apenas dois deles tiveram mais de um artigo publicado 
sobre o ERE ao longo do período investigado (janeiro a agosto de 2020), 
enquanto que os demais apresentaram somente uma publicação como primeiro 
autor a respeito da temática (gráfico 1). Ademais, um deles, nomeadamente 
Verissimo Barros dos Santos Junior, está filiado a duas instituições da região 
nordeste: a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e o Centro de Ensino 
Técnico e Profissionalizante do Maranhão - CEMP/MA. Já o segundo autor, 
José António Marques Moreira, é de nacionalidade portuguesa e vinculado à 
Universidade Aberta de Portugal.
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Fonte: dados coletados e organizados pelos autores (2020).

Por esses resultados podemos observar que há uma grande diversidade de 
autorias nas pesquisas sobre o ERE. Reconhecemos ainda que, ao considerarmos 
às questões de co-autoria, essa diversidade torna-se ainda mais expressiva.

Considerando-se que muitas são as instituições de pesquisa que 
poderiam estar preocupadas com as questões do ERE na atualidade, e que há 
um imaginário social de que os principais estudos comumente centram-se nas 
universidades da região sul-sudeste do país, buscamos compreender também 
quais eram as principais universidades envolvidas nessa produção acadêmica. 
Assim, no que se refere às instituições às quais se filiam os autores dos 
trabalhos encontrados, ao contrário do que poderia ser inferido, ao levarmos 
em consideração o primeiro autor dos artigos encontrados, percebemos que a 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) destacou-se, ainda que de forma 
discreta, como a instituição que teve o maior índice de produção sobre o ERE 
(gráfico 2).
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Fonte: Dados coletados e organizados pelos autores (2020.

De acordo com esse resultado, consideramos que, apesar de haver um 
breve destaque da UFMA, os dados mostram que há uma grande diversidade 
de instituições às quais os autores dos 69 trabalhos encontrados na revisão 
bibliográfica se filiam, o que nos mostra que a preocupação com a questão não 
possui um epicentro demarcado, sendo o ERE uma preocupação de diferentes 
pesquisadores e instituições nacionais.

Outra questão que consideramos relevante é a distribuição de estudos 
nos periódicos. Consideramos que essa compreensão é importante por 
julgarmos que esse tipo de dado pode nos indicar o perfil de estudos realizados 
sobre o ERE, visto que as revistas possuem escopos específicos, a depender de 
sua organização e propósitos. Assim, quanto aos periódicos em que houve um 
maior número de pesquisas publicadas sobre a temática, observou-se que o 
mais expressivo foi o “Research, Society and Development” (gráfico 3), uma 
revista mensal, multidisciplinar, indexada em algumas bases de dados, entre elas 
o Google Acadêmico. No quadriênio 2013-2016, esse periódico tinha o qualis 
Educação - B4, Ensino - B2 e Interdisciplinar - B4, e como qualis preliminar, 
em 2019, apresenta a classificação A3 (unificado). Além disso, a revista cobra 
uma taxa para a publicação de textos de autores brasileiros, em caso do artigo 
ser aceito. Ademais, ela possui um tempo médio de publicação de até 60 dias e 
com taxa de rejeição anual de artigos de 12%, segundo dados expostos em sua 
página principal11. Desse modo, acreditamos que o alto índice de publicações 

11 Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/about. Acesso em: 13 de setembro de 

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/about
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sobre a temática nesse periódico se deve: à sua agilidade no processo de avaliação 
e publicação das pesquisas; ao seu alto volume de textos, de diversas áreas do 
conhecimento, publicados mensalmente; e dado ao seu baixo índice de rejeição 
de artigos submetidos. 

O segundo periódico com o maior índice de publicações sobre o ERE 
é a revista semestral “Pedagogia em Ação”, da Pontifícia Universidade Católica 
(PUC-MG), que no quadriênio 2013-2016 tinha como qualis Educação - 
C, Ensino - B3 e Interdisciplinar - B3, e como qualis preliminar em 2019 
apresenta-se como C (unificado). Ao investigarmos as publicações do corrente 
ano na revista, observamos que esse alto volume de publicações sobre o ERE se 
deve a uma edição especial da revista, em que houve a publicação de trabalhos 
do “XIII Simpósio de Pedagogia, com o tema Pedagogia e Pedagog@s em 
tempos de pandemia”, um evento realizado em maio deste ano em modo on-
line12 (gráfico 3).

Fonte: Dados coletados e organizados pelos autores (2020).

Considerando que se torna relevante compreender as áreas de saber às 
quais se vinculam os autores, visto que isso pode nos dar indícios do tipo de 
pesquisas e de abordagens que estão sendo realizadas, utilizamos novamente 

2020.
12 Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/issue/view/1197. 

Acesso em: 13 de setembro de 2020.

http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/issue/view/1197
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como critério a vinculação do primeiro autor para compreender a grande área e 
as áreas específicas às quais esses pesquisadores se vinculam. Assim, no que tange 
às grandes áreas as quais as publicações vinculam-se, às Ciências Humanas se 
sobressaem, conforme mostramos a seguir (gráfico 4):

Fonte: Dados coletados e organizados pelos autores (2020).

Em relação às áreas específicas nas quais as publicações concentraram-
se, sobremaneira, observamos que o destaque está nas Ciências da Educação 
(gráfico 5). Cabe ressaltar que por Ciências da Educação compreende-se todos 
os artigos que, após a análise de seus títulos, resumos e palavras-chave, não 
foi possível identificar a qual campo disciplinar e/ou profissional específico se 
vinculam. Destarte, conforme mostra o gráfico 5, observamos que os estudos 
que delimitam a sua preocupação com as questões específicas relacionadas ao 
ensino de um determinado campo disciplinar (Biologia, Matemática, Língua 
Estrangeira e Pedagogia) ou de uma área profissional (Ciências da saúde13) 
aparecem em menor número. Cabe ressaltar que outras áreas, tais como 
Economia, Administração, Moda, Psicologia, Artes Cênicas, Música, Química, 
Língua portuguesa, Interdisciplinar, Geografia e Educação Física aparecem 
uma única vez.

13 Na categoria Ciências da saúde enquadramos os trabalhos que não se referiam com exatidão 
sobre qual profissão centravam as suas discussões, mas que, no entanto, era perceptível a sua 
preocupação com as questões que concernem aos profissionais de saúde. Outras áreas da 
saúde, que especificaram sobre qual questão profissional falavam, apareceram apenas uma vez 
(Medicina, Odontologia, Fisioterapia e Enfermagem, e por extensão foram inseridas na categoria 
“demais áreas”. 
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A partir dos resultados apresentados nos gráficos 4 e 5, consideramos 
que as pesquisas a respeito do ERE se inserem principalmente na grande área 
Ciências Humanas, sendo idealizadas por pesquisadores que se vinculam à 
Educação. 

Fonte: Dados coletados e organizados pelos autores (2020).

 Considerando que poderia haver variações na quantidade de artigos 
publicados em decorrência do tempo decorrido, dado que o processo de imersão 
no contexto pandêmico poderia ter se dado de forma gradual, demorando 
a ser atingida a compreensão da situação e a chegar em seu ápice, buscamos 
compreender a distribuição de pesquisas ao longo dos meses de interesse (janeiro 
a agosto de 2020). Assim, conforme apresenta o gráfico 6, o mês de Julho foi 
aquele que teve um maior número de publicações, apresentando 25 artigos, 
enquanto que o mês de Abril foi o mês com menor número de publicações, 
com 1 trabalho publicado, o que corrobora, em certa medida, com a hipótese 
inicial mencionada. Cabe ressaltar que não foi possível identificar o mês exato 
de publicação de alguns trabalhos, visto que estes não possuíam a data exata 
registrada em seus arquivos, sendo possível apenas inferir, para alguns textos, 
a data de sua publicação por meio da periodicidade do periódico em que ele 
constava (trimestral, quadrimestral, semestral ou fluxo contínuo).

Considerando que as realidades nacionais são diversas, dada a 
pluralidade de cenários existentes no Brasil, bem como levando em conta as 
questões demográficas e as desigualdades socioeconômicas existentes, partimos 
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da premissa de que a compreensão de como esses estudos se distribuem em 
território nacional é fundamental. Não é nossa pretensão aprofundar nesse 
debate, haja visto que muitas seriam as questões a serem levantadas. Porém, 
acreditamos que esse indicativo pode contribuir para estudos futuros. Assim, a 
vista da vinculação dos primeiros autores, a região Sudeste (22 artigos) destacou-
se ao apresentar a maior quantidade de produções científicas, seguida da região 
Nordeste (16 artigos), Sul (12) e Norte (7). Em algumas publicações, não foi 
possível identificar a região à qual pertence o primeiro autor (7). Ademais, 
observamos que o menor número de produções, publicadas em português e 
sobre o ERE, foram as pesquisas realizadas por autores internacionais (gráfico 
6).

 

Fonte: dados coletados e organizados pelos autores (2020).

Optou-se por categorizar os trabalhos pelo enfoque de estudo das 
publicações retornadas. Assim, foram elencadas 7 categorias, a saber: a) 
Formação de professores, que abrange os estudos relacionados à formação inicial 
e/ou continuada de professores em meio à pandemia; b) Processos de ensino-
aprendizagem na modalidade remota, categoria que centra-se nas pesquisas que 
têm a aprendizagem do aluno como enfoque central; c) Uso de tecnologias 
digitais no ensino remoto, que agrupa as pesquisas que pensam especificamente 
sobre as tecnologias utilizadas no ERE; d) Ações e políticas governamentais em 
meio à pandemia, que congrega artigos que versam sobre as políticas públicas 
direcionadas a esse momento; e) Impactos na educação, que agrupa artigos que 
pensam sobre os atuais impactos ocasionados pelas variáveis vivenciadas no 
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ERE; f ) Perspectivas para a educação pós-pandemia, que versa sobre os estudos 
que fazem predições e/ou questionamentos sobre a posterioridade; e) Práticas 
docentes em contexto pandêmico, que traz os artigos que se debruçam sobre a 
perspectiva do docente e de suas práticas em meio ao ERE. 

Mediante o que é apresentado pelo gráfico 7, notou-se que a categoria 
“Impactos na Educação” foi a que concentrou a maior parte de artigos 
encontrados.

Fonte: Dados coletados e organizados pelos autores (2020).

Por meio desse resultado podemos inferir que a grande preocupação 
das pesquisas sobre o ERE em meio à pandemia da COVID-19 centra-se em 
discutir sobre o momento em que estamos imersos. Esse e os demais resultados 
apontam que há uma preocupação nacional com os impactos imediatos. Para 
nós, esse fato pode ser atribuído para além do imediatismo. Trata-se de uma 
questão muito mais profunda, pois, conforme enunciamos no início deste 
texto, muitas são as preocupações que assolam e que assustam a todos nós 
(BORBA et al., 2020), em especial a comunidade científica, que se preocupa 
com as diversas consequências que o ERE está causando nesse momento, nas 
várias localidades do país, dado que, em meio a uma modalidade de ensino 
que visa apenas atender a uma demanda excepcional, marcada pela urgência 
do momento (HODGES et al., 2020), é possível observar que se sobressaltam 
as discrepâncias nas realidades regionais e em relação ao que é vivenciado pelos 
diferentes grupos sociais no Brasil.
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4 Considerações Finais

O presente texto teve como objetivo trazer alguns aspectos sobre 
as abordagens, tendências e perspectivas que embasam a produção do 
conhecimento científico sobre o ERE em meio à pandemia da COVID-19. 
Essa compreensão levou em conta a perspectiva das pesquisas e às filiações 
regionais e institucionais dos pesquisadores, além do fator, temporalidade.

Como principais resultados compreendemos que há uma relativa 
diversidade de pesquisas e de autores em todo o país que estão preocupados 
com os impactos da pandemia no atual momento. Entendemos que essa 
preocupação se dá em meio à compreensão dos educadores e pesquisadores 
de que o atual momento é delicado, e por isso pensar sobre ele e propor ações 
que possam amenizar os seus impactos se faz urgente e necessário. No entanto, 
também é possível inferir, preliminarmente, que essa produção em larga escala 
pode estar atrelada à cultura produtivista que se instala na academia e que leva 
a proposição de trabalhos que, muitas vezes, não trazem efetivas e substanciais 
reflexões (e ações) sobre uma determinada temática. Nesse sentido, cabe 
também pensar a esse respeito. 

Muitos trabalhos analisados apontam que a pandemia não é igual para 
todos, havendo condições ainda mais adversas, dependendo da ótica pela qual 
olhamos os fatores sociais que estão envolvidos na questão. Alguns exemplos 
desses fatores estão relacionados às condições socioeconômicas dos alunos, 
principalmente aqueles que habitam as regiões periféricas, sendo também 
diferenciados os impactos da pandemia mediante as questões de gênero e 
étnico-raciais. 

Cabe ressaltar que essa pesquisa, que visa apresentar de forma exploratória 
alguns aspectos da produção acadêmica sobre o ERE, não teve como pretensão 
dar conta das discussões teóricas ou de descrever as especificidades de cada uma 
das pesquisas encontradas, com seus muitos objetivos, metodologias, resultados 
e conclusões. Nesse sentido, apontamos para a necessidade de outros estudos 
que possam se debruçar de forma mais focalizada nas diferentes temáticas 
encontradas a respeito dos trabalhos que integram o corpus de análise ora 
apresentado. 

Ademais, apontamos que este trabalho contribui com a pesquisa em 
educação na medida em que traz um primeiro mapeamento da produção de 
conhecimento sobre o ERE para que posteriores estudos possam se aprofundar, 
a partir de outras abordagens teóricas e práticas sobre as questões suscitadas. 
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1 Introdução

Sabemos que a pandemia causada pelo Coronavírus – Covid-19 
trouxe mudanças bruscas na sociedade, em relação à saúde, trabalho, 

educação, economia e todas as demais esferas públicas. Ao dialogar com 
colegas que trabalham na área da Educação, percebemos que com o decreto de 
suspensão das aulas presenciais, o ensino passou por mudanças de acordo com 
a realidade de cada estado ou cidade. 

Ao refletirmos sobre a educação no período da pandemia, buscamos 
desenvolver este artigo com o objetivo de relatar as experiências no ensino 
remoto em Goiás e Minas Gerais, buscando apresentar as dificuldades e desafios 
no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. Assim, o artigo aponta as 
realidades no ensino estadual e municipal de uma cidade do interior de Goiás e 
do ensino estadual de uma cidade de Minas Gerais.

As ações das secretarias de educação de cada cidade buscaram, de acordo 
com cada realidade, uma forma de manter o ensino acessível aos alunos que 
serão descritas no decorrer dos relatos. Diferentes problemas são relatados 
em nossa pesquisa, e merece destaque que nem as escolas nem os professores 
estavam preparados didático e metodologicamente para laborar com o ensino 
remoto.

2 Experiências do ensino remoto em Minas Gerais

Este relato aborda as mudanças ocorridas, devido a pandemia 
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COVID-19, na escola onde trabalho, antes quero fazer uma apresentação do 
contexto em que nos encontramos.

Trabalho na E. E. Prof. Ederlindo Lannes Bernardes, a escola foi 
fundada por um decreto de 1970 e funcionava num bairro central da cidade 
de Uberlândia, porém, em 2007 a referida escola foi transferida para o bairro 
Morumbi, que fica numa região mais periférica.

O ano letivo de 2020 começou com uma convocação de greve para o 
estado de Minas Gerais reivindicando o cumprimento do piso salarial nacional4. 
As aulas foram iniciadas no dia 10/02/2020 e as atividades pedagógicas alguns 
dias antes, já a greve dos servidores da educação na escola na qual trabalho5 teve 
início em 14/02/2020 se arrastando até 17/03/2020.6 A greve dos professores 
atingiu quase todos os municípios do estado.

Em 17/04/2020 a Secretaria de Estado de Educação publicou a 
Resolução (SEE) nº 4310/2020 que 

Dispõe sobre as normas para a oferta de Regime Especial de Atividades Não 
Presenciais, e institui o Regime Especial de Teletrabalho nas Escolas Estaduais 
da Rede Pública de Educação Básica e de Educação Profissional, em decorrência 
da pandemia Coronavírus (COVID-19), para cumprimento da carga horária 
mínima exigida. (SEE, 2020).

Acredito que a resolução era mais que necessária, era vital para o 
funcionamento da estrutura educacional do estado, porém foi uma resposta 
tardia. 

Ao contrário dos outros estados, Minas Gerais estava vivendo uma greve 
em quase todo o estado. O desgaste pela falta das aulas estava recaindo aos 
professores até então, e penso que o governador buscou afastar o ônus deste 
fardo ao máximo que conseguiu. Quando viu que não seria mais possível, foi 
que decidiu intervir de forma mais efetiva publicando em 15/03/2020 o decreto 
de nº 47.886 sobre medidas de prevenção e contágio e de enfrentamento da 
epidemia causada pelo COVID-19. No mesmo dia o Comitê Extraordinário 

4 A greve da Educação no estado teve início em 11/02/2020. Ver mais em http://sindutemg.org.
br/noticias/11-de-fevereiro-trabalhadores-e-trabalhadoras-em-educacao-deflagram-greve-por-
tempo-indeterminado/.

5 Cada grupo de professores ou coletivo de greve decide quando voltar da mesma, pois somente o 
início da greve é informado por ofício pelo sindicato e é possível que escolas voltem das greves 
em datas diferentes por ser uma determinação do coletivo local. A partir de agora, todas as 
menções e referências a datas e decisões relacionadas a greve terão como referência o coletivo da 
escola Ederlindo. Quando for necessário falar da greve no âmbito estadual, farei essa distinção.

6 O dia em que foi interrompida a greve, pois houve a interrupção das atividades presenciais da 
educação básica. Nesta data havia 57 casos  e 1 óbito por COVID-19 no país. Em 28/08/2020, 
data estipulada para encerrar os levantamentos de informações desta pesquisa em Minas Gerais, 
haviam 3.804.803 casos confirmados e 119.504 óbitos de acordo com os dados do ministério 
da saúde que podem ser acessados em https://covid.saude.gov.br/

http://sindutemg.org.br/noticias/11-de-fevereiro-trabalhadores-e-trabalhadoras-em-educacao-deflagram-greve-por-tempo-indeterminado/
http://sindutemg.org.br/noticias/11-de-fevereiro-trabalhadores-e-trabalhadoras-em-educacao-deflagram-greve-por-tempo-indeterminado/
http://sindutemg.org.br/noticias/11-de-fevereiro-trabalhadores-e-trabalhadoras-em-educacao-deflagram-greve-por-tempo-indeterminado/
https://covid.saude.gov.br/
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COVID-19 emite a deliberação nº 01, determinando a suspensão das atividades 
presenciais da educação básica da rede estadual entre 18 a 22/03/2020. No 
dia 16/03 o Comitê emite a deliberação nº 02 e no dia 17/03 a de nº 04. A 
primeira dispõe da adoção do regime especial de teletrabalho para prevenção 
do coronavírus e a segunda institui o regime especial de teletrabalho para os 
servidores públicos. No dia 20/03 o Decreto Estadual nº 47.891 reconhece o 
estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus 
e no mesmo dia o Comitê emite a deliberação nº 15 suspendendo por tempo 
indeterminado as atividades de educação básica em todas as unidades escolares 
da rede estadual, mas dois dias depois com a deliberação nº 18 são revogadas as 
deliberações nº01 e 15, e antecipado o recesso escolar de 15 dias a começar em 
23/03/2020. No dia 08/04 o mesmo Comitê com a deliberação nº 26 dispõe 
sobre o regime de teletrabalho enquanto durar o estado de calamidade pública. 

A partir do dia 09/04 são enviados alguns memorandos circulares 
preparando as superintendências e gestores escolares para o regime de 
teletrabalho, com o memorando Circular 30/2020 SEE/SG Gabinete, que 
orienta sobre o regime especial de teletrabalho, no dia 13/04 é enviada uma 
comunicação interna, uma carta aberta aos gestores escolares, mas, no dia 
16/04 é proferida uma liminar suspendendo as atividades determinadas pela 
deliberação nº 26; o mandado de segurança tem o nº 1.0000.20.043502-
2/000. No mesmo dia às 19:52 é enviado o memorando circular nº 09/2020 
SEE/SE suspendendo as atividades das escolas. Em 17/04 a Resolução SEE nº 
4310/2020 é publicada, em 18/04 é enviado o memorando circular nº34/2020 
SEE/SG traz orientações complementares sobre a resolução do dia anterior, e 
também o memorando circular nº10/2020 SEE/SE que traz informações da 
resolução 4.310, do memorando 34/2020 e reforça orientações do memorando 
nº09/2020 solicitando que fosse aguardado orientações futuras quanto a 
homologação das escalas para a preparação das unidades escolares para o 
recebimento dos servidores com a estrutura de segurança sanitária necessária.

No dia 22/04 o comitê emite duas deliberações a nº 35 e nº 36 que 
dispõe sobre a prorrogação por prazo indeterminado da suspensão das atividades 
tratadas pelo decreto 47.886 de 15 de março de 2020 e veda a convocação 
de servidor público para prestação de serviço em regime extraordinário de 
trabalho nos órgãos e entidades da administração direta, não se aplicando 
aos serviços de natureza médico-hospitalar, segurança pública e educação. No 
mesmo dia o relator do mandado de segurança nº 1.0000.20.043502-2/000 
revoga parcialmente a liminar autorizando os gestores escolares a retornarem 
suas atividades para elaborarem medidas de implementação do regime de 
teletrabalho e do trabalho presencial.

Em 27/04 é enviado o memorando circular nº 12/2020 SEE/SE com 
orientações iniciais sobre o retorno às atividades escolares não presenciais e 
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as atividades excepcionalmente presenciais. Em 29/04 no memorando circular 
nº 35/2020 SEE/SG são enviadas orientações complementares sobre o 
Regime Especial de Atividades Não Presenciais (REANP) e Regime Especial 
de Teletrabalho nas escolas estaduais de Minas Gerais e também enviados os 
anexos IV e V, nos quais são preenchidas todas as atividades que os profissionais 
desenvolvem no regime de teletrabalho. Para finalizar a apresentação destas 
comunicações, no dia 30/04 é enviado o memorando circular nº14/2020 SEE/
SE com explicações da SEE sobre o REANP e em 14/05/2020 os servidores 
começam a trabalhar de forma não presencia na escola.

É preciso entender que houveram mudanças no nível federal que 
deram alguma fundamentação legal para algumas alterações estaduais, como a 
Medida Provisória nº 934 publicada no DOU de 01/04/2020 que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo tanto da educação básica quanto do 
ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de 
emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020. (DOC-MC9).

Há também a publicação no dia 07/04/2020 da Lei Federal nº 13.987/ 
2020 DOU (Edição Extra) que altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 
para autorizar, em caráter excepcional, “durante o período de suspensão das 
aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição 
de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes das 
escolas públicas de Educação Básica”. (DOC-MC9).

Um desdobramento desta lei foi a possibilidade da entrega do kit 
merenda escolar, que começou dia 19 de agosto na escola Ederlindo Lannes 
Bernardes. Uma das estratégias utilizadas pela direção da escola foi distribuir 
os livros didáticos junto com os alimentos, pois como é possível perceber pelo 
histórico apresentado, não houve tempo hábil para a entrega dos livros didáticos 
neste ano. Outra questão que é inevitável surgir é de quais materiais didáticos 
esses estudantes estavam utilizando para estudar. E a resposta é simples, o modo 
de ensino e os materiais foram modificados neste período.

Uma das minhas frases anteriores foi a de que o governo de Minas 
Gerais demorou mais que o de alguns outros estados para apresentar soluções 
para essa questão de enfrentamento da pandemia, mas gerou o que acredito ser 
um bom fruto, por um lado, as apostilas. Não fiz uma análise do conteúdo, 
pois foram produzidas para todas as séries e turnos, para ensino integral e para a 
modalidade de ensino especial. Até mesmo (no primeiro volume) para educação 
infantil, que geralmente não é ofertado pelo estado. 

Acredito que o ponto positivo é de que a SEE criou material que pudesse 
atender os municípios que não disporiam de recursos para confeccionar um 
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material no qual seriam reunidos todos os conteúdos para um período mais 
longo, por exemplo, um ou dois meses. As apostilas certamente possuem 
falhas, até porque foram confeccionadas num período curto de tempo, mas 
atendem uma emergência como a que ocorreu, pois além de enfrentarmos uma 
pandemia, estávamos em greve. 

Entretanto, elas não substituem os livros didáticos, que podem servir 
de material base para alguns professores, ou fonte de pesquisa para alguns 
alunos; acredito que por isso a escola tem entregue os livros aos alunos, para 
que os mesmos tenham fontes alternativas de materiais didáticos de pesquisa. 
Apesar de em muitos casos, alguns livros didáticos serem até mesmo obsoletos, 
com a quantidade de material que podemos acessar pela internet, muitos dos 
estudantes não tem acesso à internet e esses livros e apostilas se tornam o único 
material para estudo. 

Quanto a entrega das apostilas, elas foram impressas para os que não 
tem acesso à internet e distribuídas durante esse período de pandemia. Para que 
o aluno pudesse pegar o material, ele precisava ir até a escola e pedir. Na escola, 
há o limite de no máximo três pessoas em seu interior, e uma delas verificava 
qual apostila o aluno precisava e o entregava. Posteriormente foram produzidos 
mais dois volumes. Apenas foleei um volume do terceiro ano do Ensino Médio 
e a primeira impressão que tive é de que possui uma linguagem um pouco mais 
atrativa que os livros didáticos. 

As apostilas possuem os conteúdos das disciplinas e sempre algumas 
atividades no final de cada disciplina, para serem feitos e posteriormente 
corrigidos pelos professores. As apostilas ficam disponíveis no site https://
estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets  e há também a opção de assistir as tele 
aulas pelo https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/conexaoescola . Algumas 
turmas criaram grupos no WhatsApp para uma interação entre os alunos e 
professores. 

Todo o atendimento da comunidade com a escola é feito por telefone, 
e-mail ou WhatsApp. Este é o cenário da Escola Estadual Ederlindo Lannes 
Bernardes nos tempos de pandemia. Muitas adaptações foram feitas e muitas 
deverão ocorrer se a pandemia persistir, mas o ensino continua, todos que 
participam da escola estão se reinventando de alguma forma para manter 
mesmo que minimamente a educação funcionando nesta comunidade.

3 Experiências do Ensino Remoto em Goiás

Manifestaremos a partir daqui as experiências obtidas com o ensino 
remoto decorrente da pandemia nas esferas municipal e estadual. Salientamos 
que a pandemia nos colocou frente ao desafio de repensar a escola, sua função 
e para além disso, refletir sobre a nossa práxis. Ademais, “todos os fenômenos 

https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets
https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets
https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/conexaoescola
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e processos que caracterizam a vida da sala de aula” (Antolí, 2005, p. 100) são 
objetos de estudo para a Didática enquanto campo de pesquisa, o que nos 
impulsiona enquanto profissionais da educação a ponderar sobre esse novo 
formato de ensino e aprendizagem em que a precariedade de infraestrutura é 
evidente.

3.1 A rede municipal

A experiência aqui relatada refere-se à rede municipal de ensino em 
uma cidade do interior de Goiás. No dia 15 de março nós professores, bem 
como toda a população, recebemos um comunicado da Secretaria Municipal 
de Educação orientando a suspensão das aulas presenciais por um período de 
15 dias, mediante o Decreto do Governo de Goiás n°9.633 de 13 de março 
de 2020 de situação de emergência na saúde pública em Goiás. A Secretaria 
Estadual de Saúde havia emitido a Nota Técnica n° 1/2020 – GAB – 03076, 
visando evitar contaminação por coronavírus.

A princípio, as aulas presenciais ficariam suspensas por 15 dias, mas 
devido ao aumento do número de casos confirmados da doença no estado, o 
período foi se entendendo à medida que novos decretos foram atualizados. A 
orientação do Conselho Nacional de Educação (CNE) de 14 de março de 2020 
autorizava às instituições públicas e privadas de ensino a fazer a reposição das 
aulas no próximo ano para cumprir os 200 dias letivos exigidos pela legislação.

No mês de abril, o Conselho Estadual de Educação de Goiás autorizou 
o regime especial de aulas não presencias como estratégia mais coerente no 
período de enfrentamento a COVID-19. Sendo assim, escolas estaduais e 
privadas deram início ao ensino remoto, como aulas online.

Na expectativa da volta às aulas presenciais, a rede municipal de ensino 
não aderiu ao ensino remoto com a justificativa de que a maioria dos alunos não 
tinham acesso à internet ou ferramentas necessárias para o ensino remoto e nem 
os professores estavam preparados para essa modalidade de ensino. No mês de 
maio, vendo que as aulas presencias estavam longe de serem retomadas, houve 
uma reunião para definir o retorno do ensino de uma forma que atendesse 
todos os alunos e ficou definido a elaboração de um caderno de atividades 
impresso, elaborado pelos professores para toda rede, com conteúdo unificado 
entregue quinzenalmente.

A entrega do material aconteceu na primeira semana de junho, seguindo 
todo o protocolo exigido pela Secretaria de Saúde. Na entrega do segundo 
caderno, os responsáveis pelos alunos responderam um questionário no qual 
puderam demonstrar o real acesso à internet e equipamentos como celulares, 
computador, notebook ou tablets. A Secretaria Municipal de Educação avaliou 
estes questionários e ficou definido que, a partir de agosto, as turmas de Educação 
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Infantil e Ensino Fundamental I ficariam com o caderno de atividades impresso 
e o Ensino Fundamental II ficaria com atividades virtuais através da plataforma 
disponibilizada no site da Secretaria de Educação. Nesse mesmo mês, foi 
disponibilizado aos funcionários da Educação (professores, coordenadores, 
diretores e funcionários da Secretaria de Educação), um curso de formação para 
o ensino remoto, em que aprendemos a utilizar as mais diversas ferramentas 
tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem.

Grupos de WhatsApp com alunos, professores e pais foram criados para 
tirar as dúvidas em relação às atividades, nos quais os professores enviam vídeos 
e áudios explicativos na tentativa de diminuir as dificuldades ao ensino remoto 
e manter a aproximação da comunidade com a escola.

Nessa trajetória, alunos, professores e responsáveis tiveram dificuldades, 
pois as medidas para o enfrentamento do coronavírus vieram de forma 
repentina, assim como a pandemia e nesse sentido, ninguém estava preparado 
para essa nova situação e esse novo cenário da educação no Brasil. Muitos alunos 
não buscaram o material impresso na escola, não tiveram acesso à internet e 
apresentaram dificuldades em realizar as atividades sem a presença física do 
professor, sem contar que os professores receberam várias críticas em relação ao 
ensino remoto.

Com relação ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem 
remoto, ainda estão sendo discutidas formas de avaliação e estratégias que 
possam sanar a evasão escolar, uma vez que muitos alunos não estão dando 
a devolutiva das atividades. Talvez isso se deu pelo fato de que o período sem 
contato com o ambiente escolar afastou ainda mais a comunidade da escola, 
sendo agravado pela demora em retomar as aulas não presenciais. Porém, a 
realidade de cada escola deve ser levada em consideração e estas peculiaridades 
demandam tempo para serem analisadas para depois colocar alguma medida 
em prática.

3.2 A rede estadual

Assim como nas escolas do município, as escolas da rede estadual de 
ensino seguiram decretos e resoluções nas quais orientavam a suspensão das 
aulas que por sinal estão suspensas até o momento sem previsão de retorno. As 
escolas se organizaram para o Regime de Atividades Não Presenciais (REANP) 
como inúmeras reuniões via web conferência em plataformas como Google 
Meet, Microsoft Teams e Zoom Cloud Meetings. Ao contrário do município, 
a rede estadual se organizou para o envio de atividades após os primeiros 3 dias 
de suspensão das aulas. 

As escolas criaram grupos de WhatsApp para orientações de atividades 
e para manter o contato com os alunos e pais. A princípio as atividades eram 
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enviadas pelo aplicativo. Assim como em Minas Gerais e em todo o país, 
muitos alunos não possuem acesso à internet e nesses casos, as atividades 
eram impressas e entregues. Além das atividades impressas o Estado fornece 
atividades em plataformas digitais, a exemplo o Portal NetEscola. Porém, como 
mencionado, grande parte dos alunos da rede pública de ensino não possui 
equipamentos nem acesso aos recursos disponibilizados virtualmente. 

Com base neste problema, a Secretaria de Estado da Educação orientou 
que fossem planejados cadernos de atividades para as turmas de Ensino 
Fundamental I e II mensalmente. O Ensino Médio seguiu com aulas remotas 
e entrega de material aos alunos que não conseguiam acessá-los pelas mídias. 

Utilizar as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), 
não está sendo uma tarefa fácil, pois requer conhecimento técnico para que 
se possa desenvolver uma aula, ou mesmo enviar um vídeo. Não houve 
nenhum incentivo e preparação do professorado bem como dos secretários e 
coordenadores para atuarem com as tecnologias digitais. Essa dificuldade é real. 
Existem professores que não possuíam e-mail e laborar com as mídias tem sido 
um obstáculo ao ensino e aprendizagem. 

Repensar a escola e o ensino nunca foi tão emergente. Promover uma 
igualdade educacional não é tarefa simples, requer para além de investimentos 
em infraestrutura física, pedagógica e técnica, políticas públicas que ajam 
no sentido de ampliar o acesso às tecnologias. A exemplo, uma família que 
não possui acesso à internet, nem equipamentos para realização de atividades 
desenvolvidas on-line, não terá condições de inclusão, ao contrário, estará 
segregada.  

Infelizmente, o momento traz preocupações com o futuro. Tudo é 
incerto, a pandemia em virtude do Covid-19 está instaurada, famílias estão 
perdendo entes queridos, e as previsões não são favoráveis. Mesmo assim, 
perseveramos e acreditamos que tempos bons virão. O futuro é indefinido, com 
relação à educação, que já era laboriosa, talvez demore anos para recuperar-
se, nada de agora em diante voltará ao normal. Teremos que nos reinventar, 
construir um novo normal. Desenvolver um novo modo de ensino em que 
todos consiga acessá-lo. 

A escola necessita de auxílio de políticas públicas para que todos os 
alunos tenham acesso ao ensino. Nós fazemos tudo o que está em nosso alcance, 
como imprimir atividades para os alunos, entregar nas suas casas, orientar por 
meios remotos, mas somente o Estado é capaz de realizar um trabalho para que 
todos possam tem as mesmas oportunidades. 
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4 Considerações finais

O ensino remoto traz suas dificuldades e desafios, seja na elaboração 
das atividades, uso das tecnologias, participação dos alunos na execução das 
atividades e estratégias elaboradas. Cada cidade desenvolveu métodos de acordo 
com sua realidade e com as condições que possuem, visando garantir o acesso à 
educação nos tempos de pandemia. Sabemos que os pais apresentam dificuldades 
em orientar seus filhos nas atividades em casa, isso sobrecarregou as famílias, e 
os professores ficaram sobrecarregados em transformar as atividades presenciais 
em virtuais e muitos tiveram que aprender a trabalhar com as ferramentas 
tecnológicas que estavam mais próximas do ensino à distância, que tem uma 
legislação própria, do que do ensino remoto, que no caso é transformar em 
virtuais as atividades que seriam, presenciais. 

Enfim, com tecnologias ou não, com ensino presencial ou não, nada 
substitui o papel do professor na Educação. Nesse sentido, acreditamos que 
o investimento em formação continuada seria muito interessante. Contudo, 
refletir sobre a função social da educação e o ensino como prática social se faz 
presente. Assim, o professor apreende, compreende e transforma a situação do 
ensino e aprendizado, ao mesmo tempo em que é por ela transformado.
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1 Introdução

A pandemia causada pelo Novo Coronavírus, surge no Brasil no 
primeiro trimestre de 2020, afetando a saúde, a economia e também 

a educação. Desta forma, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarar que se tratava de uma pandemia, o isolamento social foi indicado 
como a estratégia mais eficiente para enfrentar o vírus ao diminuir o ritmo de 
sua propagação, e assim salvando vidas. Logo, as medidas propostas pela OMS, 
foram acatadas por alguns governantes na tentativa de reduzir o contágio por 
parte da população. Destaca-se de imediato uma necessidade de reordenamento 
da sociedade, e nota-se também mudanças bruscas, na qual, a perda de 
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empregos ou jornadas e salários reduzidos se tornaram uma nova realidade, 
o confinamento inclui ainda que as famílias administrem o tempo auxiliando 
as crianças e adolescentes quanto aos estudos, visto que, a possibilidade de 
frequentar o ambiente escolar, tornou-se inviável para o novo momento em 
que o mundo se encontra (DA GLÓRIA GOHN, 2020).

Na Educação, tais medidas significam, em linhas gerais, o fechamento 
de escolas públicas e particulares, com interrupção de aulas presenciais. Já são 
91% do total de alunos do mundo e mais de 95% da América Latina que estão 
temporariamente fora da escola devido à Covid-19 (UNESCO, 2020). Desde 
então, foi recomendado o uso de programas de ensino à distância (EaD) e 
plataformas educacionais abertas. Segundo Maia e Mattar (2007, p. 06) o EaD 
é “uma modalidade de educação em que professores e alunos estão separados, 
planejada por instituições e que utiliza diversas tecnologias de comunicação.”

Ao adentramos o meio educacional, observamos antes mesmo 
da Pandemia, que a garantia do direito à educação é um desafio que exige 
planejamento e visão, em tempos de crises esses elementos se tornam vitais. 
Podemos notar que, a falta de uma estratégia nacional de ação educativa 
é um fator que afeta a todos. Escolas públicas e privadas buscam encontrar 
alternativas para manter e compartilhar a melhor educação possível nessa 
situação emergencial. Segundo a Folha de S. Paulo (2020) a pandemia ampliou 
o abismo entre as escolas públicas e privadas no Brasil, uma vez que escancara a 
desigualdade socioeconômica existente em nosso país, da diferença de renda ao 
acesso a serviços públicos como educação e saúde.

Sabemos que a interação do professor com sua turma, é de suma 
importância para a motivação dos mesmos, além disso, quanto mais frequente 
for esse contato com os alunos, melhor será sua aprendizagem e a motivação 
dos estudantes (SILVA, 2020). Esse contato, devido a pandemia está sendo 
realizado por meio dos recursos tecnológicos disponíveis como celulares, 
notebooks, computadores, tablets, etc. Geralmente tal conexão é feita pela 
internet, a fim de transmitir, receber e participar das interações que ocorrem 
durantes as atividades realizadas pelos educadores.

É neste momento, que a desigualdade se tornam mais evidentes, pois 
grande parte dos estudantes de escola pública sequer tem acesso à internet. 
Segundo dados da TIC Educação (2019), cujos resultados foram publicados 
este ano, apontam que 39% dos estudantes das escolas públicas urbanas não 
possuem computador ou tablets em casa, já nas particulares esse índice é bem 
menor, apenas 9%. A falta de acesso aos recursos tecnológicos, comprometem 
a vida de inúmeros estudantes, sendo assim, um fator limitante para o processo 
de aprendizagem. Nesse sentido, a finalidade do presente capítulo, partirá de 
narrativas vivenciadas no nível da educação básica no estado de Minas Gerais 
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no período pandêmico, onde de modo reflexivo debruçaremos sobre a realidade 
das redes públicas e privadas de ensino. 

2 O ensino remoto na rede pública de ensino do estado de Minas 
Gerais: um relato de experiência

Diante do atual cenário educacional, surge a necessidade do registro 
de experiências vivenciadas pelos agentes desse processo. No âmbito estadual, 
mais precisamente, no Estado de Minas Gerais, medidas emergenciais foram 
tomadas para garantir a continuidade do ano letivo, mesmo que de forma 
remota.

A princípio, o governo decretou que as atividades presenciais fossem 
suspensas a partir do dia 18 de março ao dia 22 do mesmo mês. Findando 
o prazo, outro decreto foi divulgado suspendendo por tempo indeterminado: 
“Art. 2º Ficam suspensas, por tempo indeterminado, as atividades presenciais 
de educação escolar básica em todas as unidades da rede pública estadual de 
ensino” (MINAS GERAIS, 2020). E antecipou o recesso de quinze dias, que 
conforme o calendário escolar ocorreria em Julho/2020, iniciando então a 
partir do dia 23 de março de 2020 (MINAS GERAIS, 2020).

Faz-se necessário contextualizar a situação educacional do estado 
de Minas Gerias no momento supracitado. Muitas escolas do estado já se 
encontravam com as aulas paralisadas devido à greve dos professores que 
reivindicavam a isonomia salarial do funcionalismo público e o pagamento do 
piso salarial nacional. O decreto de suspensão nesse momento, enfraqueceu 
a manifestação dos professores e dificultou ainda mais a comunicação inicial 
com toda a comunidade escolar sobre as medidas tomadas pelas escolas para o 
enfrentamento do Covid-19. 

No mês de abril, o Conselho Nacional de Educação, por meio do Parecer 
Nº 5/2020, autorizou a utilização de atividades pedagógicas não presenciais para 
computar a carga horária letiva mínima (BRASIL, 2020). Assim, as secretarias 
começaram a estudar propostas de implementação de um novo sistema de 
ensino. O Estado de Minas Gerais apresentou as propostas que deram início 
efetivo no dia 18 de maio. Neste momento, outros estados também já estavam 
implementando medidas semelhantes. Embora diversas medidas tenham sido 
elaboradas, cabe destacar, que os professores, principais agentes no processo 
de ensino não participaram de forma efetiva nas tomadas decisões sobre as 
medidas do novo regime de trabalho.

Na tentativa de padronizar o ensino remoto foram produzidas apostilas 
denominadas de Plano de Estudo Tutorado (PET), além da transmissão de 
teleaulas no programa “Se Liga na Educação”, transmitido no canal aberto da 
Rede Minas (disponíveis também em canal do Youtube) e um aplicativo para 
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smartphones intitulado “Conexão Escola” o qual consta alguns materiais e 
videoaulas, além de acesso ao chat da turma, que tem como intuito aproximar 
o diálogo entre professor e aluno.

Antecipadamente, os gestores das escolas já trabalhavam no levantamento 
de informações sobre o acesso dos alunos à internet e equipamentos eletrônicos 
como os smartphones e notebooks, e assim foi possível que cada escola elaborasse 
propostas que se adaptassem às diversas realidades e contextos sociais, como por 
exemplo, a entrega do PET impresso aos alunos sem acesso aos recursos digitais.

Sobre as teleaulas, infelizmente a “Rede Minas” não alcança todas as 
regiões, portanto muitos não têm acesso ao programa “Se Liga na Educação”. 
Outro ponto que merece ser destacado, se refere ao conteúdo ensinado, 
que é questionado tanto pelos professores quanto pelos alunos, alegando 
inconsistências nos conteúdos e apresentando diferentes níveis de dificuldade. 
Cabe destacar, que o mesmo conteúdo é transmitido para todo o estado, e 
que essa inconsistência provavelmente se deve ao fato de que, embora todas as 
escolas sigam os documentos normativos nacionais, o estado possui uma elevada 
extensão territorial além da diversidade cultural, social e econômica, fazendo 
com que cada escola possua um ritmo e nível de aprendizagem condizentes 
com a realidade local.

Sobre os PETs, que são entregues mensalmente em edições que 
contemplam quatro semanas de estudo, na primeira edição, as disciplinas Artes, 
Educação Física e Ensino Religioso, embora sejam conteúdos obrigatórios 
na Educação Básica, não foram contempladas no material, cuja orientação 
apresentada se restringiu em desenvolver atividades multidisciplinares 
englobando-as. A princípio, esse fator dificultou a implementação desse 
conteúdo, pois os próprios professores precisaram elaborar os materiais dessas 
disciplinas, causando ainda mais inconsistências com o que era ensinado. A 
partir da segunda edição, este problema foi solucionado, ao incluir esses 
conteúdos no PET, facilitando o direcionamento do ensino desses conteúdos. 

A forma de implementação das ferramentas disponibilizadas pelos PETs 
tem sido flexibilizadas de acordo com as necessidades e possibilidades de cada 
local. Diversas escolas são de áreas rurais, cujo acesso à internet é muito limitado, 
optando pelo uso de grupos de Whatsapp com as turmas, para que fosse 
possível um contato direto e rápido. O Chat do aplicativo “Conexão Escola” 
é uma ferramenta que a princípio teria essa função, mas o mesmo apresenta 
instabilidades e não foi bem aceito pelos alunos, muitos não conseguem acessá-
lo da forma correta. Os professores tentam manter contato pelas duas vias, mas 
o Whatsapp é o meio de comunicação que tem alcançado o maior número de 
alunos.

Os conteúdos dos PETs, que servem de orientação para a aprendizagem 
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do aluno, ora têm contemplado o nível adequado do ensino, ora apresenta 
inconsistências e defasagens, esse problema tem sido relatado por professores 
de todas as áreas, que buscam minimizar esses problemas através da elaboração 
de atividades complementares. Além disso, para avaliar a participação e 
aprendizagem dos alunos, muitos professores têm utilizado aplicativos gratuitos 
para registro das respostas em formulários e também para realizar as correções. 

De um modo geral, devido ao caráter emergencial, as medidas tomadas 
pelo Estado de Minas Gerais foram as medidas possíveis para o momento, mas 
como em todo território brasileiro, a falta de acesso às tecnologias, principalmente 
à internet de qualidade, é um fator preocupante que dificultou a inserção do 
ensino remoto de uma maneira mais eficaz. A falta de acesso, também é um 
problema enfrentado por muitos profissionais da educação. Muitos precisaram 
instalar ou aumentar a velocidade da internet em suas casas, além da aquisição 
de equipamentos eletrônicos que pegou a todos de forma desprevenida e 
ultrapassaram os orçamentos financeiros. Outro problema relatado também foi 
da dificuldade de muitos professores em utilizarem as plataformas e ferramentas 
digitais, uma boa parte deles não possuíam o domínio necessário ou até mesmo 
desconheciam completamente as ferramentas.

Além do acesso e utilização das ferramentas digitais, outros fatores 
evidenciados durante esse período se referem à participação da família, e a 
autonomia do aluno. É notório que aqueles alunos que possuem o apoio familiar 
nos estudos têm se adaptado melhor ao novo sistema de ensino. Sabemos que o 
envolvimento de toda a comunidade escolar é importante para a aprendizagem 
do aluno e que a falta do apoio familiar tem sido um fator preocupante, mas 
que nesse momento ficou ainda mais evidente.  Quanto à autonomia do aluno, 
infelizmente a educação brasileira ainda é pautada por práticas tradicionais, 
em que o professor é visto como o detentor do saber e que tem como função 
transmitir o conteúdo, ao invés de mediar a aprendizagem. O ensino remoto 
requer habilidades de aprendizagem ativa, portanto àqueles que apresentam 
maior autonomia na busca pelo conhecimento, tem apresentado uma maior 
participação e aprendizagem, percebidas principalmente através da interação 
nas aulas e também na devolutiva das atividades.

Acredito que a pandemia modificou a atuação humana em diversos 
âmbitos, e antecipou a utilização das tecnologias mesmo que muitas já 
estivessem presentes no dia-a-dia, mas que neste momento foram ressignificadas 
transformando-as em ferramentas indispensáveis. Todos foram forçados 
a saírem da “zona de conforto”, não só no que diz respeito à utilização da 
tecnologia, mas também no desenvolvimento de metodologias de ensino a 
fim de atenderem melhor todo o processo de mudanças. Mesmo com tantas 
modificações no ato de ensinar, ficou ainda mais evidente que o professor é 
um agente insubstituível em todo o processo de ensino, e que a família pode 
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ser o maior aliado nessa empreitada, além de demonstrar uma ampliação dos 
ambientes de aprendizagem fazendo com que a educação formal ultrapassasse 
os muros das escolas e adentrassem nos ambientes virtuais.

O ensino remoto emergencial surgiu na tentativa de garantir a 
continuidade do processo educativo em meio a uma crise mundial de saúde. É 
inegável que essa nova modalidade de ensino trouxe à tona a desigualdade social 
existente e principalmente a falta de políticas públicas educacionais efetivas. 
Creio que após essa experiência a educação brasileira não será (e não pode), ser 
a mesma, é preciso que todos os envolvidos estejam preparados para essa nova 
era. E isso só será possível por meio de condições justas e equânimes de acesso às 
novas tecnologias à educação de qualidade, direito previsto na lei e que é dever 
do estado assegurá-lo.

3 O ensino remoto na rede privada de ensino do estado de Minas 
Gerais: um relato de experiência

O Ensino Remoto para as escolas privadas da educação básica em Minas 
Gerais é dessemelhante do Ensino Público. As leis que se empregam para a 
educação se mantém para ambos os ensinos, no entanto, as formas em que os 
conteúdos estão sendo transmitidos para os alunos são distintas. 

O Novo Coronavírus  reforça a desigualdade em vários âmbitos, e na 
educação, através dessa escrita podemos perceber as diferenças empregues pelos 
setores públicos e privados, no qual, a conduta para redimir os impactos do 
vírus alarma e expande ainda mais a desigualdade social. 

  As escolas particulares no início da pandemia causada pelo Novo 
Coronavírus, se encontraram perdidas, acredita-se que não sejam só as escolas, 
todos nós seres humanos também estávamos desamparados de informações, de 
ações e de como frear os impactos do novo vírus. 

Mesmo ainda sem muitas informações, desde o primeiro momento, 
através de minhas vivências percebi que as redes privadas não pararam, pelo 
contrário, buscaram novas formas de transmitir o conhecimento através da 
tecnologia. 

É importante ressaltar que diferente das escolas públicas, os responsáveis 
pelos alunos realizam os pagamentos mensais visando uma educação de 
qualidade, talvez, esse seja um dos motivos que fez com que as escolas 
particulares tomassem providências de maneira acelerada, pois perder alunos 
em um momento de pandemia poderia trazer prejuízos irreparáveis para as 
escolas. 

Portanto, mais do que nunca o professor teve que se reinventar. O 
domínio da tecnologia foi imposto para atender as demandas da nova educação, 

https://www.dicio.com.br/encontraram/
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os professores de todas as idades tiveram que aprender em tempo hábil como 
dominar as tecnologias, em especial, as plataformas digitais. Os alunos também 
aprenderam com as novas possibilidades de ensino, para eles, talvez, de uma 
maneira mais fácil, visto que, a nova geração está a todo momento conectada. 

Sobre os meios em que a transmissão do conhecimento foi imposta, 
de ínicio, a escola na qual possuo experiência, apostou no Whatsapp, em um 
tempo mínimo, dado que, estava a buscar novas soluções e possibilidades. Em 
menos de três semanas já estávamos utilizando o Zoom, que é um aplicativo 
em que os alunos conseguem obter contato com o professor em tempo real, 
consegue-se conversar, ver e direcionar o conhecimento o que facilita o processo 
de ensino e aprendizagem. 

Destaca-se uma grande diferença que encontramos nas redes públicas e 
privadas de ensino. Algumas escolas privadas possuem suas próprias plataformas 
digitais, como é o caso da escola onde atuo. A plataforma está associada a editora 
dos livros que a instituição é vinculada. Nessa plataforma, estão disponíveis os 
livros didáticos que os alunos utilizam, uma agenda virtual, a possibilidade de 
realizar testes e atividades onlines, cursos para professores, lista de chamada 
dos alunos e a partir do momento pandêmico em que estamos vivendo, foi 
desenvolvida as salas virtuais. Nessas salas, os alunos acessam a plataforma 
através de um login e senha e entram para assistir as aulas agendadas pelos 
professores. Com a criação da sala virtual, o Google Meet, que é um serviço de 
comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google se tornou o novo aplicativo 
para a transmissão do conhecimento através da plataforma digital.

As escolas privadas contam com uma grande organização e também 
solicitam de seus professores um grande empenho. Há reuniões constantes para 
sanar dúvidas relacionadas com as tecnologias e também para debater como está 
sendo realizadas as possibilidades de ensino visando melhorias na aprendizagem 
dos alunos. Destaca-se outro ponto relevante, na escola em que exerço minha 
função, todos os alunos possuem acesso à internet e todos possuem aparelhos 
- celulares, tablets, notebooks, computadores - para assistirem as aulas e 
realizarem as atividades.

Para os professores que atuam na rede privada, talvez, não há grandes 
preocupações para lidar com a falta de recursos tecnológicos quando refletimos 
sobre as realidades dos alunos. Nesse ponto, nota-se um dos problemas 
fundamentais da educação em tempos de pandemia, a educação não é 
igualitária. Segue-se o rumo da meritocracia e esse rumo deixa grandes marcas 
para a sociedade, principalmente, para as pessoas mais carentes. 

Um exemplo nítido são os alunos que disputarão uma possível vaga 
nas instituições públicas de ensino superior no ano de 2021, através do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), fica a reflexão de como será a disputa, os 
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alunos das escolas privadas que estão tendo o ensino de maneira remota eficiente 
competirão de maneira igual com os alunos das escolas públicas. Comparando 
o ensino de Minas Gerais, as escolas privadas iniciaram de imediato o processo 
de ensino-aprendizagem o que não ocorreu nas escolas públicas do estado que 
demorou um tempo a mais para se organizar. 

Falar da desigualdade educacional implica pensar no futuro de crianças 
e jovens que serão afetados de maneira significativa. Sabe-se que a educação 
é capaz de transformar as pessoas, as realidades e o mundo, no entanto, a 
pandemia do Novo Coronavírus não auxiliará nesse processo, pelo contrário, 
aumentará as discrepâncias. 

Refletir sobre o mérito enquanto várias crianças e vários jovens passam 
fome, não possuem recursos econômicos e muito menos recursos digitais para 
acompanhar a educação em período pandêmico é assumir postura individualista 
sem obter um arcabouço voltado ao amor ao próximo e a compaixão. 

Em tempos sombrios em que se expande a desigualdade social, os 
professores e a comunidade escolar possui um papel ímpar, trata-se de pensar 
em como podemos mudar a realidade dos alunos e motivá-los, muitas vezes, 
agindo sem auxílio dos representantes - prefeitos, governadores e até mesmo 
do presidente -, pois a educação deve ser emancipatória, pensar no processo 
de ensino-aprendizagem condiz refletir que a vida dos alunos fora da escola 
deve ser levada em consideração para alcançar o conhecimento, lutar contra as 
desigualdades sociais que assola o mundo, é sinônimo de investir na educação 
que é direito de todos os cidadãos brasileiros assegurado por lei. 

4 Considerações Finais

Ante o exposto, percebemos que 2020 foi um ano atípico de forma 
geral, nas relações sociais, afetivas, econômicas e educacionais. A necessidade 
de mudarmos a nossa vida durante uma pandemia, demonstrou que apesar das 
dificuldades e problemas, o ser humano resiste e se transforma. 

Uma das principais áreas que pudemos notar essa reorganização foi 
na Educação. Professores, direção escolar e alunos tiveram que se reinventar e 
descobrir caminhos que até então, não haviam sido percorridos, tendo como 
ferramentas, as tecnologias e os Planos de Estudos Tutorados. 

A autora Elói Martins Senhoras (2020, p. 133) comenta que:
[...] a pandemia da COVID-19 criou amplas repercussões negativas nos 
diferentes Sistemas Nacionais de Educação que tendem a reproduzir um ciclo 
vicioso de desigualdades, o qual transborda de modo preocupante uma latente 
ampliação de assimetrias previamente existentes entre classe sociais, regiões 
e localidades, nos desempenhos dos setores público e privado ou ainda na 
efetividade educacional nos diferentes níveis de ensino.
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No entanto, ficou claro que ainda existe um grande abismo entre 
as escolas públicas e privadas, apesar de todos terem que se adequar à nova 
realidade, sabemos que as vivências e experiências conduzidas durante esse ano 
letivo foram diferentes. 

No decorrer dos relatos, percebemos que o ensino público do Estado de 
Minas Gerais foi conduzido de maneira que seguisse um caminho consistente e 
uniforme em todas as escolas, porém, sabemos que nem todos os profissionais 
da área e alunos têm acesso aos recursos digitais, o que ocasiona uma dificuldade 
no aprendizado e ensino, tendo em vista que temos um público heterogêneo.

Em relação às escolas privadas, existem certas particularidades, como o 
realizamento de pagamentos mensais no investimento de uma educação com 
qualidade e que ofereçam serviços que contemplem a carga horária. Por isso, 
houve uma movimentação mais intensa em tentar se adequar à “nova realidade 
educacional”, a fim de garantir que os prejuízos não se tornassem maior, além 
de uma grande cobrança aos professores, o qual todos tivessem domínio das 
ferramentas tecnológicas e plataformas digitais em tempo hábil.

Fica evidente, que apesar das diferenças entre escolas públicas e 
particulares todas sofreram para conseguir trabalhar com o ensino remoto, e, 
como sempre, o professor teve que ter resiliência para lidar com mais uma 
situação adversa. 

Arruda (2020, p.266) reflete que:
A singularidade da pandemia deve levar também à uma compreensão de que 
a educação remota não se restringe à existência ou não de acesso tecnológico, 
mas precisa envolver a complexidade representada por docentes confinados, 
que possuem famílias e que também se encontram em condições de fragilidades 
em suas atividades. 

Sabe-se que ninguém estava preparado para a COVID-19, mas os 
problemas de uma educação muito tradicional demonstraram que o ensino 
ainda tem muito o que progredir e que as exigências sempre recaem sobre o 
professor, esquecendo que os mesmos também estão consternados, tendo que 
lidar com as dificuldades desse processo. 

Ainda não se sabe quando terminará a pandemia, e por este motivo, o 
ensino escolar não pode ser prejudicado. Infelizmente, fica notório que apesar 
das diferenças entre as escolas públicas e particulares, não existia um plano 
ou uma fórmula para o ensino remoto.  Arruda (2020, p. 266) cita que “o 
ineditismo leva a ações que precisam envolver toda a complexidade da qual 
faz parte”, e foi isso que as escolas fizeram dentro das suas possibilidades e 
limitações. 

Diante desse novo ensino, todas as escolas tiveram que se reinventar 
dentro desse contexto, logicamente, as escolas públicas sofrem mais pela falta 
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de investimentos e por ter como maioria um público de baixa renda que teve 
que aprender em menos de seis meses a dominar as tecnologias, que se tornaram 
um item essencial para o ensino - aprendizagem. Em contrapartida, as escolas 
particulares suportam uma pressão gigantesca dos pais e comunidade escolar 
para manter sua excelência e uma cobrança absurda para trazer aulas atrativas. 

Conclui-se que a educação pós pandemia terá grandes desafios e 
mudanças que impactarão e provocarão uma acelerada transformação na 
educação, todavia, a pandemia já trouxe tensões e ampliou os olhares para 
uma educação inovadora. Por este motivo, ainda será preciso muitos debates e 
discussões para garantir novas perspectivas, além da importância da capacitação 
e formação do professor e da gestão escolar para novas construções de ensino 
que possam dinamizar um aprendizado potencializador, encorajando mudanças 
significativas no âmbito educacional. 
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE JOVENS E 
ADULTOS PRIVADOS DE LIBERDADE: RELATOS 

DE EXPERIÊNCIA

Flávia Helena Pereira1

Victor Paulo Alves2

1 Introdução

Quando se fala em Educação de privados de liberdade, o que se percebe 
empiricamente é um estranhamento por parte dos profissionais da 

educação e da sociedade de forma geral. Este fato pode ocorrer pela resistência 
e preconceito contra a população carcerária, e também pelo desconhecimento 
dos professores acerca do processo de ensino nas celas de aula.

A modalidade de ensino da população carcerária é a Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), que é regulamentada nas leis brasileiras, sobretudo na LDB 
9394/96, que no artigo 37 afirma que: “a educação de jovens e adultos será 
destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos 
ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a 
educação e a aprendizagem ao longo da vida.” (BRASIL, 1996). 

Quando o processo educativo com os alunos privados de liberdade 
envolve o ensino de Matemática, as questões a serem refletidas são amplas e 
complexas. Na EJA, cada indivíduo possui conhecimentos matemáticos prévios 
advindos de suas experiências anteriores com o trabalho ou do dia a dia do 
cidadão, por este motivo, adequar o ensino de matemática à diversidade dos 
alunos pode ser tarefa difícil.

Historicamente vista como uma disciplina em que os alunos têm 
dificuldades, trazemos a afirmação de que “as crianças são, desde cedo, 
condicionadas a não gostar de Matemática, até porque têm inúmeros exemplos 
de pessoas que estimam e que também não gostam, e disso se vangloriam” 
(BRAUMANN, 2001, p. 25). 

Muitos indivíduos, não tiveram oportunidade de concluir a Educação 
Básica na idade prevista, e a EJA oportuniza esta conclusão. No entanto, é 
importante observar que os jovens e adultos têm motivações diversas na busca 

1 Mestre em Educação (UFTM) e Licenciada em Matemática (UFTM). flaviahelenapereira1@
gmail.com 
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da reinserção nos estudos para a conclusão deste nível de ensino.

2 Educação de Jovens e Adultos no Sistema Prisional

Torna-se importante observar que o acesso à educação pode ser decisivo 
na vida de alunos reingressantes. Vieira (2004, p.85-86) afirma que “a prioridade 
concedida ao programa recoloca a educação de jovens e adultos no debate da 
agenda das políticas públicas, reafirmando, portanto, o direito constitucional 
ao ensino fundamental, independente da idade.”

A autora completa dizendo que o direito à educação vai além do direito à 
alfabetização. Por isso, coloca que é necessário articular a EJA a outras políticas, 
pois, a alfabetização não gera emprego, renda e saúde. Assim a necessidade de 
ir além, na Educação de Jovens e Adultos.  

Vidolin (2017) afirma que existe semelhança entre os alunos que 
frequentam as salas de aula regulares da EJA e aqueles que são atendidos pela 
EJA nas penitenciárias, ao menos no que tange às realidades sociais dos dois 
públicos. 

Essa modalidade educativa consegue se ajustar à realidade do sistema 
penitenciário, uma vez que as características dos alunos jovens e adultos 
presentes no sistema regular de ensino assemelham-se, em grande medida, 
à realidade social da população carcerária. Contudo, aquela desenvolvida 
no sistema penitenciário não é uma EJA qualquer, no sentido da busca por 
resultados diferentes. Trata-se de tentar novamente, de lutar a mesma guerra 
com outras armas, tudo isso porque existem especificidades que trazem 
consequências no desenvolvimento das atividades escolares. (VIDOLIN, 
2017, p. 60)

A autora (2017) salienta que a especificidade da EJA prisional se atrela, 
sobretudo, a sua amplitude em relação à educação formal, uma vez que, mais 
que suprir as necessidades educacionais, a EJA torna-se socioeducativa e pode 
ser de fundamental importância no processo de ressocialização dos privados de 
liberdade.

 Corroborando com esta afirmação, trazemos que 
a escola em presídios passa a ter uma enorme responsabilidade na formação de 
indivíduos autônomos, na ampliação do acesso aos bens culturais em geral, no 
fortalecimento da auto-estima desses sujeitos, assim como na consciência de 
seus deveres e direitos, criando oportunidades para seu reingresso na sociedade. 
(JULIÃO, 2007, p. 47).

Ao vivenciar a prática docente na modalidade da EJA em sistema 
carcerário, notou-se a autonomia e promoção de autoestima ditas por Julião. Por 
isso, este trabalho objetiva-se a relatar a experiência de docentes de matemática 
que trabalharam como professores no sistema prisional. Para tanto, apresenta-
se Flávia e Victor Paulo, professores que exerceram a profissão, respectivamente, 
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nas cidades de Sacramento-MG e Araxá-MG. 

3 Relato de experiência da professora Flávia

Inicialmente apresenta-se a experiência de Flávia, professora de 
matemática, que iniciou a carreira docente em uma turma de alunos privados 
de liberdade. A docente estava em processo de formação do curso de graduação 
em uma Universidade Federal e não havia exercido a profissão anteriormente. 

A sensação de ansiedade e medo foram os primeiros sentimentos da 
professora ao adentrar a sala de aula. Porém, Flávia focou em exercer seu 
trabalho, buscou identificar as marcas culturais das vivências dos alunos, e junto 
disso, estudou o perfil de alunos da Educação de Jovens e Adultos. Ferreira 
(2008, p. 9) afirma que:

o jovem e o adulto que procuram esta modalidade de ensino já trazem consigo 
experiências de vida e conhecimentos informais acumulados historicamente. 
Esta bagagem cultural deve ser aproveitada pelo professor, uma vez que 
é necessário fazer uma ponte entre o interesse de seus educandos e suas 
experiências com o conhecimento científico, formal, para que haja uma 
educação que esteja a serviço desse perfil de aluno.

Disposta a modificar seus preconceitos, Flávia dispôs-se a conhecer cada 
um dos alunos e dialogou com todos para aproximar-se da turma, entender 
seus anseios, motivações, conhecimentos e disposição. A professora percebeu a 
diversidade de conhecimentos prévios dos alunos, o que requereu da docente, 
que adequasse seu trabalho em busca de maior aproximação da matemática 
com a realidade da turma. 

Por isso, Flávia manteve proximidade profissional com os alunos, 
a fim de despertar seus interesses para o desenvolvimento das atividades 
e, consequentemente, buscarem pelo aprendizado. A professora percebeu 
que a aproximação com os alunos oportunizou que os conhecesse melhor e 
estabeleceu vínculo de respeito e confiança, de ambos os lados. Para Freschi e 
Freschi (2013, p. 2),

O relacionamento que construímos com nossos alunos é a porta de entrada 
para o sucesso pessoal e profissional, pois muitas vezes conseguimos ensinar 
melhor quando há um respeito mútuo entre ambos, quando convivemos num 
ambiente harmonioso, onde as pessoas se respeitam e trocam afetos, o convívio 
se torna positivo, e passamos a fazer nossas atividades de forma prazerosa e com 
mais satisfação. 

Os momentos de diálogo com os alunos geraram maior empatia de 
Flávia em relação aos alunos. Em um destes diálogos, a professora identificou 
que na turma havia pintores, pedreiros ou serventes de obras, por isso, propôs 
uma atividade que explorasse os conhecimentos em comum da profissão dos 
alunos.



244
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

Na proposta da atividade, a docente sugeriu a utilização de sólidos 
geométricos para a construção de algo que os alunos escolhessem. Diante disso, 
a turma escolheu construir um castelo, pois, segundo eles, a única liberdade 
que o preso tem é a do pensamento e do sonho, e nos sonhos é presente a figura 
dos castelos.

Cada um dos alunos optou por exercer uma função no desenvolvimento 
da obra. O material utilizado para as peças do castelo foram papéis dobráveis 
que apresentavam a planificação de sólidos geométricos, que foram montados a 
partir da impressão de moldes, como o exemplo da Figura 1:

Figura 1 – Material utilizado para a construção dos sólidos geométricos na produção da 
atividade

Assim, puderam ser estudados os sólidos utilizados, bem como as 
medidas de comprimento, área e volume. 

Antes da montagem dos sólidos, foi trabalhado o conceito de área, para 
que fosse calculada a área lateral das peças, a fim de determinar a quantidade 
total a ser utilizada na montagem do castelo. Durante o trabalho, à medida 
que um novo sólido era montado, os alunos estudavam as características que 
identificam cada um deles. 

Como cada peça montada foi guardada antes do início da construção, 



  245
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

o conceito estudado foi o de volume e capacidade, para que fosse calculado o 
volume dos objetos e a capacidade da caixa que os guardaria.

Após a montagem de todos os sólidos, que representavam os tijolos, 
iniciou-se a construção das paredes, que foram construídas sobre uma base. 
Por isso, estudaram o conceito de área, para que não faltasse e nem sobrasse 
material na construção do castelo. Assim, trabalhou-se a contagem e as medidas 
de comprimento, para a definição da quantidade de blocos a ser utilizada em 
cada uma das paredes.

Os alunos se empenharam e se comunicavam com termos técnicos 
utilizados na construção civil, o que fez com que Flávia aprendesse novas 
palavras para poder dialogar com a turma. Ao terminar a construção do castelo, 
foi o momento de finalizar e pintar, por isso, a professora de artes se prontificou 
a auxiliar a turma com o acabamento do trabalho.

Assim, Flávia juntamente com a professora de artes trabalhou por alguns 
dias, para que os alunos mantivessem a participação nas duas aulas de maneira 
interdisciplinar. Na Base Nacional Comum Curricular, temos que deve-se 
adequar as proposições apresentadas no documento (BNCC) à realidade local, 
como “decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes 
curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para 
adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão 
do ensino e da aprendizagem;” (BRASIL, 2017, p. 16)

Ao trabalhar a matemática e a arte, os alunos puderam explorar seus 
conhecimentos e novos aprendizados na construção do castelo. Ao terminar a 
construção do castelo, os alunos escolheram o chamaram de “Castelo Fortaleza” 
que foi exposto na feira de ciências da escola. Na exposição os alunos da EJA 
do sistema prisional não estiverem presentes, porém o feedback dos visitantes e 
da supervisão foi positivo.

A Figura 2 traz o resultado do trabalho desenvolvido com a professora 
e a turma de alunos3 da EJA do sistema prisional está apresentado na Figura 2:

3 Imagem censurada pela não autorização da divulgação da imagem dos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos do sistema prisional.
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Figura 2 – Resultado da construção do Castelo Fortaleza com a professora e a turma de 
alunos da Educação de Jovens e Adultos do sistema prisional da cidade de Sacramento-

MG

A turma propôs que Flávia realizasse o mesmo trabalho com outras 
turmas, pois, ficaram satisfeitos com a produção e o resultado final. A professora 
não teve oportunidade de desenvolver novamente esta atividade com turmas 
diferentes, pois, houve o encerramento de seu contrato de trabalho que era 
temporário.

A realização do trabalho contribuiu com o aprendizado dos alunos e 
também com as relações interpessoais e tomadas de decisões. Flávia observou 
desenvolvimento na autonomia, trabalho em equipe e maior interesse dos 
alunos nas aulas de matemática. A docente acredita que a diversificação das as 
atividades na sala de aula é uma maneira de atingir os diversos perfis de alunos 
com suas individuais capacidades de aprendizado.

4 Relato de experiência 2 do professor Victor Paulo

Apresenta-se agora, o professor Victor Paulo, estudante de licenciatura 
em matemática, iniciou a docência logo no início da graduação. Trabalhou 
em quase todos os anos do ensino fundamental ao ensino médio, cursinhos 
preparatórios para concurso e pré-vestibulares. Ao longo deste percurso se viu 
diante da oportunidade de trabalhar como docente de matemática para jovens 
e adultos privados de liberdade na Unidade Prisional de Araxá, Minas Gerais. 
Tendo como experiência a realidade já vivida por muitos colegas de profissão 
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e, incentivado por eles, a ansiedade e o medo imposto pela sociedade não eram 
substanciais. Trazia preocupação e anseio em fazer acontecer a educação e o 
ensino dos alunos privados de liberdade. 

Aproximar a matemática que perpassa os diversos eixos temáticos para 
a realidade do jovem e do adulto, pode ser complexo, uma vez que, Arbache, 
(2001, p. 19) diz que “a educação de jovens e adultos requer do educador 
conhecimentos específicos no que diz respeito ao conteúdo, metodologia, 
avaliação, atendimento, entre outros, para trabalhar com essa clientela 
heterogênea e tão diversificada culturalmente”.

Sendo assim, o professor que ministra aulas nas salas de EJA prisional, 
precisa compreender a necessidade de respeitar a pluralidade e as diferenças, 
mas o professor da EJA prisional, precisa, além disso, buscar meios para superar 
e transpor as barreiras que a cadeia impõe sobre seu papel educativo.

Ao adentrar e firmar na EJA por um período, o professor pôde perceber 
que grande parte dos discentes possuíam conhecimentos prévios de vivências 
não relacionados à sala de aula, distante dos conteúdos. Em contrapartida, 
cada qual em sua área profissional, detinham exploráveis conhecimentos que 
contribuíram para que a matemática fosse desmistificada e deixasse de ser um 
‘quebra cabeça’. Segundo Freire (1992, p.59):

No mínimo, tem de levar em consideração a existência do educando e respeitá-
lo. No fundo, ninguém chega lá partindo de lá, mas de um certo aqui. Isto 
significa, em última análise, que não é possível ao educador desconhecer, 
subestimar ou negar os “saberes de experiências feitas” com que os educandos 
chegam à escola.

Ao iniciar suas aulas expositivas dialogadas do eixo temático ‘tratamento 
da informação’, o professor Victor Paulo apresentou o conteúdo e discutiu 
sobre a aplicabilidade e utilidade da estatística no cotidiano. Expôs aos alunos 
durante as aulas, características, conceitos e imagens por meio de livros 
didáticos e quadro negro, sobre população e amostra, dados, tabelas, tipos 
de gráficos, pesquisa de campo, exemplos da estatística no censo demográfico 
realizado pelo IBGE e em eleições governamentais. Surgiu então a ideia de que 
os alunos pudessem vivenciar através de uma prática o processo de pesquisa e 
apresentação de resultado.

Considerando o fato de os alunos estarem isolados da sociedade, a turma 
identificou que o campo de pesquisa seria a unidade prisional, a população seria 
os detentos que se encontravam no local e como amostra para a pesquisa, os 
companheiros de cela, local que conviviam com aproximadamente 35 homens 
entre estudantes e não estudantes. 

Ao avaliarem sobre o quê pesquisar, chegaram ao consenso de que 
procuravam informações sobre diversas preferências da população carcerária 
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em Araxá: estilo musical, gênero de filme, prato predileto, entretenimento 
eletrônico, esporte, entre outros. Definiram para cada informação, cinco 
alternativas que julgaram ser as melhores opções para escolha e os pesquisados 
fariam opção por apenas uma.

Queriam saber também algumas particularidades e vivências dentro da 
unidade, com as opções de respostas sim e não: Possui hábito de fumar? Recebe 
visitas de algum familiar? Possui filho (a)? É religioso? Entre outras.

Cada aluno responsabilizou-se por todo o processo de uma informação, 
desde a coleta dos dados até a apresentação de resultado por meio de tabela 
e gráfico. O número de detentos por cela oscila com frequência, por isso, 
decidiram um único dia para a coleta se realizar e o total de entrevistados ser 
o mesmo em todas as pesquisas. Destaca-se o fato de que os próprios alunos 
deveriam incluir-se na pesquisa, respondendo às perguntas. Os estudantes 
foram a campo realizar suas pesquisas e na semana seguinte levaram os registros 
para a aula. 

Antes de trabalharem com os resultados da pesquisa, retomaram o estudo 
de porcentagem e regra de três simples. O motivo da retomada no conteúdo se 
deu por causa de uma sugestão de aluno e acatada por todos, em apresentar os 
resultados finais, ainda mais completos, nas tabelas e gráficos juntamente com 
a porcentagem.

Transformaram os dados coletados em porcentagens e deram início 
à construção das tabelas. Após as tabelas serem finalizadas, fizeram a escolha 
de qual o gráfico mais adequado para apresentar as informações colhidas. 
Optaram em mostrar no gráfico de colunas ou também chamado gráfico de 
barras verticais. As tabelas e gráficos foram construídos no próprio caderno e 
cada aluno teve seu momento para comentar e expor aos demais. 

A mostra de resultados surpreendeu os estudantes, que não esperavam 
alguns resultados e ficaram admirados ao verem a conclusão. Diante da apuração, 
tiveram momentos de conscientização e reflexão com o professor. Em rodas de 
conversa debateram, entre outros assuntos, sobre os malefícios do tabagismo 
para a saúde, a importância da fé na vida do ser humano, a necessidade de 
buscar melhores condições de vida exercendo a cidadania, para cuidar dos filhos 
e da família. 

Os estudantes nas aulas teóricas iniciais do conteúdo não se mostraram 
engajados, mas com a ideia na prática, produziram a atividade do início ao fim 
com entusiasmo. Em momentos onde a dúvida teve espaço, eles se ajudaram e, 
em último plano, recorriam ao professor. 

Victor Paulo avaliou positivamente o desenvolvimento do trabalho e 
percebeu que atividade colocou o aluno como protagonista, agregando a ele, que 
exerceu um papel de mediador do conhecimento. Com as aulas e a atividade, 
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o professor buscou perpassar pela realidade do aluno privado de liberdade e fez 
disso, instrumento para potencializar o processo de ensino de matemática com 
a turma. Não houve registro de imagem das atividades, pois não era permitido 
o acesso de qualquer aparelho eletrônico dentro da unidade prisional. 

5 Considerações finais

Percebe-se, diante do exposto, que a EJA é importante, não apenas 
para incutir conteúdos na vida daqueles que não puderam estudar na idade 
prevista. Esta modalidade de ensino corrobora com a formação dos cidadãos, 
oportunizando a eles o alcance de novos espaços. Todavia, a EJA nas unidades 
prisionais, embora consiga garantir o direito constitucional de acesso à educação, 
tem inúmeros problemas que se tornam dificuldades para a aprendizagem e a 
continuidade dos estudos. 

Assim, o professor dessa modalidade de ensino precisa, além de dominar 
conteúdos e metodologias, deve compreender a pluralidade que se apresenta 
na sala de aula e demonstrar empatia e respeito pelos alunos e suas histórias. 
Desta maneira, o trabalho do professor vai além do ensinar matemática, 
proporcionando momentos de reflexão e troca de aprendizados entre o docente 
e os alunos.
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IDOSOS E REDES SOCIAIS: INCLUSÃO OU 
EXCLUSÃO?

Egle Penha do Amaral Munhoz 1

Cristina Silva Portéro Schmidt 2

1 Introdução

A inclusão social e digital dos idosos no Brasil tem sido tema para várias 
pesquisas científicas, que buscam entender, entre outras condições, 

quais são as formas que os idosos vêm utilizando as redes sociais na tentativa 
de manterem-se inseridos na sociedade e ativos dentro de seus próprios núcleos 
familiares, nos grupos de amigos e nas demais redes de apoio onde encontram 
guarida para seguirem no pleno exercício de sua cidadania nessa fase da vida.

O site das Nações Unidas Brasil (2018) apresenta que o número de 
pessoas com 60 anos ou mais dobrará até 2050. Se em 2015 haviam 900 
milhões de idosos registrados, esses registros passarão a 2 bilhões de idosos 
no mundo. Os dados coletados e informados no site são fruto de colaboração 
entre a Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial da Saúde 
(OPAS/OMS) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD).

Ainda de acordo com informações da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) de 2016 divulgada pelas Nações Unidas Brasil (2018), 
14,4% da população brasileira tem 60 anos ou mais de idade e corresponde a 
29,6 milhões de pessoas.

“Promover o envelhecimento ativo, saudável e sustentável da população 
é uma estratégia necessária para o enfrentamento dos desafios da transição 
demográfica” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2018). Daí a necessidade da 
existência e atuação forte e plena das redes de apoio aos idosos, que são grupos 
de convivência, grupos religiosos, entidades de ensino para a terceira idade e 
outras instituições, filantrópicas, governamentais ou particulares que atuam 
para a promoção da melhoria da qualidade de vida na terceira idade e do 
exercício da cidadania desses sujeitos, para que os idosos de hoje e aqueles que 
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ainda o serão, possam envelhecer de maneira ativa e saudável.
Como dito anteriormente, o tema idosos e as muitas vertentes que 

envolvem a vida desse público tem sido objeto de pesquisas em todo o mundo 
e, ao considerar-se que “o Brasil está envelhecendo”, entende-se que muitas 
outras pesquisas ainda serão realizadas, com esse público e as ocorrências nessa 
faixa de vida.

Em pesquisa realizada por Carmona, Couto e Comin (2014), idosas 
entrevistadas avaliaram a solidão ora com um sentimento negativo, como a 
experiência de estar só, ora como algo que enriquece e impulsiona para uma 
vida agradável, por propiciar um contato com a individualidade e atividades 
prazerosas realizadas sem a presença de outros. Relataram não sentirem solidão 
nesta etapa da vida, porém afirmaram que, com a idade, este sentimento pode 
aumentar. Daí a manutenção de vínculos e atividades sociais constituir-se como 
um fator protetivo em relação à solidão.

“As pessoas mais velhas que se aposentam e aquelas que apresentam 
alguma doença ou vivem com alguma necessidade especial podem continuar 
a contribuir ativamente para seus familiares, companheiros, comunidades e 
países.” (OMS, 2005, p.13).

Este capítulo apresenta uma reflexão pautada em pesquisa bibliográfica, 
com levantamento de livros, artigos e trabalhos acadêmicos que visam 
apresentar, cada vez com mais clareza, quem são os idosos brasileiros, quais 
são seus anseios e necessidades e quais são as leis e políticas públicas que lhes 
garantem direitos e proteção. Nessa linha, o capítulo conceitua idosos, internet, 
ciberespaço, cibercultura e redes sociais, leis e políticas públicas de proteção ao 
idoso, objetivando apontar quão relevante é a utilização dessas ferramentas para 
a inclusão social dos idosos, melhorando a qualidade de vida. Por fim convida 
os leitores a uma reflexão importante quanto à importância do uso das redes 
sociais pelas pessoas com 60 anos de idade ou mais.

2 O idoso no Brasil

O Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741/2003, sancionado pelo presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, e que se encontra vigente, prevê que idoso no Brasil 
é o cidadão com 60 (sessenta) anos de idade ou mais. Alguns anos depois, 
diante do aumento da expectativa de vida dos idosos, a Lei nº 13.466/2017 
sancionada pelo presidente Michel Miguel Elias Temer Lulia complementou e 
aumentou a preferência dos 60 (sessenta) anos do Estatuto do Idoso e lhe deu 
nova redação que estabeleceu a “prioridade da prioridade” entre os próprios 
idosos, prestigiando os maiores de 80 anos.

Art. 3º, § 2º - Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores 
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de oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em 
relação aos demais idosos. (BRASIL, 2003).

Para Lenoir (1996), a noção de idade é designada pelo número de anos 
que uma pessoa viveu e é um produto da sua prática social, tendo surgido 
esse critério de classificação pela idade cronológica na França, no século XVI, 
quando generalizou-se a inscrição do nascimento nos registros paroquiais.

Para Munhoz (2020, p. 301), ao falarmos em pessoa idosa estamos 
falando de sujeitos que talvez estejam vivendo a última etapa de suas vidas, mas 
que tem autonomia sobre suas rotinas e capacidade de ainda colaborar muito 
com o desenvolvimento social e econômico do país e Schneider e Irigaray (2008) 
complementam, nos trazendo que a etapa da vida caracterizada como velhice, 
só pode se compreender pela relação estabelecida pelos aspectos cronológicos, 
biológicos, psicológicos e sociais.

Debert (1997) entende que apenas a idade de uma pessoa não 
é um marcador pertinente de comportamento e estilos de vida. Outros 
comportamentos ligados à manutenção corporal, comidas, formas de lazer e até 
medicamentos, entre outras, também são indicadores relevantes. Até mesmo a 
aposentadoria pode ser vista, na visão da antropóloga, como um momento de 
renovação pessoal, busca de prazer e satisfação. Para Debert (1997), a tendência 
atual é de que a velhice passe a ser de atribuição de novos significados aos 
estágios mais avançados da vida, que podem inclusive oportunizar e realizar 
projetos abandonados em outras etapas da vida, e não seja mais vista como um 
um processo de perdas.

O objetivo do envelhecimento ativo, segundo a OMS (2005), é 
aumentar a expectativa de uma vida saudável e da qualidade de vida para todas 
as pessoas que estão envelhecendo, aplicada tanto a indivíduos quanto a grupos 
populacionais. Manter a independência e a autonomia durante o processo 
de envelhecimento deve ser uma meta fundamental, tanto para indivíduos 
quanto para governantes. “Permite que as pessoas percebam o seu potencial 
para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida, e que essas 
pessoas participem da sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e 
capacidades.” (OMS, 2005, p. 13).

E a OMS (2005) vai além ao utilizar a palavra “ativo” referindo-se 
não somente à capacidade física ou de força para o trabalho, mas também à 
participação do idoso nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e 
civis.

Dados de 2018, publicados em 2019 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) em seu site, apontam que a população de idosos 
era de 28 milhões, representando 13% da população brasileira. Registra também 
que pela projeção da população considerando alguns fatores, como a queda da 
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taxa de fecundidade, menor número de nascimentos no país e aumento da 
expectativa de vida do brasileiro, essa taxa de 13% da população de idosos deve 
dobrar nas próximas décadas. 

Segundo as Tábuas Completas de Mortalidade do IBGE (2019), 
nascidos em 2017 poderão chegar, em média, aos 76 anos de idade e quem 
nascer em 2060 poderá alcançar os 81 anos de idade. Desde 1940 esse aumento 
na expectativa de vida já aumentou 30,5 anos. (MUNHOZ, 2020, p. 301)

A Agência Brasil (2019) aponta que o Dia Internacional do Idoso, 
comemorado em 1º de outubro, foi instituído pela Organização das Nações 
Unidas, e é a data uma importante oportunidade para que as pessoas possam 
lembrar-se de que todos chegarão a essa faixa etária, e que com ela virão também 
novas situações de vida que podem implicar em limitações, dificuldades e 
necessidades. Porém, especialistas garantem que é possível envelhecer com 
qualidade de vida.

Para Mello (2019), médico geriatra, qualidade de vida é algo subjetivo 
que depende da percepção individual sobre o que é felicidade. Mas em termos 
gerais a qualidade de vida na velhice está associada a ter uma vida ativa, busca 
por hábitos saudáveis como atividade física, alimentação saudável, manter a 
mente estimulada com novas atividades e manter as relações sociais, ou seja, 
manter contato com a família, amigos e colegas de trabalho.

Aliás, o papel da família para promoção da qualidade de vida do idoso, 
além de ser relevante, está previsto em leis. “Pensar na velhice quando se é novo 
não é corriqueiro, mas também não precisa ser algo negativo. Ao mudar essa 
cultura, trabalhando-a do ponto de vista positivo, aumentamos as chances de 
sermos idosos mais independentes e protagonistas da nossa própria história”, 
segundo o psicólogo Souza (2019).

3 Leis e políticas públicas de proteção e inclusão do idoso

Os fins para os quais a lei deverá ser editada, segundo Urbano (2014), 
transcendem a ótica particularista para partir para uma visão de Estado e de 
interesse público. O fim em si aponta para a direção que se persegue, uma tarefa 
a ser concretizada. Para que isso ocorra, o legislador deve se pautar em objetivos, 
por meio dos quais atingir-se-á a finalidade maior para a qual foi editada.

Políticas públicas são ações governamentais destinadas a sanear um 
problema público ou para diminuir seus impactos. Para tanto, existem 
diferentes modelos que facilitam a compreensão sobre como e por que o 
governo faz ou deixa de fazer alguma ação que repercuirá de alguma forma 
na vida dos cidadãos, como nos ensinam Dias e Matos (2017). Para Secchi 
(2017), as políticas públicas formam uma diretriz elaborada para enfrentar um 
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problema público e um conceito abstrato que se materializa em leis, programas, 
campanhas e prestação de serviço.

Para Rocha (2008), a Constituição Federal de 1988, acabou absorvendo 
grande parte das reivindicações do movimento de “Participação Popular na 
Constituinte”, e institucionalizou várias formas de participação da sociedade na 
vida do Estado, ficando então conhecida como a “Constituição Cidadã”, que 
incluiu em seu âmbito mecanismos de participação da sociedade no processo 
decisório federal e local.

É nesse escopo que a Constituição Federal (1988), a Política Nacional 
do Idoso (1994) e o Estatuto do Idoso formam e devem sempre ser o tripé onde 
se embasará toda e qualquer legislação voltada à inclusão do idoso, em todas as 
instâncias governamentais.

A Política Nacional do Idoso (1994), como impresso logo em seu 
primeiro artigo, tem como objetivo assegurar direitos sociais e criar as condições 
necessárias para que o idoso promova sua autonomia, integração e participação 
efetiva na sociedade, reforçando os primeiros traços de proteção do idoso 
previstos na Constituição Federal.

O Artigo 6º da PNI (1994) prevê a criação dos conselhos nacional, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso como órgãos permanentes, 
“paritários e deliberativos, compostos por igual número de representantes dos 
órgãos e entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil 
ligadas à área”, cabendo à eles acompanhar, avaliar, fiscalizar e supervisionar 
a política nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-
administrativas.

O Estatuto do Idoso (2003) é para Veiga e Pereira (2005) uma feliz 
inovação legislativa que dentro do ordenamento jurídico tem papel de tutelar 
a velhice e garantir aos idosos direitos de 10 núcleos temáticos: atendimento 
de suas necessidades, educação, esporte, justiça, lazer, moradia, respeito, saúde, 
transporte e vida.

No Artigo 2ª do EI, Munhoz (2020) aponta que estão todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana e que devem ser assegurados ao 
idoso, pelo próprio estatuto ou por outro instrumento que se faça necessário, 
para que “todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade.” sejam alcançados. 

Já no Artigo 3º temos, segundo Munhoz (2020), a obrigação da família, 
comunidade, sociedade e Poder Público, para assegurar e efetivar ao idoso “o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária.”



256
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

Segundo Munhoz (2020), o direito preferencial de atendimento junto 
aos órgãos públicos e privados, a preferência na formulação e execução de 
políticas públicas específicas e a destinação privilegiada de recursos públicos 
também chegaram aos idosos pela Lei 13.466 (2017), que complementou o 
Estatuto do Idoso de 2003. 

O idoso brasileiro, como nos mostra Munhoz (2020), era tratado como 
um cidadão incapaz e até de forma discriminatória para o exercício de direitos 
básicos, comparado à criança ou adolescente e aos portadores de incapacidades 
relativas, vez que não podia nem mesmo casar-se ou dispor de seu próprio 
patrimônio, sem que houvesse a intervenção de uma terceira pessoa. Mas a 
partir de 2002, o Artigo 1.641 deu nova redação ao Código Civil vigente, 
elevando a idade de 60 para 70 anos, para aplicar-se o regime de separação de 
bens quando o casamento envolver pessoa idosa.

Manter o idoso ativo é de extrema importância para que se faça valer 
a essência de proteção da Constituição Federal do Brasil (1988), onde está 
previsto em seu Artigo 203, a assistência social ao idoso, no Artigo 229 o dever 
dos filhos em ampararem seus pais na velhice e no Artigo 230 a responsabilidade 
e o dever da família, sociedade e Estado de amparar e assegurar às pessoas idosas 
sua participação digna na comunidade.

Os órgãos governamentais são atores imediatos pela promoção das 
políticas públicas voltadas à inclusão do idoso pelo uso das redes sociais. Nas 
prefeituras essa promoção se dá normalmente pelas secretarias de assistência 
ou promoção social, pois costumam ser as áreas mais próximas da população, 
e lhes informam sobre as campanhas voltadas à melhoria da qualidade de vida 
da terceira idade.

Para Silva, Ribeiro, Filho (2014), as instituições públicas tem cumprido 
seu papel ao se aproximarem da população, atendendo assim a Lei de Acesso à 
Informação. Para o autor, a comunicação das instituições públicas com os idosos, 
pelas redes sociais, gera alguns tipos de econonomia, como nos deslocamentos, 
no envio de correspondências, na realização de ligações telefônicas e com a 
impressão de informativos, entre outros fatores.

4 Internet e redes sociais

Comunicação, internet, redes sociais, idosos, terceira idade e qualidade 
de vida não são mais apenas palavras do dicionário da língua portuguesa, 
segundo Munhoz (2020). Para a autora, essas palavras transmitem a ideia de 
movimento, atividade, interação, envolvimento, coletividade e muito mais, e 
representando uma nova era de comunicação em que o único movimento é e 
será sempre para frente, afastado qualquer hipótese de retrocesso.
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A internet, que chegou ao Brasil em meados de 1988, é o caminho virtual 
que permite que as trocas de informações e interações trafeguem pelo ciberespaço 
entre todos os atores envolvidos, promovendo a cibercultura, e tornou-se o 
principal marco da atual Era da Informação, com a mesma importância que a 
eletricidade teve para a Era Industrial. Guizzo (2000) esclarece que a internet 
não tem dono, pois ela é constutuída por milhares de redes que são interligadas 
entre si, pertencentes a empresas, orgãos públicos, universidades, etc. Quem se 
liga à ela, passa a fazer parte também dessa imensa rede.

O ciberespaço é por definição o ambiente virtual de acesso livre para 
todos, é descentralizado e interliga pessoas e instituições, para Lévy (1999, 
p. 92) definido como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão 
mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. A definição de 
ciberespaço foi, para Aparici (2012), criado pelo escritor William Gibson, em 
seu romance Neuromante, em que o futuro é invadido por microprocessadores, 
dispositivos eletrônicos e cirúrgicos em que a informação é uma mercadoria de 
primeira necessidade.

Para Guizzo (2000) não há como escapar do ciberespaço, que na sua 
visão tomou conta do planeta e engoliu a todos, deu vida à “aldeia global e é a 
alma de um novo mundo em formação”. Para o autor é o novo mundo que está 
em formação, com suas qualidades e defeitos, vez que é construído por todos 
nós. Como tudo o que é feito pelo homem, tem aspectos positivos e negativos, 
considerando-se que o que é positivo para alguns pode ser negativo para outros.

Já a cibercultura é definida como a cultura desenvolvida nesse espaço 
virtual chamado ciberespaço, e segundo Lévy (1999) permite, pela interação de 
diversos atores diferentes e pela interligação de incontáveis dispositivos digitais 
ao redor do planeta, compartilhamento e troca de informações em redes que 
interagem entre si. O termo redes sociais vem sendo utilizado há alguns anos nas 
interações que ocorrem no ambiente virtual e por meio digital, entre empresas, 
grupos, pessoas, orgãos públicos, etc.

Aparici (2012, p. 16) registra que “a expressão ‘redes sociais’ é utilizada 
no campo das humanidades, desde a metade do século XX, para referir-se a 
normas, estruturas e dinâmicas de interação social. No entanto, atualmente, 
a expressão ‘redes sociais’ costuma ser utilizada para se referir às plataformas 
on-line.”

Segundo o Techtudo (2019), site especializado em tecnologia do grupo 
Globo.com, a pesquisa “Global Digital 2019” aponta que o Brasil tem 140 
milhões de usuários ativos nas redes, o que corresponde a 66% da população, 
com preferência de navegação pelo aparelho celular. A rede social favorita entre 
os brasileiros é o Youtube (95%), seguido pelo Facebook (90%) e o WhatsApp 
(89%), e os idosos ocupam a quarta posição de usuários das redes sociais, sendo 
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as três posições anteriores divididas em faixas etárias inferiores aos 65 anos.
Segundo dados do IBGE (2018), “na população idosa, a parcela que 

acessou a Internet subiu de 24,7% (2016) para 31,1% (2017), mostrando o 
maior aumento proporcional (25,9%) entre os grupos etários.”

Figura 3 – Acesso dos idosos que acessaram a internet subiu para 31,1% em 2017

Fonte: IGBE – Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-
imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-

chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais

5 Uso das redes sociais: inclusão ou exclusão?

Diante desse cenário, “é de imaginar-se que no Brasil os idosos não 
ficariam ‘de fora’ desses novos tempos, onde o uso intenso de várias redes sociais 
pela mesma pessoa promove transformações significativas e em sua maioria 
positivas, consideradas por alguns pesquisadores como a verdadeira revolução 
tecnológica” (MUNHOZ, 2020, p. 304)
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Para Munhoz (2020), o uso das novas tecnologias em praticamente 
todos os setores e principalmente pela agilidade e economia oferecidas, 
estão “empurrando” praticamente toda a sociedade para essa nova forma 
de comunicação, exigindo cada vez mais a utilização de computadores e 
smartphones para a realização de praticamente todas as atividades cotidianas, 
sem considerar que nem todas as pessoas estão preparadas para essa interação.

Almeida et al. (2014) (apud Gregor et al., 2002) inclusive nos alertam 
para as interfaces humano-computador de equipamentos que foram desenhadas 
para um usuário “típico” e jovem, embora acreditando-se na possibilidade do 
idoso conhecer e aprender a usar as novas tecnologias. 

De acordo com Vygotsky (1984), o pensamento é gerado pela motivação e 
portanto pelas necessidades, desejos, emoções e interesses de um indivíduo, 
sendo a razão da ação. Ainda conforme suas concepções, aprender é um 
processo complexo que também envolve estruturas igualmente complexas. O 
idoso tem suas estruturas complexas já amadurecidas, porém não é suficiente 
para garantir seus processos de aprendizagem. (apud MUNHOZ, 2020, p. 
305).

Assim, os idosos têm buscado formas de se adequarem às novas 
tecnologias de comunicação, visando aprender a dominar os aparelhos e 
também os sites e aplicativos utilizados, com a ajuda de familiares e amigos 
e também por meio dos cursos oferecidos nos centros de convivência e afins, 
mantidos normalmente pelos programas de políticas públicas.

Para Alban et al. (2012) verifica-se que a inclusão digital e a conexão 
com pessoas e conhecimentos atinge várias esferas e promove incremento 
da inserção social, afetiva e mental para os idosos, uma vez que minimiza o 
impacto das perdas e transformações que incidem nesta etapa da vida.

Através das mídias sociais se produz a inclusão social dos idosos, pois a Internet 
proporciona a integração desse público por meio de recursos como mensagens 
de texto, chamadas por vídeo e redes sociais, que os aproximam de amigos e 
familiares. Esse acontecimento traz consigo questões sociais que envolvem a 
saúde e o bem-estar. (ALMEIDA, ROCHA, CORREIA, 2020, p. 157)

Farranha (2014) considera que as mídias sociais já demonstram 
características positivas para promoverem a interação entre público e usuários, 
ainda que estejam em estágios iniciais, e assim melhora também a relação 
cidadão/governo.

Skura et al. (2013) mostra a questão das mídias sociais como auxiliares de 
seus usuários nas atividades diárias, e que também são um meio de auxílio para 
idosos, inclusive na sua relação com a realização de atividades físicas. Grupos de 
mídias sociais, como os aplicativos Facebook, Instagram e WhatsApp facilitam 
o encontro e a programação da rotina de atividade física.

A instalação de telecentros de mídia, centros de convivência e pontos 
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de internet gratuita pelos governos são iniciativas de inclusão digital e podem 
incentivar e proporcionar a utlização das redes sociais pelos idosos, indo ao 
encontro de políticas já delineadas, como se encontra destaque na Política 
Nacional do Idoso (1994).

Entretanto, a pesquisa Idosos no Brasil: Vivências, Desafios e 
Expectativas na Terceira Idade, realizada pelo SESC São Paulo e pela Fundação 
Perseu Abramo e divulgada pela Agência Brasil (2020), mostra que os idosos 
no Brasil sentem-se excluídos do mundo digital e que têm dificuldade em ler 
e escrever.

Segundo a pesquisa, ainda que o acesso ao ensino médio tenha aumentado 
entre os idosos desde a última pesquisa realizada em 2006, passando de 7% 
para 15% em 2020, 40% dos maiores de 60 anos ainda apontam algum tipo de 
dificuldade em ler e escrever, seja pela falta de escolaridade básica, analfabetismo 
ou analfabetismo funcional. O estudo mostra ainda que os idosos continuam 
apartados do mundo digital, pois apesar do aumento dos maiores de 60 anos 
que disseram ter conhecimento sobre o termo internet ter subido de 63% em 
2006 para 81% em 2020, apenas 19% dos idosos fazem uso efetivo da rede.

Segundo a FIOCRUZ (2017), envelhecer hoje em dia para idosos que 
mal tiveram oportunidade de frequentar os bancos escolares pode significar 
exclusão digital e isolamento social. A revolução da informática transformou 
drasticamente os modos de produção do saber e as formas de comunicação, e 
assim muitos idosos ficaram à margem desta inovação.

A facilidade de acesso aos telefones celulares favoreceu a compra destes 
aparelhos pelos idosos ou para os idosos, porém, para a FIOCRUZ (2017), 
eles se depararam com um novo desafio: como usá-los? Para as famílias, os 
idosos portando aparelhos celulares pode significar segurança e tranquilidade. 
No entanto, sem saberem como utilizá-los, muitos idosos acabam tornando-os 
inúteis dentro de suas bolsas e bolsos. Ainda segundo a FIOCRUZ (2017), 
“foram várias as queixas dos idosos de que seus filhos, netos, sobrinhos, etc não 
tinham paciência para ensiná-los a manusear o aparelho e compreender suas 
funções.”

De acordo com o documento “Envelhecimento Ativo: um marco 
político em resposta à revolução da longevidade” (2015), apontado pela 
FIOCRUZ (2017), promover a inclusão digital por meio do acesso à internet 
e do treinamento pode ser uma forma de facilitar a participação de pessoas que 
foram excluídas da vida cívica.

Verona e outros (2006) destaca o conceito de infoexclusão sobre a 
desigualdade no acesso à Internet de Castells (2004), que para os idosos a 
dificuldade de acesso à Internet pode estar relacionada com sua situação 
financeira, vez que muitas vezes sua renda é apenas sua aposentadoria, o que 
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torna quase inviável utilizar a banda larga ou adquirir um computador.
Isso demonstra que, a baixa escolaridade, a baixa renda, a dificuldade na 

aquisição e manuseio de aparelhos celulares e a baixa colaboração de familiares 
no auxílio ao uso de aparelhos e tecnologias de comunicação são circunstâncias 
apontadas pelos idosos que, diante dessas condições encontram-se excluídos 
social e digitalmente.

6 Considerações finais

Este capítulo explora os conceitos sobre quem é o idoso no Brasil, o que 
são leis e políticas públicas e quais são voltadas para a proteção e inclusão do 
idoso enquanto marcos legais que determinam, desde a Constituição Federal, 
a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso orientar profissionais do 
poder público e iniciativa privada envolvidos com esse público, para a criação 
e implantação de conselhos estaduais e municipais, que tem por finalidade 
garantir e proteger os direitos desses sujeitos e implantar ações que efetivem sua 
inserção na sociedade, posto que a expectativa é de aumento dessa faixa etária 
na pirâmide de crescimento populacional do país. Traz também os conceitos de 
internet, ciberespaço e cibercultura, o que são as redes sociais e ainda os fatores 
que representam a inclusão e a exclusão dos idosos com relação ao uso das redes 
sociais.

O índice de envelhecimento aponta para mudanças na estrutura etária 
da população brasileira. Em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 
anos existem 24,7 idosos de 65 anos ou mais. Em 2050, o quadro muda e para 
cada 100 crianças de 0 a 14 anos existirão 172, 7 idosos. (IBGE, 2008)

Segundo as Nações Unidas Brasil (2018), de acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2016, 14,4% da população 
brasileira têm 60 anos ou mais de idade, correspondendo a 29,6 milhões de 
pessoas.

Pesquisa da Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS-Brasil 
(2018) já apontava que entre 2015 e 2050 a proporção da população mundial 
com mais de 60 anos quase dobraria, indo de 12% para 22%, e que neste ano 
de 2020 o número de pessoas com 60 anos ou mais seria superior ao de crianças 
com menos de cinco anos.

Conforme dados de publicação da ABRANET (2019), pesquisa da 
TIC Domicílios em 2017 entrevistou 23.592 domicílios em todo o território 
nacional e apurou que o uso do telefone celular segue em crescimento, enquanto 
o uso do computador está em declínio. Nos últimos dez anos o número de 
pessoas usuárias de internet saiu de 34% em 2008, para 67% em 2017.

Em meio à reflexão sobre a condição dos idosos, se estariam incluídos 
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ou excluídos, posto que para utilizarem as redes sociais e sentirem-se incluídos 
social e digitalmente, necessitam superar as barreiras econômicas, sociais e 
familiares que se apresentam para a maioria deles, ficou evidenciado nos dados, 
apresentados por diferentes instituições de pesquisa, que a baixa escolaridade, 
a baixa renda, a dificuldade na aquisição e manuseio de aparelhos celulares e a 
baixa colaboração de familiares no auxílio ao uso de aparelhos e tecnologias de 
comunicação são circunstâncias apontadas pelos idosos que determinarão, de 
tempos em tempos, se eles estarão incluídos ou excluídos social e digitalmente.
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TURISMO SOCIAL: A PERSPECTIVA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL NO CONTEXTO 

EDUCATIVO

Bibiana Schiavini Gonçalves Toniazzo1 
Marta Rosa Borin2

1 Introdução

A promissora compreensão do Turismo Social diante de novas 
tendências da área, que por característica essencial desafia as relações 

econômicas e mercadológicas entre turistas e prestadores de serviços turísticos, 
permite além de conhecer um local novo, também desenvolver ações voltadas 
para suprir as necessidades de uma comunidade. 

 Neste sentido, compreende-se que Turismo Social “é a forma de conduzir 
e praticar a atividade turística promovendo a igualdade de oportunidades, a 
equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania na perspectiva da inclusão 
(MTUR, 2006, p. 05). 

No presente artigo, o Turismo Social estará associado aos aspectos 
culturais e sociais com o olhar para comunidade receptora, neste caso a Quarta 
Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul. Dentre os aspectos 
culturais a ênfase será o patrimônio cultural, o qual é entendido como  “a 
essência do Turismo Cultural, a grande motivação para o deslocamento de 
turistas e capital cultural valioso para as comunidades” (DIAS, 2006, p.46).

O Geoparque Quarta Colônia está sendo constituído em parceria com as 
comunidades, instituições públicas e privadas juntamente com o Consórcio de 
Desenvolvimento da Quarta Colônia – CONDESUS. Situado na região central 
do Rio Grande do Sul é uma área de abrangência de nove municípios: Silveira 
Martins, Nova Palma, Dona Francisca, Ivorá, Agudo, São João do Polêsine, 
Restinga Seca, Pinhal Grande e Faxinal do Soturno. Localidades conectadas 
com a sua própria história, rica biodiversidade, evidências paleontológicas de 
fósseis de animais, patrimônio cultural e natural que circundam o território.

1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural – PPGPC – UFSM. Técnica 
Laboratório de Pesquisa em Turismo – LATUR – FURG. E-mail: bibianaturismologa@gmail.
com

2  Doutora em História – UNISINOS. Docente do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio 
Cultural – PPGPC – UFSM. E-mail:mrborin@gmail.com 
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Desta forma, torna-se necessário problematizar o objeto do turismo social 
em duas correntes: patrimônio cultual e quem ele representa, e os protagonistas 
do desenvolvimento do turismo local. Com isto, buscamos compreender as 
políticas públicas acerca do patrimônio, assim como promover ações educativas 
coletivas e dialógicas com a comunidade voltadas para valorizar as referências 
culturais presente nas destinações turísticas.

Assim sendo, a atividade turística na perspectiva do turismo social 
e cultural tornam-se estratégias para o desenvolvimento e preservação do 
patrimônio cultural presente nas comunidades turísticas.

2 Turismo social, educação e patrimônio cultural

O segmento de Turismo Social, pode ser complementado com o 
Turismo Cultural que juntos visam promover o efetivo desenvolvimento social, 
econômico e cultural da localidade turística receptora.

A concepção de Turismo Social surge no continente europeu em 
meados do século XX, com intuito de promover o lazer da população menos 
favorecida impulsionada ao lazer por sindicatos de trabalhadores da época, o 
que na atualidade é reafirmado pelo  turismo voltado para as comunidades 
turísticas locais em consonância com a condição social e cultural dos indivíduos 
(MTUR, 2006). 

Em contrapartida, o Turismo Cultural surge pela necessidade do homem 
de conhecer novas culturas através da organização de uma excursão conhecida 
mundialmente como o Grand Tour, para cerca de 500 pessoas na cidade inglesa 
de Leicester, organizado por Thomas Cook, em 1841, que culminou o acesso e 
popularização da viagem (DIAS, 2005).  

Ainda, o Turismo Cultural, muito além de um segmento da atividade 
turística voltada para os benefícios econômicos geradores de emprego e renda, 
está amparado no contexto social e cultural presente nas destinações turísticas. 
Desta forma, Pérez (2009, p. 108) afirma que “não pode existir turismo sem 
cultura, daí que possamos falar em cultura turística, pois é uma expressão 
cultural”.

Todavia, há que se considerar as relações estabelicidas entre turistas e 
comunidade turística local.  Neste sentido:

O turista recebe, em muitos casos o estigma do “estranho”, pois, representa 
algo sempre ambíguo e perigoso  para os residentes. Mas também, alguns 
turistas acabam por voltar a cada ano e tornam-se amigo dos locais, matizando 
assim a separação social e espacial entre turista e hospedeiro (PEREZ, 2009, 
p.38).

 Contudo, o Ministério do Turismo – MTUR, o Turismo Cultural 
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“implica em experiências positivas do patrimônio histórico e cultural e de 
determinados eventos culturais, de modo a favorecer a percepção de seus 
sentidos e contribuir para sua preservação” (MTUR, 2010, p.16). Ainda, a 
finalidade deste segemento é promover os bens materiais e imaterais da cultura 
no âmbito do território brasileiro (MTUR, 2006).

Em 1976, com a publicação da  “carta de Turismo Cultural” pelo 
ICOMOS - Conselho Internacional de Monumentos e Lugares de Interesse 
Artístico e Histórico, vinculado a UNESCO - Organização das Nações Unidas 
para Educação, a Ciência e a Cultura, o Turismo Cultural é definido como 
sendo uma  “forma de turismo de fato, devido aos esforços que tal manutenção e 
proteção exigem da comunidade humana, devido aos benefícios sócio-culturais 
e econômicos que comporta para toda a população implicada” (ICOMOS, 
1976, p. 2 apud DIAS, 2006, p.39). Desta forma, o  Turismo Cultural: 

[...] transforma os bens culturais integrantes do patrimônio cultural histórico 
e educativo em recurso econômico potencial, o que implica a necessidade 
de maior proteção a esses bens para que se garantam a continuidade e a 
sustentabilidade de sua exploração econômica (DIAS, 2006, p.48).

Todavia, Dias (2006, p.42) complementa a “[...] massificação do 
turismo cultural é inevitável, pois há um aumento no interesse das pessoas em 
conhecer o seu próprio entorno, a história da sua comunidade local, nacional 
e da própria humanidade [...] integradas nessa comunidade global imaginada 
[...]”. Em contrapartida, o segmento promove a valorização e perpetuação da 
cultura local adivnda do sentimento de pertença das comunidades no âmbito 
local, regional e nacional.

Ao atrelar os segmentos de Turismo Social e Cultural ao patrimônio 
cultural busca-se uma alternativa que implique no desenvolvimento dos 
atores sociais envolvidos com a preservação de heranças culturais que possam 
perpetuar para as gerações futuras. Neste contexto, a “patrimonialização é uma 
ação que tem por finalidade fomentar o desenvolvimento através da valorização, 
revitalização de uma determinada cultura e do seu patrimônio cultural” (SILVA, 
2011, p. 109).

Neste sentido, torna-se fundamental refletir acerca  da indissosiabilidade 
das referências culturais e o desenvolvimento das comunidades diante atrelado 
do fenônemo turístico. Assim, destacamos a potenialidade do Geoparque Quarta 
Colônia, caracterizado pelo evidente patrimônio geológico, palentológico e 
cultural para o desenvolvimento da região atrelado a dinâmica do Turismo.  

O patrimônio fomenta a necessidade de reafirmação de políticas públicas 
que contribuam para o desenvolvimento das comunidades turísticas receptoras. 

No Brasil, a fase “heroica” na área do patrimônio, durou cerca de 30 
anos, desde a década de 1930, quando se evidenciava a memória nacional, 
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através da criação de diretrizes e políticas para preservação/valorização do 
patrimônio material brasileiro (FLORÊNCIO, et al, 2014). Neste contexto:

A história tradicional dedicava-se a ‘memorizar´os monumentos do passado, 
a transformá-los em documentos e a fazer falar os vestígios, que em si não são 
verbais ou, em silêncio, dizem algo de diferente que o que de fato dizem; nos 
nossos dias, a história é o que transforma os documentos em monumentos e que, 
onde se decifravam traços deixados pelos homens, onde se deixava reconhecer 
em negativo o que eles tinham sido, há uma amálgama de elementos que têm 
de ser isolados, agrupados, tomados eficazes, postos em relação, integrados 
em conjuntos (FOUCAULT, 1969 p.13-15 apud LE GOFF, 1990, p.85-86).

Mesmo com a evidência das políticas públicas voltadas para o patrimônio 
material e a criação, em 1937, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - SPHAN, a compreensão de figuras políticas acerca da importância 
da educação para preservação e valorização do patrimônio cultural foi tema de 
relevância e apoio político.

 Na Constituição brasileira de 1988, através do artigo 216, acerca do 
Patrimônio Cultural que prevê a preservação do patrimônio, amplia a noção 
de patrimônio levando em consideração o patrimônio tombado já consolidado 
acrescido da preservação de bens culturais. Desta forma:

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de 
criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - 
as obras, objetos, documentos, edificações de demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico (BRASIL, 2016, p.126).

 Na sequência do marco da Constituição Brasileira de 1988, cria-se, no 
ano 2000, o Decreto 3.551 acerca do patrimônio imaterial brasileiro. De acordo 
com o documento a patrimonialização dos bens culturais é feita em quatro 
livros de registros: dos saberes, das celebrações, formas de expressão e de lugares 
(BRASIL, 2000), com intuito de preservar a dinâmica destas localidades na 
perspectiva da preservação do patrimônio cultural presente nas comunidades 
locais.

Para Varine (2012, p. 20) o “desenvolvimento local é um processo 
voluntário de domínio da mudança cultural, social e econômica, enraizado no 
patrimônio vivido, nutrindo-se deste patrimônio e produzindo patrimônio. O 
autor complementa:

O patrimônio sob suas diferentes formas (material ou imaterial, morto 
ou vivo), fornece o húmus, a terra fértil necessária ao desenvolvimento. O 
desenvolvimento não se faz “fora do solo”. Suas raízes devem se nutrir dos 
numerosos materiais que na sua maioria, estão presentes no patrimônio: o solo 
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e a paisagem, a memória e os modos de vida dos habitantes, as construções, a 
produção de bens e de serviços adaptados às demandas e as necessidades das 
pessoas (VARINE, 2012, p.18).

Por isso, o planejamento turístico é “fundamental e indispensável para o 
desenvolvimento turístico equilibrado e em harmonia com os recursos físicos, 
culturais e sociais das regiões receptoras, evitando, assim, que o turismo destrua 
as bases que o fizeram existir “(RUSCHMANN, 1997, p.10). 

Desta forma, acreditamos que o território Geoparque Quarta Colônia 
contribui de forma significativa para o desenvolvimento sustentável e 
turístico da região. Geoparques são áreas com relevante patrimônio geológico 
internacional aliados a ações educativas, proteção do patrimônio natural e 
cultural promovendo o desenvolvimento sustentável das comunidades que 
estão localizadas no seu entorno (UNESCO, 2020).

Dias (2006, p. 36) considera que o Turismo Cultural “apresenta um 
aspecto duplo como um caminho para a obtenção de fundos necessários à 
preservação da herança cultural e como uma ferramenta para proporcionar o 
desenvolvimento econômico, local, regional e até mesmo nacional”. Todavia, 
há que ter cautela quanto uma “[...] espetacularização, industrialização, 
standardização dos bens culturais, a venda dos bens culturais é reduzida a venda 
de uma mercadoria; dando-se maior importância ao objeto a ser comercializado 
do que as necessidades da coletividade produtora da mercadoria” (SILVA, 2011, 
p.111).

Em contrapartida, a cultura não pode ser vista meramente como um 
produto a ser comercializado, mas como uma alternativa para sensibilizar a 
comunidade turística receptora para um novo olhar de pertença através do 
contexto educativo e patrimonial.

A educação para o patrimônio se sobrepõe aos espaços de ensino formal, 
transformando o cotidiano tanto do educador como do educando seja no 
ambiente escolar ou no cotidiano da comunidade.

O papel da educação é buscar alternativas para “tornar o indivíduo 
mais consciente de suas raízes, a fim de dispor de referências que lhe permitam 
situar-se no mundo, e deve ensinar-lhe o respeito pelas outras culturas” 
(UNESCO,1996, p. 47).

No contexto brasileiro, foi no final da década 1990 que a museóloga 
Maria de Lourdes Parreiras Horta, com a publicação do Guia Básico de 
Educação Patrimonial, lançada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e 
Nacional – IPHAN, apresenta as primeiras reflexões acerca de ações educativas 
voltadas para valorização do patrimônio em espaços de memória (BARROSO, 
2010). O Instituto Brasileiro de Museus considera:

Outro aspecto que deve estar agregado aos atrativos locais é a programação 
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cultural do lugar ou da região. Os museus devem constar como pontos de 
partida para roteiros culturais, que devem incluir, ainda, monumentos, sítios 
tombados, espaços culturais e aspectos que retratam a cultural local (IBRAM, 
2014, p. 14).

O conceito de educação patrimonial baseada na compreensão teórico-
metodológico, visa sensibilizar a comunidade no espaço escolar formal e 
informal para o patrimônio histórico e cultural de um território (FLORÊNCIO, 
et al, 2014). Ainda, a educação patrimonial, de acordo com Tolentino (2012), 
pode se tornar uma estratégia educativa que promove questões de cidadania, 
sentimento de pertença, autoestima e apoderamento da sociedade diante da 
preservação do patrimônio cultural.

Contudo, nem todos os agentes sociais assim como instituições públicas 
no contexto escolar ou fora dele, desenvolvem ações educativas voltadas para 
a sensibilização do patrimônio. Portanto, nas comunidades devemos buscar o 
reconhecimento dos bens patrimoniais através da educação patrimonial.

De acordo com o IPHAN:
[...] Educação Patrimonial constitui-se de todos os processos educativos 
formais e não formais que têm como foco o Patrimônio Cultural, apropriado 
socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências 
culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu 
reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera, ainda, que os 
processos educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do 
conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e 
sociais e pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das 
referências culturais, onde convivem diversas noções de Patrimônio Cultural 
(FLORÊNCIO, etal, 2014, p.19).

Neste sentido, os processos educativos em espaços formais e não formais 
sensibilizam a comunidade “para a descoberta e identificação de seus valores, 
de sua identidade cultural, de seus modos de fazer e de viver, de pensar e de 
agir, a partir de suas experiências e do seu cotidiano” (HORTA; GRUMBERG; 
MONTEIRO; 1999, p.13).

Torna-se de fundamental para eficácia da educação patrimonial o 
engajamento efetivo da comunidade diante de propostas educativas que 
impactem positivamente os envolvidos com o patrimônio cultural e contribuam 
para o desenvolvimento do Turismo Social.

3 Considerações finais

A reflexão pautada no pensar e usufruir de novas formas de fazer 
Turismo, em detrimento de um turista socialmente responsável, que respeite a 
cultura e o patrimônio local de uma comunidade, é uma forma de contribuir 
para a valorização das heranças culturais de uma comunidade, bem como pode 
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auxiliar na promoção de projetos geradores de emprego e renda. 
Ainda, considerar a imponente finalidade do Turismo Social é uma 

alternativa para alavancar o turismo interno para que, tanto o turista quanto 
os moradores locais das cidades receptoras, conheçam seus arredores e 
ressignifiquem o seu próprio patrimônio.

Compreender a perspectiva do patrimônio cultural no Turismo 
é promover a sensibilização e o protagonismo da comunidade diante da 
identificação, e patrimonialização do seu legado cultural. Neste sentido, o 
Geoparque Quarta Colônia, contextualiza as concepções de Turismo Cultural e 
Social aliados as estratégias de educação para o patrimônio e o desenvolvimento 
das comunidades da região.

Assim sendo, a construção coletiva e dialogada entre agentes culturais, 
escolares e sociais diante do Turismo Social aliado ao Turismo Cultural é um 
desafio diante da diversidade do patrimônio cultural e o contexto social dos 
indivíduos que compõem as destinações turísticas.
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MEMORIAL ACADÊMICO: O CALCANHAR DE 
AQUILES DA (AUTO)AVALIAÇÃO ACADÊMICA?

Arnaldo César A. de Oliveira1 
Antonio Lailton Moraes Duarte 2

1 Introdução

A palavra discurso, como sabemos, além de poder ser considerada 
equivalente a ‘texto’3, também é usada em vários contextos, o que lhe 

confere diversos sentidos. Os sentidos de um texto/discurso invariavelmente se 
“engajam” ao contexto em que são produzidos e usados. Desta forma, podemos 
afirmar que existem textos/discursos mais “gerais”, em que o sentido resulta de 
contextos mais espontâneos de uso (fala dos vendedores ambulantes na rua, 
por exemplo) e textos/discursos mais “específicos”, em que o sentido resulta de 
um monitoramente severo e contínuo do uso da língua (textos normativos e/
ou legais: desde a Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB/884  
[BRASIL, 1988] a textos produzido pelas universidades, no caso: convocações, 
normas, pareceres, resoluções etc.). 

 A universidade pública, não poderia ser diferente, também normatiza 
seus usos (e costumes) através de textos escritos específicos, porém, antes, 
deve seguir os princípios constitucionais previstos no art. 37 da CRFB/885  

1 Mestre em Lingüística (PPGL-UFC). Professor de Língua Portuguesa (Análise e Interpretação 
Textual em concursos) da Academia Apeoc, responsável pelo Núcleo de Projetos Educativo-
Culturais e revisor/copidesque da Associação dos Professores das Escolas Oficiais do Ceará 
(Apeoc-Ceará). E-mail: arnaldocesarce@gmail.com

2 Doutorando em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Mestre em Linguística. 
Docente da Universidade Estadual do Ceará. Bolsista do CNPq. e-mail: antonio.duarte@uece.
br

3 Sabe-se que algumas perspectivas de estudo da linguagem, sobretudo as relacionadas mais 
explicitamente à Linguística de Texto, comparativamente às vertentes da Análise do Discurso (AD 
Francesa, Análise Dialógica do Discurso, Análise Crítica do Discurso, Teoria Semiolinguística 
do Discurso), estabelecem uma diferenciação entre os termos ‘texto’ e ‘discurso’. No entanto, 
para o escopo deste trabalho, não estabeleceremos tal diferença, pois concebemos uma espécie 
de imbricação entre discurso e texto via contexto. Daí, usarmos, ao longo do trabalho,  texto/
discurso.

4 A CRFB/88 é a lei fundamental do país. Como tal, serve de guia para a elaboração de outras leis, 
como as leis infraconstitucionais (leis ordinárias, leis complementares etc.)  e “leis” instituicionais 
usadas nas e pelas univerisdades públicas (portarias, resoluções etc.).

5 No caput deste artigo, temos, expressamente elencados, os princípios que a Administração Pública 
deve seguir: os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da 
eficiência. Esse rol de princípios, previstos na CRFB/88, porém, é meramente exemplificativo, 
pois existem outros princípios que poderão ser evocados pela Administração Pública (os da 
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(BRASIL, 1988), sobretudo o relacionado à legalidade. Em outras palavras, 
uma Instituição de Ensino Superior Pública (IESP) deverá escrutinar e avaliar 
suas demandas internas (comunidade acadêmica) e/ou externas (sociedade) 
a partir de conselhos ou colegiados universitários constituídos para que, 
enfim, sejam elaborados seus textos (“leis”), estes objetivando, o mais possível, 
detalhar como a instituição deverá (ou não) fazer para que possa funcionar. 
No conjunto de textos normativos usados no interior de cada IESP, há um 
texto que parece ser uma espécie de síntese do que a Universidade objetiva para 
si, e para a sociedade: as resoluções6. Poderiam ser consideradas as “leis” de 
cada IESP (leis internas), pois nelas há um conjunto de regras (mais ou menos 
administrativas) que deverão ser acolhidas pela comunidade acadêmica. Como 
norma, determinativa de um comportamento e não de outro, a resolução, 
elaborada após detida análise de conselho “superior”, deverá ser respeitada. 
Nesta perspectiva, a exigência de se produzir um memorial, tanto para entrar na 
universidade como para nela ascender funcionalmente (por progressão ou por 
promoção7) é uma dessas normas. Porém, há um fato a ser desde já evocado, 
um que diz respeito propriamente ao memorial que deverá ser escrito: por vezes 
uma resolução não define o que é um memorial, nem lhe dá contornos e limites 
de forma e conteúdo (o que poderia ser feito através de anexo).

 Ora, se mesmo para professores que já fazem parte dos quadros funcionais 
da universidade há algum tempo, e já têm uma certa experiência com a escrita 
acadêmica (relatórios, projetos de pesquisa, artigos etc.), a elaboração de um 
memorial não deixa de provocar-lhes certo incômodo, até mesmo ansiedade, o 
que pensar, então, daqueles que ao pretenderem entrar no magistério superior 
terão de produzir um exemplar de memorial? Outra: ao que consta, não há 
quem ensine, dentro ou fora da Academia, a elaborar um memorial. A própria 
universidade que o exige não oferece, em suas disciplinas de “produção de 
gêneros acadêmicos” (quando estas são ofertadas) uma formação mínima básica 
sobre o que é e como seria/deveria ser escrito um memorial; nem mesmo em 
cursos de “extensão” escutamos falar em memorial acadêmico. E aí, como fazer? 
O memorial precisa ser escrito! Um comportamento recorrente nos docentes 
em relação à produção do seu memorial, tanto para os que pretendem entrar 

supremacia do interesse público sobre o particular, da isonomia etc.).
6 Resoluções são, segundo o Manual de Comunicação Oficial do Estado do Ceará, atos expedidos 

por órgãos colegiados que disciplinam matéria de sua competência. (CEARÁ, 1994, p. 69). Na 
universidade pública, as resoluções são instrumentos normativos que contêm decisão oriunda de 
órgão(s) de deliberação superior (Conselhos).

7 No caso da IESP que mais proximamente tomamos para analisar, a Universidade Estadual do 
Ceará (Uece), a progressão é a ascensão conhecida como horizontal ou temporal (ascensão se dá 
dentro da classe em que o agente público se encontra). Já a promoção é vertical (ascensão ocorre 
quando há mudança na classe do docente universitário: de assistente para adjunto após concluir 
doutorado etc.)
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na universidade como para os que nela pretendem ascender funcionalmente, é 
buscar memoriais de quem já os produziu, aqueles que tenham sido “deferidos” 
em sua avaliação. Mas se não se tiver acesso a tais memoriais? Parece que, com 
tal situação, se endossa o que Dias e outros (1999) afirmam: que “dificilmente 
encontra-se um roteiro ou as normas para a redação desse gênero textual 
[memorial] – a própria ABNT não apresenta referências sobre esse assunto” (p. 
1). A situação vivida por esse autor, ou seja, a dificuldade em encontrar ‘roteiro’ 
ou ‘norma’ para a escrita do memorial suscita uma pergunta: como pode a 
universidade ser reconhecidamente uma instituição de “ensino”, e de ensino 
“superior”, e não observar um calcanhar de Aquiles tão nítido?

2 Memorial e currículo seriam/são a mesma coisa? 

Segundo Moraes (1991, 0. 40), “há, frequentemente, confusão entre 
os termos memorial e currículo. Ocorre que, erroneamente, ambos os termos 
são usados indiferentemente. Esta dúvida é remota, e algumas tentativas foram 
feitas para demovê-la”. Conforme este autor, a FFCH/USP nomeou uma 
comissão para estudar o problema. Após estudo da questão, passou-se a entender 
memorial como “um relatório circunstanciado, que deveria incluir a descrição 
e a avaliação crítica da formação acadêmica, das atividades profissionais, e, 
em particular, das atividades docentes do candidato [...]” (p. 40). (destaques 
nossos). O mesmo autor acrescenta que “se quisermos resumir, de outra forma, 
o conceito de memorial, talvez possamos fazê-lo dizendo que ele é um retrato 
crítico do indivíduo, visto por múltiplas facetas [...]” (p. 3). Já no Manual de 
Comunicação Oficial do Estado do Ceará, memorial é

o instrumento de que se utiliza um particular, em seu próprio nome ou em 
nome de terceiros, para se dirigir a uma autoridade em defesa de determinada 
ideia ou em solicitação a algo de seu interesse, sem que, no entanto, haja 
certeza quanto ao seu atendimento. (CEARÁ, 1994, p. 37). 

Perceba que este conceito de memorial não tem relação alguma com 
o conceito proposto por Moraes ([1984]1990), pois memorial, aqui, é uma 
espécie de requerimento. Já em Beltrão e Beltraão (2004), ao procurar-se o 
verbete memorial, a obra orienta os leitores a ir ao verbete “requerimento”... 
Já ao pesquisarmos o conceito de memorial em Martins e Zilberknop (2000), 
as autoras pedem para ver a”abaixo-assinado”. Além disso, as autoras ainda 
dizem que “quanto ao assunto, o memorial é o instrumento que se destina 
a solicitar algo à autoridade competente.” (p. 213)(destaque nosso), o que se 
assemelha ao Manual de Comunicação Oficial do Estado do Ceará (1994) e 
a Beltrão e Beltraão(2004). Notamos, portanto, que, tais acepções destoam 
do conceito de memorial  proposto por Moraes (1990), pois, no campo da 
correspondência/redação oficial, o memorial é tomado de forma diferente do 
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campo acadêmico. Interessante observar ainda que, de acordo com Medeiros 
(2006, p. 296), o memorial pode ter duas acepções, a depender do tipo de 
linguagem que nele se configura. Para nós, no entanto, a acepção de memorial 
não deve se restringir ao tipo de linguagem nele usada, mas, sobretudo, precisa 
considerar o campo de atividade/ação em que o memorial é usado. Este autor 
considera memorial como “(…) o livro em que se fazem lançamento rápidos 
das operações comerciais[...]” (p. 296) (destaque nosso). No campo jurídico, 
memorial é definido como “[...] o escrito feito conforme o relatório, onde se 
descrevem os fatos relacionados às diligências” (MEDEIROS, 2006, p. 296).

 Observe-se que Medeiros (2006), ao definir memorial como um 
registro de lembranças de fatos ocorridos retoma em parte a ideia de Moraes 
([1984]1990) para quem o memorial é, no âmbito acadêmico, um relatório em 
que se registram a formação acadêmica, as atividades profissionais e as atividades 
docentes, seguida (ou não) de documentos probatórios. Já Nadolskis (2009, 
p. 212) conceitua memorial como texto que “caracteriza obras, trabalhos de 
construção [...]. Nota-se claramente que é uma definição totalmente diferente 
da de Moraes (1990). Em relação a currículo, Moraes (990: 3) nos diz que “[...] 
é o conjunto de informações sobre as habilitações do indivíduo, estas devendo 
ser apresentadas de maneira sequencial”. Já Luft et al. (2005: 488), na mesma 
linha de Moraes (1990), afirma que currículo “é um documento que apresenta 
dados pessoais e  informações referentes aos interesses da vida profissional de 
alguém [...]”. O conceito deste autor nos mostra que há certa semelhança entre 
currículo e memorial, o que revela que a diferenciação entre estes gêneros não é 
tão fácil de ser demonstrada.

Nadólskis (2009) define currículo de forma mais abrange do que Luft et 
al. (2005: 2008), na medida em que entende que o currículo “é o documento 
que, por meio de uma sucinta relação de informações, dá condições de se avaliar 
a qualificação de uma pessoa”. Um aspecto interessante é que aquele autor traz 
o que ele designa de curriculum vitae acadêmico:  registro de cursos realizados, 
com indicação da entidade, conteúdo programático, nome do docente, 
trabalhos feitos, seminários, resultados obtidos etc.  O autor ressalta que “[…] 
o curriculum vitae acadêmico deve conter com exatidão os estudos e produção 
intelectual pertinentes às suas finalidades.”(NADÓLSKIS, 2009, p. 209). No 
entanto, Medeiros (2006), de forma mais detalhada, diz que “Curriculum vitae 
é um conjunto de informações sobre o estado civil, grau de instrução, trabalhos 
publicados, atividades profissionais de uma pessoa.” (p. 276). 

Observe-se que dentre tais acepções, memorial e currículo, continuam, 
ainda, muito próximos um do outro, a não ser por dois pequenos trechos, 
retirados sobretudo de Moraes (1990), e vistos por nós como complementares, e 
que, aqui, devem ser destacados: a) o memorial deverá apresentar uma avaliação 
crítica e circunstanciada feita pelo próprio indivíduo e b) deverá deixar claro 
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a capacidade de o indivíduo para o futuro, no desenvolvimento de atividades 
as mais diversas de cunho acadêmico. Mas a pergunta permanece: como se 
daria a escrita, em termos de forma e conteúdo, de um memorial? Isto, a nosso 
ver, parece estar elucidado nas colocações feitas pela Resolução no. 38/93, do 
CEP-UFPR/anexo 3, quando esta afirma que memorial “apresenta as mesmas 
informações do curriculum vitae, porém, de forma não enumerativa, mas 
discursiva, devendo ser considerado uma autobiografia que deverá descrever, 
analisar e criticar acontecimentos sobre a trajetória acadêmico-profissional e 
intelectual do candidato, avaliando cada etapa de sua experiência [...]” (destaque 
nosso). A produção de um memorial estaria, então, indissociavelmente ligado 
a duas características: uma, estar sempre acompanhado da autocrítica ou da 
autoavaliação ou da justificativa dos atos e decisões tomados pelo candidato 
(pelo seu sujeito-produtor); outra, a capacidade para desempenhar atividades 
acadêmicas múltiplas no futuro,  inferidas justamente da informações relatadas 
no memorial, características que não existem em currículos. 

3 Memorial possui(ria), então, uma definição?

Como vimos, memorial é tomado em várias acepções, a depender da 
situacionalidade de seu uso e da instância discursiva que o exige. No entanto, 
e a partir do que vimos logo acima (redação dada à Resolução 38/93-CEP-
UFPR), poder-se-ia dar imediatamente a resposta “sim” à pergunta feita desta 
seção. Porém, a questão que abre esta seção abarca outros aspectos que devem 
ser levados em conta caso queiramos pensar em uma única definição para 
memorial. Primeiramente, a instância a que nos reportamos, neste trabalho, 
para propormos uma acepção para memorial, será a acadêmico-científica, a 
universitária pública, e em uma situação bem específica: a de que o memorial 
seja uma das exigências para se cumprir as formalidades de um processo seletivo 
(entrada e/ou evolução) na docência superior. Propomos, então, que memorial 
– a seguir denominado mais apropriadamente de memorial acadêmico –  seja 
considerado, a partir de Oliveira (2005, pp. 60-61), como um 

gênero que funciona como documento hábil, autobiográfico, no qual se 
explicita (analisa e justifica) o amadurecimento do seu produtor a partir das 
suas trajetórias acadêmico-profissional e pessoal-intelectual [...]. Tal gênero 
se institui e se desenvolve de maneira peculiar no ambiente acadêmico, 
podendo ser considerado uma auto-avaliação dos seus sujeitos-produtores, os 
sujeitos-docentes [...] devendo ser produzido tanto pelos que objetivam fazer 
parte da docência superior (concurso para ingresso) como por aqueles que 
já são professores da Universidade e objetivam evoluir na carreira (ascensão/
promoção). 

Em síntese, memoriais acadêmicos (MA) são aqueles textos que 
apresentam simultaneamente as trajetórias acadêmico-profissional (técnica) e 
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pessoal-intelectual (humana) de seus produtores, e nos quais se deve apresentar, 
e justificar, progressos e hesitações, escolhas e decisões, sendo uma exigência 
das Instituições de Ensino Superior Públicas (IESP) em seus concursos, sejam 
concursos para seleção (quando um candidato pretende entrar na docência 
superior/Universidade) ou para promoção/progressão (quando, em já sendo 
docente do Ensino Superior, este objetive mudar de nível na carreira). Para 
além da problemática da definição, que objetivamos, neste tópico, dirimir ou 
consensualizar, há uma (possível) outra problemática: a das várias denominações 
pelos quais são designados os memoriais. Vejamos abaixo.

4 Memorial, na Academia, possui(ria) uma denominação? 

Não. Mesmo dentro da ambiência acadêmico-científica, memorial é 
usado com várias denominações. Dentre algumas denominações, levantamos e 
apresentamos logo abaixo quatro delas (listagem não exaustiva), todas relativas 
ao gênero que deverá ser produzido ora para ingresso ora para ascensão nos 
quadros funcionais de docência das universidades públicas brasileiras. Vejamos 
tais denominações, usadas também por documentos produzidos por IESPs de 
várias partes do País. Memorial, para a Resolução n° 935/2013 do CONSU 
da Universidade Estadual do Ceará (UECE)(2013) e para o documento 
do DMTOE-CE-PEQ da Universidade Federal do Pará (UFPA)(s/d), é 
denominado de memorial “descritivo e analítico” ou “analítico-descritivo”. É 
também denominado de memorial “circunstanciado” por PACHECO (s/d), de 
memorial “de títulos e trabalhos” para Boaventura (1994), e simplesmente de 
memorial para a Resolução no. 38/93-CEP da Universidade Federal do Paraná, 
UFPR. Propomos, então, que memorial, dentre tantas denominações, passe a 
ser denominado de memorial acadêmico por considerarmos ser este um gênero 
produzido, disseminado e consumido para cumprir uma função bastante 
específica (processo seletivo, de entrada ou de ascensão) dentro do domínio 
discursivo acadêmico (MARCUSCHI, 2008), esfera acadêmica (BAKHTIN, 
1976), campo acadêmico (BOURDIEU, 1989, 1983; BAKHTIN, 2003) ou 
comunidade acadêmica (SWALES, 1990).

5 Qual a vantagem ou quais as vantagens de uma denominação única?

A proposta de denominar de maneira única o que é tão diversamente 
identificado  possui várias vantagens, e objetivos: a) acaba (ou pelo menos mitiga) 
com a flutuação terminológica do termo memorial, o que, de saída, melhora 
ou mesmo promove sua efetiva compreensão, pois a leitura da, agora, expressão 
memorial ‘acadêmico’, mesmo realizada de maneira rápida, passa a  identificar, 
de pronto, a instância sociocomunicativa que o produz, valida, e exige;  leva 
o leitor (seu futuro produtor ou consumidor) a também supor-lhe, de pronto, 
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forma e conteúdo; e ainda abarca, no nosso entendimento, todas as demais 
denominações que lhe são atribuídas (“analítico-descritivo”, “circunstanciado” 
etc.), visto que algo “acadêmico” invariavelmente é interpretado socialmente 
como algo “sério”, que precisa “de estudo”, ou seja, algo socialmente referendado 
como “analítico”, “crítico”, “circunstanciado”. 

6 Memorial acadêmico como prestação de contas (“accountability”) 
do serviço prestado à universidade e à sociedade?

Em Modelos de Gestão Pública, Rennó (2019) explicita as várias 
etapas pelas quais passou o serviço público: do patrimonialismo (focado na 
pessoalidade do agente – não seria exagero admitir que o discurso do outro, ou 
seja, da sociedade, era prontamente silenciado, mesmo desprezado) ao Public 
Service Orientation, PSO (focado na “accountability” ou prestação de contas).  
A perspectiva de “prestar contas”, apesar de ainda incipiente em algumas 
instituições públicas, e mesmo possuindo alguns detentores ferozes, deve ser 
considerada obrigação de qualquer agente público ou não (CARREIRO, 
2014), passando a fazer parte, inclusive, do compromisso do meio acadêmico 
com a sociedade (CARDOSO, 2005). Isto significa, em termos administrativos 
e éticos, que:

quem desempenha funções de importância na sociedade [um docente do 
Ensino Superior, por exemplo] deve regularmente explicar o que anda a fazer, 
como faz, por qual motivo faz [...]. [Trata-se de] autoavaliar a obra feita [...] 
de justificar aquilo em que se falhou. A obrigação de prestar contas [...] é tanto 
maior quanto a função é pública, ou seja, quando se trata do desempenho de 
cargos pagos pelo dinheiro dos contribuintes. (WIKIPEDIA, on-line).

Sob tal perspectiva, propomos, então, que o memorial acadêmico (MA) 
materializa, através de sua escrita, junto a professores e comunidade acadêmica, 
e junto também à sociedade, o discurso da “accountability”, ou seja, o discurso 
da prestação de contas do agente público, no caso, do professor universitário. 
E propomos o que propomos ao compararmos a “natureza” do MA com a dos 
demais formatos genéricos que “vivem” na e da Academia (artigos, resenhas, 
projetos de pesquisa etc.): em nenhum destes o docente do ensino superior 
deverá justificar (prestar contas) de suas atividades (de ensino, de pesquisa, de 
extensão, de gestão/administração etc.). No memorial, no entanto, há uma 
(auto)avaliação crítica e sociohistórica de seu produtor e de suas realizações. Daí 
advêm nossa segunda postulação:  a de que o memorial acadêmico (MA) venha 
a ser considerado uma espécie de accountability escrito ou um accountability 
genérico escrito ao ser um materializador de todo o discurso atual de que o ator 
público (no caso, um docente do ensino superior) deverá prestar contas de suas 
realizações; e talvez isto só ocorra nele.
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7 Memorial acadêmico é um texto marginal(izado) na/pela Academia?

Falar de algo “marginal” carrega em si uma inquietação, que nada 
mais é que uma pretensão, talvez utópica, de tentar, de maneira indireta (ou 
mesmo direta), “desmarginalizar” aquilo que, até dado momento, é colocado 
“à margem” (ou, pelo menos, plantar uma semente: a da “desmarginalização”). 
O memorial acadêmico, a nosso entendimento atual, pode(ria) ser considerado 
um gênero marginal por ser uma espécie de gênero trampolim: esta metáfora 
é usada para representar o entendimento um tanto quanto generalizado junto 
à parcela significativa da comunidade acadêmico-científica (apesar de aqui 
e ali surgirem vozes dissonantes...) de que o papel/função que este gênero 
deve cumprir junto à universidade é o de servir para projetar (trampolim) 
seu produtor como profissional tecnicamente competente para participar da 
carreira docente de ensino superior (seja, num primeiro momento, o de entrar 
para a docência de ensino superior; seja, em um segundo momento, aquele em 
que o docente, em já fazendo parte dos quadros funcionais de uma IESP, tenta 
projetar-se (ascender) para um outro nível na carreira). 

Em outras palavras, ninguém parece estar preocupado com a construção 
das (inter)subjetividades que se desenham em um memorial acadêmico. Os 
olhos daqueles que o lerão, ou seja, os que deverão avaliá-lo (banca examinadora 
instituída, e constituída de outros docentes), terá por foco a priori aplicar-lhe 
uma nota, uma nota dita objetiva, ou um conceito (deferido ou indeferido), 
isto invariavelmente ocorrendo como resultado dos “títulos relacionados” no 
memorial produzido, como se um memorial acadêmico pudesse ser resumido 
a tal aspecto. Ao pensar o memorial acadêmico como mero caminho para se 
chegar a uma “relação de títulos” que nele deverá estar relacionada acaba-se 
por “desprezar o papel fundamental que este cumpre ao ser mecanismo-chave” 
(SWALES, 1990) em processos de seleção de docentes de nível superior, tanto 
estando localizado “na ponta” (no momento de ingressar na Universidade) como 
“no meio” (no momento de ascender em já estando em seus quadros) deste 
processo. A riqueza das histórias de seus produtores, os sujeitos-docentes, que 
no memorial acadêmico devem (ou deveriam) estar registradas, ficam à mercê 
da “avaliação de títulos”, o que faz com que a aferição do memorial acadêmico 
produzido se dê tão somente no aspecto quantitativo, o que, conforme adverte 
SILVA (2001, p. 27), compromete seriamente a avaliação deste gênero, uma 
vez que:

a aferição do memorial [acadêmico] não deve ficar restrito à dimensão 
quantitativa. Com efeito, é de suma importância a incorporação de elementos 
qualitativos emanados do texto ou da arguição do candidato [...] [A avaliação 
de um memorial acadêmico] é uma oportunidade de aferir [aspectos] subjetivos 
do autor do memorial (destaques nossos),
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 Tendo em vista que não se pode, a nosso ver, restringir o memorial 
acadêmico a um mero relatório acadêmico8. Este é um primeiro aspecto da 
questão.  Outra questão, interconectada e complementar a esta, diz respeito a se 
(re)avaliar a posição que o memorial acadêmico ainda hoje assume no contexto 
acadêmico, a saber, o de gênero “reconhecidamente menor” , conforme já nos 
alertava Hollanda no início da década de 90. Possivelmente isto ocorra por 
que “os processos de produção e compreensão [do discurso acadêmico, por 
exemplo] pressupõem a existência de enunciadores [docentes universitários, no 
caso] que assumem o seu dizer e o seu pensar, a partir de suas experiências 
[...], representações, ideologias [...](destaques nossos); ou seja: na Academia, 
há uma ideologia que considera uns textos, e, no mesmo ato, desconsidera ou 
marginaliza outros: pensamos ser este o caso do memorial acadêmico. E este 
assim o é por que, na ambiência acadêmica, o artigo é considerado o gênero por 
excelência (CORACINI, 1991) desta instância enunciativa. Conforme Motta-
Roth (1998, 2002) e Bernardino (2007), o artigo é considerado o mais usado 
por pesquisadores para divulgar conhecimento além de também funcionar 
como promotor da imagem do docente como alguém mais significativo e 
qualificado a contribuir com a academia no desenvolvimento da ciência, o 
que, convenhamos, acaba por atender ao axioma muito presente no universo 
acadêmico que é o do “publique ou pereça”. Outro aspecto diz respeito à política 
de se publicar algo “significativo”, “científico”, no Brasil. Consoante Motta-
Roth & Hendges (2010), a política de publicação, no Brasil, segue o modelo 
norte-americano que determina que “a produtividade intelectual é medida pela 
produtividade na publicação” (p. 13). Como nossas publicações tem como foco 
a publicação de artigos, isto acaba por promover o desprestígio, a marginalidade, 
do memorial acadêmico. Observe-se, no entanto, que o artigo científico não 
objetiva a dupla avaliação simultânea que se dá no memorial acadêmico: a 
avaliação de seu produtor (autoavaliação) concomitante à avaliação daquilo por 
ele produzido no decorrer de seu percurso acadêmico (avaliação longitudinal). 
Daí propormos, também, que se passe a considerar o MA um metadiscurso 
ou um metatexto acadêmico, um gênero metadiscursivo acadêmico, uma vez 
que ele se volta sobre si para “examinar seu próprio conteúdo, historiando-o, 
analisando-o, justificando-o” (SOARES, 1991). O MA, portanto, é uma peça 
genérica que através dessas duas avaliações representa e apresenta a postura e 
prática ético-administrativa acadêmica da prestação de contas (accountability).

8 Atualmente, na Universidade Estadual do Ceará (UECE), IESP que mais proximamente 
subsidia este tra-balho, o memorial acadêmico somente é usado nos casos de avaliação do estágio 
probatório, cujo objetivo é encerrar a última fase do concurso público da carreira docente.
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8 Um novo/outro status para o memorial acadêmico?

Observando o debate memorial acadêmico versus artigo, é possível 
antever que o MA ainda terá uma longa tradição a enfrentar... para poder, 
finalmente, ser “reposicionado”. Porém, lembremo-nos do seguinte: para 
todo o progresso da academia e da ciência, para toda a qualificação que o 
universo acadêmico-científico propõem para seu público interno (comunidade 
universitária) e externo (sociedade), para toda conquista obtida pelo docente 
do ensino superior, para toda uma formação diferenciada realizada com anos 
de dedicação e estudo; para que tudo isso venha a ocorrer/ocorra, antes, foi 
produzido um memorial acadêmico. Não seria excessivo pensar, dentro do que 
expomos, de que sem o memorial acadêmico não existiria academia, nao existiria 
carreira acadêmica. Foi um memorial acadêmico que, ao ser produzido ainda e 
quando em início de carreira, deu acesso ao Ensino Superior a um “debutante”. 
É o MA que, outra vez (ou outras vezes), irá “reaparecer” ao dever ser produzido, 
de novo, pelo agora já docente do Ensino Superior, para que este possa progredir 
funcionalmente, podendo, com isto, ascender profissionalmente. O MA é, neste 
sentido, e a um só tempo, abridor e confirmador: abre, em um dado momento, 
as portas da universidade para aquele docente até então ilustre desconhecido, 
e, em outro(s) momento(s), confirma-o como tal, fazendo com que este nunca 
esqueça que deve aos seus pares e à sociedade a função e o compromisso de 
prestar contas de suas decisões e ações. Por que, então, a partir do que aqui foi 
exposto, o memorial acadêmico ainda não possui uma certa “distinção” (outro 
status), resultante das peculiaridades expostas acima? Apesar do anteriormente 
exposto, o MA continua a ser um gênero subestimado (HOLLANDA, 1993), 
não-consagrado (MOTTA-ROTH, 1998) na esfera acadêmica. Observe-se: 
não é através do memorial acadêmico, e unicamente nele, que se corporificam, 
a um só tempo, a formação e as experiências acadêmico-profissionais e o 
desvelamento da subjetividade daquele que produziu/construiu tais experiências 
na academia, o cientista-pesquisador? Será que um novo status para o MA 
ainda não aconteceu de fato por que a própria academia tem “medo do novo 
desestabilizador” (CORACINI, 1991, p. 50), ou seria negligência ou inação de 
alguns setores da comunidade acadêmico-científico?

9 Memorial acadêmico revela um docente milípede?

Sim. Mas o que é um docente milípede? É aquele que possui vários “pés” 
(ou papeis), ou seja, aquele que exerce várias funções. É aquele docente que 
ao longo da sua formação e atividade na academia experiencia o que sustenta 
a universidade pública brasileira, algo inclusive previsto na CRFB/88, em seu 
art. 207, que prescreve que “as universidades [...] obedecerão ao princípio 
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”  (BRASIL, 1998) 
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(destaques nossos). O referido mandamento constitucional revela que ser 
professor universitário não significa ser apenas responsável por “dar/ministrar 
aulas”, mas por cumprir vários outros papeis sempre com o objetivo de cooperar 
para que a universidade realize suas atividades de forma indissociável entre 
ensino,  pesquisa e extensão, além de o docente do ensino superior também 
assumir atividades que dizem respeito à administração/gestão da universidade. 
Além da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, o docente 
pode, ao longo da carreira, assumir cargos administrativos no âmbito da 
universidade, como coordenador de curso, diretor de faculdade, coordenador 
de estágio supervisionado, coordenador de laboratório, coordenador de núcleo 
universitário, chefe de departamento, reitor, vice-reitor. Além desses, pode 
assumir a função de examinador em bancas de avaliação de concurso público, 
de ascensão funcional, em que indubitavelmente fará a leitura e avaliação de 
um MA. Tudo isso para que o processo educativo, cultural e científico possa 
ser articulado com os vários “pés” que constituem a universidade e se possa 
viabilizar a relação transformadora entre universidade e sociedade. Todas as 
funções na carreira universitária devem ser exercidas pelo docente sendo descritas 
em seu MA a fim de mostrar que o docente, que não é somente “professor”, 
realmente abraçou a carreira universitária. Diante do exposto, percebemos que 
o agente público conhecido tão somente como docente de fato não é apenas 
docente, mas um profissional milípede (cumpridor de várias tarefas, realizador 
de várias atividades), e que isso deve ser revelado no seu MA, pois ao buscar 
sua ascensão funcional ele deverá rememorar todas as atividades exercidas ao 
longo de determinado período de atividade acadêmica mostrando, a um só 
tempo, a formação e as experiências acadêmico-profissionais além de desvelar 
a subjetividade daquele que produziu/construiu tais experiências, o docente-
cientista-pesquisador-gestor (daí milípede).

10 Considerações finais   

Dentro do que foi exposto no decorrer deste trabalho, pode-se afirmar 
que, de fato, há, na universidade pública brasileira, um ou vários discursos 
da exigência. Talvez o mais saliente dentre todos seja o texto/discurso das 
resoluções. Estas, ao funcionarem como “leis” internas de cada IESP, e ao 
normatizarem os usos linguístico-textuais de dada comunidade, deverão ser 
seguidas, respeitadas, sendo, assim, legitimadas. Nestas, explicita-se outra 
exigência: a de se produzir um memorial, ora para entrar na universidade ora 
para ascender funcionalmente em seus quadros.  

Vejamos, ipsis litteris, o que diz, aliás, o que determina, a Resolução nº 
935/2013 - CONSU-UECE (CEARÁ, 2013), documento de onde provêm 
muitas das reflexões aqui apresentadas. Em seu artigo 3º., esta Resolução, 
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determia que “para solicitar a Avaliação Especial de Estágio Probatório, o docente 
deverá preencher requerimento-padrão [primeira exigência] [...], anexando 
um memorial descritivo e analítico [segunda exigência], acompanhado de 
documentação comprobatória [terceira exigência] […]”. Há, portanto, uma 
profusão de exigências. No entanto, nesta mesma resolução, em seus anexos, 
inexiste definição ou orientação básica mínima de como escrevê-lo (forma, 
conteúdo; seções, sub-seções etc.); tão somente expõe-se, no decorrer de 11 
páginas de anexos, um conjunto de “formulários” nos quais se deve tão somente 
“preencher” os tópicos temáticos agrupados. Eis aí o que aqui apontamos como 
calcanhar de Aquiles: exige-se aquilo que se supõe e presume já conhecido dos 
futuros docentes-escritores desse gênero: que eles saibam escrevê-lo a ponto 
de sua entrada ou de sua progressão na universidade ser algo tranquilo, quase 
inevitável. Na Nova Escola (2002), SCHNEUWLY afirmou que "cabe à escola 
ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral nas diversas situações comunicativas, 
especialmente nas mais formais". Adaptando este trecho, diríamos que cabe à 
universidade (seja ela qual for) ensinar o aluno (mesmo docentes altamente 
especializados não deixam de precisar de aprendizado quando o assunto é leitura 
e escrita) a utilizar os textos/discursos acadêmicos (o memorial acadêmico é 
um deles) nas diversas situações comunicativas, especialmente nas mais formais 
(um processo seletivo do ensino superior, de entrada ou de ascensão, realmente 
pode ser considerado uma situação formal). Se juntarmos a isto o fato de que 
em suas disciplinas de escrita/produção de textos acadêmicos (quando estas 
existem) as IESPs, ao que tudo indica, não incluem o gênero que abre e que 
confirma o docente como sendo do ensino superior, tal gênero continuará a 
ser “esquecido” – gênero que, reiteramos, apesar de sua importância para o 
“sucesso” acadêmico (entrada e continuidade em seus quadros), ainda parece 
ser um gênero subestimado ou mesmo marginalizado pela Academia.
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: A IMPORTÂNCIA 
DO PLANEJAR

 Crislaine Aparecida Pita1

Rafaela Alice Sorrechio2

1 Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo expor as experiências vivenciadas 
no Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental, o qual compõe 

a grade curricular do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá, 
no estado do Paraná, no qual foi trabalhado em conjunto com a disciplina de 
Formação da Prática Docente e juntos forneceram suportes teóricos e práticos 
para a realização do estágio. Borssoi (2008, s/p) explicita que: 

No sentido de compreender o estágio como via fundamental na formação 
do professor, é essencial considerar que o mesmo possibilita a relação teoria-
prática, conhecimentos do campo de trabalho, conhecimentos pedagógicos, 
administrativos, como também conhecimentos da organização do ambiente 
escolar, entre outros fatores. Dessa forma, o objetivo central do estágio é a 
aproximação da realidade escolar, para que o aluno possa perceber os desafios 
que a carreira lhe oferecerá, refletindo sobre a profissão que exercerá, integrando 
- o saber fazer – obtendo (in)formações e trocas de experiências.

Nesse cerne, corroboramos com a autora ao concordar que o estágio é 
um dos elementos fundamentais para a formação docente, pois é a partir dessa 
prática que o que foi aprendido na teoria, ultrapassa os muros da Universidade e 
promove uma aproximação com o real contexto escolar. Portanto, na ocasião, o 
campo de estágio no qual ocorreu as observações e intervenções foi um colégio 
localizado na cidade de Maringá. E em um primeiro momento, entramos em 
sala de aula com o objetivo de fazer algumas observações participativas em 
uma turma de terceiro ano, composta por 25 alunos entre oito e nove anos de 
idade. As observações ocorreram no período vespertino todas as segundas-feiras 
durante um período de três semanas do segundo semestre de 2018.  
Ulterior a isso, conhecendo a turma, a maneira como as crianças trabalhavam 
e como interagiam com os conteúdos, foi realizado então um planejamento 
pedagógico de intervenção para ser aplicado no momento da regência de 
estágio, com o intuito de propiciar um saber sistematizado e lúdico.  

1 Mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual 
de Maringá (UEM) e-mail: crislainepita00@gmail.com

2  Pedagoga formada pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Professora da rede municipal 
do Município de Maringá/PR. E-mail: rafasorrechio@gmail.com
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Portanto, dentro dos limites de um trabalho, nos propomos no decorrer 
desse estudo, nos pautar na importância que o planejamento teve para aquele 
momento, bem como a importância que ele possui para toda e qualquer prática 
pedagógica. Nesse sentido, a problemática se traduz em: Qual a relevância 
do ato de planejar para o trabalho pedagógico? Como aliar a teoria com a 
prática? 

Portanto, para atender tal demanda este trabalho está organizado da 
seguinte maneira: 1) Vivências no estágio: uma relação de aprendizagem; 2) A 
importância do planejar: para que ou para o que? 3) Intervenção pedagógica: a 
hora da prática e 4) Considerações finais. 

2 Vivências no estágio: uma relação de aprendizagem 

A priori, se faz necessário contextualizar o cenário do relato de 
experiência. Nós autoras, graduadas em pedagogia, na ocasião estávamos 
cursando o último período do curso de Pedagogia na Universidade Estadual de 
Maringá. O estágio realizado no ensino fundamental ocorreu em um colégio na 
mesma cidade. A instituição possui um amplo espaço estrutural e atende alunos 
nos períodos matutino e vespertino. A turma observada foi a do terceiro ano 
do Ensino Fundamental II dos alunos do período da tarde, composta por 25 
alunos.           
Ao longo das observações realizadas constatamos que a turma possuía um bom 
desempenho, fácil entendimento, atenção, dedicação e esforço. Isso devia-
se ao relacionamento professor/aluno, pois consideramos que havia mútuo 
respeito entre ambos, contribuindo assim para um bom ensino/aprendizagem. 
A turma observada possuía alguns alunos com dificuldade de aprendizagem 
e a estratégia utilizada pela professora regente era o atendimento individual e 
justamente por conta dessa prática, acreditamos que os alunos se desenvolviam 
da melhor forma, pois por meio de nossas observações constatamos que no 
decorrer do dia, com o atendimento individual, eles sentiam-se mais à vontade 
para expor as dificuldades, bem como, com a ajuda da professora sentiam-se 
confiantes para resolvê-las.      D e 
acordo com Sforni e Galuch (2009, p. 80) “[...] é a aprendizagem que promove 
o desenvolvimento das funções complexas do pensamento e que a apropriação 
dos conhecimentos sistematizados requer o ensino organizado e intencional”. 
Desse modo, as estratégias da professora da turma eram válidas, visto que ela se 
apropriava de um papel mediador na aprendizagem dos alunos possibilitando o 
desenvolvimento dos mesmos.   

Portanto, em conversas informais com a professora regente da turma, 
pudemos constatar que havia de fato um elemento facilitador dessa prática, que 
era o planejamento pedagógico de aula. 
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Planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro para 
empreender uma viagem de conhecimento, de interação, de experiências 
múltiplas e significativas para/com o grupo de crianças. Planejamento 
pedagógico é atitude crítica do educador diante de seu trabalho docente 
(OSTETTO, 2000, p. 177).

É a partir desse ato de elaboração das atividades que a professora da turma 
analisava as necessidades das crianças a fim de pensar uma melhor maneira 
de aplicar os conteúdos para que o processo de aquisição do conhecimento 
alcançasse êxito. E esse ato de planejar era sempre realizado levando em 
consideração que ela deveria sobretudo, criar uma realidade de mediação 
entre alunos-conteúdos-professor, pois o planejamento não deve ser realizado 
apenas como um ato mecânico feito para cumprir prazos (VASCONCELLOS, 
1995), mas sim como um instrumento capaz de facilitar a aquisição do 
conhecimento.        

Após as observações, foi nos dada a tarefa de trabalharmos em nossa 
intervenção pedagógica o gênero textual “fábulas” na disciplina de Língua 
Portuguesa e “medidas de tempo” na disciplina de matemática, é importante 
ressaltar que nenhum desses assuntos foram iniciados pela professora regente, 
tornando-se assim um grande desafio para nós estagiárias.  

3 A importância do planejar: para que ou para o que 

Finalizando as observações na turma, passamos a utilizar as quartas-
feiras na Universidade para planejar os conteúdos e atividades da intervenção. 
Em um primeiro momento estudamos acerca dos assuntos e pesquisamos em 
fontes bibliográficas sobre as temáticas fábula e medidas de tempo. Desse modo, 
delimitamos que trabalharíamos apenas uma história do gênero textual fábula, 
sendo esta “a cigarra e a formiga”, e na disciplina de matemática definimos que 
ensinaríamos apenas horas exatas, como por exemplo: “12:00, 12:30”, tendo 
em vista que nossa regência apenas introduziria o conteúdo “horas” para que a 
posteriori a professora regente desse continuidade, visto que pela amplitude dos 
conteúdos não seria possível trabalhar os mesmos de forma detalhada no tempo 
que tínhamos disponível para cumprir nossa carga horária de estágio.   
Nesse momento, entendemos a real importância do planejamento, pois para 
nós foi um grande desafio planejar quatro dias de regência, e o planejamento 
foi um elemento essencial. Por meio dessa experiência, pudemos observar que 
cada atividade deve ser pensada e calculada de acordo com as necessidades da 
turma. Um planejamento pronto não permite o trabalho efetivo com várias 
turmas diferentes, então foi nesse momento que vimos que a prática docente 
é pensar em cada aluno e em como ele reagirá de acordo com a exposição dos 
conteúdos.         
 Entender as fragilidades da turma e as potencialidades, permite 
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planejar com mais eficiência, pois desse modo é possível por meio de atividades 
pensadas, buscar alcançar uma melhor forma de fazer os alunos adquirem os 
conhecimentos necessários sobre a temática. Portanto, o planejamento foi 
um desafio diante dessas particularidades que deveríamos pensar, porém o 
desafio torna o trabalho mais bem feito. Desse modo, em relação ao primeiro 
conteúdo de língua portuguesa “fábulas” delimitamos: “o que é fábula?” 
“Como é organizada e quais suas características?”. A mesma coisa foi feita para 
a disciplina de matemática, ao limitarmos nossa problemática em “O que é 
medida de tempo?” “Como são vistas as horas?”.

Um fato que nos chamou a atenção, foi que durante o processo de 
elaboração do planejamento na Universidade, a qual nos dedicamos a elaborar 
na disciplina de Formação da Prática Docente, a partir das considerações da 
Professora da disciplina, foi possível verificar mais um desafio presente em 
nosso caminho. Foi constatado que a elaboração de apenas atividades teóricas, 
faz com que o planejamento tome medidas de um plano de ensino tradicional. 
E nessa vertente, é essencial que a teoria e prática caminhem juntas, portanto 
deveríamos incluir um pouco de ludicidade nas atividades, levando em 
consideração que a turma era formada por crianças que para desenvolverem 
precisam do lúdico, pois assim o aprendizado se torna mais efetivo.  

O lúdico é uma estratégia insubstituível para ser usada como estímulo na 
construção do conhecimento humano e na progressão das diferentes habilidades 
operatórias, além disso, é uma importante ferramenta de progresso pessoal 
e de alcance de objetivos institucionais. [...] Tendo em vista que é grande a 
responsabilidade do educador para alcançar a aprendizagem dos educandos 
fazendo-se a integração dos conteúdos curriculares propostos com o lúdico 
(jogos, brinquedos e brincadeiras), mas todos têm o direito de aprender e 
aprender com prazer o resultado será bem melhor (JESUS; SANTOS, 2010, 
p. 2).

Pensando por essa nova lente, a escolha da fábula “A cigarra e a formiga” 
foi feita após pesquisas na biblioteca da instituição, sugestões da professora 
regente e pesquisas na internet. A fábula em questão relata uma história possível 
de diversas discussões, que foi exatamente esse o motivo de termos escolhido, 
pois a moral da fábula nos propiciaria um amplo leque de possibilidades para 
conversar com a turma.

Ao pensarmos sobre o conteúdo “horas”, o ato de planejar foi essencial, 
pois descrever detalhadamente no planejamento as ações propostas para as aulas 
de matemática nos fez ver que planejar é mais do que apenas escrever, e sim 
estudar, pensar na sala, adaptar conforme as características da turma e quando 
diz respeito a disciplina de matemática, é pensar em alternativas de ensino, 
visto que quando se tem números a possibilidade de aprendizagem é vasta e 
deve ser pensada de acordo com as necessidades da cada aluno.

Um fator essencial para a nossa organização, foi a inspiração que tivemos 
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ao observar como a professora regente da turma se organizava em relação ao 
planejamento, no qual ela possuía um caderno de planejamento, 

Como  o  próprio nome diz, é um caderno, seja de papel ou virtual, receptor 
das aulas planejadas a serem ministradas, nele colocamos as  observações/
anotações  durante  as  aulas  e/ou pós-aulas, enfim, local  no  qual fazemos 
um  mapeamento  de  tudo  que  necessita  ser  discutido  em sala de aula 
(SANTOS, 2019, p. 271)

O caderno de planejamento da professora era organizado no momento 
que ela possuía de hora atividade, assim ela planejava todas as tarefas do dia e 
isso facilitava a postura em sala de aula e o tempo destinado para cada atividade. 
Baseado nisso, organizamos nosso planejamento em um caderno de atividades 
para que usássemos como aporte em nossa intervenção.  

4 Intervenção pedagógica: a hora da prática

Iniciamos a aula com a disciplina de Língua Portuguesa, levamos as 
crianças até o pátio da escola e contamos a história “A cigarra e da formiga” 
e também a história “Cinderela” que difere do gênero textual fábulas, por ser 
um conto de fadas, a nossa intenção seria justamente discutir as semelhanças e 
diferenças de ambos gêneros, a fim de que as crianças pudessem associar com 
algo que já tinha um conhecimento prévio, que era o gênero conto de fadas. Ao 
contrapor os dois, elas poderiam identificar as semelhanças e diferenças entre 
fábulas e contos.       

Em seguida iniciamos a aula de Matemática com o conteúdo: valor 
posicional, passamos no quadro situações problemas, relacionando com a fábula 
trabalhada anteriormente, portanto incluímos os personagens para dar vida aos 
problemas de matemática.      

No segundo dia, iniciamos a aula de Português e entregamos para as 
crianças colar no caderno o texto e a moral da Cigarra e a Formiga, da coletânea 
Paraíso da criança IV, realizamos a leitura coletiva e aplicamos algumas atividades 
de interpretação de texto.

Com o intuito de ofertar atividades práticas para as crianças e propiciar 
a criatividade, imaginação e ludicidade, levamos massinha de modelar e 
entregamos a cada uma delas, o objetivo da atividade era de reproduzir 
um dos personagens da fábula e apresenta-lo a turma. Nessa atividade nos 
surpreendemos positivamente, pois as crianças entenderam o significado da 
proposta e se empenharam na confecção de seus personagens. 

Na aula de Matemática iniciamos o conteúdo de “Medida de tempo: 
hora”. Para isso, em um primeiro momento contextualizamos a origem da 
hora, relatando de onde surgiu a necessidade do homem em medir o tempo. 
Para facilitar a compreensão dos alunos, durante a explicação mostramos a eles 
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imagens impressas dos tipos de relógio, tais como: de pulso, de parede, de sol, 
ampulheta e relógio digital.

Depois de contextualizar a origem da hora, levamos um relógio de 
parede e um esboço de relógio de cartolina para os alunos e confeccionamos 
com a turma os números do relógio e coletivamente explicamos a função de 
cada um e como medir o tempo a partir deles. Os alunos se mantiveram atentos 
às explicações e faziam constantes perguntas, e com o objetivo de se apropriarem 
mais do conteúdo realizamos atividades no caderno.

No terceiro dia ficamos surpresas pela atitude de três alunos/as, que 
levaram para a aula diferentes formigas ainda vivas em potinhos furados para 
elas não morrerem e com resíduos de comida dentro, a fim de relacionar com 
a história que foi contada no dia anterior. Um deles além da formiga também 
trouxe um texto informativo, que escreveu com ajuda de seus pais, sobre a 
formiga lava-pé. Essa atividade não estava proposta no planejamento, mas 
consideramos muito relevante essa participação dos alunos, pois contribuíram 
com a aula e demonstraram engajamento com o conteúdo que estava sendo 
ensinado.        
 Após isso, continuamos o conteúdo “fabulas” e levamos os alunos para 
o pátio e explicamos que toda história tem dois lados, sendo assim separamos 
eles em pequenos grupos com o objetivo de elaborarem um esboço da fábula 
contando o lado da cigarra, já que na história original ela é vista como uma vilã. 
Reforçamos que esse gênero textual deveria conter: titulo personagens, tempo, 
problema e moral e em sala os grupos se organizarão e realizaram a versão final 
do texto.

Na aula de matemática, foi trabalhada situações problemas envolvendo 
horas. Nesse dia, notamos que as crianças estavam bem a par do conteúdo 
e sabiam identificar os horários com facilidade. Depois que as crianças 
terminaram os exercícios levamos elas para o pátio e realizamos a brincadeira 
“Gato e Rato”. Escolhemos um aluno para ser o gato e outro o rato, os demais 
formaram um círculo de mãos dadas, como se fosse uma toca. O jogo de pega-
pega começou com o gato e o rato fora do círculo. O rato era perseguido pelo 
gato e poderia entrar na toca para se esconder. Já o gato não poderia entrar na 
toca, mas poderia tentar alcançar o rato pelo lado de fora.    
Os jogadores que formaram a toca deveriam proteger o rato, levantando os 
braços e fechando as pernas. Para aumentar a dificuldade da brincadeira, entre 
as crianças da roda, foi escolhida uma para ser o relógio e a outra a porta. A 
brincadeira começou com o seguinte diálogo:

Gato: “Seu ratinho está?”
Todos: “não, foi comer queijo”
Gato: “A que horas ele volta?”
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A criança escolhida para ser o relógio escolheu um horário, enquanto 
todos da roda giravam, o gato ia perguntando “que horas são?” e todos 
respondem: “uma hora”, e assim por diante. Quando chegou na hora escolhida, 
os alunos que eram porta deveriam levantar braços e o gato poderia entrar na 
toca passando por ela. O rato tinha a vantagem de passar por todas as outras 
aberturas, enquanto o gato era impedido pelos outros jogadores. A brincadeira 
foi uma forma lúdica de se trabalhar “horas” e as crianças gostaram, pois se 
envolveram e participaram ativamente da atividade e entenderam o objetivo 
da mesma.

No quarto e último dia de intervenção retomamos a aula de Português, 
com o tema fábula. Levamos uma versão diferente da história trabalhada, em 
forma de poesia do autor José Paulo Paes, para os alunos colarem no caderno 
e reforçamos a ideia que a mesma história pode contemplar diversos gêneros 
textuais.       S e n d o 
assim, finalizamos nossa intervenção com o aprendizado de que mesmo 
com planejamento nem tudo sai como esperado, na verdade isso pode nos 
surpreender de forma bastante positiva, como foi o caso dos alunos que 
trouxeram as formigas para contribuir com o que foi elucidado nas aulas.  

5 Considerações finais

 Diante do exposto, pudemos aprender com a nossa vivência em sala de 
aula, que o planejamento pedagógico é essencial para a prática pedagógica. O ato 
de planejar faz com que a organização do professor seja transparecida também 
em sala de aula, pois com as atividades organizadas, automaticamente o dia 
também se torna organizado e consequentemente isso interfere positivamente 
no aprendizado dos alunos.   O ato de pensar em planejar vai 
muito além de colocar apenas as ideias no papel. O planejamento conta com 
a observação prévia do docente em relação as dificuldades e potencialidades 
da turma, uma vez que ele deve pensar em como extrair o melhor de cada 
aluno. Apesar de ser um planejamento coletivo, todo professor sabe que em 
sua sala há uma diversidade de indivíduos que aprendem de formas distintas, 
sendo assim isso deve ser levado em consideração no ato de planejar.   
 Portanto, consideramos que esse relato de experiência é importante 
não só para nós, como também para aos leitores do presente trabalho. Uma vez 
que ao expor nossa experiência, podemos contribuir com as futuras vivências 
dos outros. 



300
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

Referências

BORSSOI, B. L. O estágio na formação docente: da teoria a prática, ação-
reflexão. In: 1. Simpósio Nacional de Educação e XX Semana da Pedagogia. 
Cascavel, Unioeste, 2008, s/p. Disponível em: <http://www.unioeste.br/
cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/1/Artigo%2028.pdf>.

SFORNI, M. S. de F; GALUCH, M. T. B. Apropriação de instrumentos 
simbólicos: implicações para o desenvolvimento humano. Educação, Porto 
Alegre, v. 32, p. 79-83, 2009.

OSTETTO, Luciana Esmeralda. Planejamento na educação infantil, mais 
que a atividade: a criança em foco. 2000.

DOS SANTOS, Rosemar Ayres. Hoje tenho aula. Que caderno eu 
levo?. Revista Insignare Scientia-RIS, v. 2, n. 3, p. 270-277, 2019.

http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/1/Artigo%2028.pdf
http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/1/Artigo%2028.pdf


SOBRE OS ORGANIZADORES

Jenerton Arlan Schütz
Doutorando em Educação nas Ciências (UNIJUÍ), Mestre em Educação 
nas Ciências (UNIJUÍ), Especialista em Metodologia de Ensino de História 
(UNIASSELVI), Licenciado em História e Sociologia (UNIASSELVI) e 
Licenciado em Pedagogia (FCE). Bolsista CAPES. Professor de História 
na Rede Municipal de Ensino do Município de Santo Ângelo/RS.  
E-mail: jenerton.schutz@gmail.com.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6075418179655079

Josy Helena Murcia
Mestranda em Educação (UFTM); Licenciada em História (UFTM); Professora 
de História e Filosofia em uma instituição de ensino particular em Uberaba – 
MG.
E-mail: josymurcia@gmail.com  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0462921441043394 

Marco Antonio Franco do Amaral
Doutorando em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra. 
Professor do Instituto Federal Goiano. Graduação e Licenciatura em Psicologia 
pela Universidade Federal de Uberlândia, graduação em Pedagogia pela 
Universidade de Uberaba, licenciatura em Matemática pela Universidade de 
Uberaba. 
E-mail: marco.amaral@ifgoiano.edu.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9694641332419595 

Marcus Vinicius Neves Araújo
Mestre em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM. 
Licenciatura em Geografia também pela UFTM, membro do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas em Corporeidade e Pedagogia do Movimento (NUCORPO) e 
Redator do “Politize!” – Educação Política.
E-mail: marcusviniciuzz@gmail.com       
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1080295515924887 

mailto:jenerton.schutz@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/6075418179655079
mailto:josymurcia@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/0462921441043394
mailto:marco.amaral@ifgoiano.edu.br
http://lattes.cnpq.br/9694641332419595
mailto:marcusviniciuzz@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/1080295515924887



