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PREFÁCIO

O ano de 2020 será marcado nos livros de história com múltiplas 
cicatrizes. Mais de 1,5 bilhão de alunos foram afetados diretamente 

com o fechamento das escolas e mais de 60 milhões de professores estão 
sem respostas às múltiplas indagações que surgem diariamente com os 
novos desafios. Desde que a pandemia da Covid-19 se instalou no mundo, 
inúmeros países adotaram o fechamento total das escolas e iniciaram medidas 
emergenciais para tentar conter a proliferação de um vírus desconhecido. 
Em meio a uma crise sem precedentes, com proporções globais, educadores, 
educandos e suas famílias passaram a lidar cotidianamente com as múltiplas 
implicações da palavra imprevisibilidade e, em prol da manutenção da vida, 
estamos (re)aprendendo formas de ensinar, conviver em sociedade.

No Brasil, após o Ministério da Saúde ter confirmado, em 26 de fevereiro, 
o primeiro caso de Covid-19, os governos estaduais e municipais optaram 
pelo fechamento total das escolas na expectativa de reduzir a proliferação do 
vírus. Inúmeros organismos internacionais estão publicando estudos sobre 
as experiências internacionais de medidas para conter a pandemia e o seu 
efeito na educação. Há diversas indagações que se colocam: quais os riscos do 
fechamento das escolas? Como as escolas podem promover o aprendizado para 
todos, diante da multiplicidade de contextos socioeconômicos da população? 
Quais ações podem ser realizadas em curto prazo? A educação a distância 
consegue suprir as necessidades de todos os educandos?

A partir de março, mais de 48 milhões de estudantes pararam de 
frequentar as atividades presenciais nas mais de 180 mil escolas de ensino 
básico espalhadas por todos os estados. O percurso da educação no país sofreu 
uma modificação drástica e, na busca de responder de forma rápida aos efeitos 
negativos da crise, inúmeras ferramentas passaram a ser instaladas. Educadores 
e educadoras viram-se, de um momento para outro, tendo que atuar em um 
contexto de excepcionalidade e de uma enorme exigência laboral. Alternativas 
passaram a ser adotadas com a intenção de redução do prejuízo educacional e 
a preservação do direito à educação.

A enorme diversidade de realidades educacionais, sociais e econômicas 
dentro do Brasil é, por si só, um grande desafio à educação mesmo em períodos 
não emergenciais. A pandemia trouxe um panorama ainda mais desafiador e 
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que precisa ser compreendido de maneira mais global. O desmatamento, as 
queimadas, os conflitos armados, a falta de diálogo entre governo e educadores 
e a descrença do atual governo no conhecimento científico impactam 
diretamente na condução de medidas para minimizar os efeitos da pandemia 
na educação. As portas das escolas estão fechadas e a instauração de um “novo 
normal” no processo de ensino e aprendizagem passa pela implantação de 
novas tecnologias, metodologias ativas e os desafios de gestores imersos na 
falta de recursos.

Nessa direção, urge uma revisão e adequação ao atual modelo de 
educação mediada por tecnologia por meio de múltiplos formatos que 
garantam a aprendizagem significativa dos educandos. Há de se construir 
uma ação integrada entre diferentes mídias como rádio, televisão e as redes 
sociais que, conjuntamente, possam ser acessíveis aos alunos em um país com 
dimensões continentais. Além disso, é preciso rever a formação dos nossos 
educadores e outros profissionais da educação. A lógica da educação da 
maioria das escolas públicas no país, que hoje se encontram sucateadas, precisa 
ser repensada para os enfrentamentos pós-Covid. Precisamos de uma geração 
mais compromissada com a sociedade, com a justiça, com a responsabilidade 
social e ambiental, com mais empatia e alteridade.

 É nesse contexto que esta obra se localiza. “Um olhar sobre a 
educação contemporânea: abrindo horizontes, construindo caminhos” busca 
realizar a interlocução entre educação, mídias, Covid-19 e novas questões que 
estimulem reflexões éticas e morais em meio a uma nova realidade educacional. 
Novos desafios impõem um replanejamento de ações políticas que impactam 
diretamente na qualidade da educação brasileira. Resiliência, colaboração 
e capacitação profissional. Uma nova realidade está colocada. Sigamos em 
frente!!! Uma excelente leitura e reflexão.

Marco Antônio Franco do Amaral



Capítulo 1

AS INFLUÊNCIAS DO NEOLIBERALISMO NA 
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: A 
DESUMANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR

Daiane Altenhofen1

Ireno Antônio Berticelli2

1 Introdução

O neoliberalismo se configura como a nova ordem social, a da 
sociedade do consumo. Para além das empresas e do mercado, o 

neoliberalismo tem expandido suas influências para a educação, idealizando-a 
como um campo infinito de possibilidades para gerar lucro. Percebemos 
nitidamente o avanço do neoliberalismo pedagógico através de formação 
inicial facilitada, pelos pacotes de formação continuada, pelos consultores de 
educação, trabalhadores freelances que oferecem diversos serviços educacionais 
e outros que prometem melhora da qualidade da educação brasileira, que se 
entende como a conquista de bons resultados nos mecanismos externos de 
avaliação. (FÁVERO; TONIETO; CONSALTÉR, 2020).

Os autores alertam para o fato de que as políticas educacionais têm 
sido influenciadas por este mercado, possibilitando e facilitando a entrada 
do setor privado no setor público, fazendo da educação uma mercadoria. 
Essa mudança é invocada em nome dos resultados imediatos e da eficiência, 
pondo em risco a identidade da escola e do docente e deste conjunto como 
um espaço democrático, tornando-o excludente ao priorizar os mecanismos 
de seleção em detrimento do bem-estar social.

O setor privado fundamenta seu argumento de propaganda em torno 

1 Mestranda em Educação - Unochapecó. Bolsista do programa UNIEDU/FUMDES Pós-
Graduação e bolsista da Unochapecó. Professora de Educação Física - Secretaria de Assistência 
Social de Maravilha/SC. E-mail: daya_tita@hotmail.com.

2 Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), docente no 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Comunitária da Região de 
Chapecó (Unochapecó).
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da eficácia e dos resultados, prometendo soluções para o Estado, por sua vez, 
tido como fracassado em cumprir suas metas. Dessarte, as promessas do setor 
privado não incluem e, inclusive, ameaçam os princípios democráticos de 
diversidade, responsabilidade social e inclusão da escola. Os autores Fávero, 
Tonieto e Consaltér (2020) exemplificam o argumento citando os programas 
padronizados que visam a obtenção de bons resultados nas metas como, por 
exemplo, o que trataremos, neste capítulo: a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC).

 Tomando como referência o modo de compreender da hermenêutica 
filosófica, Gadamer (1997) explica que para construir uma frase, primeiro 
é preciso compreender a singularidade de suas partes e qual o seu sentido 
dentro da frase. Assim, a compreensão realiza-se em um movimento circular 
do todo para as partes e das partes para o todo. Dessa forma, a concordância 
das partes singulares dentro do todo lhe conferirá a justeza. Considerando 
isso, percebemos perspectivas extremamente distantes no que a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC, 2017) cita no texto sobre as competências gerais 
para a Educação Básica, em que versa sobre a democracia, a luta contra o 
preconceito, a valorização da diversidade e aquilo que efetivamente irá cobrar, 
no intuito de preparar os alunos e a escola para os testes que irão mensurar 
o padrão de qualidade, sintetizando a educação em um ensino conceitual e 
para o saber fazer. Um documento nacional que dá base à educação, cuja falta 
de justeza entre o discurso aparente e a efetivação das ações alicerçadas nas 
intencionalidades implícitas, deixará muitas marcas. Rezer (2020) se reporta a 
essas “marcas” como os “efeito colaterais” que a “pedagogia das competências” 
propugnada pela BNCC vai deixar, ao menos na educação superior.

As intencionalidades a que nos referimos, aos poucos são 
desmascaradas, quando são compreendidos os movimentos implícitos, por 
detrás do documento. Vejamos: no processo de construção do documento, 
até o momento, os principais apoiadores consistem em organizações não 
governamentais bancadas pelas empresas e pelos bancos, reunidos no 
Movimento pela Base, que visa garantir a efetivação da BNCC nos currículos. 
A padronização é fundamental para a ação dos empresários, na venda de 
material didático, cursos e formação de professores e demais produtos 
vendidos pelo setor privado e pagos com recursos públicos. A formação 
docente, nessa perspectiva, é a formação de mão-de-obra capaz de ministrar 
o ensino alinhado à BNCC (SANTOS; DINIZ-PEREIRA, 2016), como é 
possível perceber pelo argumento expresso no site Movimento pela Base, sobre 
a missão do grupo:

Acompanhamos e damos visibilidade para o andamento da implementação 
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em diversas frentes. Articulamos para o alinhamento de políticas e programas 
– curriculares, de formação docente, materiais didáticos e avaliações – à 
BNCC, sempre buscando a coerência do sistema educacional. Levantamos, em 
parceria com organizações nacionais e internacionais, evidências e as melhores 
práticas para garantir a qualidade e a legitimidade dos processos. Junto com as 
secretarias de educação, construímos e disseminamos consensos e orientações 
técnicas para a construção dos currículos e a formação dos professores. 
(MOVIMENTO PELA BASE, 2020, p.1).

Freitas (2017) explica bem este processo quando aponta a transformação 
dos objetivos de aprendizagem elencados para cada componente curricular na 
BNCC, convertidos em descritores que servirão para a elaboração de provas 
de diferentes complexidades. O resultado disso será o treinamento de alunos 
para obter melhores resultados nos testes, o que já pode ser feito por meio dos 
simulados disponíveis nos sistemas online, que permitem a identificação e a 
intensificação dos conteúdos que tenham maior probabilidade de comporem 
os testes. O autor comenta que, além disso, veremos, mais adiante, a criação de 
sistemas auto-instrutivos online para acompanhar a trajetória e desempenho 
do aluno, fornecendo ferramentas para este se corrigir e melhorar seu 
desempenho. Isso é de grande interesse para a atividade comercial de serviços 
educacionais terceirizados para as escolas públicas, elaborando softwares e 
outros materiais para alimentar o consumo de fins educacionais.

A ideologia neoliberal “prepara o terreno” para atuar. Gonçalves (2017) 
delata a atuação do mercado como agente formativo na fabricação de indivíduos 
passivos e consumidores. O autor reitera que capitalismo é responsável pela 
influência que exerce na formação de padrões, comportamentos, da cultura e 
do modo como se vê o mundo, de forma geral, o que favorece a ampliação 
do domínio mercadológico em escala mundial e que incorre na educação, 
em que o autor invoca Rancière para explicar a formação de espectadores 
embrutecidos, cujo os seres a-reflexivos deixam-se convencer passivamente 
pela aparência da realidade social. O conceito de “competências” já vem de 
mais longe: “Por exemplo, a Resolução N.o 7, datada de 31 de março de 
2004, que institui as ‘Diretrizes curriculares da Educação Física’ já expressava 
em seu texto, a ideia de competências” (REZER, 2020, p. 2). Neste mesmo 
texto, Rezer destaca que autores como Costa (2005), Santos (2011), Trevisan 
e Alberti (2015) já vislumbram com clareza que as “competências” se colocam, 
no atual cenário educacional, como um verdadeiro “princípio educativo”, 
quando a etimologia mesma da palavra denuncia a “competição” (cum petere 
– em latim) que entre muitas significações, aqui remete a “acometer”; “atacar”; 
“perseguir”; “fazer frente”. E para quem duvida de tão agressiva semântica, 
convidamos a consultar um bom dicionário, como o do Pe. Koehler, S. J., que 
apesar de antigo (7.a ed. de 1958), para cada exemplo destes significados, traz 
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frases clássicas e consagradas pelo uso.
A formação de sujeitos passivos requer uma adequação dos currículos 

para tal finalidade. Retiram-se ou minimizam todos os temas, teóricos e 
práticos, que possam vir a dar elementos para a conscientização, o despertar 
e a emancipação do pensamento. O domínio e o controle se fortalecem na 
ausência da criticidade. Por estes motivos, o discurso dominante molda 
a sociedade em todos os setores e na educação, favorece e despreza os 
conhecimentos, conforme os seus interesses. Por outro lado, se a formação 
de sujeitos que aqui foram denominados como sendo “passivos” em relação 
à capacidade hermenêutico-interpretativa do mundo, para se submeter ao 
sentido da dominação que provém de outrem, a “competência” aguça os 
sentimentos e atitudes de “vencer o concorrente”, sair-se bem a qualquer 
custo, porque a axiologia está fora do campo paradigmático da competição 
que a acumulação do grande capital propõe. Do contrário, a grossa maioria 
dos seres humanos não estariam sendo empurrada, amontoando aos milhões 
para condições infra-humanas de vida e de participação na riqueza das nações, 
em que o Brasil é, nisto, exemplar. 

Nesse avanço do neoliberalismo para a educação, presenciamos uma 
crescente desvalorização dos conhecimentos e contribuições das Ciências 
Humanas para uma formação democrática e digna. Diante disso, nosso 
intuito, neste capítulo, é discutir sobre as implicações do neoliberalismo na 
BNCC para o currículo da Educação Física Escolar, por entender esta última 
como um campo do conhecimento que constitui-se da cultura corporal do 
movimento e, por isso, dotada de valores, saberes e visões de mundo, mas que 
também tem sido a vítima dos proclamados, “avanços educacionais”.

2 O neoliberalismo na Educação Física da Base Nacional Comum 
Curricular

 Após o golpe de 2016 no decurso da construção da BNCC, o 
documento passa para o controle dos grupos conservadores e empresariais, 
não mais pertencendo a uma trajetória de participação e discussão democrática 
como vinha anteriormente acontecendo. A partir disso, uma mudança 
ideológica significativa ocorre entre a primeira versão da BNCC, homologada 
em 2015 e a versão final de 2017. Essa mudança vem à tona na publicação 
da versão final, bastante modificada em relação à primeira, apresentando-
se fundamentalmente tecnocrata, racional e rodeada por mecanismos para 
controlar o ensino e aumentar a eficiência, se aproximando de um currículo 
tradicional que despreza a educação que dialoga com a diversidade. (NEIRA, 
2018).
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Rocha e Pereira (2019) consideram que a BNCC (2017) é uma 
proposta que instala uma cultura de performatividade e desconsidera as 
diferenças, impondo-se de forma vertical, burocrática e padronizadora. Com 
isso, o processo de ensino e aprendizagem sofre simplificações e tentativas de 
torna-lo neutro, para que, dessa forma, possa ser essencialmente conteudista, 
o que facilita a busca de resultados melhores em desempenho. A questão, para 
os autores, é que os valores educativos diminuem proporcionalmente com o 
domínio da educação por competências e habilidades. 

Diante disso, a preciosa humanidade das Ciências Humanas, marcante 
em algumas disciplinas escolares, tal como a Educação Física (EF) no debate 
deste capítulo, vai sendo desvalorizada diante do ideal da educação neoliberal. 
Um currículo que funde os horizontes conceituais com a subjetividade 
humana não poderia ser neutro, tão pouco padronizado. Na experiência 
hermenêutica, a educação é o diálogo que só ocorre quando se desarma a 
autoritária imposição dos conhecimentos científicos exigidos em forma de 
perguntas aparentes, ou seja, perguntas retóricas que são limitadas às respostas 
esperadas. A educação implica em uma abertura para o outro, reconhecendo-o 
e possibilitando que este faça perguntas para as respostas existentes e explore 
seu próprio não-saber. (HERMANN, 2002).

Ao longo dos anos, a EF Escolar foi concebida de diferentes formas, 
sempre atendendo as demandas externas, como foi no período higienista, 
esportivista e militarista. A sua emancipação e reconhecimento enquanto 
campo do conhecimento com finalidades próprias e contribuições 
insubstituíveis ainda é uma conquista recente. Para González e Fensterseifer 
(2010), a EF dentro de uma perspectiva de escola republicana e democrática 
tem uma singularidade e responsabilidade de, nas palavras dos autores, “[...] 
construir um saber ‘com’ esse fazer” (2010, p. 13), proporcionando aos 
educandos acesso à cultura pelas práticas corporais. Segundo os autores, trata-
se de conhecimentos compreendidos e incorporados por meio das vivências 
lúdicas que passam a desenvolver diferentes leituras de mundo, através dos 
conhecimentos sócio-históricos sobre as condições que levaram à construção 
de tais práticas corporais, como a pluralidade dos povos, valores e relações 
hegemônicas de poder que são problematizadas dentro da EF Escolar.

Partindo desta concepção de EF Escolar, poderemos compreender as 
mudanças que ocorreram em relação à primeira e à versão final da BNCC e 
suas consequências para o componente curricular da EF, visualizando a perda 
de suas principais contribuições para a formação humana do educando a 
partir do momento em que o neoliberalismo assume a direção do ensino.

Na primeira versão da BNCC, a EF traz os desafios que precisam 
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ser superados pelo componente, incluindo sua legitimação ético-política 
junto com a função social da escola para uma sociedade mais democrática, 
a organização dos conhecimentos, sua progressão e a abordagem crítica 
dos conteúdos, as possibilidades de interdisciplinaridade e, por último, as 
estratégias de ensino e a avaliação que devem se coadunar com os propósitos 
do componente, os quais não se referem somente às dimensões conceituais. 
Os objetivos gerais para a EF na Educação Básica, desde as séries iniciais, 
incluem a formação da identidade e o reconhecimento das diferenças étnico-
raciais, de gênero, classe social, aparência, desempenho corporal e religião, 
mencionando também princípios de justiça, solidariedade e equidade que 
devem ser desenvolvidos por meio das práticas corporais.

 Ainda que caminhe para uma educação integral, na primeira versão 
também há unidades temáticas que são fundamentadas essencialmente em 
princípios conceituais e práticos, como se verifica, mais enfaticamente, na 
unidade temática da Ginástica. No entanto, isso se acentua significativamente 
na versão final, com a influência dos “[...]interesses privatistas e religiosos 
dos segmentos conservadores e empresariais da sociedade brasileira” (CBCE, 
2018, p.1) em que a BNCC apresenta um corte textual, principalmente no 
que se referia às questões de diferença de gênero, raciais, socioeconômicas 
e religiosas, temas polêmicos que representam as principais queixas de 
movimentos como o Homeschooling e a Escola Sem Partido contra o ensino 
na escola. (CECCETTI; TEDESCO, 2020). 

Esse corte textual preconiza evidentemente a neutralidade do currículo 
e, consequentemente, da formação crítica do educando. Doravante, a EF 
afasta-se de sua singularidade e responsabilidade para com a construção 
de diferentes leituras de mundo, por meio das práticas corporais, como 
anteriormente apontado por González e Fensterseifer (2010). Portanto, 
retiram-se os elementos que poderiam auxiliar na conscientização e na luta 
para uma sociedade democrática e mais humana.

Na versão final da BNCC (2017), a EF está presente nas três etapas 
da Educação Básica. Na Educação Infantil a EF não possui destaque como 
componente específico, mas as práticas corporais são tratadas junto com os 
direitos de aprendizagem e no campo de experiências para serem desenvolvidos 
nas crianças. Na EF do Ensino Médio também não é encontrado um 
detalhamento sobre o componente. Apenas lhe são atribuídos alguns parágrafos 
que explanam sobre a necessidade da continuidade e aprofundamento do 
trabalho desenvolvido durante a etapa escolar que a antecede. Sendo assim, 
o Ensino Fundamental é a única etapa em que a EF é abordada de forma 
acurada, como componente curricular, descrevendo as suas dimensões do 
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conhecimento, competências, unidades temáticas, objetos do conhecimento e 
habilidades, agrupados e distribuídas entre o primeiro e segundo ano, terceiro 
ao quinto ano das séries iniciais e, posteriormente, pelo sexto e sétimo ano, 
oitavo e nono ano das séries finais. 

Embora a BNCC (2017) expresse textualmente a ideia de formação 
humana por meio dos argumentos que incentivam o fortalecimento da 
convivência, a democracia, a participação ativa, a expressividade, a reflexão 
crítica, o fortalecimento da identidade cultural e outros aspectos congêneres 
encontrados nos direitos de aprendizagem da etapa da Educação Infantil, nas 
competências do componente curricular da EF para o Ensino Fundamental e 
nas competências da Área das Linguagens do Ensino Médio da BNCC (2017), 
as habilidades e alguns outros aspectos revelam uma contradição, quando seus 
argumentos se fundamentam principalmente em uma formação conceitual e 
para o saber fazer. 

A Educação Infantil difere das demais etapas da Educação Básica, 
por possibilitar um espaço de ensino e aprendizagem mais flexível e aberto, 
pautado na convivência, desenvolvimento e reconhecimento do mundo, em 
que o progresso da criança é registrado, mas não no intuito de classificação 
e seleção, mas para adaptar-se às necessidades desta: “Trata-se de reunir 
elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os 
direitos de aprendizagem de todas as crianças.”. (BRASIL, 2017, p. 39). Ao 
que parece, este é um breve momento em que o sujeito é reconhecido pelo 
sistema educacional, o qual tem o dever de se adaptar para contemplar todos 
os educandos, o que não ocorre nas etapas seguintes, principalmente pelo fato 
de estarem sujeitas às avaliações de larga escala.

Na parte do documento da BNCC (2017) referente à EF no Ensino 
Fundamental fica nítida a contradição dos argumentos quando apresenta as 
competências e, em seguida, as habilidades. Neira (2018), destaca na EF da 
BNCC para o Ensino Fundamental a prioridade para os processos cognitivos, 
expressos por verbos como explicar, planejar, diferenciar, formular, descrever, 
que compõe a maior parte das habilidades, enquanto que em uma parcela 
muito menor, temos habilidades de experimentar e fruir. O autor denuncia 
que não há habilidades para todas as dimensões do conhecimento, como 
no caso da reflexão sobre a ação, a construção de valores e o protagonismo 
comunitário. Para o autor, isso seria um exemplo claro de formação 
instrumental e funcionalista, com vistas a um sujeito que tenha facilidade 
para se adaptar e capacitado na resolução de problemas.

Considerando que as habilidades serão os objetivos de aprendizagem, 
aquilo que se espera que o aluno possa realizar, consequentemente, também 
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será o rumo em que o ensino estará focado. Retomando o fato de que a 
BNCC constitui-se como uma métrica para as avaliações, é necessário que 
tais habilidades sejam descritas de forma objetiva, para que possam servir na 
averiguação do nível de apropriação dos conceitos fundamentais elencados 
pela BNCC. Entretanto, essa objetivação das habilidades repercute de forma 
negativa, pois deixa um abismo entre os termos escolhidos para racionalizar 
as habilidades e as singularidades da EF, uma lacuna que talvez não possa 
ter uma junção apropriada (BETTI, 2018), como se a singularidade não 
coubesse no conceito, perdendo-se, à medida que colocada em definições 
lógico-científicas.

 Neira (2018) comenta que as práticas corporais são abordadas 
pelo viés do lazer ou dos cuidados com o corpo e saúde, desconsiderando 
outros significados que pode assumir, principalmente no que se refere à 
problematização das diferenças que estão impressas nas práticas corporais 
através das culturas e, por sua vez, embutidas em questões de classe, gênero, 
etnia e religião, como exemplifica o autor. Nessa perspectiva, acrescenta que 
no caso do esporte, a significação cultural ficaria ainda mais abandonada sob 
vinculação exclusiva da classificação baseada na lógica interna, que conforme 
a BNCC (2017), é organizada em categorias correspondentes às exigências 
motrizes em comum de cada esporte, baseado em como ocorre a interação 
com o adversário, a cooperação, as ações motoras e a tática. 

Classificações como estas são apontadas por Betti (2018) como formas 
de internalização de significados prontos, assim como o autor destaca no 
trecho da BNCC “[...] os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas 
[...] a essas manifestações, assim como trocam entre si e com a sociedade 
as representações e os significados que lhe são atribuídos” (2017, p.218). 
Muito embora o texto da BNCC (2017) apresente as práticas corporais como 
possibilidades de expressão com significados socialmente produzidos pelos 
sujeitos de aprendizagem, na verdade está colocando limites para a capacidade 
de criação de novos significados quando já os estabelece por definições 
conceituais. (BETTI, 2018). Acrescemos, ainda, que estes significados 
prontos certamente foram construídos pelos discursos hegemônicos, cabendo 
aos sujeitos apenas a sua troca, diferente de refletir e questionar estes conceitos 
ou mesmo, compreendê-los. 

No que se refere à finalidade de mensurar o nível de domínio das 
competências, ou seja, na configuração da BNCC como uma métrica, as 
habilidades devem ser objetivas, mensuráveis e observáveis para garantir este 
processo. (SÃO PAULO, 2009 apud BETTI, 2018). Dessa forma, os aspectos 
subjetivos que tão bem orquestra a EF, acabam ficando fora do que é abarcado 
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pela métrica. A estrutura das habilidades as sobrepõe perante as subjetividades 
do componente curricular, que para Betti (2018), poderia preservar a EF da 
abordagem gerencialista-empresarial.

O termo gerencialista-empresarial empregado por Betti é fundamentado 
no texto de Freitas para o Blog do Freitas, publicado em 2017. O autor afirma 
que após o impeachment de Dilma, a BNCC foi definitivamente entregue 
ao grupo de reformistas empresariais de grande influência na Secretaria 
de Educação Básica do MEC, adequando o documento com suas teses 
reformistas até chegar à lista de competências e habilidades da última versão 
da BNCC. Isto seria o que Freitas afirma ser uma concepção gerencialista 
para criar meios de controle sobre a escola, padronizando-a para, a partir 
disto, cobrá-la. Na concepção empresarial, parte-se do pressuposto de que o 
problema do aluno que não aprende é dos meios que lhe ensinam e, por isso, 
usa-se a justificativa de que a formação de professores, a produção de material 
didático, os exames nacionais e demais avaliações devem estar alinhadas à 
BNCC, o que, consequentemente, conduzirá à privatização, à segregação 
social e à perpetuação de desigualdades. (FREITAS, 2017).

Outro ponto que Betti (2018) destaca como erro conceitual, está no 
trecho em que a BNCC menciona a cultura como algo que pode ser utilizado, 
“[...] para apropriação e utilização da cultura corporal de movimento [...]” 
(BRASIL, 2017, p. 211). É importante compreender que ao “utilizar” a cultura, 
a converteríamos em uma práxis leviana de nossos currículos, sujeitando a 
cultura aos breves momentos nos quais ela é lembrada, tal como ocorre em 
datas comemorativas como o dia do índio e de São João.

Em relação às primeiras versões da BNCC, foram retiradas quase 
todas as frases acerca de uma abordagem sócio-política crítica da EF para 
o Ensino Fundamental, dificultando compreender que tipo de ser humano 
e sociedade pretende-se formar. Essa sintetização também ocorre com as 
habilidades propostas na primeira para a última versão, em que a exclusão se 
dá nas habilidades que versavam sobre questões de etnia, gênero e equidade. 
(BETTI, 2018).

Santos (2007) conta que já houve um tempo, por volta de 1990, em 
que o currículo foi construído com propostas de abordar a cultura, a diferença, 
questões de classe e gênero, um currículo que valorizava a formação de aspectos 
subjetivos dos alunos pela educação escolar. Nesse período, disciplinas como a 
Arte ganharam mais atuação, assim como o teatro, a dança, a música, voltadas 
para a cultura popular. Porém, tudo isso desmoronou, após a divulgação 
das avaliações de desempenho das escolas básicas, as quais sofreram fortes 
críticas diante do resultado abaixo do esperado para o domínio de leitura 
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e escrita. Por estes acontecimentos, as ações para o setor da educação que 
abrangem este período foram criadas no intuito principal de aumentar os 
índices de leitura e escrita, tornando-os mais complexos e mais intensos, a 
cada etapa da Educação Básica. Entendendo estas questões como prioridade, 
a sistematização do ensino aumenta a carga horária para estas disciplinas e a 
diminui para outras.

De fato, essa desvalorização das contribuições dos conhecimentos e 
experiências que proporcionam certos componentes curriculares, como a 
Educação Física, se estendem ao Ensino Médio atual, cuja etapa de ensino 
não possui um texto específico na BNCC (2017) para EF, assim como para 
Arte e a Língua Inglesa ao passo que para a Língua Portuguesa há uma 
considerável quantia de páginas que abordam elementos pertinentes a este 
componente curricular. Isso sugere uma concepção de que tais disciplinas não 
são importantes, do ponto de vista utilitário, certamente. Pois, dentro da Área 
das Linguagens, embora a Arte, a EF e a Língua Inglesa também façam parte, 
apenas a Língua Portuguesa é abordada de forma distinta e específica. Além 
da preocupação com as provas de eficiência, o Ensino Médio é marcado pela 
preparação para o mundo do trabalho, como não poderia deixar de ser em 
uma educação neoliberal.

O Grupo de Trabalho Temático Escola (GTT 05, 2018) do CBCE 
manifesta críticas contundentes à BNCC para o Ensino Médio relacionadas ao 
emprego da lógica mercadológica, instrumental e elitista em sua estruturação, 
os quais contribuem para a continuidade da hegemonia entre disciplinas 
escolares, reprimindo as potencialidades da EF, tendo-a como um apêndice 
irrelevante. O GTT 05 reforça o fato da Língua Portuguesa se sobrepor às 
demais disciplinas, na Área das Linguagens e suas Tecnologias, concebendo a 
EF de forma genérica e superficial, insuficiente para orientar este componente 
curricular, na escola. Com repúdio, o GTT 05 também comenta sobre a 
desconsideração da BNCC do Ensino Médio pelos debates produzidos pelo 
campo acadêmico-cientifico e pela comunidade escolar, o que consideramos 
também um fato que ocorre nas demais etapas de ensino do componente 
curricular. Concordamos com os componentes do GTT5, quando alegam que 
a BNCC (2017) permite a incorporação de ideais neoliberais e conservadores 
e, por assim fazer, estará continuamente contribuindo para a propagação das 
injustiças sociais e desigualdades.

3 Considerações finais

Como disse Betti (2018), a partir da implementação da BNCC, o 
ensino deverá ser posto a serviço do desenvolvimento de habilidades. Portanto, 



  25
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

as cobranças de avaliação incidirão nas habilidades e, por consequência, será 
nisto a que o ensino se resumirá. Isso significa que os aspectos importantes 
para a formação humana apresentados em algumas competências irão definhar 
novamente e corremos o risco da EF direcionar-se exclusivamente para as 
dimensões procedimentais e conceituais e, em última instância, a dimensão 
atitudinal poderá ser trabalhada, sim, mas não como prioridade. 

Não pretendemos depreciar a EF da BNCC e nem o documento como 
um todo. Ele certamente tem contribuições muito importantes, principalmente 
para superar dificuldades que há anos a EF vem enfrentando como em relação 
à sua organização interna de conteúdos. O objetivo que norteou o texto deste 
capítulo foi trazer à luz perspectivas que precisam ser ponderadas ao fazer 
uso do documento, pois assim como diz a hermenêutica gadameriana, não 
podemos formar verdades por conceitos ingênuos, mas através de conceitos 
prévios aliados ao conhecimento científico e às coisas mesmas.

A forma tecnicista e utilitarista como a BNCC (2017) concebe a EF 
a desvirtua da riqueza cultural de suas práticas pedagógicas e, portanto, a 
priva, também, de uma formação mais ampla de ser humano. Corroboramos 
a posição Gonçalves (2017) quando diz que a formação é uma construção 
feita pela dialética entre o mundo e as coisas, entre os sujeitos e as diferenças. 
Por conseguinte, trabalhando com a EF apenas com o intuito de ensinar a 
fazer e ensinar os conceitos, perderíamos toda a sua potencialidade subjetiva 
de formação humana por meio das práticas corporais que, problematizadas, 
podem contribuir para uma postura interpretativa do mundo e dos valores, da 
qual a nossa sociedade tanto carece.
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Capítulo 2

AUTORITARISMO DO CURRÍCULO E A 
REPRODUÇÃO DO SILENCIAMENTO 

DISCURSIVO NO CONTEXTO ESCOLAR: 
PROPOSTA DE UMA ESCOLA COMO LOCUS DE 

MUDANÇA

Alexandre Passos Bitencourt1

                                      

1 Introdução

Este texto consiste em apresentar e discutir a questão do currículo 
que, da forma como surge no contexto escolar, parece apresentar 

estruturas de organização com elementos carregados de autoritarismo 
pedagógico, uma vez que sua construção ocorre, principalmente, em 
“gabinetes”, através de instituições autorizadas, mas nem sempre é estabelecida 
uma discussão ampla com envolvimento dos atores principais, que são os 
professores, alunos e comunidade a respeito dos conteúdos a serem ensinados. 
Portanto, ele pode ser mais um dispositivo desencadeador de silenciamento 
no contexto escolar do que um objeto fornecedor de mecanismo gerador de 
ensino-aprendizagem.

Segundo Orlandi (2007) existem múltiplos silêncios, tais como: o 
das emoções, da contemplação, da revolta, da resistência, da disciplina, o do 
exercício do poder etc. Nesse sentido, é possível afirmar que o currículo escolar 
apresenta perspectivas discursivas que tende à reprodução do silenciamento, 
que óbvio, contrasta com os silêncios apontados por Orlandi, pois ele ainda 
é autoritário, silenciador. Para Ferrarezi Jr. (2014) só há beleza no silêncio 
quando ele não é a expressão do constrangimento, ou seja, o silêncio pode 
ser virtuoso desde que ele não seja a contemplação do apagamento da virtude 

1 Possui mestrado em Letras, estudos linguísticos: linguagem em novos contextos pela UNIFESP. 
Graduado em Letras licenciatura português/inglês pela UNICASTELO, graduado em Pedagogia 
pela UNIMES, professor efetivo da rede municipal de ensino de São Paulo. E-mail: alexandre.
bitencourt@sme.prefeitura.sp.gov.br
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dos sujeitos, geralmente, imposto na educação por meio do autoritarismo 
discursivo pedagógico. Bolognini (2007) discutindo o trabalho de Althusser, 
afirma que o papel das instituições seria garantir estabilidade nas relações 
de poder numa sociedade e o papel da escola seria preparar os alunos para 
aceitarem, com naturalidade, imposições de horários, de rotinas e de ordens. 
“Isso implica dizer que a escola trabalharia no sentido de tornar evidente que, 
em uma sociedade, há aqueles que dão ordens, e há aquele que as obedecem. 
Ou seja, a divisão social seria apreendida na escola” (BOLOGNINI, 2007, p. 
75).

É importante ressaltar que o silenciamento a que se refere neste texto, 
diz respeito ao silêncio discursivo do sujeito de discurso, criado a partir 
da estrutura autoritária do currículo escolar. Currículo esse organizado 
estruturalmente com conteúdo, a partir de conhecimentos construídos pela 
humanidade no decorrer de um período sócio-histórico, para dizer o que 
um determinado grupo de sujeitos precisam aprender em dado momento 
no tempo a qual eles passam pela escola, contudo, nem sempre dialoga com 
o interesse e necessidade real desse sujeito histórico, oriundo, geralmente, 
de um contexto dinâmico com constante mudanças. O currículo atual é 
organizado com conteúdo para determinar o que o aluno precisa aprender em 
cada ano, logo, ele tem se tornado um amontoado de regras que nem sempre 
condizem com a realidade do aluno, por isso torna-se autoritário, pois chega 
na escola pronto para ser aplicado, mesmo que ele não faça nenhum sentido 
para o aluno. Não quer dizer que a escola deva ensinar só o que o aluno quer 
aprender, pois, assim, não teria sentido a sua existência, o que ela não deve é 
continuar insistindo em ensinar o que o aluno não deseja aprender.

Para Almeida (2014), o currículo possui um conceito polissêmico 
que, como qualquer concepção, revela um ato intencional e comprometido 
com o conhecimento. Ele é um elemento de referência que serve para analisar 
o que realmente a escola é de fato, enquanto instituição cultural, de certa 
forma, revela conflitos entre interesses da sociedade e seus valores no processo 
educativo, na medida em que se quer elaborar um projeto alternativo de 
ensino na instituição (SACRISTÁN, 2017, p. 17).

A compreensão de currículo, de acordo com Sacristán (1998), sob a 
perspectiva de quem aprende, passa por entendê-lo como “o conteúdo de 
toda a experiência que o aluno/a tem nos ambientes escolares” (SACRISTÁN, 
1998, p. 132). Para tanto, é importante que o currículo seja claro nos seus 
objetivos, haja vista que a experiência adquirida por o aluno no espaço escolar 
será carregada por ele ao longo da vida, enquanto sujeitos históricos e sociais. 
Se o currículo escolar for arquitetado em torno de uma concepção “bancária” 
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de educação (FREIRE, 2015), é provável que ele reproduza tal concepção 
quando adulto, uma vez que foi educado numa concepção de educação 
em que o educador é sempre aquele que educa, que sabe, que pensa, que 
disciplina, que prescreve, que atua, isto é, o educador é o sujeito do processo, 
enquanto que o educando, é sempre mero objeto (FREIRE, 2015, pp. 82-83).

Para tanto, uma forma de atenuar o autoritarismo pedagógico 
em torno do currículo que chega pronto na escola para ser aplicado, é a 
construção de um currículo por projetos de trabalho, baseado na pedagogia 
ativa (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998). Pois nessa perspectiva, o aluno 
pode participar de sua construção, visto que o conhecimento, nesse caso, 
será construído a partir da elaboração de questões de interesse do aluno, 
assim, ele deixa de ser passivo e se torna um sujeito ativo no processo da 
sua aprendizagem. Especificamente para esse texto, por questões de espaço, 
são apresentados para discussão dois tópicos, no primeiro, a escola e suas 
formas de silêncio, discutimos a escola como lugar de discurso pedagógico 
com tendência autoritário, para isso, trouxe-se como objeto de discussão uma 
imagem que circula no Facebook na página da Revista Bula que, da forma 
como se encontra estruturada, pode reforçar a evidência aqui apontada. No 
segundo, currículo por projeto de trabalho: tensões e possibilidades, é apresentado 
a forma de organização dos tempos e espaços de uma Escola Municipal de 
Ensino Fundamental (EMEF) da cidade de São Paulo, como possibilidade de 
atenuar os conflitos no interior da escola. Na sequência, por fim, são tecidas 
as considerações finais.

2 A escola e suas formas de silêncio 

A escola se constitui como uma arena discursiva, na medida em que 
nela há várias formas de discursos como, por exemplo, o discurso institucional 
(leis, decretos, portarias), o discurso do diretor de escola, do coordenador 
pedagógico, dos professores, dos alunos etc. De acordo com Maingueneau 
(2015) os discursivistas preferem tratar do discurso de maneira muito geral, 
ou então elaboram dadas classificações de gêneros de discurso numa zona 
delimitada, em torno do discurso midiático, escolar, publicitário etc. “Eles 
raramente se dispõem a organizar mapas do conjunto dos gêneros e tipos 
de discurso” (MAINGUENEAU, 2015, pp. 139 – 140). Neste trabalho 
discorremos sobre o discurso pedagógico, sobretudo, do discurso no contexto 
escolar e suas implicações para o ensino, mais notadamente, sobre o currículo 
e suas múltiplas formações discursivas.

É indiscutível o papel da escola enquanto locus de formação, tanto para 
os alunos quanto para os professores (NOVOA, 2001), principalmente, no 
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tocante à aquisição do conhecimento produzido pela universidade por meio 
de pesquisas realizadas ao longo da história da humanidade que, dificilmente 
teria acesso a tais conhecimentos, sujeitos aos quais não pertencem ou passaram 
por algum momento de sua vida por ela. Tendo em vista que a formação 
discursiva do sujeito é constituída a partir de sua formação ideológica e, está 
em constante (trans)formação, não há dúvida de que a escola tem um papel 
relevante para a formação discursiva do sujeito discursivo.

Tomando-se o conceito de discurso “constituinte” discutido por 
Maingueneau (2015) como simples vetor de ideais, uma vez que ele se articula 
através de dispositivos enunciativos tanto da textualidade quanto do espaço 
institucional parece que o currículo escolar institucionalizado, organizado 
na sua maioria a partir de princípios próprios das instituições organizadoras, 
tem refletido pouco no meio escolar, para levar o aluno a sentir-se sujeito 
de pertencimento, dos conteúdos que lhes são transmitidos. Para tanto, é 
importante reforçar que aqui se trata, especificamente, do sujeito de discurso, 
logo, ele é heterogêneo assim como o discurso o é, como apontado por 
Mussalim (2006, p. 134): “O sujeito é constitutivamente heterogêneo, da 
mesma forma como o discurso o é”.

Parece que as escolas perpetuam um currículo que, além de autoritário, 
é silenciador, uma vez que pouco tem contribuído para transformar a educação. 
Segundo Ferrarezi Jr. (2014) os currículos atuais trazem como princípio, o 
silêncio como prática de vida, dessa forma, aponta à nossa frente, o grande 
desafio de se construir novos currículos que realmente possam ser levados a 
efeito para poder transformar a educação atual, silenciosa e silenciadora, em uma 
educação, definitivamente, barulhenta, estimulante, desafiadora e inteligente 
(FERRAREZI JR. 2014). Dentre as inúmeras formas de silenciamento praticadas 
no contexto escolar, pode-se destacar a relação de poder que o professor exerce 
sobre o aluno por meio da tão conhecida “prova”, ainda, bastante praticada na 
escola em forma de pergunta-reposta (cf. Figura 1).
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Figura 1: Pergunta-resposta

Fonte: Adaptado da Revista Bula – Facebook2

A Figura 1 apresenta tópicos caracterizadores do autoritarismo 
pedagógico que ainda é uma prática adotada por muitos professores, como 
forma de acentuar seu poder sobre o aluno, baseado no conceito de autoridade 
do saber pedagógico. Dadas as proporções que lhes cabem, a questão em si 
(explique com suas palavras, o que é sujeito composto?), apresenta problemas 
de ambiguidade que podem levar qualquer aluno, principalmente, aqueles 
mais atentos a respostas diversas como, por exemplo, a resposta dada por 
aluno (João tem um posto. João é um sujeito composto). É evidente que “a 
posição-sujeito professor, na estrutura da sala de aula, tem mais poder do que 
a posição-sujeito aluno” (BOLOGNINI, 2007, p. 79). Contudo, o poder 
implicado na posição-sujeito professor não deve ser a de anular a posição-
sujeito aluno.

Levando-se em conta a descontextualização da questão, bem como a 
proposta deste trabalho que é apresentar e discutir o autoritarismo discursivo 
do currículo escolar gerador de silenciamento, focaremos apenas na resposta 
marcada com vermelho, sinalizada pelo professor (E você é um sujeito 
sem nota. O) que, da forma como aparece, constitui-se numa autêntica 
representação da relação de poder que o professor exerce sobre o aluno, e 
na questão em discussão ele não hesita em marcar sua posição de sujeito de 
discurso autoritário, com autorização do currículo escolar institucionalizado. 

A forma como se encontra organizada a anotação do professor, 
evidencia o papel exercido pelos sujeitos de discurso na relação de poder que 
o professor exerce sobre o aluno e faz questão de mostrá-lo. O uso da cor 
vermelha que é uma cor primária e “é a cor que mais se destaca visualmente 
e a mais rapidamente distinguida pelos olhos” (PEDROSA, 1982, p. 107), 
circula no contexto escolar como um elemento gerador de poder, bastante 
utilizado para classificar o aluno sob a perspectiva de estereótipos, bom ou 

2  Disponível em: https://www.facebook.com/bularevista/photos/a.277351542334073.64519.12
3903924345503/1533418066727408/?type=3&theater. Acesso em: 24 de jul. de 2020.

https://www.facebook.com/bularevista/photos/a.277351542334073.64519.123903924345503/1533418066727408/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bularevista/photos/a.277351542334073.64519.123903924345503/1533418066727408/?type=3&theater
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ruim.
Nesse sentido, é possível afirmar que da maneira como se encontra 

estruturalmente configurada a anotação em vermelho, é, notadamente, 
uma forma de silenciar o aluno, uma vez que o “zero” destacado no final 
do enunciado apresenta aspectos de poder capaz de silenciar com marcas 
profundas qualquer sujeito, isso porque “temos uma tradição no Brasil – em 
outras partes do mundo também – de entender que nota escolar representa 
a avaliação do desempenho do educando em sua aprendizagem” (LUCKESI, 
2014, p. 9). Um sujeito sem nota pode ser remetido à característica de sujeito 
sem valor, sem discurso, destituído de qualquer relação de pertencimento, 
empurrado para o nada, para o discurso da submissão do lugar onde a 
criatividade é anulada pelo discurso do poder de quem pode e dita as regras a 
serem seguidas e, mais que isso, obedecidas. 

3 Currículo por projeto de trabalho: tensões e possibilidades

Tendo como pressuposto a ideia de um discurso de “inovação 
curricular”, a EMEF Prof. Antônio Duarte de Almeida3, trouxe no início 
de 2017 uma nova configuração para a organização do seu Projeto Político 
Pedagógico (PPP, 2017, 2020), como forma de transgredir com o currículo 
tradicional institucionalizado, estanque e acabado que, geralmente, chega às 
escolas pronto para ser aplicado sem, no entanto, ter sido discutido com a 
comunidade escolar local. Na tentativa de buscar alternativas para melhorar o 
desempenho de seus alunos a escola passou a organizar seu currículo por áreas 
de conhecimento, como aparece na Figura 2, com potencialização dos tempos 
e espaços de ensino-aprendizagem.

3  Em virtude do Projeto Político Pedagógico da escola se encontrar disponível online no site: 
https://www.revistaduarte.com.br/ optou-se por usar neste texto o nome da escola.

https://www.revistaduarte.com.br/
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Figura 2: Áreas de conhecimento

Fonte: Adaptada do PPP (2020) da EMEF Prof. Antônio Duarte de Almeida

A forma de organização dos elementos da Figura 2 remete ao sentido de 
que as áreas de conhecimento são complementares, ou seja, se interconectam 
através da transdisciplinaridade sem, no entanto, uma se sobrepor a outra. 
Cada área de conhecimento, no Ensino Fundamental (EF) II, fica com um 
determinado ano durante 25 dias, quatro dias por semana e um dia da semana 
os professores que compõem uma das áreas de conhecimento, das cinco que 
formam a nova configuração do projeto, se reúnem na escola para realizar o 
planejamento dos materiais que são trabalhados no decorrer de cada semana, 
no projeto que a área está desenvolvendo com seus alunos. Isto é, no dia do 
planejamento os professores da área que estão planejando não entram em 
sala de aula, quem assume a turma é a área integradora que, geralmente, faz 
seu planejamento todas as segundas-feiras. Essa forma de organização dos 
tempos e espaços da escola tem contribuído para melhorar as relações afetivas 
no interior da escola entre os sujeitos de discurso que compõem o quadro 
escolar, principalmente, na relação de ensino-aprendizagem estabelecida por 
professores e alunos (PPP, 2020).

As áreas de conhecimento no projeto da escola funcionam da seguinte 
forma: linguagens4 com professores de português e inglês; mídia-educação com 
professor orientador de educação digital (POED), professor orientador de sala 
de leitura (POSL), e professores de outras áreas; integradora com professores 
de arte e educação física; humanas com professores de história e geografia; 

4 Destaques do autor para indicar as áreas de conhecimento que compõem o projeto pedagógico 
da escola.
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exatas com professores de matemática e ciências. Essa forma de organização 
do projeto da escola tem contribuído, principalmente, para a promoção 
do trabalho inter e transdisciplinar. É importante ressaltar que segundo o 
preceituado por Celani (1998), transdisciplinaridade envolve mais do que a 
simples justaposição de saberes, pois a mera justaposição não leva a interação, 
condição essencial à transdisciplinaridade. “A transdisciplinaridade se realiza 
em uma problemática transversal, através e além e se dissolve em seu objeto” 
(CELANI, 1998, p. 117).

É possível afirmar que a organização do currículo por projetos de 
trabalho adotada na EMEF Prof. Antônio Duarte de Almeida apresentada 
na Figura 2, tendo em vista o foco na pedagogia ativa (HERNÁNDEZ; 
VENTURA, 1998), tem contribuído para reconstruir no interior da unidade 
escolar um novo ethos discursivo (AMOSSY, 2008). Segundo o preceituado 
por Amossy (2008), não é possível se separar o ethos discursivo da posição que 
assume institucionalmente o locutor, nem tampouco dissociar “a interlocução 
da interação social como troca simbólica” (AMOSSY, 2008, p. 136). Ou seja, 
a organização do currículo por projetos de trabalho, em que os sujeitos do 
processo de ensino-aprendizagem participam de forma ativa, pode promover 
novas tensões discursivas, entre os agentes de sua construção como, gestão, 
professores, alunos e comunidade, no entanto, é uma possibilidade de se 
romper com paradigmas estáveis estabelecidos há tempos como modelo único 
a ser seguido como prática curricular.

Segundo Maingueneau (2008), numa cenografia, como ocorre em 
qualquer situação comunicativa, a figura apresentada do enunciador, fiador, 
e a figura correlativa do “coenunciador são associadas a uma cronografia (um 
momento) e a uma topografia (um lugar) das quais supostamente o discurso 
surge” (MAINGUENEAU, 2008, p. 77). Na nova configuração do PPP da 
EMEF Prof. Antônio Duarte de Almeida, denominado de “Projeto Duarte” e 
aprovado por o Parecer CME nº 18/19 do Conselho Municipal de Educação 
como Projeto Pedagógico Especial/Experimental, a cronografia e a topografia 
são construídas através da reconstrução do novo ethos discursivo, que 
participa, interage e dialoga, a partir dos princípios apresentados na Figura 3 
que se segue:
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Figura 3: Princípios do Projeto Duarte

Fonte: Adaptada do PPP (2020) da EMEF Prof. Antônio Duarte de Almeida

Os elementos caracterizadores presentes na Figura 3 são o ponto de 
partida para a efetivação da reconstrução do novo ethos discursivo no Projeto 
Duarte, ou seja, um sujeito que participa e reconstrói para si, e para o outro 
através dos princípios da escola (democracia, autonomia, corresponsabilidade, 
investigação e autoria) uma nova formação discursiva, a partir da interação 
dialógica que tem permitido os sujeitos de discurso no interior da unidade 
escolar reconhecer a si mesmo e ao outro enquanto sujeito/histórico/social. 
Ou seja, no Projeto Duarte as relações discursivas dos sujeitos de discurso são 
construídas dentro do prisma de respeito e interesse comum entre os pares que 
se constituem enquanto sujeito histórico, “poque a nossa própria ideia – seja 
filosófica, científica, artística – nasce e se forma no processo de interação e luta 
com os pensamentos dos outros” (BAKHTIN, 2003, p. 298).

Portanto, parece que as evidências apresentadas nos levam a crer que 
a forma como se encontra configurado o currículo por projetos de trabalho 
na EMEF Prof. Antônio Duarte de Almeida tem refletido positivamente para 
a melhoria das relações discursivas entre os sujeitos de discurso em torno da 
unidade escolar. Ou seja, apesar das tensões, tem sido perceptível no interior 
da unidade escolar possibilidades de melhoria nas relações discursivas, nesse 
sentido, é possível afirmar que os projetos de trabalho elaborados sob a nova 
forma de organização do currículo da escola, tendo em vista, o contexto 
territorial, social e histórico a qual ela se encontra situada na cidade de São Paulo, 
tem sido uma alternativa plausível, pois tem viabilizado notável melhoraria no 
ensino-aprendizagem dos alunos pertencentes àquela comunidade escolar.
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Em 2017, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP) 
lançou o “Currículo da Cidade” para o EF, após amplo processo de diálogo com 
os representantes dos sujeitos que formam os diversos segmentos educacionais 
discursivos, com o objetivo de buscar alinhar as orientações do Município de 
São Paulo ao processo de construção da Base Comum Curricular Nacional 
(BNCC). O currículo da cidade de São Paulo se encontra organizado por 
áreas de conhecimento e componentes curriculares, da seguinte forma:

- Linguagens: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte e Educação 
Física

- Matemática: Matemática
- Ciências da Natureza: Ciências Naturais
- Ciências Humanas: Geografia e História
Além das áreas de conhecimento e dos componentes curriculares 

descritos anteriormente, o currículo da cidade de São Paulo traz de maneira 
inédita no Brasil um currículo para a área/componente curricular Tecnologias 
para Aprendizagem (SME/COPED, 2017). Certamente, a inclusão das 
tecnologias na educação é importante para dialogar com os novos sujeitos 
de discurso, principalmente, os nascidos no Séc. XXI. Para Almeida (2014), 
os usos das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), 
principalmente, os dispositivos portáteis com mobilidade e conexão sem fio 
à Internet como, por exemplo, notebooks, tablets, celulares etc., que alinhados 
aos recursos gratuitos e de fácil manuseio, com interfaces para plataformas 
da Web 2.0 como, Google, Wikipédia, Twitter, Facebook, Instagram, Blogs etc., 
expandem-se na sociedade criando às pessoas formas de buscas por informações 
automáticas (ALMEIDA, 2014, p. 22).

Como é possível se perceber, o currículo da cidade de São Paulo 
apresenta uma forma de organização parecida com o que foi proposto no 
início de 2017 na EMEF Prof. Antônio Duarte de Almeida, no entanto, o 
currículo da cidade por representar um currículo mais amplo, pois abrange 
toda a complexidade da rede educacional da cidade de São Paulo, ainda se 
apresenta como um currículo pré-pronto. Embora ele se organize por “áreas 
de conhecimento”, essas são divididas em “componentes curriculares”, e dessa 
forma, cada componente tende a ser reduzido à fragmentação do currículo 
no interior das unidades escolares, em meras disciplinas isoladas no tempo 
e no espaço de ensino-aprendizagem. Em contrapartida, o currículo por 
projetos de trabalho adotado na EMEF Prof. Antônio Duarte de Almeida em 
2017 rompeu com a fragmentação das disciplinas e, com isso, transformou 
de forma significante os tempos e espaços para a promoção de ensino-
aprendizagem, além disso tem possibilitado a reconstrução de um novo ethos 
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discursivo, através dos princípios apresentados na Figura 3 que norteiam o 
Projeto Duarte. 

4 Considerações finais

Frente aos argumentos apresentados a respeito do autoritarismo 
incutido nos currículos escolares, é possível afirmar que ainda existe pouca 
abertura nos currículos para o diálogo, uma vez que ele chega na escola 
pronto de forma que pode dificultar a aprendizagem dos alunos. O que se 
pode perceber é que perpetua a ideia do professor como detentor do saber 
pedagógico e esse é amparado pelo discurso do poder, isto é, de quem detêm 
a autoridade pedagógica da posição-sujeito professor (BOLOGNINI, 2007). 

Como forma de mostrar seu poder, o professor, acaba usando 
exageradamente a prova como mecanismo para exibir seu domínio sobre 
o aluno, através da nota como representação da aprendizagem do aluno 
(LUCKESI, 2014). Com isso as escolas seguem ainda sem cumprir o seu 
papel e acabam reproduzindo o silêncio, pois comunicar e ser comunicado 
está cada vez mais difícil em nossas silenciosas escolas as quais continuam 
criando as mais terríveis cicatrizes do silêncio (FERRAREZI JR., 2014).

Contudo, a ideia de organização do currículo por projetos de trabalho 
visando a pedagogia ativa (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998) é apontada 
como uma forma de atenuar o silenciamento do aluno, bem como uma 
possibilidade da recriação de um novo ethos discursivo (AMOSSY, 2008) no 
contexto escolar. Pois o discurso que guia essa perspectiva de currículo tende 
a ser mais democrático, uma vez que é geralmente construído com base no 
diálogo em torno de ampla discussão pedagógica, com vistas à necessidade de 
articular os conteúdos de cada área de conhecimento em função da realidade 
local a qual a escola se encontra situada. 

Como sinalizado por Orlandi (2007, p. 34), quando alguém se 
pega em silêncio, rearranja-se, e muda a expressão e os gestos, no sentido 
de ter uma expressão que fala, para criar visibilidade. Portanto, diante dos 
fatos apresentados há possíveis evidências que a configuração do currículo 
por projetos de trabalho com vistas a uma pedagogia ativa, sob os princípios 
da democracia participativa pode contribuir para transformar as cicatrizes 
do silêncio pedagógico marcadas pelo autoritarismo do currículo que, 
infelizmente, tem historicamente emudecido os alunos. 
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Capítulo 3

O MODELO DE ENSINO REMOTO E A OPRESSÃO 
NA EDUCAÇÃO ESCOLAR BRASILEIRA

Leila Kely dos Santos da Paz1

Silvio Nunes da Silva Júnior2

1 Palavras iniciais

Este estudo surge do compartilhamento diário de angústias, anseios e 
medos de professores de diferentes níveis de ensino e componentes 

curriculares diversos que precisam lidar com as dificuldades impostas pelo 
modelo remoto de ensino no Brasil. Caracteriza-se o conjunto de diretrizes 
impostas aos docentes como práticas de opressão frente a uma realidade 
educacional que não tem condições de abarcar as exigências do que se espera 
de um modelo de ensino remoto, gerando um grande impacto nos processos 
educativos de escolas de esfera pública. O grande contraponto ocasionado 
pelo modelo remoto entre o ensino público e o ensino privado, a ausência 
de formação de professores para o uso de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) e os riscos de diminuição salarial são as questões que 
impulsionaram a escrita do presente capítulo, o qual se embasa nelas para 
articular a realidade de ensino vivenciada em 2020 com as considerações de 
Paulo Freire (2019) sobre a opressão e outras temáticas vinculadas à área da 
Educação, especialmente no contexto brasileiro.
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2 Doutorando e mestre em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Linguística e 
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Portuguesa e Literatura Brasileira, pela Universidade Cândido Mendes (UCAM), Linguagens 
e Educação a Distância, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e Formação em 
Educação a Distância, pela Universidade Paulista (UNIP). É licenciado em Letras/Português 
pela Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). Membro do Grupo de Estudos Discurso, 
Ensino e Aprendizagem de Línguas e Literaturas (GEPEALL/CNPq/UFAL) e do Grupo de 
Estudo das Narrativas Alagoanas (GENA/CNPq/UNEAL). 
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2 A opressão na pandemia

Em 2020, as sociedades se depararam com a existência de um novo 
vírus, um vírus gripal, que se manifesta de maneira mais agressiva no sistema 
respiratório, acarretando complicações e, assim, levando a óbito milhares de 
pessoas pelo mundo. O novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), como 
foi denominado pelos cientistas, teve seus primeiros registros na cidade de 
Wuhan-China, entre o final de 2019 e início de 2020. No Brasil, o primeiro 
registro de caso da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foi 
em São Paulo, no final de fevereiro. Nesse período, as escolas brasileiras 
estavam em processo de iniciação do ano letivo, em meados do mês de março 
e, devido à pandemia causada pela disseminação do coronavírus, iniciou-
se o fechamento de universidades e escolas públicas e privadas, ainda sem 
alternativas estabelecidas para a continuidade das práticas de ensino.

Diante das declarações da Organização Mundial de Saúde (OMS) a 
respeito do distanciamento social, a educação escolar brasileira, principalmente 
no que concerne às escolas particulares, começaram a dialogar e propor 
alternativas para o ensino remoto. O ensino remoto funciona como uma 
adaptação das aulas presenciais num contexto virtual, o que difere em diferentes 
aspectos do ensino à distância. Por essa razão, as duas modalidades não podem 
ser colocadas numa relação sinonímia, pois apresentam distanciamentos que 
justificam o processo de adaptação que vem ocorrendo em variados contextos 
de ensino e aprendizagem, das séries iniciais às universidades.

No entanto, o Brasil enfrenta, ao mesmo tempo, dificuldades no que 
concerne à formação de professores para o trato com as TIC, necessárias 
para as práticas de ensino remoto. Dessa maneira, é preciso tomar como 
pauta as condições dispostas aos professores que efetuam o ensino remoto, 
mais enfaticamente nas poucas escolas da rede pública que passam por esse 
processo de adaptação, visto que, em grande parte, tal ensino não é possível 
devido a inexistência de acesso à internet e aparelhos tecnológicos por parte 
dos alunos. Diante disso, o ensino remoto acaba atuando como um modelo 
que não pode ser replicado em qualquer contexto, com os diferentes sujeitos 
que compõem os processos de aprendizagem. Esse modelo, a nosso ver, vem 
propiciando práticas de opressão, uma vez que não se consegue refletir sobre o 
que é dever do professor frente a uma realidade de ausência de formação inicial 
e continuada para o uso das TIC. A esse respeito, Freire (2019), ao discutir 
sobre a Pedagogia do Oprimido, apresenta reflexões sobre a humanização e 
a militância que professores devem desenvolver na busca pela superação. A 
superação, dentro do que Freire (1997) compreende como educação para 
inserção, não significa a aquisição de conhecimento imediato acerca do que 
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o ensino remoto exige, mas, sim, a maneira com a qual o professor se impõe 
diante do que lhe é cobrado.

A superação pode ser representada pela negação do sujeito à sua 
realidade composta por questões que forçam os anseios de um modelo 
educacional opressivo e demagogo. Com isso, Freire (2019) problematiza 
a vocação atribuída aos que exercem a profissão de professor que, por 
consequência na humanidade roubada, ocasiona o que o mesmo autor chama 
de desumanização. Dando continuidade a essa temática, Freire (2019, p. 40-
41, grifos do autor) acrescenta que

A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua humanidade 
roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é 
distorção da vocação do ser mais. É distorção possível na história, mas não 
vocação histórica. Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é vocação 
histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma 
atitude cínica ou de total desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho 
livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como “seres 
para si”, não teria significação. Esta somente é possível porque a desumanização, 
mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, mas 
resultado de uma “ordem” injusta que gera a violência dos opressores e esta, o 
ser menos. 

Ao exercer a licenciatura, é preciso que se tenha construído e se venha 
construindo uma formação crítica a partir das condições de desumanização 
nas quais a educação é posta. Para além de concepções tradicionais de ensino 
e formação de professores, Freire (2019) aposta na compreensão de que o 
destino pode ser reconstruído e que a alienação não deverá ter espaço em 
ambientes educacionais, sociais, políticos, históricos e culturais, quando se 
luta, em linhas gerais, por superação. A educação precisa superação situações-
limites que são representadas pelos sistemas exploratórios e alienantes, que 
tentam obrigar e culpar professores pelo mau desempenho que os alunos 
venham a ter, bem como os culpem por não sacrificarem seus salários para a 
compra de materiais tecnológicos em tempos de ensino remoto, o que sinaliza 
sobrecarga de trabalho.

A superação-limite se encontra no exercício de se libertar de situações 
que antes causavam opressão, negando o direito de impor sua verdade, verdade 
essa que não se dá no conformismo diário do fazer pedagógico, mas nas lutas 
constantes travadas por profissionais críticos e éticos. O posicionamento do 
sujeito diante de questões problemas tem sido relevante para a sociedade 
permitir que diferentes práticas, antes despercebidas, sejam analisadas a 
partir do ponto de vista de quem é condicionado a situações de opressão. 
Assim, procura-se uma educação caracterizada como uma política pública 
que estimule a constituição de práxis docentes, que envolvem ação e reflexão. 
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Em sua práxis, o professor é crítico a ponto de problematizar e desconfiar da 
generosidade falsa de opressores (FREIRE, 2019) que negam os problemas 
educacionais, a violência e as condições desumanas às quais professores são 
submetidos quando o objetivo é enaltecer propostas pedagógicas vindas de 
cima para baixo.

Nessa perspectiva, Freire (2019, p. 42) depreende que os opressores, 
falsamente bondosos e generosos, “têm necessidade, para que a sua 
“generosidade” continue tendo oportunidade de realizar-se, da permanência 
da injustiça. A “ordem” social injusta é a fonte geradora, permanente, desta 
“generosidade” que se nutre da morte, do desalento e da miséria”. A falsidade 
generosa que Freire (2019) critica se concebe nos espaços educacionais e 
são visíveis nos discursos de que os resultados do ensino remoto se igualam 
aos do ensino presencial. A posição crítica do sujeito identifica que esse 
ensino não vem sendo eficaz no sentido de não atender ao público em geral, 
principalmente no que tange alunos de escolas públicas. Devido o baixo 
investimento em educação de qualidade, as hierarquias públicas de ensino não 
oportunizam material tecnológico para a realização de trabalhos por alunos e 
professores. Assim, a ausência de consciência crítica de docentes induz a muitos 
sacrificarem seus salários (baixos) em compras de suporte tecnológico, além 
de formação continuada e cursos livres, para auxiliar no uso de plataformas.

Nesse sentido, Freire (2019, p. 63), direcionando-se ao professor que 
enfrenta os desafios de sala de aula, alerta que “a humanização é apenas sua. A 
dos outros, dos seus contrários, se apresenta como subversão”. A humanização 
se encontra nos atos de resistência e indignação das formas de violência e 
opressão que circundam os contextos escolares, num constante caminhar 
contra formas sádicas providas pelas opressões. Ainda segundo Freire (2019, 
p. 64), “o sadismos aparecem, assim, como uma das características da 
consciência opressora, na sua visão necrófila do mundo. Por isto é que o seu 
amor é um amor às avessas – um amor à morte e não a vida”. Sob essa ótica, o 
amor à profissão não significa a aceitação à tudo o que é imposto ao professor, 
como se este atuasse numa posição passiva em suas situações de trabalho, mas 
um amor à prática docente visando a formação de alunos também críticos. 
Por isso, defende-se um ensino pensante e reflexivo que dialogue sobre as 
demais práticas sociais, incluindo as dificuldades e os desafios docentes frente 
ao ensino remoto. 

Desse modo, a realidade de ensino compartilhada no século XXI 
e, especialmente, em 2020, impõe para a sociedade um ensino bancário 
(FREIRE, 2019), mecânico e repetitivo de palavras ocas, sem nexos e sem 
compromisso. A educação acaba se tornando um ato de depositar, em que os 
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educandos são os depositários e o educador, o depositante (FREIRE, 2019). 
É necessário que se busque o contrário desse modelo de educação. Entende-
se, com base em Freire (2019), que o fazer docente é um de mediação 
pedagógica que provoca, indaga os sujeitos e atribui espaço para que estes 
possam também indagar a partir de temáticas relevantes. O momento atual 
requer que não só os docentes questionem as perspectivas educacionais da 
contemporaneidade. Outros sujeitos, como alunos e pais, devem participar 
dessas discussões, visando o apontamento de dificuldades e o estabelecimento 
de outras estratégias que possam não somente prezar pelo financeiro, mas, 
também, pelo humano, uma vez que

A educação libertadora, problematizadora, já não pode ser um ato de depositar, 
ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos 
educandos, meros pacientes, à maneira da educação “bancária”, mas um ato 
cognoscente. Como situação gnosiológica em que o objeto cognoscível, em 
lugar de ser o término do ato cognoscentes de um sujeito, é o mediatizador de 
sujeitos cognoscentes, educador, de um lado, educandos, de outro, a educação 
problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição 
educador-educando (FREIRE, 2019, p. 94)

A educação libertadora precisa que os sujeitos nela envolvidos tomem 
os conceitos de libertação e firmeza em suas reflexões e ações. Para Demo 
(2020, p. 45), “buscamos na escola, não confrontos entre correntes divergentes, 
mas algum acerto comum possível em torno de garantir a aprendizagem dos 
estudantes”. Essa garantia é atrelada aos posicionamentos e ao direito de que 
todos têm de usufruir dos gozos sociais, culturais, políticos e históricos. A esse 
respeito, Silva (2020, p. 53) afirma que

a educação, que entende que o indivíduo tem direito à cultura, à fruição dos 
patrimônios culturais, também visa a uma formação para a participação e de 
interferência nas decisões públicas sobre as políticas culturais e educacionais, 
que, por intermédio de sua articulação com os movimentos sociais exija o 
direito individual e da comunidade à cultura, à educação, ao direito de 
produzir cultura, em uma perspectiva de superação e de oposição a políticas 
neoliberais voltadas à cultura, que têm como princípios transformar a cultura 
em serviços, em mercado, que na maior parte das vezes atende a uma pequena 
parcela elitizada da população.

As políticas neoliberais são permeadas por um conceito nacionalista e, 
consequentemente, elitista. Elas se instauram na construção e na implantação 
do ensino remoto, que não estabeleceu uma equidade de condições mínimas 
para professores e alunos de escolas públicas, o que destaca que “o educador já 
não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo 
com o educando que, ao ser educado, também educa.” (FREIRE, 2019, p. 95 
e 96). Nesse contexto, o diálogo é crucial para que se reflita sobre as condições 
postas para o ensino remoto. A partir das problematizações que emergem nas 
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reflexões, é possível contestar manifestações abusivas que ficam acobertadas 
por discursos dominantes na tentativa de impor um modelo de ensino que 
não atende aos anseios de professoras e alunos. Para Freire (2019), a palavra 
verdadeira é trabalho, é práxis, é transformação do mundo. Dessa maneira, 
“dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os 
homens. Precisamente por isto, ninguém pode dizer a palavra verdadeira 
sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a 
palavra aos demais” (FREIRE, 2019, p. 109).

Ao criarem condições para lutar contra as opressões de um sistema 
educacional que persiste num ensino mecânico e alienante das massas, os 
professores conseguem dizer suas palavras verdadeiras. A construção de saberes 
compartilhados permite que hajam diálogos abertos e amplos sobre questões 
que afetam as práticas educativas. O ensino remoto vem sendo opressor de 
professores e o construtor da ampliação das desigualdades aprendizagem num 
contraponto ainda maior entre ensino público e ensino privado. O modelo 
remoto de ensino é opressor de professores, pois, num curto espaço de tempo, 
eles foram levados à assumirem funções precárias de editores de vídeos, 
técnicos de informática, mediadores de videoconferências, entre outras, sem 
que houvesse nenhum tipo de reajuste salarial ou formação adequada.

3 Alguns dos (possíveis) reais sentidos da implementação do ensino 
remoto no Brasil

Numa conjuntura que se justifica como emergencial, o Ministério 
da Educação (MEC) do Brasil aprovou o funcionamento de escolas e 
universidades por meio de um modelo remoto de ensino. A adjetivação desse 
modelo como emergencial vem da possibilidade de a adoção desse ensino 
reduza os prejuízos para o ensino e a aprendizagem em contextos escolares 
brasileiros. Entretanto, tal método de ensino não se vem se consolidando e 
traz consigo um tom elitista para a educação brasileira no que diz respeito 
ao ensino. Para a formação e atuação profissional de professores das redes 
pública e privada, as consequências são as mais graves possíveis. As variadas 
problemáticas vêm criando um colapso educacional diante das incertezas que 
circundam o momento sócio-histórico em que essa realidade é compartilhada.

A emergência das mudanças no cenário educacional causou, em 
instituições públicas de ensino, algumas problemáticas, dentre elas a ausência, 
por alunos e professores, de condições de trabalho remoto, o que engloba a 
falta de recursos e de formação para lidar com as TIC. Outro fato relevante é 
compreender quem foram os sujeitos que melhor se adaptaram a este modelo 
de ensino. E é isso que buscamos refletir e dialogar, neste momento, visto 
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que é necessário enquanto educadores pensar sobre o que o ensino remoto 
emergencial proporcionou e venha a proporcionar à educação.

As escolas privadas foram as primeiras a implementar o modelo de 
ensino remoto, num primeiro momento com objetivo de não perder alunos 
e, posteriormente, para desenvolver atividades curriculares como testes para 
possíveis mudanças transformativas nas práticas pedagógicas de professores 
no decorrer das futuras aulas. Timidamente, diante dos avanços dados pela 
esfera privada de ensino, escolas públicas começaram a caminhar em busca de 
adaptar o modelo de ensino remoto às realidades dos alunos e dos professores 
com alternativas como a entrega e devolução de atividades impressas, prática 
arriscada para docentes e discentes, bem como o compartilhamento de 
atividades por aplicativos de comunicação instantânea.

Com essas situações que norteiam diversos estados e municípios, a única 
ampliação possível está voltada ao aumento das desigualdades educacionais 
entre a elite e a classe trabalhadora, entre o aluno da esfera pública e o aluno 
da esfera privada. Numa compreensão ilusória, tem-se disseminado a ideia de 
que o modelo de ensino remoto vem como uma salvação para que os alunos 
não percam o ano letivo e que os professores possam trabalhar, tendo que se 
submeter a reduções salariais em diferentes situações. Assim, considerando o 
processo de desvalorização profissional que ocorre há muitos anos na educação 
brasileira, o que se observa é a continuidade radical do sistema opressor, o 
qual leva os oprimidos a terem a ilusão de que atuam com liderança, quando 
na verdade continuam manipulados exatamente por quem, por sua própria 
natureza, não pode fazê-lo (FREIRE, 2019).

Na concepção freireana da ilusão, que acompanha a caracterização 
do sujeito oprimido, encontram-se educadores a mercê do conformismo 
em relação ao modelo de ensino remoto, reproduzindo o egoísmo posto por 
quem oprime e espera o aceite da opressão. O conformismo vem, ainda, 
acompanhado da competição, pois tudo é posto de modo impositivo, exigindo 
que os oprimidos disputem entre si para conceber a melhor prática, por 
exemplo. Para Freire (2019, p. 169), “o seu que fazer, ação e reflexão, não pode 
dar-se sem a ação e a reflexão dos outros, se seu compromisso é o da libertação”. 
Assim, não é possível que o fazer docente aconteça desvinculado da práxis, a 
qual representa a ação humana para a libertação das situações opressoras. Não 
faz sentido que professores se apropriem de discursos militantes e promovam 
práticas de depósito de regras impostas pela opressão.

Entende-se que para “dominar, o dominador não tem outro caminho 
senão negar às massas populares a práxis verdadeira. Negar-lhes o direito de 
dizer sua palavra, de pensar certo”(FREIRE, 2019, p, 170). O ato de negar as 
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massas é visível na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
em tempos pandêmicos, cujo inúmeros estudantes de escolas públicas 
do ensino médio não têm acesso, ou pouco acesso as aulas remotas, assim 
dificultando sua aprendizagem e por conseqüência lhes prejudicando em sua 
inserção em cursos superiores.

Mesmo com as mudanças instituídas para realização das provas para 
janeiro de 2021, ainda é preocupante a situação destes estudantes, que não 
foram ouvidos efetivamente, proporcionando a negação de falar sua verdadeira 
palavra, a qual é carregada de significados que lhes são próximos de sua realidade. 
Neste contexto, é necessário refletir sobre as condições dadas e permitidas aos 
estudantes de escolas públicas e privadas em tempos pandêmicos referente ao 
processo de ensino e aprendizagem diante do ENEM e demais vestibulares 
que podem aumentar o índice de desigualdade educacional, social, cultural, 
histórico e político em cursos superiores.

Negar os posicionamentos dos alunos das escolas públicas, bem como 
tirar-lhes o direito de participar ativamente das práticas escolares é uma 
forma de opressão e alienação. Essa negação não permite espaços de diálogo 
para compreender a situação dos estudantes dos brasileiros, principalmente 
daqueles que residem em favelas, zonas rurais de difícil acesso ou, até mesmo, 
em territórios de violência. Assim, Freire (2019) ressalta a importância do ser 
crítico:

Críticos seremos, verdadeiros, se vivermos a plenitude da práxis. Isto é, se 
nossa ação involucra uma crítica reflexão que, organizando cada vez o pensar, 
nos leve a superar um conhecimento estritamente ingênuo da realidade. Este 
precisa alcançar um nível superior, com que os homens cheguem à razão da 
realidade. Mas isto exige um pensar constante, que não pode ser negado às 
massas populares, se o objetivo visado é a libertação. (FREIRE, 2019, p. 17)

O verdadeiro sujeito crítico vai ser mais bem formado quando a 
educação estimular a superação e não de opressão e alienação. A superação 
estima a constituição de um sujeito em constante desconstrução e reflexão, 
um sujeito que se move a partir das ações que são coletivas e libertadoras, uma 
vez que

O educando se reconhece conhecendo os objetos, descobrindo que é capaz 
de reconhecer, assistindo à imersão dos significados em cujo processo e se vai 
tornando também significa-dor crítico. Mas do que ser educando por causa 
de uma razão qualquer, o educando precisa torna-se educando assumindo-se 
como sujeito cognoscente e não como incidência do discurso do educador. 
Nisto é que reside, em última análise, a grande importância política do ato 
de ensinar. Entre outros ângulos, este é um que distingue uma educadora ou 
educador progressista de seu colega reacionário. (FREIRE, 1997, p. 24)  

O ato de se reconhecer como sujeito crítico é encaminhado por 
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manifestações sociais e outros diferentes movimentos coletivos, que deveria 
ser algo próprio e indissociável do sujeito, que é movido por saberes 
exteriores. Portanto, quando os professores assumem posturas dialógicas 
e problematizadoras em suas práticas pedagógicas, a educação pode se 
transformar e ser mais efetivamente transformativa.

4 Palavras finais

As reflexões que circundam este estudo tomam como base diferentes 
discursos encontrados em veículos de comunicação instantânea numa espécie 
de compartilhamento de resultados do modelo de ensino remoto entre 
professores de todo o Brasil. Essa realidade evidencia que grande parte dos 
professores brasileiros ainda não têm autonomia necessária para atuarem 
como sujeitos críticos em suas práticas, o que traz consequências prejudiciais 
que dificultam os processos de valorização profissional tão estimados pela 
classe. Dessa maneira, dentro de um cenário educacional marcado pela 
opressão, vê-se que os posicionamentos de Freire (2019, 1997) são atemporais 
e encaminham professores e pesquisadores a um sentimento de esperança, 
mesmo que raso perante os tantos desafios que por enes vezes desmotivam. 
Com suas considerações que perpassam tempos e espaços próximos e distantes, 
Freire (1997) ajuda a encerrar este capítulo quando se dirige aos professores 
dizendo que é preciso brigar para que se obtenha o mínimo de transformação.
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Capítulo 4

CUIDADO E RESPONSABILIDADE: A RELAÇÃO 
DOS ADULTOS PARA COM AS NOVAS GERAÇÕES

Jenerton Arlan Schütz1

Ivan Luís Schwengber2

1 Introdução

Este texto é uma reflexão acerca dos riscos que envolvem a infância 
e o uso dos meios digitais no entretenimento, em que os adultos 

por comodidade usam desenfreadamente tecnologias digitais para ocupar 
e entreter as crianças. Num período de isolamento social estas ferramentas 
entram como mais força por uma necessidade; sendo inclusive aderidas como 
ferramentas educativas pelas instituições de ensino. Nossa constatação é de que 
o uso de tecnologias invade, com a pandemia, espaços até agora inabitáveis 
pelas tecnologias – a escola (e alguns templos religiosos mais tradicionais). A 
pergunta que pretendemos responder aqui é: que impactos estes usos podem 
trazer na constituição da vida das crianças?

A forma que abordaremos este problema parte de uma reflexão 
filosófica, pelo fato desta lidar com a reflexão sobre hipóteses e, portanto, 
ainda não verificadas empiricamente sobre as suas reais consequências. Nessa 
direção, este texto se caracteriza como uma reflexão sobre as consequências 
dos meios artificiais e tecnológicos que tangenciam as relações pedagógicas, 
especialmente numa época de pandemia e educação a distância. Assumimos 
o movimento de buscar na tradição os elementos para se pensar a condição 
humana da infância.

Colocar na centralidade a condição humana da criança é considerar 
a criança sob o prisma de questões que permeiam o ser humano, e mais 
precisamente, neste caso, a formação de seres humanos numa condição 
especial (imaturos e em formação/desenvolvimento), de maior vulnerabilidade 
e fragilidade, onde o contato com o adulto é nuclear para a sua constituição 
enquanto humano e pertencente ao mundo humano comum. Este problema 

1 Doutorando em Educação nas Ciências (Unijuí). E-mail: jenerton.xitz@hotmail.com
2 Doutorando em Educação (UPF). E-mail: ivan.s@unochapeco.edu.br
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já fora abordado por vários pensadores da educação, e permitem compreender 
as especificidades dos problemas atuais.

Jean-Jacques Rousseau (1717-1778), por exemplo, em: Emílio, ou da 
educação (1973), o autor enfrentou o problema de uma invasão do mundo da 
criança pelos adultos e tangenciou normativamente o caminho da natureza 
como princípio normativo para o adulto. 

2 Educar e cuidar da infância

Na necessária e inevitável relação entre crianças e adultos, a 
responsabilidade da relação recai sobre o adulto, e principalmente quando 
tratamos da infância, a educação não possui um receituário ou um método 
infalível. Buscar métodos mágicos, guias definitivos ou então formas do 
“passo-a-passo” de ensinar, é como buscar a receita para fazer um bolo, 
desconsiderando o princípio ativo da vida da criança. A primeira invasão 
ocorre quando o adulto entende sua responsabilidade na relação com a 
criança enquanto um doutrinador e produtor da criança. Para Rousseau, 
principalmente tratando-se da primeira infância, a responsabilidade está 
vinculada ao cuidado, a intervenção do adulto nesta relação com a criança é 
caracterizada pelo cuidado, zelo e responsabilidade.

Há historicamente, numa relação questionável nos dias de hoje, a 
figura e o papel da mãe na relação com a primeira infância. Para Rousseau, 
o papel central da mãe neste primeiro contato, - ou qualquer pessoa que se 
ocupe com as crianças, - num cuidado que se caracteriza em não invadir e 
colonizar nocivamente a infância, sendo obrigação desta instituição primeira 
proteger a criança contra a brutalidade do mundo adulto que a criança não 
tem capacidade de reagir por si só: 

Com a preocupação pedagógica de que o adulto não deve projetar verticalmente 
sua postura no mundo da criança, Rousseau pretende evitar a intromissão 
excessiva do adulto e atribuir papel importante aos pais e à família no sentido 
de proteger a criança contra a invasão precoce e prejudicial da agressividade 
social no mundo da criança. (DALBOSCO, 2011, p. 170)

O ponto crucial da educação, e também um problema nuclear da 
filosofia da educação, refere-se ao fato de questionar o que seria esta intervenção 
dos adultos. Pela diferença dentre adulto, há naturalmente pelo contato uma 
projeção do adulto, o que este primeiro adulto precisa cuidar é quando esta 
invasão não é demasiadamente agressiva para a formação e o desenvolvimento 
sadio da criança.

O papel da mãe (da família) na primeira infância, em Rousseau, 
significa que essas são as pessoas que convivem diretamente com a criança 
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pequena, são as que cuidam e também as que primeiro a educam. Participam 
da educação e da vida dos pequenos, e precisam levar em conta que não 
podem isolar e nem abandonar a criança à própria sorte. E o problema aqui 
é carregado de nuanças, como cuidar, não abandonar a criança e não invadir 
demasiadamente? O que caracteriza este cuidado? Para Rousseau, o primeiro 
cuidado é entender as necessidades naturais da criança; para evitar muitas 
coisas maléficas produzidas artificialmente, sejam necessidades ou vontades, a 
educação natural serve como guia e cuidado.

O conceito de natureza na infância adquire duplo sentido 1) o exterior: 
de uma vida simples, de contato com a natureza e; 2) o interior: enquanto 
liberdade e criatividade da criança, sua própria natureza. Em suma, a natureza 
é tudo que não passou pela modificação através da ação humana. A criança 
precisa enfrentar as intempéries da vida, está no âmago pedagógico de 
Rousseau, educar para enfrentar a vida. Esta fortificação da criança inicia pela 
fortificação do corpo, para constituir desse modo, um espírito fortificado. O 
paradoxo refere-se ao fato de que agindo conforme a natureza, ela prova um 
sentimento de liberdade. 

A educação natural, em seu viés negativo, mantém a criança afastada 
do mundo dissimulado e egoísta dos adultos, para despertar na criança a 
humanidade, a solidariedade que lhe são possíveis. O choro como primeiro 
contato da criança é esta manifestação primeira, a linguagem (fala) é um 
processo próprio do contato, podendo já ser carregado de vícios. Parece 
fundamental compreender a educação natural numa perspectiva de sociedade 
corrompida, ela é uma reação contra o estabelecido em sua época: resgatar o 
natural é resgatar o humano no seu sentido mais sublime, mais autêntico.

Após a educação pelas coisas esta cede gradativamente lugar ao contrato 
(negociação), que surge efetivamente com a linguagem e também naquilo 
que se convenciona denominar de segunda infância. Nesta primeira infância 
a educação pela natureza mantém ela livre dos vícios da sociedade e dos 
sentimentos morais, e neste caso a proteção está uma “[...] formação saudável 
de seu corpo e o desenvolvimento da sensibilidade por meio da educação pelas 
coisas” (DALBOSCO, 2011, p. 177). 

Nesse sentido na relação com o outro, podemos dizer que a ética 
não começa com uma pergunta, mas como uma resposta à demanda do 
Outro. Isto é o que significa a heteronomia: responsabilidade para com o 
Outro. A responsabilidade é a condição da liberdade, isto é, ela é anterior 
a todo compromisso livre. A subjetividade humana se constitui na escuta e 
na resposta atenta da palavra do Outro, uma resposta ao seu apelo e à sua 
demanda. Segundo Miranda (2008, p. 149), “a educação do Outro como 
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responsabilidade é um pôr em questão a liberdade e o egoísmo do sujeito e, 
nesse sentido, é um acontecimento eminentemente ético”. E neste sentido, o 
educador, o adulto que convive com a criança precisa atender à demanda da 
criança, mais frágil, exigindo de si uma necessidade de reposta responsável.

Por parte da criança a educação pelas coisas educa seus desejos. A 
educação pelas coisas é uma educação da vontade: que deve ser deixada livre e, 
ao mesmo tempo, regulada pelo adulto. Para esta complexa relação, Rousseau 
diferencia obedecer e não contrariar:

Enquanto as crianças só encontrarem resistência nas coisas e não nas vontades, 
não se tornarão emburradas nem coléricas e conservar-se-ão em melhor saúde. 
É uma das razões porque as crianças do povo, mais livres, mais independentes, 
são geralmente menos doentias, menos delicadas, mais robustas do que as que 
pretendem educar contrariando-as sem cessar. Mas cumpre pensar sempre 
que há grande diferença entre lhes obedecer e não as contrariar. (ROUSSEAU, 
1973, p. 47-48, grifo nosso).

Obedecer aqui, é atender as necessidades das crianças, contudo, não 
as contrariar seria uma espécie de adestramento. A obediência tem a ver com 
as necessidades físico biológicas e os sentimentos de segurança e justiça. A 
formação da vontade da criança exige responsabilidade do adulto, sem 
“simplesmente projetar sua vontade no mundo da criança, mas ao mesmo 
tempo, não manter intocáveis seus desejos e caprichos” (Dalbosco, 2011, p. 
178). Dalbosco (2011) chama de fio da navalha, um dos problemas centrais da 
filosofia da educação por parte do educador: garantir a autonomia sem adestrar 
e sem deixar-se escravizar pela criança. Esta dificuldade é de responsabilidade 
do adulto, a pergunta é como fazer isto numa sociedade de informação?

3 Cuidado e responsabilidade para com as crianças: tecnologias digitais 
e redes sociais

A educação natural auxilia a fortificar a criança para que possa resolver 
seus problemas por conta própria: “O preceito da educação natural consiste 
em fazer com que a criança tire conclusões a partir de sua idade e de acordo 
com suas condições e possiblidades sensitivo-racionais” (Dalbosco, 2011, p. 
180). Assim, as crianças não são boas e nem más, mas apenas educadas e 
não educadas/má educadas. O caminho natural acompanha as necessidades 
das crianças que precisam ser supridas, mas ao mesmo tempo evita produzir 
“necessidades artificiais” que incorrem o sério risco de desenvolver hábitos 
viciantes. As necessidades artificiais são fantasias tão exploradas pelo mercado 
e pela sociedade de consumo (HORKHEIMER; ADORNO, 1998), sem 
considerar-se os graves efeitos para a saúde emocional e física. 
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Como uma criança imatura enfrenta, e qual o efeito contituitivo na 
criança, o contato com uma superexcitação dos sentidos (luz, brilho), quando 
pintam no digital não querem mais pegar o lápis e pintar em uma folha. Em 
muitos jogos, atropelamos, maltratamos, matamos, burlamos, compramos, 
competimos, será que uma criança sabe identificar estas diferenças e suas 
relações com o real? No Youtube, ou em canais com entretenimento infantil, 
cria-se um mundo de necessidades (inventadas), que somente podem ser 
compradas, adquiridas. 

Nessa direção, podemos considerar que quanto mais as crianças 
utilizarem os meios digitais para as interações superficiais, mais difícil será usá-
los para tarefas desafiantes, recomenda-se, portanto, cautela com a utilização 
de dispositivos eletrônicos.

Contudo, importa dizer que não se trata aqui de vilipendiar as 
tecnologias, contudo, é preciso refletir sobre o seu uso pedagógico. As redes 
sociais, as conversas superficiais, as recompensas imediatas, não estão a 
fazer nada de bom, as experiências diárias que possuímos em salas de aulas 
comprovam o que aqui apresentamos.

Parece-nos que os estudantes pertencem a uma geração que não necessita 
mais da mediação do tempo, que tem sensação de que o mundo começa com 
eles, que não pede nem necessita a palavra do mestre/professor. O problema 
central da discussão acerca do uso das tecnologias está em a criança/aluno 
imaginar ou se comportar como que se o computador pudesse dispensá-lo do 
esforço de aprender, da disciplina, de escrever o próprio texto, de fazer uma 
configuração do conhecimento em sua mente na busca de abarcar um possível 
significado seu.

Por isso, se as tecnologias/redes produzirem na criança e/ou no aluno a 
impressão de que todo o conhecimento está a um toque ou clique no mouse, 
dispensando-o de uma apropriação deste conhecimento em perspectiva 
própria, “vai acabar costurando chinelo para os chineses...” (provável destino 
dos que, fascinados pelas facilidades tecnológicas, deixam de se desenvolver 
de forma autônoma e criativa, restando-lhes, por isso, os postos de trabalho 
repetitivo e que dispensam criação).

É preciso que avaliemos, por um lado, o significado do amplo acesso 
às tecnologias de informação (entenda-se, tudo disponível “num toque”) 
para aqueles que já estruturaram uma linguagem própria, um campo de 
referências, enfim, uma autonomia de pensamento e de percepção do próprio 
campo profissional. Nesse caso, com certeza, as tecnologias significam uma 
possibilidade de otimização, de ganho em escala, de facilitações de toda 
ordem. E, por outro, é preciso que avaliemos o alcance desse acesso para quem 
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ainda não desenvolveu uma linguagem própria, para quem ainda não tem 
um pensamento minimamente estruturado (crianças), para quem ainda não 
aprendeu o campo teórico-conceitual de uma profissão ou de um campo de 
estudos. 

Nessa direção, pode considerar que nestas tecnologias entram, assim 
como entram na escolas, os jogos que se intitulam “didáticos” e também 
os institutos que nos brindam com meios tecnológicos para educar, que 
facilitariam, supostamente, a nossa vida, especialmente num período de 
pandemia, onde há um contato mais prolongado das criaças e pais. Em que 
crianças superagitadas precisam se ocupar e serem educadas. A questão aqui 
não é voltar à natureza e descartar estes meios que alteram nossas vivências 
e trazem muitos aspectos que otimizam a vida, mas tão somente chamar a 
atenção para qual o cuidado que precisamos ter com as crianças?

Usando normativamente o princípio da natureza, Rousseau usa quatro 
máximas para mantermos como regra de cuidado, que produzem crianças 
mais autônomas e livres:

i) Longe de ter forças supérfluas, as crianças não têm sequer as suficientes para 
tudo o que delas solicita a natureza; cumpre, portanto, deixar-lhes o emprego 
de todas as que ela lhes dá e de que não podem abusar. Primeira máxima.

ii) É preciso ajudá-las e suprir de que carecem, seja em inteligência, seja em 
força, em tudo o que diz respeito às necessidades físicas. Segunda máxima. 

iii) É preciso, no auxílio que se lhes dá, restringirmo-nos unicamente ao útil 
real, nada concedendo à fantasia ou ao desejo sem razão, pois a fantasia não as 
atormentará enquanto não a tivermos feito nascer, dado que não é da natureza. 
Terceira máxima.

iv) É preciso estudar com cuidado sua linguagem e seus sinais, a fim de que, numa 
idade em que não sabem dissimular, possamos distinguir em seus desejos o que 
vem imediatamente da natureza do que vem da opinião. Quarta máxima.

O espírito dessas regras está em conceder às crianças mais liberdade verdadeira 
e menos voluntariedade, em deixá-las com que façam mais por si mesmas e 
exijam menos dos outros. Assim, acostumando-se desde cedo, a subordinar seus 
desejos a suas forças, elas sentirão pouco a privação do que não estiver em seu 
poder. (Rousseau, 1973, pp. 49-50, grifo nosso).

Segundo Savater (2012, p. 90), 
A criança não sabe que ignora, isto é, não sente falta dos conhecimentos 
que não tem. [...] é o educador quem dá importância à ignorância do aluno, 
porque valoriza os conhecimentos que lhe faltam. É o professor, que já sabe, 
quem acredita firmemente que o que ele está ensinando merece o esforço que 
custa para aprendê-lo.

Nesse sentido, podemos considerar que há sempre alguém que está à 
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frente do outro em relação a um determinado conhecimento/saber, e esse é 
um fato que não se pode negar, uma vez que é próprio da educação escolar que 
um polo tenha mais conhecimentos para ensinar e que o outro esteja disposto 
a aprender, simplesmente, por ainda não ter este saber.

Na mesma direção, é possível afirmar que adentramos esse mundo 
como já sendo humanos, mas somente a partir das aprendizagens com as 
gerações que nos antecedem no tempo e no espaço nos tornamos totalmente 
humanos. Em outras palavras, “é preciso nascer humano, mas só chegamos 
a sê-lo plenamente quando os outros nos contagiam com sua humanidade 
deliberadamente e com nossa cumplicidade” (SAVATER, 2012, p. 4). Nós 
não seríamos o que somos sem o contágio dos outros, mas custa-nos ser com 
os outros. 

Do mesmo modo, para o autor, “[...] o que é próprio do homem não 
é tanto o mero aprender, mas o aprender com outros homens, o ser ensinado 
por eles [...]” (SAVATER, 2012, p. 31), portanto, o humano se torna humano 
através da aprendizagem do mundo humano. A pergunta é como este outro se 
constitui na relação pelas novas tecnologias de informação?

Não obstante, para Savater (2012, p. 166-167),
É preciso dizer pedagogicamente aos que vêm que esperamos tudo deles, 
mas que não podemos ficar esperando por eles. Que lhes transmitimos o 
que acreditamos ser melhor do que fomos, mas que sabemos que lhes será 
insuficiente, como também foi insuficiente para nós. Que transformem tudo, 
começando por si mesmos, mas mantendo a consciência – por fidelidade 
ao humano, sua raiz única e verdadeira, esse feixe de tentáculos que, sob as 
aparências, procura os outros e se agarra a eles – do que é e como é (do que foi 
e como foi) o que vão transformar. [...]. O sentido da educação é conservar e 
transmitir o amor intelectual ao humano.

Ou ainda, como lembra Hannah Arendt (2013, p. 247) a educação é 
[...] o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para 
assumirmos a responsabilidade por ele e salvá-lo da ruína que seria inevitável 
não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, também, 
onde decidimos se amamos as nossas crianças, o bastante para não expulsá-las 
de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos [...].

Portanto, a educação é o espaço no qual o diálogo com a pluralidade 
de vozes, que constituiu o mundo e as linguagens que herdamos do passado, 
permite a cada um ser sujeito do presente. Por isso a educação ultrapassa 
qualquer finalidade pragmática, uma vez que o seu conteúdo tem a ver com 
os objetos da cultura e com o legado simbólico potencialmente comum. É 
por isso que a docência se constitui na relação com o cuidado do mundo e 
das crianças.
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4 Considerações finais 

Abordamos, neste texto, a necessidade que a criança tem do cuidado, 
da proteção e do amparo do adulto para com o desenvolvimento e a formação 
integral. A posição do adulto frente à infância precisa ter como princípio a 
apresentação e responsabilidade do mundo aos recém-chegados.

Em termos gerais, trata-se de assumir a responsabilidade pelos sentidos 
que produzimos no mundo, numa busca anterior, nas gerações passadas, 
com o objetivo de legar o mundo às gerações futuras. Nessa perspectiva, os 
adultos são os representantes do mundo, são responsáveis pelo mundo e pelas 
novas gerações, e essa responsabilidade é uma atitude que preserva, conserva, 
admira e cuida as coisas do mundo comum. É tarefa dos mais velhos proteger, 
conservar e amar o mundo, mostrando as coisas valiosas para as crianças, como 
se dissessem aos novos: “isso é o nosso mundo, sintam-se em casa”. Quem não 
o fizer, segundo Arendt (2013), não deveria ter crianças, e deveria ser proibido 
de tomar parte em sua educação.

Compreendemos que a educação é o traço que conduz a criança de 
um ponto a outro, isto é, os novos na direção do mundo e o mundo na 
direção dos novos. O ato de educar deve permitir sempre essa aproximação, 
no sentido da responsabilidade que as pessoas passam a assumir pelo mundo e 
conquistar a sua condição mundana. Não basta estar no mundo, é necessário, 
também, que se receba uma herança dos mais velhos.

Do mesmo modo, abandonar as crianças no seu “mundo” ou então 
achar que são autônomas o suficiente é equívoco, pois, como vimos, os adultos 
devem se responsabilizar por elas e, no futuro, serão as crianças de hoje que 
ficarão na posição frontal ao mundo. Por mais que as crianças tenham que 
aprender a ser autônomas, elas não podem ser lançadas à própria sorte e, de 
maneira alguma, constituir um mundo próprio.

A educação, como projeto coletivo, é necessária, pois introduz os 
novos naquilo que é comum a todos nós. Por isso não educamos as novas 
gerações apenas para que satisfaçam as suas necessidades e anseios, mas para 
que no futuro possam usufruir, cuidar, recriar e aperfeiçoar o mundo humano. 
Para tal, primeiramente, e sem ainda assumir a responsabilidade pelo mundo, 
precisam conhecer as suas histórias, linguagens, conflitos, feitos, obras etc. 

Em se tratando de um ensaio a hipótese que visava problematizar a 
colonização das tecnologias digitais nos meios educacionais formais. Estas 
tecnologias ainda tinham sido inseridas com cuidado na educação escolar. 
O que significa que de certa forma as (os) professoras (es) dos pequenos não 
abriam mão do contato humano, da ludicidade e da convivência responsável. 
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Havia por algum motivo alguma resistência salutar contra os “pacotes 
didáticos” oferecidos por empresas, e de certa forma ainda havia o espaço para 
a criatividade. 

A chegada da necessidade da educação remota abre um portal a 
utilização destas ferramentas didáticas. Ferramentas onde a capacidade de 
imaginação se altera, onde as cores são mais vivas, onde prevalece a agilidade, 
o resultado e “competências”, a questão é se não está demasiadamente 
artificializada, e não produzimos uma necessidade que pode ser porta de 
entradas para comportamentos viciados, como a ansiedade, a pressa de ver 
tudo terminado...

Nossa hipótese foi a de que manter-se próximo às necessidades das 
crianças, à condição natural, pode servir de guia para educadores e pais, 
uma vez que é possível perceber o que uma criança precisa, o que lhe faz 
falta. O caminho natural como normatividade do cuidado que o adulto tem 
em relação a criança. É a transmissão da qual fala Arendt, mediada pelas 
responsabilidades, que tem no cuidado um compromisso amoroso com 
humanidade. Uma humanidade muito frágil para sofrer a pressão de enfrentar 
o assédio de youtubers, baby influencers.

A luz no final do túnel tem a ver com a necessidade de os professores 
fazerem educação remota, há um “olhar pedagógico”, um profissional da 
educação que começa a enfrentar junto com a criança o mundo virtual. O 
risco está em o adulto deixar-se seduzir pela facilidade de distrair as crianças, 
reproduzindo (simplesmente) os comportamentos viciados das redes socias, o 
comportamento do exame, como adverte Han (2013).
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Capítulo 5

EXPERIÊNCIAS DE ENSINO DE HISTÓRIA EM 
TEMPOS DE PANDEMIA: TRÊS PERSPECTIVAS 

VOLUNTÁRIAS

Carlos Eduardo Piassini1

Sandi Mumbach2

João Vitor Sausen3

1 Introdução

O Colégio Politécnico é uma Unidade de Educação Básica, Técnica 
e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

prevista no Estatuto Geral da instituição, e vinculada à Coordenadoria de 
Educação Básica, Técnica e Tecnológica (CEBTT). Tem por finalidade 
promover e ministrar a Educação Básica, a Formação Inicial e Continuada, 
a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a Educação Profissional 
Tecnológica.

Foi fundado através do Decreto Lei Federal n. 3.864 – A, de 24 de 
janeiro de 1961, com a denominação de Escola Agrotécnica de Santa Maria. 
Em 25 de janeiro de 1968, com o Decreto Lei n. 62.178, foi transferido para 
a UFSM com a designação de Colégio Agrícola de Santa Maria. Em função da 
diversificação e da ampliação dos cursos, em 22 de fevereiro de 2006, passou 
a ser denominado de Colégio Politécnico da UFSM (Resolução n. 01/06).

A história do Colégio foi sendo construída no âmbito da formação de 
profissionais para o setor primário da economia. Nos últimos anos, diversificou 

1 Licenciado, Mestre e Doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), membro do Grupo de Pesquisa CNPq “História Platina: Sociedade, Poder e 
Instituições”, pesquisador de temas relacionados a Imigração Alemã no Rio Grande do Sul; 
E-mail: cepiassini@yahoo.com.br

2  Licenciada, Mestre e Doutoranda em História pela UFSM, membro do Grupo de Pesquisa 
CNPq “História Platina: Sociedade, Poder e Instituições”, pesquisadora de temas como Memória, 
Identidade, Patrimônio Cultural e Missões Jesuítico-Guarani; E-mail: sandimumbach@gmail.
com

3 Licenciado e Mestrando da UFSM, membro do Grupo de Pesquisa CNPq “História Platina: 
Sociedade, Poder e Instituições”, pesquisador de temas relacionados a nacionalização e a 
Imigração Alemã no Rio Grande do Sul; E-mail: sausenjoaovitor@gmail.com
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seu campo de atuação, oferecendo alternativas variadas de Educação Profissional 
no intuito de formar profissionais para atender às expectativas da comunidade 
e às necessidades do mundo do trabalho em constante transformação. Na 
atualidade, o Colégio oferece cursos nos seguintes Eixos Tecnológicos: Gestão 
e Negócios; Recursos Naturais; Produção Alimentícia; Ambiente e Saúde; 
Infraestrutura; Informação e Comunicação; além de Produção Cultural e 
Design. A instituição, portanto, procura promover a educação básica, técnica 
e tecnológica, visando a construção do conhecimento e o desenvolvimento da 
sociedade de modo inovador e sustentável.

O Colégio Politécnico conta com os seguintes cursos: 
1. PROEJA: Agente de Desenvolvimento Cooperativista; Assistente 

Administrativo.
2. Cursos Técnicos: Técnico em Cuidados de Idosos; Técnico em 

Enfermagem; Técnico em Farmácia; Técnico em Meio Ambiente; Técnico em 
Administração; Técnico em Contabilidade; Técnico em Secretariado; Técnico 
em Informática; Técnico em Geoprocessamento; Técnico Agrícola; Técnico 
em Agricultura de Precisão; Técnico em Agropecuária; Técnico em Zootecnia; 
Técnico em Alimentos; Técnico em Paisagismo.

3. Graduação: Geoprocessamento; Gestão de Cooperativas; Gestão 
Ambiental; Sistemas Para Internet.

4. Pós-Graduação: Mestrado em Agricultura de Precisão; Especialização 
em Geomática.

5. Ensino Médio.
O Ensino Médio do Colégio Politécnico vem se destacando há anos 

como um dos melhores da região Sul do Brasil. Em 2019, obteve o primeiro 
lugar do ENEM entre as escolas do Rio Grande do Sul, assim como em 
2017, 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012. A grande maioria dos estudantes que 
realizam sua formação no Colégio Politécnico ingressam no Ensino Superior. 
O objetivo da Instituição, porém, não é apenas esse, mas também o de oferecer 
uma formação multidisciplinar que prepare o aluno para os desafios da vida. 

Para tanto, conta com um projeto pedagógico diferenciado, professores 
altamente qualificados e infraestrutura adequada, com laboratórios bem 
equipados, biblioteca e salas de informática. Além disso, ela procura consolidar 
e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, garantir 
a preparação básica para o trabalho e a cidadania, aprimorar o aluno como 
pessoa humana, desenvolver a compreensão dos fundamentos científicos e 
tecnológicos dos processos produtivos e habilitar para a continuidade dos 
estudos.
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A admissão de alunos para ingresso na primeira série do Ensino Médio, 
no Colégio Politécnico da UFSM, é feita através de Prova de Seleção, conforme 
disposição regimental regulada por Edital. Metade das vagas é destinada 
aos cotistas.4 Neste sentido, o bom desempenho da Instituição atrai muitos 
estudantes e torna concorrida a seleção de admissão, conforme se observa no 
quadro abaixo:

Quadro 1: Dados gerais dos processos seletivos do Ensino Médio do Colégio 
Politécnico/UFSM, 2005-2019

Ano de Ingresso Nº de Vagas Nº Inscritos Candidato/Vaga 
(AC)*

2005 70 361 5,3

2006 70 346 4,9

2007 30 426 14,2

2008 35 371 10,6

2009 35 444 12,7

2010 35 533 15,2

2011 35 590 16,9

2012 35 715 20,4

2013 35 665 19

2014 35 713 20,3

2015 35 712 20,3

2016 35 502 14,3

2017 35 928** 37,59

2018 35 908** 37,82

2019 35 701** 25,71

Fonte: COPERVES/UFSM e PROGRAD/UFSM.

*AC: Ampla Concorrência
**Total de inscritos, somando vagas para cotistas e para ampla 

4 As modalidades para cotistas são as seguintes:
 L1 - Ensino Fundamental em Escola Pública - Baixa Renda
 L2 - Ensino Fundamental em Escola Pública - Baixa Renda - PPI
 L5 - Ensino Fundamental em Escola Pública - Independente Renda
 L6 - Ensino Fundamental em Escola Pública - Independente Renda - PPI
 L9 - Deficiência - E.F. Escola Pública - Baixa Renda
 L10 - Deficiência - E.F. Escola Pública - Baixa Renda - PPI
 L13 - Deficiência - E.F. Escola Pública - Independente Renda
 L14 - Deficiência - E.F. Escola Pública - Independente Renda - PPI



66
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

concorrência
Todavia, assim como no restante do mundo, as atividades de ensino 

desenvolvidas no Colégio Politécnico sofreram impactos com a pandemia do 
novo Corona Vírus. De forma que, no presente texto procuramos apresentar 
os relatos de três professores voluntários do Ensino Médio do Colégio 
Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria sobre suas experiências 
docentes durante o distanciamento social resultante da pandemia de Covid-19, 
entre os meses de março e agosto de 2020. Respectivamente, serão relatadas 
as vivências do Prof. Ddo. Carlos Eduardo Piassini, do Prof. Mdo. João Vitor 
Sausen, e da Profa. Dda. Sandi Mumbach.

2 Experiências docentes em tempos de pandemia

As experiências relatadas neste texto tiveram lugar na disciplina de 
História, área do conhecimento preocupada com as ações humanas ao longo 
do tempo (BLOCH, 2002). O ensino de História, segundo Bittencourt 
(2008), foi utilizado durante muito tempo como instrumento para legitimar 
a formação e consolidação dos Estados-nacionais e do espírito patriótico. 
Atualmente, porém, apresenta outra perspectiva:

Um dos objetivos centrais do ensino de História, na atualidade, relaciona-se à 
sua contribuição na construção de identidades. A identidade nacional, nessa 
perspectiva, é uma das identidades a ser construída pela História escolar, mas, 
por outro lado, enfrenta ainda o desafio de ser entendida em suas relações com 
o local e o mundial. A constituição de identidades associa-se à formação da 
cidadania, problema essencial da atualidade, ao se levar em conta as finalidades 
educacionais mais amplas e o papel da escola em particular. A contribuição da 
História tem-se dado na formação da cidadania, associada, explicitamente à do 
cidadão político (BITTENCOURT, 2008, p.121).

O ensino de História, articulado com o de outras disciplinas, procura 
oferecer aos estudantes o desenvolvimento de competências que os permitam 
refletir sobre si mesmos e a participar de modo ativo e crítico no mundo 
social, cultural e do trabalho. Para tanto, existe a busca de um equilíbrio entre 
a preparação para o vestibular, para o trabalho e a formação cidadã. Assim, 
contribui para a formação no Ensino Médio, na medida em que prepara os 
alunos para dar continuidade aos estudos e escolher caminhos profissionais 
que respondam às suas possibilidades e habilidades (BRASIL, 2006). Desta 
forma:

As aulas de História devem proporcionar ao sujeito o estímulo a reflexão 
de natureza histórica, através do exercício, nos limites da produção do 
conhecimento escolar, das teorias e metodologias próprias dessa área. Isso 
exige a incorporação de uma reflexão de natureza pedagógica sobre a relação 
que se estabelece com o saber e com os sujeitos sociais. A escola ainda pode 
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ser o espaço da possibilidade de praticar novas maneiras e fazer a história. 
(MEINERZ, 2010, p.209).

Como se percebe, formar cidadãos e sujeitos autônomos é um grande 
desafio. Diante do desenvolvimento e avanço de inúmeras tecnologias, esse 
desafio ganha novos contornos. Segundo Bittencourt (2008, p. 110), frente 
ao “(...) mundo tecnológico vivido intensamente pelas atuais gerações, existe 
um compromisso pedagógico que não se pode ignorar”. O uso das novas 
tecnologias exige cuidados e reflexão dos docentes, que devem estar cientes de 
suas possibilidades, problemas e limitações:

Portanto, os métodos, no processo de renovação curricular, devem-se ater a 
essa série de problemas trazidos do mundo tecnológico, com o entendimento 
de que tais tecnologias não são “inimigas”, mas também não são produtos que 
possam ser utilizados sem uma crítica profunda do que transmitem, das formas 
individualistas de comunicação e de lazer que estabelecem, do fortalecimento 
do ideário de uma submissão irrestrita a domínio da máquina como 
instrumento educativo que promovem. O uso de computadores, programas 
televisivos, filmes, jogos de videogame corresponde a uma realidade da vida 
moderna com a qual crianças e jovens têm total identificação, e tais suportes 
merecem atenção redobrada e métodos rigorosos que formulem práticas de uso 
não alienado (BITTENCOURT, 2008, p. 109).

 Neste sentido, as novas tecnologias vinham progressivamente sendo 
incorporadas à realidade de professores e estudantes. Esse processo, porém, 
conheceu uma inesperada aceleração frente as consequências da Pandemia 
de Covid-19 que impôs severas restrições ao contato social por conta da 
inexistência de medicamentos e vacinas capazes de evitar seu contágio. Cada 
escola, professor e aluno se depararam com questões singulares a sua realidade. 
Ainda assim, o meio mais utilizado para manter o contato entre as diferentes 
partes envolvidas no processo de ensino e aprendizagem foi o Ensino Remoto, 
uma alternativa rápida e efetiva. Segundo Moraes et. al. (2020, p. 4), o Ensino 
Remoto:

(...) é um formato de escolarização mediado por tecnologia, mantidas as 
condições de distanciamento professor e aluno. Esse formato de ensino se 
viabiliza pelo uso de plataformas educacionais ou destinadas para outros 
fins, abertas para o compartilhamento de conteúdos escolares. Embora esteja 
diretamente relacionado ao uso de tecnologia digital, ensinar remotamente não 
é sinônimo de ensinar a distância, considerando esta última uma modalidade 
que tem uma concepção teórico-metodológica própria e é desenvolvida em 
um ambiente virtual de aprendizagem, com material didático-pedagógico 
específico e apoio de tutores.

Este formato foi adotado em diversas instituições, nas quais era 
possível implementá-lo. No caso do Ensino Médio do Colégio Politécnico 
da Universidade Federal de Santa Maria, em que a suspensão de atividades 
letivas presenciais ocorreu a partir do dia 17 de março de 2020, cada professor 
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decidiu individualmente como agir durante os primeiros meses da pandemia. 
Com o passar do tempo, foram tomadas decisões em conjunto. A seguir, 
apresenta-se os relatos sobre as experiências frente as mudanças resultantes da 
pandemia de Covid-19 dos professores voluntários atuantes na disciplina de 
História, no primeiro, segundo e terceiro anos do Colégio Politécnico.

2.1 Primeiro ano do Ensino Médio – Carlos Eduardo Piassini

Antes da suspensão das atividades presenciais, houve algumas semanas 
de aula em que os estudantes do primeiro ano puderam sentir e conhecer 
a dinâmica do Colégio Politécnico. No começo de março, entretanto, a 
transmissão do novo Corona vírus ganhou impulso e a Universidade Federal 
de Santa Maria definiu a suspensão das atividades presenciais. A comunidade 
escolar ficou então preocupada e confusa frente à aquele improvável cenário. 
Coube a cada professor, naquele momento, definir como daria prosseguimento, 
ou não, às aulas. 

Em relação à disciplina de História, o Prof. Carlos Eduardo Piassini 
optou por adotar o Ensino Remoto para o primeiro ano do Ensino Médio. 
Inicialmente, foi necessário encontrar um modo de entrar em contato com 
todos os alunos para informar aquela decisão e verificar as condições de 
cada um de acompanhar as aulas. Resolveu-se criar um grupo na rede social 
Facebook e outro no aplicativo de mensagens Whatsapp. Assim, toda a turma 
foi contatada e concordaram em aderir ao Ensino Remoto. Criou-se, então, 
uma dinâmica semanal: gravação de vídeo-aulas e realização de atividade 
avaliativa.

Ganhou forma o desafio de fazer uso de novos instrumentos: o giz deu 
lugar ao microfone, os slides exigiram maior elaboração e as atividades ficaram 
em formato digital. Para a gravação das vídeo-aulas, adotou-se o programa 
Flash Back Recorder, de modo a captar a tela do computador. Elaborou-se 
material com mapas, fotos, pequenos vídeos e textos, distribuídos em slides e 
acompanhados da voz do professor, para dar sentido a tudo aquilo. Por conta 
do tamanho dos arquivos, o material passou a ser armazenado na plataforma 
Google Drive e o link de acesso disponibilizado através dos grupos da turma. 
A experiência coletiva de sala de aula, compartilhada simultaneamente por 
todos os presentes, deu espaço ao planejamento individual. Ao professor 
coube a tarefa de gravar os vídeos sozinho, postados semanalmente no horário 
que seria reservado aos encontros presenciais, enquanto aos estudantes coube 
definir o melhor dia, lugar e horário para acessar o material disponibilizado. 

Para certificar-se de que os alunos estavam acompanhando e 
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compreendendo os conteúdos, cada vídeo-aula contava com uma atividade 
avaliativa, algumas delas eram interações nos grupos da turma em que os 
alunos deveriam tecer comentários a respeito do que havia sido estudado. 
Assim, percebeu-se que dos 39 discentes, cerca de 7 estavam com dificuldades. 
Entrou-se em contato com cada um deles e os prazos de entrega das atividades 
foram estendidos. Com o passar das semanas, mais alunos começaram a 
atrasar o feedback em forma de atividades. Aquele era o sintoma do cansaço 
do prolongamento do isolamento social, sem perspectiva de encerramento. 
Porém, com a ampliação de prazos, pouco a pouco todos foram encaminhando 
suas atividades. O Ensino Remoto, portanto, exigiu novas dinâmicas e maior 
compreensão por parte do professor quanto ao ritmo e possibilidades de cada 
aluno.

A constante tarefa de corrigir os trabalhos semanais se mostrou 
desgastante, sobretudo pelo fato dessa atividade migrar em sua totalidade 
para o meio digital. A correção de impressos oferece maior agilidade para o 
professor: os apontamentos, marcações e comentários são feitos de imediato, 
assim como o acesso ao conjunto de trabalhos e o retorno para os alunos. Em sua 
forma digital, exige mais processos, e, desse modo, demora mais tempo: fazer 
o download de cada arquivo enviado, abrir cada um dos arquivos, encontrar as 
ferramentas adequadas dos softwares para realizar a correção, completar tabelas 
com as notas, enviar a correção para os alunos individualmente, etc. Tudo 
isso é facilitado em plataformas como o Moodle, porém, não houve tempo 
hábil antes do encerramento das atividades presenciais para o cadastramento 
do professor no sistema, uma vez que ele atua como docente voluntário, 
obrigando-o a seguir outros caminhos.

Desta forma, a experiência solitária das vídeo-aulas incentivou o 
professor e os estudantes a migrarem para aulas no formato de encontros lives, 
ou seja, em ambiente virtual com comunicação sincrônica entre professor 
e alunos, permitindo a interação entre os participantes. Foi definido um 
encontro semanal, no horário anteriormente dedicado às aulas presenciais. 
Inicialmente, a sensação do encontro pareceu semelhante àquela da sala de aula. 
A percepção das reações dos estudantes, bem como sua participação durante 
a fala do professor imprimiram um ritmo diferente do modelo de vídeo-
aulas. A experiência, outra vez, ganhou dimensão mais coletiva. Entretanto, 
poucos alunos ativaram suas câmeras. Além disso, do total de integrantes da 
turma do primeiro ano, cerca de 40% deles não estiveram presentes nestes 
encontros. Assim, as transmissões foram gravadas para posteriormente ficarem 
disponíveis aos que não puderam estar presentes.
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Imagem 1 – Aula em ambiente virtual com a turma do primeiro ano do Ensino Médio

Fonte: Imagem captada pelo Prof. Carlos Eduardo Piassini

Dentre as atividades avaliativas, os estudantes receberam a proposta de 
construírem pequenas vídeo-aulas ou podcasts sobre alguns povos da antiguidade 
(Fenícios, Persas, Hebreus, Chineses e Indianos), de modo a trocarem de lugar 
com o professor. Todos participaram e desenvolveram materiais de apreciável 
qualidade, dentro das possibilidades de cada um. O professor, apesar de se 
colocar como avaliador dos trabalhos, pôde sentir um pouco como é estar do 
outro lado. Essa troca de papéis enriqueceu grandemente o desenvolvimento 
das aulas, uma vez que os desafios do professor e dos alunos em relação ao 
Ensino Remoto ficaram mais perceptíveis para ambos os lados.

A percepção dos alunos sobre o Ensino Remoto foi de encontro com a 
personalidade e a realidade de cada um. O principal desafio para alguns deles 
esteve na dificuldade de manter uma rotina de estudos no ambiente doméstico. 
Enquanto para uns o problema esteve no conforto oferecido pelo lar, que 
dificultou a disciplina de seguir horários, para outros as restrições do lar e do 
acesso a meios tecnológicos tornou quase impraticável o ato de estudar. Os 
alunos, em sua maioria, concordaram que o ensino presencial é muito mais 
adequado para o processo de ensino e aprendizagem, mas entendem que o 
atual momento exige respostas excepcionais, como o Ensino Remoto. 

Desta forma, o desafio das aulas não presenciais pode ser resumido 
em uma frase recorrente entre os alunos: “Está sendo um verdadeiro desafio 
estudar em casa!”. Os principais obstáculos são a falta de motivação atrelada 
a procrastinação e dificuldade de estabelecer e cumprir horários. Os alunos 
relataram viver uma situação de autodidatismo, em que precisam buscar 
o conhecimento sozinhos e cobrar de si mesmos a realização de tarefas e o 
acompanhamento das aulas, o que não encontravam no modo presencial. 
Ficou evidente que a organização pessoal não foi fator suficiente para eles 
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acompanharem as aulas. Ainda que grande parte dos alunos disponham de 
recursos e instrumentos tecnológicos necessários ao Ensino Remoto, muitas 
vezes lhes faltou motivação. O ensino, portanto, exige condições mínimas 
para que possa acontecer. 

Assim sendo, os desafios decorrentes das inesperadas e repentinas 
mudanças impostas pela pandemia do novo Corona vírus, modificaram 
substancialmente a rotina do professor e dos alunos. O Ensino Remoto, apesar 
de seus limites, possibilitou que os estudantes não perdessem totalmente o 
contato com a escola, os professores e o processo de aprendizagem. A aceleração 
do uso das tecnologias no ambiente escolar e do ensino a distância foi evidente, 
mas, ao mesmo tempo, professores e alunos passaram a ter um olhar diferente 
em relação ao ensino presencial, que passa a ser mais valorizado, ao menos 
para o Ensino Médio.

2.2 Segundo ano do Ensino Médio – João Vitor Sausen

Com relação às atividades de ensino realizadas junto ao segundo ano do 
Ensino Médio, a partir do docente voluntário João Vitor Sausen, a suspensão 
do ensino presencial obrigou a uma reformulação no planejamento prévio. 
A adoção do modelo de ensino remoto foi feita nos primeiros dias do novo 
horizonte de suspensão, de forma que, a partir de um contato prévio com os 
discentes, foi construída uma nova metodologia de ensino.

Naquele ponto, as atividades estavam direcionadas a aulas expositivas 
presenciais, assim como os educandos estavam realizando a produção de 
resumos e de apresentações orais em uma atividade avaliativa sobre povos 
originários da América. Estas exposições, por sua vez, teriam início na semana 
subsequente à data em que foi publicada a notícia acerca da suspensão das 
atividades presenciais na Universidade Federal de Santa Maria.

Desta forma, a partir de um planejamento emergencial realizado tendo 
em vista a alteração de rumos no formato de ensino, já na forma remota, foi 
alterada a maneira de exposição dos materiais produzidos pelos discentes para 
um formato totalmente digital. Os resumo foram mantidos, mas em formato 
.doc, e as exposições deveriam ser feitas na forma de um vídeo, cujos prazos 
finais foram alterados. O resultado final desta primeira etapa de reformulações, 
para a qual foi efetuado um hiato de duas semanas (tendo em vista a adaptação 
discente à nova realidade), foi positivo. Com especial atenção à efetividade do 
modelo de vídeos adotados, além da produção dos resumos, a totalidade dos 
participantes se mostraram participativos a esta alternativa.

Após a finalização desta etapa, tiveram início encontros remotos a 
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partir da rede social Skype, cujos horários e datas adotadas foram construídos 
em conjunto com a turma. Neste sentido, o dia da semana escolhido para 
os encontros foi a sexta-feira, da mesma forma como antes do contexto de 
suspensão de atividades, e os horários passavam por um revezamento: 10 
horas da manhã ou 14 horas da tarde, para facilitar a participação do maior 
número possível de discentes, assim como perceber, com o tempo, o período 
mais viável para um planejamento fixo5.

Estes encontros remotos eram acompanhados de materiais didáticos 
construídos a partir do website https://www.canva.com/, de forma a serem 
elaborados como apresentações acompanhadas por imagens e sugestões 
adicionais aos discentes. Os tais materiais foram utilizados durante os 
encontros presenciais para criar uma espécie de adaptação das aulas expositivas 
para o modelo remoto, assim como eram disponibilizados após o final de cada 
encontro.

A plataforma adotada para disponibilização de materiais, diálogos com 
a turma, assim como a realização de atividades avaliativas ou variadas, foi 
o Google Classroom6 (Google Sala de Aula). Esta ferramenta foi adotada por 
permitir a criação, em modo virtual, de um espaço destinado à comunicação, 
avaliação e controle dinâmico das atividades realizadas, em uma simulação de 
um espaço de sala de aula7. Além disso, sua integração com o Google Drive, 
permite o armazenamento e disponibilização de arquivos variados, assim 
como a comunicação conta com o uso do correio eletrônico Gmail. Com 
relação a comunicações breves e rápidas, a ferramenta adotada foi a rede social 
Whatsapp, em um grupo com a participação de todos os discentes, pois esta 
permitia uma dinâmica diferente e mais eficiente e informal do que o Google 
Classroom. 

Desta maneira, as atividades tiveram prosseguimento em um 
modo remoto, onde a cada semana eram realizados encontros virtuais, 

5 Quando a adoção da modalidade de ensino remoto foi generalizada e os discentes passaram a 
ter mais atividades durante suas semanas, os encontros virtuais da disciplina de História foram 
uniformizados para ocorrerem todas as sextas-feiras, das 8:20 até as 9:40.

6  Disponível em: https://classroom.google.com/.
7 Esta ferramenta conta com quatro sessões interativas para o professor: “Mural” – Espaço 

majoritariamente destinado à comunicação geral com a turma. Neste há a possibilidade de 
postar conteúdos, materiais gerais e informativos sobre atividades, assim como ele conta com 
integração com a agenda; “Atividades” – Local para a construção e dinâmica de atividades 
disponibilizadas para o grupo discente; “Pessoas” – Sessão em que há uma apresentação de todos 
os discentes cadastrados na plataforma e serve para a interação com cada um destes, em um 
modelo que utiliza os correios eletrônicos informados; e “Notas” – Espaço onde são apresentados 
os discentes com os seus respectivos resultados nas atividades avaliativas realizadas. É um local 
para o acompanhamento dos desempenhos, na observação de dificuldades e facilidades no 
processo de aprendizado. 



  73
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

disponibilizados os materiais didáticos criados e sazonalmente eram realizadas 
atividades avaliativas. Estas foram construídas a partir do Formulário Google, 
também integrado ao Google Classroom, ou com apresentações orais a partir 
dos encontros via Skype. 

Mesmo com a padronização dos encontros e da nova metodologia 
adotada, o sistema se mostrou imperfeito. A participação da completude 
dos estudantes se demonstrou impossível e para tanto foi adotado um 
complemento: a partir de então todos os encontros virtuais passaram a ser 
gravados, com auxílio da própria ferramenta do Skype, e ficavam disponíveis 
para a turma. Deste modo, seja para auxiliar aqueles que não puderam 
comparecer aos encontros, ou para as revisões dos mesmos, foi uma forma 
adicional encontrada para auxiliar a turma. 

Para além disso, é perceptível que mesmo com as diversas possibilidades 
tecnológicas, ainda há pouca adaptação ao modelo de ensino remoto. É, 
certamente, um grande desafio a manutenção desta modalidade, assim como a 
busca por resultados a partir da mesma. Apesar das diversas formas de interação 
ou avaliação, perceber os resultados didáticos, em sua completude, parece ser 
algo palpável somente em um contexto onde os encontros presenciais terão 
sido retomados. 

2.3 Terceiro ano do Ensino Médio – Sandi Mumbach

A turma do terceiro ano do Ensino Médio conta com trinta e seis 
estudantes. A readaptação do ensino em decorrência das necessidades impostas 
pela pandemia tem gerado diversos desafios. Trabalhar com terceiro ano, 
nesse contexto, nos exigiu entender a realidade e as necessidades de alunos 
que estão concluindo o Ensino Médio e, ao mesmo tempo, preparando-se 
para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, bem como 
vestibulares de diversas instituições. 

O contexto exigiu a imediata adaptação do ensino para a utilização 
dos instrumentos tecnológicos disponíveis, para que as atividades escolares 
pudessem ter continuidade. De imediato ponderamos a respeito de nossa 
própria formação docente, que não ofereceu os subsídios para administrar o 
ensino através destes instrumentos. 

Além disso, foi necessário acolher e entender a realidade dos educandos, 
compreendendo que os contextos do espaço familiar podem ser diversos, bem 
como entender as limitações sociais e econômicas que podem implicar sobre 
as condições de acesso dos educandos aos instrumentos necessários ao ensino 
remoto. Nesse sentido e, de maneira geral, podemos afirmar que a turma do 
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terceiro ano8 é bastante proativa, engajada, conta com recursos necessários 
para a realização de atividades remotas9.

Desta forma, ao estabelecermos diálogo com os alunos acordamos 
que a disponibilização semanal ou quinzenal de vídeo-aulas10 com o retorno 
de uma atividade sobre este material seria a melhor maneira de alcançarmos 
a aprendizagem11. A escolha da disponibilização de vídeo-aulas consegue 
abarcar de maneira plena o conteúdo e fornecer os elementos básicos para a 
construção do conhecimento. As vídeo-aulas permitem a utilização de textos, 
imagens, fotografias e mapas, elementos extremamente importantes para 
auxiliar o processo de aprendizagem do conhecimento histórico. 

No princípio, algumas dificuldades demarcaram o trabalho. 
Primeiramente, a incerteza que todos possuíam quanto ao andamento do ano 
letivo, que impedia a efetivação de planejamentos. Mas, aos poucos a rotina 
foi adaptada e construída com base no diálogo, que exigiu a compreensão da 
realidade dos alunos e que teve consonância com as práticas que os educadores 
das demais disciplinas passaram também a desenvolver. A observação da 
organização das demais disciplinas foi necessária e a partir dela entendemos 
que as atividades deveriam ser por vezes semanais e em outras quinzenais, 
pois a entrega de tarefas, exigidas por todos os educadores, acabava por vezes 
sobrecarregando os estudantes. Além disso, os estudantes manifestavam 
muitas incertezas e temeridades quanto à data de realização do Enem, cuja 
oficialização de adiamento trouxe alento. Percebe-se que a preparação para a 
o exame é o grande motivador da intensa dedicação demonstrada pela turma.

Acreditamos que a disponibilização de vídeo-aulas vem permitindo 
que os estudantes consigam organizar a sua rotina de estudos em acordo com 
a rotina cotidiana de suas famílias, podendo escolher o melhor horário para 
os estudos. Ao mesmo tempo em que a disponibilização das vídeo-aulas e 
a solicitação da entrega das atividades, por terem periodicidade semanal ou 
quinzenal, exigem que o estudante organize seu tempo, dedicando à disciplina 
de história o engajamento semelhante ao que dedicaria ao ensino presencial. 

Os resultados têm sido extremamente positivos, sendo perceptível 

8 Trata-se de alunos que já possuem uma convivência desde o primeiro e segundo ano de Ensino 
Médio, tendo demonstrado a presença de jovens lideranças, grupos de afinidade e um produtivo 
diálogo e manifestação de seus interesses. 

9 Acesso a instrumentos tecnológicos como celulares, computadores, e disponibilidade de rede de 
internet. 

10 As vídeo-aulas tem duração de 30 a 50 minutos e sempre são acompanhadas de atividade 
avaliativa. 

11 Além da disponibilização de vídeo-aulas, redes sociais (correio eletrônico, Whatsapp, entre outras) 
têm sido utilizadas para o diálogo com os estudantes e principalmente para sanar dúvidas.
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o interesse e empenho dos estudantes na realização das tarefas. A avaliação 
das atividades desenvolvidas tem demonstrado que as vídeo-aulas têm sido 
eficientes no processo de aprendizagem do Ensino de História. Problemas com 
a entrega das atividades avaliativas tem sido percebidos com relação à apenas a 
três alunos, fato que nos exige também a reavaliação do planejamento, e maior 
atenção a estes estudantes.

Sobretudo, apesar das incertezas que o contexto impõe, a estruturação 
de um planejamento, com uma rotina de estudos e realização de atividades, 
permite aos estudantes manter um engajamento e um vínculo com a rotina 
e o cotidiano escolar. Essa rotina é extremamente importante para que haja 
uma continuidade na construção do conhecimento e para que os estudantes 
se sintam assistidos.

Apesar do contexto ser excepcional e ter exigido a todos os setores 
da sociedade que se adaptem a ele, no contexto da educação os desafios são 
inúmeros, pela diversa realidades dos estudantes. Essa nova experiência tem 
demonstrado a necessidade em repensar o preparo dos educadores para o 
ensino à distância, seja em qualquer contexto em que é utilizado, é necessário 
que a formação de professores abarque essa modalidade. Pois como aborda 
Bittencourt (2008), “as tecnologias não são “inimigas”, mas também não são 
produtos que possam ser utilizados sem uma crítica profunda”. Para dominar 
as tecnologias, e conseguir estabelecer uma crítica relevante sobre elas, é 
necessário repensar a formação de professores. Por ora são as ferramentas 
que estão permitindo a continuidade da aprendizagem, nesse ano letivo 
extremamente desafiador.

3 Considerações finais

O contexto pandêmico, assim como a alteração do modo de realização 
das atividades de ensino para uma forma remota, obrigou a uma adoção 
generalizada de tecnologias para o exercício docente. Tecnologias estas que 
em muitos casos já eram utilizadas de forma esporádica, ou em outros, eram 
totalmente desconhecidas. 

No caso das disciplinas de História do primeiro, segundo e terceiro 
anos do Ensino Médio do Colégio Politécnico da Universidade Federal de 
Santa Maria, sob responsabilidade, respectivamente, dos docentes Carlos 
Eduardo Piassini, João Vitor Sausen e Sandi Mumbach, o novo contexto 
impôs desafios e diferentes respostas. Coube aos docentes a adaptação às 
realidades dos discentes dos quais eram responsáveis e a adoção dos formatos 
julgados como os mais adequados para o prosseguimento das atividades de 
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ensino no formato remoto. 
As soluções foram definidas para uma problemática de caráter 

temporário, mas que será ampliada para todo o período em que o risco 
sanitário trouxer limitações para a forma de ensino que é adotada. Neste 
sentido, parece constante ao esforço a contínua auto avaliação, e, caso julgada 
como necessária, a reformulação dos formatos para o modelo mais adequada 
à situação pandêmica. Importa, no contexto, diminuir ao máximo os riscos 
sanitários, mas também manter, na medida do possível, um reduzido impacto 
ao aprendizado dos discentes. Este é um contexto de constantes aprendizados a 
partir da condição empírica, aprendizados estes que devem ser compartilhados 
para o auxílio mútuo nos tempos pandêmicos.

Como já citado, a forma de ingresso dos estudantes do Ensino Médio 
do Colégio Politécnico ocorre por meio de uma prova de seleção. Desta forma, 
eles são oriundos de diferentes escolas e municípios, sobretudo da cidade 
Santa Maria. As origens socioeconômicas também são plurais, existindo 
representantes das diferentes classes sociais, resultado da política de cotas. E, 
estes acabam conhecendo uns aos outros devido a experiência compartilhada 
enquanto alunos do Colégio Politécnico. O momento de pandemia impediu 
o aprofundamento dessas relações.

Isolados, cada um em sua casa, apesar de partilharem o mesmo contexto 
de distanciamento social, os alunos ficaram afastados da rotina própria do dia-
a-dia presencial. A escola não está resumida ao contato com o conhecimento. 
É bem mais do que isso. Os alunos ficaram isolados da vida social escolar, 
das práticas em laboratórios, das viagens de estudos, das atividades em turno 
inverso, da gincana anual, dos grupos de estudo, dos projetos de pesquisa e 
extensão, do convívio com colegas e professores e da circulação pelos espaços 
da UFSM. Realidade de tantas outras instituições de ensino pelo Brasil.
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Capítulo 6

QUATRO ANOS DE ACOSSAMENTO ÀS 
PESQUISAS SOBRE GÊNERO, ORIENTAÇÃO 

SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO E 
SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA AS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS

 Rodrigo Toledo1

1 Introdução 

O presente texto apresenta um recorte da tese intitulada Homofobia 
e heterossexismo na escola: um estudo sobre significações de professores 

gays que atuam na educação básica, desenvolvida no programa de pós-graduação 
em Educação: Psicologia da Educação da PUC-SP, em 2018. O estudo teve 
como objetivo analisar as significações de professores gays ante aos discursos 
de ódio, violência e heteronormatividade (re)produzidos na/pela escola. 

Nesse trabalho, problematizei o acossamento que os estudiosos e 
militantes das temáticas de Direitos Humanos, mais especificamente no que 
diz respeito a gênero, orientação sexual e identidade de gênero têm sofrido 
por serem pesquisadores desses temas, o que por sua vez, vêm dificultando, 
cada vez mais, no último quadriênio, a criação e implementação de políticas 
de combate à violência e desigualdade de gênero, tema central deste capítulo.

Na intenção de discutir a relevância do tema, vale lembrar que, em 
novembro de 2006, em Yogyakarta, Indonésia, foi realizada uma conferência 
organizada por uma coalizão de organismos internacionais interessados em 
Direitos Humanos, valendo destacar que uma delegação brasileira participou 
ativamente desse evento. Na conferência foi aprovada uma carta com 29 
princípios internacionais, no que se refere à orientação sexual e identidade de 

1 Psicólogo Escolar, Doutor Educação: Psicologia da Educação e Mestre em Educação. Professor 
Adjunto Doutor na Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS e Professor Titular na 
Universidade Paulista – UNIP. É pesquisador nos grupos “Dimensão Subjetiva da Desigualdade 
Social e suas diversas expressões” e “GECOMP - Escola, Comunidade e Políticas Públicas”. 
Especializou-se nas temáticas de enfrentamento das desigualdades escolares e no atendimento da 
população LGBT em contextos educativos. E-mail: toledordg@gmail.com 
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gênero, denominados Princípios de Yogyakarta (2007).
 De modo geral, a carta de Princípios de Yogyakarta pressupõe que 

todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Sendo 
assim todos os direitos humanos são universais, interdependentes, indivisíveis 
e inter-relacionados. Com base nessa ideia, políticas que ressaltem e/ou 
discutam as questões de gênero, orientação sexual e a identidade gênero são 
essenciais para a garantia da dignidade e humanidade de cada pessoa. 

O princípio 16 de Yogyakarta destaca o tema Direito à Educação 
e afirma que toda pessoa tem o direito à educação, sem discriminação por 
motivo de sua orientação sexual e identidade de gênero. 

Para isso, a carta de Princípios sugere dez medidas que os Estados 
devem organizar. Dentre elas é relevante destacar que as políticas públicas de 
educação devem assegurar o acesso e permanência na escola de alunas e alunos, 
professoras e professores e funcionárias e funcionários LGBTT’s, não sendo 
conivente com práticas discriminatórias e excludentes. Essas políticas devem 
assegurar que a educação seja direcionada ao desenvolvimento do respeito 
aos direitos humanos e do respeito aos pais e membros da família de cada 
criança, identidade cultural, língua e valores, num espírito de entendimento, 
paz, tolerância e igualdade, levando em consideração e respeitando as diversas 
orientações sexuais e identidades de gênero. 

Para que isso aconteça, a carta de Princípios de Yogyakarta indica que 
é preciso garantir que os métodos educacionais, currículos e recursos sirvam 
para melhorar a compreensão e o respeito pelas diversas orientações sexuais e 
identidades de gênero.

E por fim, assegurar que leis e políticas públicas deem proteção adequada 
a alunas e alunos, funcionárias e funcionários e professoras e professores de 
diferentes orientações sexuais e identidades de gênero, garantindo que não 
sejam marginalizados/as ou segregados/as. É importante destacar que os 
princípios destacados no documento, do qual o Brasil é signatário, não tem 
sido amplamente cumpridos, como afirma Toledo (2018).

Outro dado que merece atenção é o crescimento no índice de crimes 
de violência de gênero, motivados por homofobia, no Brasil. O Grupo Gay da 
Bahia (GGB) responsável pela publicação do Relatório Anual de Assassinato 
de Homossexuais no Brasil (LGBT) relativo a ano de 2019 documentou 329 
mortes e assassinatos de gays, travestis e lésbicas no Brasil. Em 2018 foram 
registrados 420 casos, o que representa uma queda de 22% em 2019. O ano 
recorde foi 2017, com 445 mortes.

O relatório ainda ressalta que a cada 26 horas uma pessoa LGBT 
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é assassinada ou se suicida vítima da LGBTfobia, o que confirma o Brasil 
como campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. A partir do 
levantamento realizado pelo GGB podemos afirmar que a discussão de gênero, 
orientação sexual e identidade de gênero na escola é urgente e necessária, pois 
26,3% dos suicídios registrados, foram praticados por jovem com menos de 
20 anos e em sua maioria estudantes. Além disso, dentre as 329 mortes, 7,3% 
eram professores e 5,1% eram de estudantes. 

Esses dados permitem inferir que o conservadorismo crescente no 
último quadriênio – vem chancelando práticas violentas geram impedimentos 
do reconhecimento do direito à vida – mas também do direito à educação – de 
pessoas LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais).

No levantamento realizado pelo Centro Latino-Americano de 
Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM), ligado à Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), foi constatada a elevação das estatísticas de violência 
direcionada às alunas e alunos LGBTT’s (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais) no Brasil.

O relatório da pesquisa mostrou que nossa história e cultura estão 
assentadas em uma linguagem machista, sexista, misógina e homofóbica que 
vitima os sujeitos sexuais marginalizados, uma vez que estes têm suas imagens 
desvalorizadas, e que enseja um clima favorável a violências de todo tipo, 
inclusive na escola. 

Diante deste cenário de crescente violação de direitos à dignidade 
humana, convém problematizar, ainda, a normatização das identidades e 
práticas sexuais. Esse processo é o que, supostamente, garantiria a sobrevivência 
da espécie humana e a própria manutenção de certos valores socioculturais. 

Comumente, quando nos referimos a esse tipo de violência, utilizamos 
o termo homofobia, usualmente empregado como referência a um conjunto de 
emoções negativas em relação a homossexuais. Porém, como afirma Junqueira 
(2015), ao se relacionar a homofobia apenas a um conjunto de atitudes 
individuais implica se desconsideram as distintas formulações da matriz 
heterossexual e, ao imporem a heterossexualidade como obrigatória, também 
controlam o gênero. Assim, parece mais adequado entender a homofobia 
como um fenômeno social relacionado a preconceitos, discriminação e 
violência voltados contra quaisquer sujeitos, expressões e estilos de vida que 
indiquem transgressões ou dissintonia em relação às normas de gênero, à 
heteronormatividade, à matriz heterossexual. 

O autor ainda destaca que os dispositivos normatizadores atuam 
capilarmente em processos heteronormatizadores de vigilância, controle, 
classificação, correção, ajustamento e marginalização, com os quais todos 
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se confrontam. Coloca-se, assim, a urgência de discutir as temáticas de 
gênero, orientação sexual e identidade de gênero no contexto escolar, pois a 
perpetuação dos mecanismos de controle associado ao silenciamento dessas 
temáticas, corrobora o crescente avanço das mais variadas formas de violência.

2 A identidades sexuais não-normativas e o processo de marginalização 

É possível perceber a violação de direitos, ou ainda, a marginalização 
de identidades sexuais não-normativas, principalmente nos discursos (re)
produzidos pela/na escola, como se pode observar pelo depoimento a seguir:

Temos um problema em minha escola: um garoto afeminado demais, com 
muitos trejeitos. Ele é ótimo dançarino! Ele apanha sempre dos colegas, e 
todos os professores riem dele. Está com 6 anos. Eu já lhe disse: “Tu és gay 
mesmo, tudo bem, eu respeito, mas para de desmunhecar, pois está atraindo 
a ira dos outros sobre ti”. Já mandei chamar a mãe dele. [...] Que fiz com os 
outros? Nada! Fazer o quê? (PRADO; JUNQUEIRA, 2011, p. 51)

A hierarquização e determinadas formas de constituição das identidades 
sexuais, massacra e cerceia a pluralidade das identidades e práticas sexuais. 
Essa tônica, violenta, por sinal, se explicita em discursos como: “Vira homem, 
moleque!”. Nesta frase comumente pronunciada, juntamente ao insulto 
humilhante, à culpabilização do sujeito e sua condenação por ser “diferente”, 
subjaz a ideia de um único modelo de masculinidade possível. (Prado e 
Junqueira, 2011, p. 55).

Os estudos de Louro (2000), indicam que a heterossexualidade foi 
institucionalizada como compulsória, de um modo que condiciona as pessoas 
a uma única forma de viver a sexualidade.

A autora também destaca que os/as historiadores/as e cientistas 
sociais têm dado pouca atenção a esse processo de institucionalização da 
heterossexualidade compulsória, no qual se incluem os profissionais e 
pesquisadores da educação e da psicologia da educação. 

Sobre a heterossexualidade compulsória, Louro afirma ela “é concebida 
como natural e também como universal e normal. Aparentemente supõe-se 
que todos os sujeitos tenham uma inclinação inata para eleger como objeto 
de seu desejo, como parceiro de seus afetos e de seus jogos sexuais alguém do 
sexo oposto”. (LOURO, 2000, p. 10)

A heteronormatividade é a ordem sexual do presente, pois está fundada 
no modelo heterossexual, familiar e reprodutivo, como afirma Miskolci 
(2013). Ela se impõe por meio de violências simbólicas e físicas dirigidas 
principalmente a quem rompe normas de gênero.

Em nossos dias, como afirma o autor, a sociedade até permite, 
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minimamente, que as pessoas se relacionem com pessoas do mesmo sexo, mas 
estão autorizadas somente alguns extratos sociais privilegiados e nesse contexto, 
não é possível dizer que se nega a homossexualidade, mas a sociedade ainda 
exige o cumprimento das expectativas com relações ao gênero a um estilo de 
vida que mantém a heterossexualidade como um modelo inquestionável para 
todas e todos.  

A tônica do discurso machista, sexista, misógino e homofóbico – 
como afirmam Torres (2013) e Toledo (2018) – é moldado de acordo com 
as hierarquizações sociais, inclusive étnico-raciais, de classe econômica, de 
gênero, etc. Destaca-se que a heteronormatividade preocupa-se em normatizar 
também as práticas sociais, não se contentando com o controle das práticas 
sexuais marginalizadas.

Essa explicação deixa evidente porque a entrada das temáticas de 
gênero, orientação sexual e identidade de gênero na escola têm enfrentado 
grande resistência.

Mas de que escola estamos falando? Ramires, ao discutir o tema 
homofobia na escola afirma que: 

A escola é bem mais do que o reflexo ou instrumento de reprodução social: 
ela é um lugar de coação social, ou para usar o termo clássico de Bourdieu, de 
violência simbólica. É a instituição em que sob a chancela do conhecimento 
científico e universal, práticas e ideologias são assimiladas como naturais, 
quando na realidade são representações sociais das classes dominantes. 
(RAMIRES, 2011, p. 135).

Para pensar sobre as ideologias que regem a organização escolar, 
Louro (2000) apoia-se em Johnson (1996) para apresentar a ideia de closet, 
conceito que tenta explicar os subterfúgios e estratégias que vários sujeitos 
procuram para viverem sexualidades não-hegemônicas, no contexto social e 
principalmente no contexto escolar. Para a autora a escola que, supostamente, 
deveria ser um local para o construção e transmissão do conhecimento é, no 
tocante à sexualidade, um local de reprodução e ocultamento. 

Sobre o silenciamento das discussões que envolvem as sexualidades 
não-hegemônicas, Louro (2000) destaca que a “escola é, sem dúvida, um dos 
espaços mais difíceis para que alguém “assuma” sua condição de homossexual 
ou bissexual. Com a suposição de que só pode haver um tipo de desejo sexual 
e que esse tipo – inato a todos – deve ter como alvo um indivíduo do sexo 
oposto”. (p. 20). 

E completa, ao afirmar que “a escola nega e ignora a homossexualidade 
e, desta forma, oferece muito poucas oportunidades para que adolescentes 
ou adultos assumam, sem culpa ou vergonha, seus desejos. O lugar do 
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conhecimento, mantém-se, com relação à sexualidade, como o lugar do 
desconhecimento e da ignorância”. (LOURO, 2000, p. 20-21)

Por isso é importante analisar os assuntos que persistem em ser 
silenciados, sobretudo na escola, que é a instituição social que se responsabiliza 
pela transmissão do conhecimento acumulado pelo homem ao longo dos 
tempos e pela educação das novas gerações. 

Para discutir gênero na escola, convém refletir sobre esse conceito. 
Scott (1995) defende que gênero é termo que se refere a um princípio de 
organização e hierarquização do mundo ao nosso redor, que toma por base as 
diferenças percebidas entre os sexos. 

Scott (1995) contribui para que possamos compreender a discussão 
sobre gênero e destaca que não diz respeito apenas aos corpos humanos e suas 
respectivas genitálias, mas a tudo que se relaciona com esses corpos (os objetos, 
as atividades, os lugares, as cores, as roupas e adereços, os comportamentos, 
o gestual).

Para a autora, os comportamentos de indivíduos de sexos diferentes 
não são biologicamente determinados, mas socialmente construídos através 
da relação entre o indivíduo e a cultura, no processo de socialização. 

Louro (2014) afirma que é constante nas análises e na compreensão 
das sociedades um pensamento dicotômico e polarizado sobre os gêneros. 
Para a autora, usualmente se concebe homem e mulher como polos opostos 
que se relacionam dentro de uma lógica invariável de dominação-submissão, 
de modo que seria indispensável implodir essa lógica para então garantir a 
transformação do cenário de discriminação e violência que vivemos na escola. 

Ao superarmos o pensamento dicotômico que envolve as discussões 
sobre gênero, é importante compreender o que tomamos como referencial 
teórico, neste trabalho, quando nos debruçamos sobre o tema orientação 
sexual na escola. Para isso, tomamos a carta de Princípios de Yogyakarta e 
destacamos que “compreendemos orientação sexual como uma referência à 
capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva 
ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais 
de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas”. 
(YOGYAKARTA, 2006, p. 07)

Recorremos, novamente, ao Princípios de Yogyakarta para definir o 
entendimento sobre identidade de gênero com a experiência “profundamente 
sentida interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não 
corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal 
do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou 
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função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões 
de gênero”. (YOGYAKARTA, 2006, p. 07) 

Então, podemos entender sexualidade como uma das dimensões que 
envolvem a constituição da vida humana, de modo que negar essa discussão 
na escola é impedir que crianças e adolescentes possam dialogar sobre esses 
temas e ter maiores condições de viver sua sexualidade de uma forma saudável 
e prazerosa, compreender e conviver com diferentes identidades, inclusive 
para prevenir e erradicar a violência de gênero.

Porém, esses temas foram suprimidos do Plano Nacional de Educação 
de 2014 (PNE). Os esforços na construção de relações sociais menos desiguais 
em termos de gênero e sexualidade sofreram um retrocesso no Brasil, pois foi 
retirada do texto original do PNE, qualquer menção às questões de gênero e 
orientação sexual. A questão que se coloca é se isso é justo, ético, educativo e 
socialmente responsável, dado que se trata de um documento oficial de grande 
envergadura, que define metas para a educação do país até 2024.

Acompanhamos, progressivamente, um grande número de municípios, 
como Campinas/SP, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Guarulhos/SP, Santo André/
SP, Vitória/ES entre outros, suprimirem do seu Plano Municipal de Educação 
(PME) todos os itens que envolviam ou mencionavam os termos gênero, 
orientação sexual e identidade de gênero.

Aos que assistiram as discussões sobre o documento, é perceptível que 
a supressão desses temas é efeito da pressão de setores conservadores que, 
incomodados com práticas plurais que contradizem seus valores morais, têm 
dificultado, no âmbito da educação, o desenvolvimento de políticas em nome 
dos direitos das mulheres e dos direitos da população LGBTT.

Vanessa Leite (2013), coordenadora de formação do Centro Latino-
Americano de Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM), afirma que retirar 
esses temas dos Planos de Educação, nos diferentes níveis, além de desrespeitar 
os direitos de crianças e adolescentes – com o falso discurso de protegê-
los, quando na verdade só estão protegendo a manutenção de hierarquias, 
desigualdades e violências – também desrespeita os direitos de professoras 
e professores e outros profissionais da Educação, ao impedi-los de terem 
formação e suporte na sua atuação como educadores sobre questões que 
aparecem no cotidiano escolar. 

Recorremos à Kosik (2002) para nos auxiliar a compreender esse 
cenário contraditório, quando afirma que:

Toda interpretação já é sempre uma avaliação do texto, seja inconsciente 
e portanto infundada, seja consciente e findada: a omissão (que varia 
historicamente) de determinadas partes ou frases do texto como pouco 
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importantes ou pouco significativas, ou até mesmo a incompreensão de 
algumas passagens (em relação a época, a cultura, à atmosfera cultural) e, 
portanto a sua neutralização já constituem implicitamente uma avaliação, por 
distinguirem no texto o que é significativo e o que é menos significativo, o 
que é atual e o que é ultrapassado, o que é importante e o que é secundário. 
(KOSIK, 2002, p. 159)

Apesar dos significativos avanços – afirmam Vianna e Diniz (2008) – 
desde a proposição da orientação sexual como conteúdo escolar nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, a abertura conceitual à promoção da diversidade 
sexual parece não ter sido efetivada para além da desigualdade de gênero, no 
que compete aos direitos sexuais. 

As autoras reforçam que ainda é preterida a consideração das orientações 
sexuais não-heterossexuais e da diversidade de gênero avessas à linearidade da 
determinação do sexo biológico, sobre as apresentações sociais do feminino 
ou do masculino.

É interessante perceber a contradição que tem rondado a construção 
de políticas igualitárias, pois a extinta Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação (Secad), publicou, 
em 2007 um caderno temático, denominado Gênero e Diversidade Sexual na 
Escola: reconhecer diferenças e superar preconceitos, e uma das justificativas para 
essa publicação era que:

[no Brasil] as pesquisas que enfocam com profundidade o impacto da 
discriminação de gênero e por orientação sexual na educação, embora não 
sejam numerosas, têm alcançado um alto grau de qualidade e respeitabilidade 
internacional e fornecem diagnósticos que apontam a escola brasileira como 
um importante espaço de reprodução de modelos particularmente autoritários, 
preconceituosos e discriminatórios em relação a mulheres e homossexuais, 
entre outros grupos. (HENRIQUES; BRANDT, 2007, p. 26)

Passados quase 13 anos, em 2020, vivemos um cenário de perdas 
nos Planos de Educação que alimenta uma crise na construção das políticas 
educacionais que se proponham a discutir as questões de gênero, orientação 
secual e identidade de gênero.

 Parafraseando Nogueira (2004), quando a política está em crise, 
as sociedades são despojadas de uma parte daquilo que dá sentido ao viver 
coletivo. Com a crise, perdem-se as referências e a linguagem comum que 
ajudam as pessoas a resolver seus conflitos e a ver esclarecidos os motivos 
que levam a permanecer juntas (ou a se suportar reciprocamente). Em boa 
medida, é o que acontece hoje, sobretudo nas grandes cidades. É como se 
vivêssemos a esmo, sob pressão, desconfiados uns dos outros, num contexto 
de medos, atritos e fraturas.

Quando pensamos no cotidiano escolar, não podemos deixar de notar 
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que o preconceito atinge toda a comunidade escolar e seus atores. Torres 
(2013) alerta que enquanto o preconceito não for reconhecido como um 
sistema que regula as relações educacionais de toda a comunidade escolar, 
ficaremos procurando a homofobia nas pessoas. Para o autor, nas ações – no 
contexto escolar - contra todas as formas de discriminação, é preciso repetir 
que as diferenças de identidade de gênero e orientação sexual são direitos a ser 
reconhecidos. 

Convém expor alguns dados da pesquisa intitulada Diversidade Sexual 
e Homofobia no Brasil de iniciativa da Fundação Perseu Abramo em parceria 
com a fundação alemã Rosa Luxemburgo Stiftung. O levantamento e análise 
dos dados foram coordenados pelos pesquisadores Gustavo Venturi e Vilma 
Bokany, sintetizada no livro de mesmo nome, publicado em 2011. 

 A presente pesquisa teve como objetivo central investigar o preconceito 
e discriminação direcionados à população LGBTT, com vistas à subsidiar a 
discussão em torno de políticas públicas e a implementação de ações que 
possam contribuir para a diminuição das violações de direitos dessa parcela 
da população. 

Alguns dos resultados apontados pela pesquisa Diversidade Sexual e 
Homofobia no Brasil, indicam que no campo da educação são ainda muitos os 
problemas (humilhação, evasão escolar, ausência de apoio, entre outros) que a 
homofobia causa a estudantes LGBTT em todo o país. 

Venturi (2011) no relatório final da pesquisa relata que o trabalho traduz 
em números e projeta nacionalmente o que já se sabia por outros estudos de 
menor envergadura: “por trás da imagem de liberalidade que o senso comum 
atribui ao povo brasileiro, particularmente em questões comportamentais e 
de sexualidade, há graus de intolerância com a diversidade sexual bastante 
elevados – coerentes, na verdade, com o destaque internacionalmente do 
Brasil em crimes homofóbicos” (p. 187).

Nos dados brutos da pesquisa podemos destacar que 27% dos 
participantes indicaram que viveram algum tipo de ato discriminatório, por 
sua orientação sexual ou identidade de gênero, direcionada por colegas da 
escola e outros 7% atos de discriminação realizados por suas professoras e 
professores. 

Ramires (2011), analisa os dados e indica a naturalização das 
experiências de discriminação vividas na escola: 

Os dados [da pesquisa Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil] mostram 
que, da maneira como está estruturada e no cotidiano de suas práticas 
pedagógicas e de socialização, a escola é realmente um ambiente em que há 
discriminação pelo descumprimento das normas de gênero e da sexualidade. 
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Normas estas ainda bastante arraigadas em concepções naturalizantes, ou 
melhor, biologizantes, isto é, que supõem uma posição binária e complementar 
entre machos e fêmeas e, portanto, do masculino e do feminino baseado em 
sua constituição fisiológico-corporal e/ou genética. (RAMIRES, 2011, p. 138)

Para o nosso alívio, a pesquisa aponta que os respondentes que 
indicaram maior escolaridade são, com efeito, os que demostram possuir 
menor discurso que revelasse o preconceito e como consequência, praticavam 
menos atos discriminatórios contra LGBTT’s. 

Desse modo, fica evidente que a escola é um espaço privilegiado para 
o combate à homofobia e ao tratamento diferenciado e desigual, baseado nas 
hierarquias de gênero e de orientação sexual, visando a supressão de práticas 
de opressão e exclusão social.  

3 Conclusão

O cenário exposto permite colocar a seguinte questão: como podemos 
construir uma educação para todas e todos se as políticas escolares, e como 
consequência, as práticas escolares cotidianas, ainda não ampliaram sua 
compreensão sobre quem são todas e todos na escola?

No campo dos temas que envolvem gênero e sexualidade, observa-se 
um projeto de perseguição, desmonte e extinção de direitos que se iniciou com 
a retirada dos temas de gênero e sexualidade do Plano Nacional bem como dos 
planos estaduais e municipais de educação, pela extinção da SECADI, pelas 
campanhas eleitorais do pleito de 2018 e culminou na nomeação de Damares 
Alves para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que 
vem comandando uma agenda pautada por costumes conservadores e com 
forte apelo midiático para desmoralizar e desqualificar os movimentos sociais 
e as forças progressistas.

Tratar a discussão sobre gênero, orientação sexual e identidade de 
gênero como pauta da educação significa dar um passo importante para 
combater a violência cultivada e estimulada pelos conservadores na construção 
das políticas educacionais e ainda reduzir as desigualdades e a violência que 
marcam as práticas sociais, sobretudo na escola.

Ante o exposto, inferimos que as tentativas de marginalizar as discussões 
sobre gênero, orientação sexual e identidade de gênero, em seus diversos 
níveis, pode ser explicada pelos discursos normatizadores e hegemônicos 
sobre gênero e sexualidade humana, que indica a manutenção de uma suposta 
heteronormatividade sexual que encontra eco não apenas na escola, mas 
também - e essa deve ser um grande preocupação -, entre os pesquisadores 
e os atores que atuam na escola e os que elaboram as políticas educacionais.
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Concluímos, então, lembrando uma declaração do cineasta Jorge 
Furtado ao portal Brasil 247, no qual afirmou que: “os sinais de intolerância 
crescem, tornam-se mais frequentes e mais violentos. É de se esperar que a 
ignorância, de mal informados covardes que andam em bando, logo produzam 
vítimas. Silenciar é ser cúmplice deste fascismo crescente!”.
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1 Introdução 

O presente trabalho apresenta reflexões teóricas acerca da evolução 
e da construção da educação ao longo do tempo levando em 

consideração o meio em qual ela é inserida, tal como a sociedade que possui 
um contato direto com a mesma e contribui diretamente com o processo de 
evolução pedagógico educativo. De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1934, o acesso à educação é um direito de todos, sendo 
assim os órgãos públicos são responsáveis por proporcionar uma educação 
de qualidade a toda a população. No entanto iremos ressaltar no presente 
trabalho que nem sempre o acesso a educação foi efetivamente um direito de 
todos, afinal ao longo da história notamos elementos que comprovam que a 
educação foi excludente com relação a determinados grupos sociais.

Levando em consideração o contexto educacional no Brasil, 
iremos destacar como se deu a interação/acesso à educação pelos seguintes 
contingentes sociais: mulheres e negros. A escolha por esses dois grupos se deu 

1 Licenciada e Bacharel em história pela Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ. 
Especialista em Didática e Trabalho Docente pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. Especialista em Psicopedagogia e Educação Especial 
pela Faculdade Educamais - UNIMAIS. E-mail: italandia6@gmail.com

2 Graduanda em Letras (Português e Inglês) pela Universidade Federal de Lavras. E-mail: 
fernandaleticia592@gmail.com

3 Graduando em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal de Lavras. E-mail: marcos.
olliveira98@gmail.com

4 Graduanda em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal de Lavras; Membra do Grupo 
de Pesquisa: Textualidades em Produções Textuais Multissemióticas e Formação de Professores 
de Língua Portuguesa – TEXTUALIZA (UFLA/CNPq). E-mail: taisaragi@gmail.com



92
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

pelo fato que no decorrer da história da sociedade estes foram marginalizados 
e excluídos socialmente em diversas situações, além do mais, ao analisar os 
atuais acontecimentos e movimentos sociais constatamos que os grupos 
supracitados ainda são marginalizados e discriminados em muitas situações 
sociais. Desse modo, reforçamos que tais grupos possuem o direito ao acesso 
à educação inibido.

Nesse ínterim, o presente capítulo tem como objetivo central elencar o 
processo evolutivo da educação e como se deu o processo de inserção do negro 
e da mulher no campo educacional, com o objetivo de realizar uma reflexão 
crítica com relação a exclusão sofrida por esses públicos ao longo de décadas e 
séculos. Para tanto, será realizado uma pesquisa de caráter bibliográfico a fim 
de que seja possível realizar um levantamento de dados. Em conjunto, iremos 
abordar a questão do letramento crítico como ferramenta para a formação 
crítica da sociedade. 

2 História da educação 

A história da educação brasileira teve seu processo de desenvolvimento 
juntamente com o avanço capitalista e todo o ideal de modernidade que 
tomava conta do território nacional nas primeiras décadas do século XX. Mais 
precisamente, foi entre as décadas de 1930 a 1960 que ocorreram grandes 
mudanças estruturais no sistema educacional público brasileiro. A transição 
de um país agrário para um país industrial-urbano se tornou um projeto 
político ambicioso e almejado pela sociedade progressista daquele período.

Durante o primeiro mandato do governo populista de Getúlio Vargas, 
foi criado o Ministério da Educação, e junto com ele ocorreu a primeira 
reforma na educação. Essa reforma consistiu em ouvir os profissionais da 
educação, seriam os educadores a dizer ao Estado “o sentido pedagógico 
da revolução” (BITTAR; BITTAR, 2012, p. 158). Dentre as mudanças do 
ensino, a nova legislação previa que o Ensino Primário duraria quatro anos, e 
o Ensino Secundário seria dividido em dois ciclos, sendo o primeiro de cinco 
anos somando mais dois anos, mas que esse tipo de ensino não deixaria de ser 
seletivo. Ou seja, diante das boas mudanças de criar um Ministério, ouvir os 
professores e aumentar o tempo mínimo de permanência do aluno na escola, o 
favoritismo aos filhos da elite seguiria inalterado. E para além disso as autoras 
acrescentam que “A Reforma deixou marginalizados os ensinos primários, o 
Curso Normal (formação de professores para atuar no primário) e os vários 
ramos do ensino profissional, salvo o comercial.” (BITTAR; BITTAR, 2012, 
p. 159)
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Percebemos que a educação caminhava a passos lentos, mas alguns 
setores da educação foram mais favorecidos que outros, como é o caso do 
Ensino Superior. Considerado um aspecto inovador pelas autoras, a legislação 
previa a criação de novas universidades com objetivo de criar: 

a) à pesquisa científica e à cultura desinteressada; b) à formação do professorado 
para as escolas primárias, secundárias, profissionais e superiores; c) à formação 
de profissionais em todas as profissões de base científica; d) à vulgarização ou 
popularização científica literária e artística, por todos os meios de extensão 
universitária (RIBEIRO, 1986, p. 102).

Os acontecimentos históricos, políticos e educacionais sempre estiveram 
conectados. Mas foi com a Revolução de 1930 que surgiu uma efervescência 
ideológica que trouxe à tona necessidades urgentes de industrialização, 
urbanização e transformações no campo da educação. O despertar do Brasil 
para a importância da educação trouxe uma série de eventos positivos para a 
educação, seja com a criação do Ministério da Educação e das Secretarias de 
Educação dos estados em 1931, a promulgação da Constituição de 1934 que 
abordava em suas páginas a defesa pelo direito à educação gratuita e laica para 
todos.

Com o Golpe de Estado em 1937, cria-se uma nova Constituição e 
todas as discussões que antecederam esse momento foram enfraquecidas e 
até mesmo suprimidas. A contribuição do texto de Souza (2018), nos revela 
um retrocesso no campo da educação. O assim chamado Estado Novo 
diferenciaria o acesso à educação de acordo com a classe social, e aos cidadãos 
marginalizados seria permitido apenas o ensino profissionalizante.

O Estado Novo se desincumbiu da educação pública através de sua legislação 
máxima, assumindo apenas um papel subsidiário. O ordenamento relativamente 
progressista alcançado em 1934, quando a letra da lei determinou a educação 
como direito de todos e obrigação dos poderes públicos, foi substituído por 
um texto que desobrigou o Estado de manter e expandir o ensino público. 
(GHIRALDELLI JR, 1994, p.81)

Em resposta a ameaça que a ditadura Varguista representava para a 
educação nacional, surgiram grupos e movimentos em sua defesa como o 
exemplo da União Nacional de Estudantes (UNE) e outros órgãos que viriam 
a contribuir com pesquisas, avaliação dos níveis educacionais e formulação de 
políticas públicas que assegurem o desenvolvimento da educação até os dias 
de hoje.

Em uma nova fase política brasileira, com o fim do Estado Novo, o 
país restabeleceu o sistema democrático e a quarta edição da Constituição foi 
lançada no ano de 1946. E como uma injeção de ânimo foi criada a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), porém ela ficou congelada 
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até 1961, e até que esta fosse aprovada, as leis educacionais retrógradas da 
ditadura continuam a nortear a educação nacional.

Quando contextualizamos os acontecimentos históricos e percebemos 
a forma como os governantes que lideraram o país tratavam o assunto educação 
e quem teria acesso a ela, percebemos que o Brasil passou décadas valiosas 
freando o desenvolvimento educacional de seu povo, como aponta Bittar e 
Bittar (2012, p. 162) “As características da educação brasileira, herdeira de 
três séculos de escravidão e com as suas escolas de elite [...] que a sociedade se 
dividiu em dominantes e dominados [...].”

E é dentro desse debate sobre como ocorreu o desenvolvimento da 
educação nacional que percebemos que entre governos eleitos democraticamente 
e golpes de Estado, a educação ficou longe do alcance das classes populares. O 
projeto de educação como direito de todos se tornou ainda mais inalcançável 
com o Golpe de 1964. Durante o período de 21 anos o plano para a educação 
consistia em capacitar as pessoas com a mínima escolaridade possível, e assim, 
usar o povo como “objetos de trabalho, de lucro, seres passivos e confusas 
legislações educacionais” (SOUZA, 2018, p. 04).

Os resultados negativos de um sistema educacional conservador 
apresentaram altas taxas de analfabetismo, aumento das desigualdades 
sociais e um ensino limitador de saber que usava as classes populares para 
alimentar a economia sem incentivar o pensamento crítico e o alcance de 
graus elevados de escolaridade. Com o evidente sucateamento da educação 
ofertada com distinção de classes, ocorreu a junção de vários segmentos da 
sociedade para promulgar a Constituição Cidadã de 1988 que assegura o 
direito à educação para todos, e criaria políticas públicas educacionais para 
aumentar a quantidade e qualidade de escolas no país. Apesar de alcançar um 
nível melhor da educação pública, a realidade do século XXI nos revela novos 
problemas, como o grande número de escolas em situações precárias. A busca 
por instaurar uma real educação democrática e de qualidade que forme uma 
população sem distinção de classe detentora de conhecimentos para obter 
uma forma de vida digna ainda está em construção. 

3 A inserção ambivalente do negro no sistema educacional

Com o objetivo de refletir sobre a questão dos indivíduos negros 
no cenário educacional brasileiro, tomaremos como ponto de partida o 
posicionamento histórico desse grupo racializado na sociedade em questão. 
Ademais, a fim de entender a ambiguidade do sistema educacional brasileiro 
em detrimento dos afrodescendentes, é preciso atentar-se para as condições 
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e caminhos diaspóricos que os trouxeram até terras brasilienses: o tráfico da 
população africana.

Tomando o conceito de raça, biologicamente legítimo na época, como 
basilar para a legitimação da escravização de povos racializados, o conquistador 
branco, supostamente superior ao negro, implementou a discriminação 
sistemática na estrutura da colônia portuguesa. O caráter estrutural do racismo 
à brasileira, é salientado por Almeida (2018) como constituinte das relações 
políticas, sociais e econômicas do Brasil.

Partindo desse pressuposto, a relação da presente nação com o 
povo amefricano5 possui, em suas raízes, cunho violento e opressor, uma 
vez que os povos africanos foram arrancados de suas terras e submetidos a 
diversos tipos de violências durante e posteriormente a sua chegada às terras 
brasileiras, incluindo a tentativa de imposição de uma cultura diferente e o 
abandono de suas línguas e crenças. Ressaltamos que, embora o povo negro 
tenha experienciado tais violências, esse contingente desenvolveu uma série 
de movimentos de resistência contra o regime escravocrata e o abuso dos 
sequestradores brancos. Gomes (1996) destaca que:

Onde houve escravidão houve resistência. E de vários tipos, Mesmo sob a 
ameaça do chicote, o escravo negociava espaços de autonomia com os senhores 
ou fazia corpo mole no trabalho, quebrava ferramentas, incendiava plantação, 
agredia senhores e feitores, rebelava-se individual ou coletivamente. Houve, 
no entanto, um tipo de resistência que poderíamos caracterizar como a mais 
típica da escravidão - e de outras formas de trabalho forçado. Trata-se da 
fuga e formação de grupos de escravos fugidos. A fuga nem sempre levava a 
formação desses grupos. Ela podia ser individual ou até grupal, mas os escravos 
terminavam procurando se diluir no anonimato da massa escrava e de negros 
livres (REIS; GOMES, 1996, p. 9).

Para ilustrar, evidenciaremos os quilombos, em concordância a 
Nascimento (1986, p.124):

Durante sua trajetória o quilombo serve de símbolo que abrange conotações de 
resistência étnica e política. Como instituição guarda carac terísticas singulares 
do seu modelo africano. Como prática política apregoa ideais de emancipação 
de cunho liberal que a qualquer momento de crise da nacionalidade brasileira 
corrige distorções impostas pelos poderes dominantes.

A arquitetação de signos da população negra teve início no contexto 
colonial e, desde então, tais estereótipos cristalizaram, socialmente, 
representações pejorativas dos afro brasileiros, relacionadas a desumanização do 
homem negro. Dentre tais signos, além da associação à animais e mercadoria, 

5 Termo cunhado por Lélia Gonzalez para referir-se ao povo de ascendência africana no continente 
americano.
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concernente a Silva (2008), situa-se a imagem desse indivíduo como feio e 
irracional. Para além disso, há a forte ideologia que direciona os indivíduos 
de ascendência africana à trabalhos braçais e inferem a falta de habilidade 
intelectual dos mesmos.

Levando a esfera educacional em consideração, entendemos o caráter 
político de tal prática, ao passo em que a mesma possui laços intrínsecos com 
a sociedade, servindo os interesses das classes hegemônicas (SAVIANE, 2019, 
p. 26). Logo, ao pensar a inserção do negro em tal sistema, considera-se que 
a organização em questão assumiu caráter ambíguo, por hora, vetando a 
inserção dos negros, sendo idealizada para a manutenção da supremacia branca 
e, posteriormente a isso, ao incluí-los, assumiu cunho racista, apoiando-se em 
ideais que perpetuavam signos raciais. Nesse diapasão, Silva (2008) pontua 
que:

O projeto, que se iniciara para democratizar o ensino público tornou-se, pouco 
a pouco, excludente, transformando-se em um espaço de privilegiados, por 
supostamente apresentarem os traços diacríticos desejados. Neste sentido, não 
é difícil perceber que o imaginário social presente na sociedade brasileira – que 
via o negro como ser inferior – foi sendo reproduzido no espaço escolar. Aos 
alunos negros o caminho dentro da escola é o destinado às classes vocacionais, 
ou seja, aquelas que ensinavam trabalhos manuais, assim como o caminho dos 
negros na sociedade era o que conduzia ao trabalho braçal. (p.86)

Em suma, a interação entre o negro e a educação transitou, 
historicamente, entre a pedagogia da escravidão, implantada durante o tráfico 
e “preparação” dos escravizados para seus novos deveres (MAESTRI, 2004, p. 
192), a proibição da alfabetização e a inserção em um sistema de ensino dotado 
de estigmas raciais que visava manter as desigualdades entre as diferentes raças6. 
Não obstante, apesar desta especificidade ambígua da educação pública, tal 
instrumento também poderia ser utilizado como meio de mobilidade social, 
possibilitando aos poucos negros que alcançavam e concluíam seus estudos 
certa ascensão na cadeia social. Todavia, esses indivíduos permaneciam não 
estando isentos à discriminação racial. 

Situando-se em tal contradição, a esfera educacional constituiu-se 
como um espaço para a ocupação e valorização da cultura branca, deixando 
os afro brasileiros a margem da produção de sentido e identificação cultural 
nesse espaço. 

Além do atraso econômico e social desencadeado pelo sistema 
escravatório brasileiro e a “abolição” sem políticas públicas de inserção efetiva 
dessa população na sociedade, a condição ambivalente da escola pública 

6 Entenda-se raça como uma construção social.
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desencadeou, concomitantemente, um processo fortíssimo de desmotivação e 
falta de significação das ações de aprendizagem e sua consolidação como um 
dos principais meios para alcançar melhores condições de vida. Isso posto, nos 
dias hodiernos, quando não implementada uma abordagem crítica, pode-se 
ainda reforçar o caráter exclusivo e elitista da educação brasileira, colocando 
em xeque o processo de aprendizagem de alunos racializados e periféricos. Não 
obstante, ao assumir uma abordagem pedagógica crítica, por meio das práticas 
de letramento, em que o contexto dos estudantes seja levado em consideração 
e, mais do que isso, os mesmos não sejam discriminados e associados a signos 
raciais, a escola pode representar um espaço libertador e emancipador. De 
acordo com Freire (1976, p.15): “Sendo o papel do letramento ou de libertação 
do homem ou de sua “domesticação”, dependendo do contexto ideológico em 
que ocorre, na qual sua natureza é de caráter inerentemente político, onde seu 
principal objetivo deveria ser o de promover a mudança social.”

4 O processo de escolarização da mulher

O direito à educação é reconhecido no artigo 26 da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948 como um direito humano, contudo ao longo 
da história notamos que vários grupos tiveram o seu direito à educação negado 
devido a uma marginalização a que elas eram expostas pela grande massa da 
sociedade que restringia o acesso à educação. Um desses grupos que teve, 
durante muito tempo, o direito à educação negado foi o público feminino.

Durante muito tempo, estudar era um privilégio destinado apenas aos 
homens de classe alta e brancos, uma vez que as mulheres eram vistas como 
indivíduos frágeis e que naturalmente destinadas a servirem o lar. Assim, a 
educação delas se baseou na aprendizagem de atividades domésticas, como: 
cozinhar, bordar, limpar, ser uma boa mãe e esposa. Por essa razão, a mulher 
não poderia “perder tempo” estudando, visto que ela possuía uma importante 
função para com a sociedade como mãe e pilar da família. Desse modo, 
tem-se que poucas meninas conseguiram ter acesso a educação e, por tempo 
significativo, seguiam as suas vidas nos limites de suas residências,

Os papéis femininos eram claramente definidos: ‘elas têm uma casa que 
governa, marido que fazer feliz, e filhos que educar na virtude’. Para virem 
a bem desempenhar estas funções, as meninas deviam ser retiradas das 
casas paternas, onde sua formação era descuidada, para serem educadas no 
recolhimento. (SILVA, 2004, p. 134).

Nesse contexto, sabe-se que as meninas que conseguiram serem 
alfabetizadas ao saírem de suas casas, fato que acontecia quando elas eram 
entregues ainda jovens pelos seus pais para fazerem parte do clero por meio 
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do convento, não obstante, apenas as mulheres de classe alta tinham acesso a 
esse privilégio. No entanto, vale ressaltar que a ida de algumas meninas para o 
convento não se tratava de uma busca pela educação, pelo contrário, tratava-se 
de uma busca a uma ascensão social que era dada à família que tinha uma filha 
estudando para ser feira em conventos (FONSECA, 2000).

A liberdade das mulheres, que poderia ser alcançada pelo acesso à 
educação, era extremamente restrita, uma vez que elas eram criadas de forma 
inflexível pelas suas famílias, que estavam fundamentadas em princípios, como 
o respeito e a obediência. Muitas famílias tinham em suas mentes que ao 
deixarem suas filhas estudarem elas estariam se distanciando desses princípios 
e isso seria um risco, uma vez que as mulheres poderiam fugir do “controle” 
de seus familiares. A fim de manter as mulheres submissas aos princípios 
familiares, elas eram expostas à pressão psicológica, em que se privava o 
acesso à escolarização, uma vez que ela poderia empenhar “rupturas” com seus 
paradigmas tradicionais, ou seja, por meio do acesso à escola a mulher poderia 
romper com o seu destino de ser mãe e esposa e seguir um outro caminho.

Com as mudanças perpassadas na sociedade, o crescimento da 
urbanização e o surgimento de novos preceitos, temos o surgimento da luta das 
mulheres pelo acesso à educação, a fim de saírem das zonas de marginalização 
em que foram inseridas por serem consideradas pertencentes ao “sexo frágil”. 
Visto isso, no início do século XX acontecem as primeiras lutas das mulheres 
pela liberdade e pelo direito à escolarização, uma vez que as escolas femininas 
criadas no século XIX não estavam preparadas para as novas demandas da 
sociedade e das mulheres, ao passo em que elas ainda se fundamentavam em 
um modelo de educação religioso, como é explicado a seguir,

[...] como resposta a esta situação, surgiu por iniciativa particular, pequenas 
escolas leigas e os primeiros colégios religiosos para meninas. Permitindo que, 
o acesso da mulher à educação passasse a se constituir uma das principais 
bandeiras veiculadas pelo movimento feminista, no sentido de despertar 
a consciência da mulher, visando libertá-la da escravidão e da ignorância. 
(RODRIGUES; MARQUES, 2007).

Compreende-se assim que as escolas do século XIX início do XX 
ainda seguiam a uma filosofia educacional que tinha como objetivo principal 
preparar as mulheres para a sua vida no lar após o casamento, ou seja, as 
escolas eram voltadas para temáticas domésticas que iriam contribuir para a 
vida da mulher ao se casar e formar família, e não era voltada para temáticas 
educacionais de conteúdo acadêmico que contribui para o desenvolvimento 
social e intelectual do indivíduo.

 No entanto, vale ressaltar que ao mesmo tempo em que as escolas 
femininas começam a inserir uma nova filosofia educacional, século XIX e 
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XX, como foi ressaltado, iniciam-se os primeiros movimentos feministas, que 
surgiram por iniciativas de mulheres de classe médias, pautando o movimento 
na temática de igualdade de gênero. Isso posto, o Estado aumentou suas 
contribuições para a educação pública e qualidade da mesma. Logo, sobre 
efeitos da luta feminista, temos o surgimento de uma educação geral e popular 
que contribui para o desenvolvimento da cultura, do Estado e do cidadão,

Esse movimento trouxe consigo o feminismo, ou seja, a forte corrente social 
destinada a reconhecer na mulher a capacidade e direitos reservados aos 
homens, até então. O feminismo recebeu seu melhor impulso do campo da 
Pedagogia, onde apareceu, também, uma plêiade de brilhantes escritoras em 
matéria de educação. (LARROYO, 1974, p. 621).

Para Larroyo, o final do século passado e o início do atual, configurou 
o momento em que o movimento em favor dos direitos da mulher possuiu o 
seu auge. Políticos, filósofos e pedagogos passaram a valorizar em suas obras 
a luta das mulheres pelos seus direitos, propondo a segurança de seus direitos 
como mãe de família e como cidadão que participa e interage na sociedade e 
no Estado. Além do mais, o autor salienta que foi na França que a pedagogia 
feminina ganha força e reconhecimento através da criação de manuais sobre a 
educação feminina, que eram criados a pedido de famílias de classe alta, com 
o intuito de proporcionar uma instrução as suas filhas.

Um exemplo de manual de educação para meninas que podemos 
mencionar é o L’Éducation des Filles (“Da Educação das Meninas”), de François 
Fénelon solicitado pelo duque Beauvilliers. De acordo com Bastos (2012), 
essa obra destinava-se para uso particular, contudo, tornou-se um sucesso, 
alcançando um grande público e tornando-se uma declaração política:

Hoje, o que poderíamos dizer sobre a leitura de Da educação das meninas? 
Essa obra é um discurso fundador sobre a educação das mulheres e contribui 
para a compreensão da historicidade dos processos discursivos sobre como 
as questões de gênero se 64 relacionam e como contribuem para tecer e 
homogeneizar a memória de uma época (BASTOS, 2012, p.152)

Os manuais tinham como base a educação de meninas, assim os seguintes 
conceitos a serem estudados eram estimulados para o material supracitado: 1) 
Às virtudes domésticas; 2) Ao ensino por meio de conhecimento da língua, 
do cálculo, da história, da escrita, da geografia. Nesse viés, percebemos que 
na medida em que a educação foi sendo liberada para o público feminino da 
sociedade, as práticas pedagógicas educacionais que compunham esse ensino 
começaram a visar a necessidade de ensinar a mulher a atuar não apenas 
dentro do ambiente doméstico, como mãe e esposa, mas no ambiente social 
como cidadão que compõem o Estado

Para tanto, notamos que a inserção da mulher no meio educacional 
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como aluna, foi um processo longo e repleto de lutas vindas das próprias 
mulheres que almejam os seus direitos. Assim, compreendemos que a 
educação pode ser libertadora e a sua ausência pode acorrentar indivíduos que 
tem suas vidas predestinadas por terceiros. Mesmo vivendo no século XXI, 
ainda presenciamos situações em que mulheres são proibidas de exercerem 
o seu direito devido ao seu gênero, desse modo, temáticas como essas aqui 
apresentadas são de extrema importância para a formação de alunos de 
maneira crítica e reflexiva.

5 Letramento Crítico como prática libertadora

Para iniciar as discussões acerca do Letramento Crítico (LC), julga-se 
relevante e necessário discorrer sobre ele em sua concepção, a fim de produzir 
uma base para discutirmos seu papel no que tange à luta pela libertação e 
empoderamento de negros e mulheres na contemporaneidade.

Nos estudos de Soares e Batista (2005, p.50) encontra-se o conceito 
de letramento como “o conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades 
envolvidos no uso da língua em práticas sociais e necessários para uma 
participação ativa e competente na cultura escrita.”. É notório, então, que a 
condição de letrado está atrelada ao uso da língua pelo usuário em situações 
cotidianas de sua vida. Já o letramento crítico pode ser entendido, na colocação 
de Ramalho (2014, p. 33): “Enquanto leitores, podemos usar o nosso poder 
para questionar a perspectiva de quem escreve ou fala e usar nossa reflexão 
para entender qual voz é esquecida, ignorada ou silenciada nesse discurso.”. 
O LC está voltado para uma reflexão crítica acerca dos discursos presentes na 
sociedade e uma posição questionadora frente a eles. A partir dessa postura, é 
possível identificar preconceitos camuflados em discursos dados como polidos 
e incontestáveis.

Como ponto a ser trabalhado na educação, visando formar cidadãos 
críticos para a vida em sociedade, o LC contribui para “refletir acerca das 
vozes/pontos de vista dos que foram esquecidos ou ignorados no discurso.” 
(SARDINHA, 2018, p. 03). Neste ínterim de vozes ignoradas no discurso, 
podemos elencar minorias sociais, marginalizadas pela classe dominante; 
negros e mulheres, desprezados socialmente desde a colonização e que ainda 
necessitam lutar para conquistar a igualdade de seus direitos. Ao trabalhar 
os textos a partir de uma reflexão que busque entender qual é a forma em 
que foram retratados os grupos anteriormente citados, os alunos tomam 
uma posição ativa, abrindo mão de uma passividade frente aos discursos que 
carregam estigmas sociais. O LC, como propõe Carbonieri (2016, p. 133), 
“nos ajuda a examinar e combater visões estereotipadas e preconceituosas que 
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por ventura surjam nas interações em sala de aula e fora dela.”.
Considerando as visões estereotipadas relacionadas a grupos sociais, é 

necessário também considerar um trabalho de ressignificação da identidade 
desses grupos que, no decorrer da história, foram diminuídos frente a uma 
identidade dada como ideal e única. Neste ponto, Ferreira (2012) pontua que 
a escola pode promover uma construção positiva da identidade negra, apagada 
no decorrer da história. Embora tenha sido citada somente a identidade negra, 
a escola é um ambiente heterogêneo e, certamente, será necessário abordar a 
questão identitária de outros grupos sociais marginalizados. Um deles é o das 
mulheres. Para tal construção, o LC se apresenta como instrumento de grande 
valia, pois, segundo Carbonieri (2016, p.133): “o letramento crítico só pode 
ser uma prática descolonizadora que busque interromper a colonialidade do 
poder ainda em curso.” É exatamente sobre desconstruir esses ideais de um 
Brasil colônia que a educação deve trabalhar criticamente com os estudantes, 
deixando a mostra como foi o passado e como ele se esconde por entre linhas 
de um texto dito culto. A leitura, à luz do LC, “capacita o estudante à tomada 
de consciência de que algumas práticas de linguagens (textos orais ou escritos) 
podem não representar determinado grupo social, ou até mesmo excluí-lo.” 
(SARDINHA, 2018, p. 8).

Levando em consideração esta prática de letramento, Ramalho (2014, 
p. 47) aponta que: “essa nova forma de se pensar os alunos indica que eles 
devem ser sujeitos ativos no processo de ensino/aprendizagem de forma a ter 
autonomia e participação ativa na sociedade enquanto cidadãos críticos.”. 
Não somente para revelar os estereótipos presentes na língua que o LC se faz 
necessário, mas também para contribuir na autonomia dos alunos enquanto 
cidadãos críticos. A partir desta autonomia e criticidade, o sujeito estará 
preparado para lutar contra os discursos preconceituosos que afloram na 
atualidade, insistentes em manter perpétuas características de uma sociedade 
ultrapassada da qual os grupos sociais de hoje estão em luta para romper com 
sua ideologia, que se propaga através da linguagem de esferas dominantes da 
sociedade contemporânea.

De forma sucinta, o trabalho com o LC está associado a “ideia da 
formação de um mundo mais justo através da crítica aos atuais problemas 
políticos e sociais e da proposição de soluções para esses problemas.” 
(CERVETTI; PARDALES; DAMICO, 2001 apud RAMALHO, 2014, 
p. 33). A crítica desenvolvida sobre a sociedade que circunda o sujeito o 
possibilita libertar-se das marcações ideológicas que tentam ora excluí-lo, ora 
depreciá-lo. Essa libertação corrobora com uma atitude de conquista da auto 
identificação positiva, que rompe com os paradigmas impostos socialmente e 
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possibilita a luta pela igualdade entre os indivíduos.

6 Considerações finais

Ao percorrer o curso da história da educação e, mais especificamente, 
a presença do negro e a visibilidade da mulher na sociedade e sistema 
educacional brasileiro, é perceptível que classes dominantes não cessaram 
em manter-se no poder, utilizando de artifícios desumanos para perpetuar 
seu ego. A educação, hoje considerada um meio que possibilita a construção 
do indivíduo como cidadão, nem sempre apresentou este ideal de maneira 
firme: através desse campo a exclusão de grupos sociais ocorria em massa. No 
entanto, os marginalizados não se deram por vencidos e estão na luta, até os 
dias atuais, na certeza de que através de suas vozes alcançarão uma sociedade 
igualitária.

Na educação, novas perspectivas de trabalho e debate afloram com o 
intuito de romper com um sistema colonial que, infelizmente, persiste. Pela 
abordagem crítica dos discursos, a educação, através do LC, almeja-se romper 
os estereótipos e ressignificar o valor daqueles que foram apagados no decorrer 
da construção da sociedade do país. Pela educação, é possível ter esperança em 
um futuro onde as cicatrizes coloniais sejam extintas.
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Capítulo 8

REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO ESPECIAL 
PARA SUPERDOTADOS DURANTE A PANDEMIA 

DA COVID-19

Núbia Martins Gonzaga1

Meire Luiza de Castro2

1 Introdução

Há relatos desde a Antiguidade de crianças pequenas que 
demonstraram habilidades, destrezas ou realizaram proezas 

inesperadas para sua idade. Ao longo da História, as crianças precoces3 e 
crianças superdotadas foram temidas, consideradas possuídas, bem como 
receberam para além do espanto, a admiração, educação diferenciada e 
privilégios (VIRGOLIM, 2019; WINNER, 1998).

Essa precocidade no desenvolvimento de forma contínua e assíncrona 
é atualmente compreendida como uma primeira fase do comportamento 
superdotado, de forma que se ao decorrer do tempo à criança demonstra 
consistência em habilidades acima da média para sua faixa etária, é possível 
avaliar seus indicadores de altas habilidades/superdotação (AH/SD). 

As expressões criança com altas habilidades, talentosa ou criança 
superdotada são consideradas por Virgolim (2019) as mais apropriadas para 
se referir às crianças que demonstram habilidades superiores em qualquer área 

1  Mestre em Educação (UFG), Psicopedagoga, Especialista em Educação Especial e Altas Habilidades/ 
Superdotação, Professora na Rede Municipal de Educação de Goiânia, e-mail: prof.msnubia@
gmail.com

2  Mestranda em Educação Básica com ênfase em superdotação infantil – Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada a Educação da Universidade Federal de Goiás (CEPAE – UFG), Funcionária 
Pública Estadual, atuante no NAAH/S-GO, e-mail: meire.castro@seduc.go.gov.br

3  A precocidade é um indicativo de superdotação quando ocorre de forma contínua. As crianças 
são consideradas precoces por demonstrar alguma habilidade específica prematuramente, ou 
seja, fora do esperado para aquela idade, por exemplo, andar mais cedo, falar, ler, escrever, 
calcular, tocar instrumentos dentre outras inúmeras manifestações antecipadas em qualquer área 
do conhecimento conforme Virgolim (2007). Em alguns casos, a precocidade é estabilizada e 
se ajusta ao ritmo esperado, o desenvolvimento da criança se equipara aos demais de sua faixa 
etária, portanto nem sempre resulta na consolidação de altas habilidades/superdotação ao longo 
da vida, portanto necessita de atendimento especializado.

mailto:prof.msnubia@gmail.com
mailto:prof.msnubia@gmail.com
mailto:meire.castro@seduc.go.gov.br
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ou inteligência.
Nesse sentido, o artigo está estruturado em três partes. Na primeira 

parte discutimos as características próprias das crianças superdotadas em uma 
visão epigenética4 do potencial superior com destaque nas suas características 
cognitivas e socioemocionais.

Na segunda parte, elencamos as especificidades garantidas nas políticas 
educacionais os aspectos gerais do ensino e atendimento à superdotação, 
tensionando suas possibilidades durante as atividades remotas em domicílio 
ocasionadas de forma emergencial em resposta à pandemia da Covid-19. 

Ao final, discutimos como as famílias de crianças superdotadas têm 
percebido o presente momento a partir da análise de questionários aplicados 
nessa pesquisa e as possibilidades atuais para a educação escolar no atendimento 
às AH/SD nas configurações atuais, no sentido de articular qualidade da 
educação às particularidades do alunado superdotado.

2 Características Sócio-Emocionais e Cognitivas

Ellen Winner (1998) pesquisadora precursora no campo da 
superdotação em crianças pequenas afirma que todas as pessoas superdotadas 
foram crianças precoces. Para a autora, três características atípicas caracterizam 
o comportamento das crianças superdotadas: precocidade, insistência em 
produzir com autonomia e uma fúria por dominar na aprendizagem do que 
concerne aos seus interesses.

Há diversas teorias sobre a superdotação, para esse estudo evidenciamos 
Renzulli5 (2014) que destaca em sua Teoria do Modelo dos Três Anéis6 da 
Superdotação a presença de uma habilidade acima da média, demonstração 
de criatividade e comprometimento com a tarefa como os critérios a serem 
observados na validação do comportamento superdotado. As ideias do autor 
estão presentes nos documentos que embasam o atendimento escolar às 

4 Os estudos por meio da epigenética foram muito importantes para compreender sobre os fatores 
ambientais no desenvolvimento humano, uma vez que estes podem “[...] inibir ou ativar a 
expressão dos genes” (KONKIEWITZ, 2014, p. 85), dessa forma “abriu uma nova perspectiva 
de concepção da genética e de suas relações com o ambiente e o comportamento” (idem, p. 85).

5 Renomado psicólogo e pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa sobre o Superdotado e 
Talentoso da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, onde desenvolve teorias e 
programas educacionais voltados aos superdotados. É formalmente adotado pelo Ministério da 
Educação (MEC) no Brasil (VIRGOLIM, 2007; 2019).

6 “Crianças que manifestam ou são capazes de desenvolver uma interação entre os três grupos 
requerem uma ampla variedade de oportunidades educacionais, de recursos e de encorajamento 
acima e além daqueles providos ordinariamente por meio de programas regulares de instrução” 
(RENZULLI, 2014, p. 246).



  107
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

crianças superdotadas no Brasil. 
Contudo é preciso frisar que essas crianças demonstram também 

dificuldades que as evidenciam como público-alvo da Educação Especial 
(BRASIL, 2008), pois apresentam um desenvolvimento marcado por ritmos 
variados em áreas diferentes. A idade cronológica e a idade mental podem não 
ser a mesma e apresentar grande disparidade durante a infância. 

Para Silverman (2009), ter um desenvolvimento cognitivo superior 
intenso fora de sincronia com os demais aspectos e ter percepção das suas 
próprias diferenças é o próprio conceito de superdotação. Dessa forma, ocorre 
um desenvolvimento desigual denominado pela autora como desenvolvimento 
assincrônico cuja desproporção aumenta conforme a capacidade intelectual. As 
assincronias podem ser internas referentes à como a criança sente em relação a 
si mesma ou externa quando interferem nas relações e práticas sociais. 

Nesse sentido, Gama (2007) destaca:
O desenvolvimento das crianças, em geral, desde a sua concepção até a fase 
adulta, obedece a uma série de regras, uma das quais é a sincronia existente entre 
as diferentes áreas do desenvolvimento. Isto quer dizer: o desenvolvimento 
motor, o cognitivo, o sócio-emocional e o da fala, por exemplo, ocorrem 
paralelamente, de forma harmoniosa. Porém as crianças com altas habilidades/
superdotação têm um desenvolvimento que geralmente é desarmônico: uma 
ou algumas áreas se desenvolvem muito mais depressa do que outras (GAMA, 
2007, p. 63).

De fato, as crianças superdotadas comumente apresentam 
vulnerabilidade emocional, mas também são capazes de desenvolver uma 
identidade resiliente quando amparadas por pais e professores sob orientação 
de profissionais de apoio.

Dentre os aspectos sócioafetivos da superdotação, Virgolim (2019) 
destaca que as crianças talentosas apresentam maior necessidade emocional 
com reações mais intensas e experiências de estresse quando suas necessidades 
especiais não são atendidas. 

Essas crianças podem manifestar, além dos assincronismos, tendência 
a sentimentos de culpa, perfeccionismo, pensamento divergente, atitude 
inquisitiva, introspecção, perceptividade, sensibilidade, sobre-excitabilidades7, 
intensidades emocionais8, frustração, pois tendem a ter altas expectativas de si 

7 Kazimierz Dabrowski (1902-1980) psicólogo polonês reconheceu cinco áreas em que os 
indivíduos superdotados apresentam mais intensidade, que ele denominou overexcitabilities, 
as quais são: psicomotora, sensual, intelectual, imaginativa e emocional (VIRGOLIM, 
2019). O termo no Brasil é traduzido como “sobre excitabilidade”, “hiper excitabitidade”, 
“sobrexcitabilidade”, “super excitabilidade”, “alta excitabilidade” e “supersensibilidade”. 

8 “Para Dabrowski, o indivíduo superdotado vivencia a realidade de maneira mais profunda, 
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e dos outros (VIRGOLIM, 2019; PEREIRA, 2014).
A intensa experiência de desvendar o mundo pela criança superdotada 

transita, assim, entre as descobertas mediadas pelo currículo escolar e as 
descobertas criativas que suas necessidades intrínsecas orientam e motivam.

De outro lado, a neurociência destaca que os indivíduos com 
superdotação apresentam algumas características em comum quando 
submetidos a diferentes pesquisas e testes. Ocorre uma maturação tardia do 
córtex cerebral, que é geralmente mais plástico e mais espesso por apresentar 
mais células gliais e neuronais. Essas características aumentam sua capacidade 
neuroplasticidade, ou seja, de aprender coisas novas durante um maior período 
da vida e desenvolver circuitos corticais com maior nível de complexidade 
(GEAKE, 2009; SHAW et al., 2006; SOUSA, 2009).

Sousa (2009) afirma que os indivíduos que demonstram uma alta 
inteligência são capazes de realizar o processamento de energia no sistema 
nervoso com maior velocidade sináptica e melhor eficiência neuronal. Isso 
significa que as crianças superdotadas já nascem com uma configuração de 
dinâmica neural que as predispõe a uma interpretação dos estímulos em 
sinapses duradouras e de aprendizagem mais rápida. 

Não apenas em sentido acadêmico, mas a aprendizagem das pessoas 
superdotadas permanece diferenciada por toda a vida nas diferentes habilidades 
que sua vida cotidiana requeira. Necessitam de menos repetições para aprender 
coisas novas, apresentam boa capacidade de abstração e são capazes de 
contextualizar informações com menos esforço mental e, apresentam, ainda, 
um raciocínio analógico fluido, que favorece a perceptividade e a criatividade 
para solução de problemas desconhecidos ou condução de situações novas 
(GEAKE, 2009; KONKIEWITZ, 2014; SOUSA, 2009; VIRGOLIM, 2019)

Portanto, as crianças superdotadas se beneficiam de atividades com 
metodologias diversificadas, não repetitivas, instigantes, desafiadoras e que 
possam ser respondidas criativamente e/ou por diferentes estratégias.

A efetivação desse potencial superior depende das oportunidades 
e vivências que experimentam, pois isso envolve genes que necessitam ser 
estimulados para se ativarem. 

Geake (2009) propõe um ambiente familiar e escolar incentivador, 
que favoreça a cultura e a leitura. A oferta de informações de qualidade, a 
liberdade criativa e o suporte mediador são pontos-chave para propiciar o 

devido à sua estrutura emocional ter se estabelecido a partir de valores mais altruístas. Isto leva 
o indivíduo a vivenciar uma tensão interna pela incompatibilidade entre seus objetivos e as 
demandas do ambiente” (OUROFINO e GUIMARÃES, 2007, p. 44).
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desenvolvimento do comportamento superdotado nas crianças com altas 
habilidades.

As descobertas, assim, relacionam a inteligência a condições 
epigenéticas, em que uma base genética e os fatores ambientais cooperam 
para o desenvolvimento das capacidades superiores. A superdotação pode 
ser entendida como uma condição humana multidirecional e com amplo 
leque de manifestações heterogêneas que implicam uma diferenciação de 
aspectos cognitivos, sócio-emocionais, neurofuncionais, de personalidade e 
seu contexto histórico-cultural (KONKIEWITZ, 2014; PEREIRA, 2014; 
SOUSA, 2009).

3 Documentos legais da educação de superdotados

Sob a ótica dos fatores ambientais no desenvolvimento da criança 
com altas habilidades, ou seja, a importância do atendimento adequado 
ao desenvolvimento de suas potencialidades é que apresentamos aqui, 
partes importantes da legislação que ampara o Atendimento Educacional 
Especializado - AEE9 em Altas Habilidades. Caso não haja recursos e 
oportunidades, a tendência de suas habilidades se esvaírem é muito alta, não 
se efetivando seu potencial superior. Assim, Virgolim (2007) enfatiza:

Sabemos que, além dos fatores genéticos, a superdotação é influenciada também 
por fatores do indivíduo (como auto-estima elevada, coragem, persistência, 
energia, alta motivação) e por fatores ambientais (oportunidades variadas, 
personalidade e nível educacional dos pais, estimulação dos interesses infantis, 
entre outros). Sendo assim, conforme acredita Renzulli, a superdotação 
emerge ou “se esvai” em diferentes épocas e sob diferentes circunstâncias da 
vida de uma pessoa. Assim sendo, os comportamentos de superdotação podem 
ser exibidos em certas crianças (mas não em todas elas) em alguns momentos 
(não em todos os momentos) e sob certas circunstâncias (e não em todas as 
circunstâncias de sua vida) (Renzulli, 1985; Renzulli e Reis,1997a; Renzulli, 
Reis & Smith, 1981) (VIRGOLIM, 2007, p. 38).

A Educação no Brasil está garantida na Constituição Federal como 
um direito universal, a ser garantida pelo Estado e pela família, assegurando-
se a igualdade de acesso ao ensino público e gratuito conforme os artigos 
205 e 206 (BRASIL, 1988). Quanto ao público atendido na modalidade da 
Educação Especial, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva abrange “[...] como seu público-alvo os alunos com 

9  O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver 
a participação da família para garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender 
às necessidades específicas das pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado em 
articulação com as demais políticas públicas (BRASIL, 2001).
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deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação” (BRASIL, 2008, p. 15).

É preciso garantir-lhes o acesso ao ensino comum, mas com um 
currículo compacto, adaptado às suas necessidades educativas específicas10, que 
traga enriquecimento nos componentes curriculares que elas apresentam mais 
interesses/aptidões e possibilitar a reclassificação para séries mais avançadas 
quando necessário. Dentre suas características a ser observadas no ambiente 
escolar, o documento ressalta:

Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado 
em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada 
criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em 
áreas de seu interesse (BRASIL, 2008, p. 15).

Apesar disso, a identificação das crianças com altas habilidades é ainda 
incipiente, assim como as condições de educação ofertadas a essas crianças. É 
direito o AEE desde a Educação Infantil para as crianças da Educação Especial 
bem como a adequação das práticas pedagógicas do professor regente na escola 
regular.

O Decreto nº 7.611/2011 dispõe sobre o AEE para a Educação Especial 
como um conjunto de atividades pedagógicas construídas institucionalmente 
conforme a proposta pedagógica da escola em parceria com a família. Assim, 
no primeiro artigo, parágrafo um, destacamos os incisos I e II que versam 
sobre as formas de efetivação do AEE:

I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e 
na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou

II - suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou 
superdotação (BRASIL, 2011).

Os programas de enriquecimento curricular objetivam suplementar 
a formação e são a alternativa mais comum de acessibilidade pedagógica 
ofertada aos alunos superdotados no Brasil (PEREIRA, 2014). Além disso, 
devido ao distanciamento social, há atualmente a impossibilidade de ocorrer 
o atendimento em salas de recursos multifuncionais e as escolas têm por 
alternativa oferecer a suplementação pedagógica a esse público. 

Pérez (2018) ressalta que a legislação educacional para o campo das 
AH/SD é imprecisa e reiterativa, reforça muitas vezes o mito de que os 

10 São necessidades relacionadas aos alunos que apresentam elevada capacidade ou dificuldades 
de aprendizagem. Esses alunos não são, necessariamente, portadores de deficiências, mas são 
aqueles que passam a ser especiais quando exigem respostas específicas adequadas. 
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superdotados constituem um grupo elitizado na educação e não precisaria de 
condições especializadas no ensino. Para a autora, há mais reverberação no 
papel que transformação das condições, de maneira que ela destaca entraves 
como a falta de conhecimento da realidade com uma identificação clara e 
eficaz de quem são e quantos são esses estudantes – o que torna imprescindível 
uma formação apropriada para os professores das salas regulares e professores 
de AEE.

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial 
de Professores para a Educação Básica que institui a Base Nacional Comum 
para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2019), a 
formação inicial de professores deve contemplar uma preparação para atender 
a diversidade e os alunos com necessidades especiais, numa perspectiva da 
escola inclusiva. Nos dizeres do documento, a formação deve considerar no 
desenvolvimento da prática profissional a aquisição de habilidades como:

Utilizar as diferentes estratégias e recursos para as necessidades específicas de 
aprendizagem (deficiências, altas habilidades, estudantes de menor rendimento, 
etc.) que engajem intelectualmente e que favoreçam o desenvolvimento do 
currículo com consistência. (BRASIL, 2019, p. 18).

Apesar disso, ocorre ainda “[...] uma grande lacuna na formação dos 
educadores, para que possam atender às expectativas dos alunos com altas 
habilidades/ superdotação e seus familiares” (PEREIRA, 2014, p. 373).

Quanto à formação docente continuada, a implantação dos Núcleos de 
Atividades de Altas Habilidades/Superdotação11 (NAAH/S) em cada capital 
do país objetivou, dentre outros, a formação dos professores em serviço para 
atender esse alunado. 

Em 2005, com a implantação dos Núcleos de Atividade das Altas Habilidades/ 
Superdotação – NAAH/S em todos os estados e no Distrito Federal, são 
formados centros de referência para o atendimento educacional especializado 
aos alunos com altas habilidades/superdotação, a orientação às famílias e a 
formação continuada aos professores. Nacionalmente, são disseminados 
referenciais e orientações para organização da política de educação inclusiva 
nesta área, de forma a garantir esse atendimento aos alunos da rede pública de 
ensino. (BRASIL, 2008, p. 10)

Atualmente alguns Núcleos se encontram com poucas condições de 
trabalho, de forma que nem todos estão atuantes, assim, sobre a importância 
da formação continuada de professores, desafio grande demais para os 27 

11 “Estes Núcleos são organizados com salas de recursos para atendimento às necessidades 
educacionais especiais dos alunos, oportunizando o aprendizado específico e estimulando suas 
potencialidades criativas e seu senso crítico, com espaço para apoio pedagógico aos professores e 
orientação às famílias de alunos com altas habilidades/superdotação” (DUTRA, 2007, p. 5).



112
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Núcleos do país que ao mesmo tempo recebem a demanda de estudantes, 
famílias e professores, Pérez (2018) acentua:

Como os docentes não recebem formação para identificar os alunos com AH/
SD e nem para oferecer o AEE, os professores de sala comum não encaminham 
esses estudantes para as salas de recursos multifuncionais e os professores 
que atuam nelas, principais responsáveis pela identificação e atendimento 
educacional especializado, quando recebem algum caso isolado, não se sentem 
capacitados e se recusam a atendê-los (PÉREZ, 2018, p. 322).

Associadas às essas dificuldades de formação dos professores e de 
atendimento aos estudantes superdotados, o contexto de pandemia agregou 
mais desafios pela ocasião de ensino remoto.

Em caráter de exceção, a Medida Provisória nº 934/2020 (BRASIL, 
2020a) flexibilizou o cumprimento das aulas, de forma que possibilitou às 
escolas reorganizar o ensino sem a necessidade de perfazer 200 dias letivos, 
mas ainda assim atendendo às 800 horas previstas para a Educação Básica na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996). Ainda facultou o uso de ensino à 
distância e preconizou a adoção do sistema de aulas não presenciais visando 
a manutenção do isolamento social em prevenção ao contágio da Covid-19.

Para o Conselho Nacional de Educação (CNE), por se tratar de um 
período atípico, é preciso responder à educação de qualidade mantendo o 
isolamento social, pois “o processo de oferta educacional, nesses tempos 
da pandemia COVID-19, transcende decretos e normas que permitem 
flexibilizar o afastamento social” (BRASIL, 2020b, p. 1). Podem ocorrer 
atividades pedagógicas on-line ou off-line, síncronas ou assíncronas, com uso 
de tecnologias ou atividades impressas entregues.

Nesse ínterim, a Internet sobressaiu como conexão entre a escola e a 
família, alunos e professores. É necessário ressalvar que em nosso país o acesso às 
tecnologias digitais, computadores e o acesso à conexão de banda larga não estão 
ainda democratizados, de maneira que algumas famílias se encontram à margem 
das principais alternativas já implantadas. Oliveira, Gomes e Barcellos (2020) 
enfatizam que as estratégias que envolvem o uso da tecnologia esbarram na falta 
de condições para a maior parte da rede pública de Ensino, evidenciando assim 
as desigualdades socioeconômicas em nosso país.

O tempo se comprime, pois paralelo à adoção urgente de ferramentas 
digitais as escolas ainda carecem de formação e capacitação docente 
concomitante à sua utilização, além de todos estarmos submetidos a condições 
degradantes da saúde física e mental (DIAS e PINTO, 2020).

Por isso, se faz necessário investigar como tem acontecido o ensino 
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e o atendimento escolar à superdotação durante a pandemia e quais são as 
possibilidades pedagógicas das atividades remotas realizadas em domicílio, de 
forma emergencial, em resposta à pandemia da Covid-19.

4 Metodologia

Foi realizada uma pesquisa qualitativa exploratória para compreender 
de forma contextualizada a educação dos estudantes superdotados em um 
momento atípico que reconfigurou no mundo o ser, viver, estar, pensar 
e estudar. Marques (2020) elucida que a Educação Básica incita mediação 
direta e contato diário, porém as problemáticas recentes “levaram a adoção 
de metodologias, até então, não adotadas por muitos professores em seus 
ambientes de ensino” (p. 34). De igual modo, as pesquisas se dão sob o 
contexto de metodologias adaptadas ao distanciamento.

No formato exploratório, ocorreu o desenvolvimento de hipóteses 
em que se comparou aspectos legais do ensino presencial ao ensino remoto 
contemporâneo, a familiarização com o fenômeno da educação durante a 
pandemia para pesquisas futuras mais aprofundadas e se buscou a clarificação 
dos conceitos e compreensões, conforme propõem Marconi e Lakatos (2003).

Os sujeitos participantes foram pais e/ou responsáveis por crianças que 
já passaram pela identificação da superdotação, com participação espontânea 
em questionários que resguardaram seus dados e respostas de forma anônima 
para fins exclusivamente acadêmicos.

Devido ao contexto de isolamento social, não houve contato pessoal com 
os entrevistados. Participaram famílias indicadas por pedagogos, psicopedagogos, 
psicólogos e neuropsicólogos que atendem crianças superdotadas em diferentes 
municípios do país, e famílias indicadas por outras famílias.

A amostra contou com a participação de 159 famílias, em coleta virtual 
para a qual se utilizou a plataforma Google Forms. Os questionários foram 
aplicados entre junho e julho do presente ano.

Esse questionário tem por objetivo escrever um artigo científico a ser 
publicado como capítulo de livro e busca informações e relatos de como tem 
sido a experiência de aulas remotas das crianças com identificação de altas 
habilidades/superdotação durante a Pandemia de Covid19.

Inicialmente, foram realizadas questões de identificação da idade, gênero 
e série da Educação Básica em que se encontra o/a estudante. Pais com mais de 
um filho identificado com AH/SD, responderam um questionário por filho.

As questões foram: A escola tem seguido o currículo normalmente nas 
aulas remotas? Em sua opinião, como o estudante se sente em relação a essas 
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aulas? Como tem sido a oferta do enriquecimento curricular? 
As respostas fechadas foram analisadas estatisticamente e as respostas 

abertas foram pensadas em perspectiva qualitativa, considerando-se as 
categorias família, saúde, sociedade e educação. Faz-se, ainda, uma ressalva 
quanto às condições repentinas em que a educação brasileira teve que se 
reinventar e quanto às condições emocionais das famílias na percepção do 
mundo vivido nesse cenário.

5 Resultados e discussão

O perfil dos estudantes cujas famílias responderam ao questionário foi 
de alunos da Educação Básica, de maneira que 104 tinham entre 4 e 10 anos 
de idade. Portanto, 65% dos respondentes se referiram a crianças que ainda 
necessitam da mediação de um adulto para apoiar, ajudar, orientar, incentivar 
e valorizar seus constructos pedagógicos. 

Quanto às aulas remotas, os pais/responsáveis afirmaram em questão 
com múltiplas opções que os estudantes estavam desinteressados (45%), 
dispersos (41%) e desmotivados (34%). Essas características podem ser 
comuns a outros estudantes e profissionais devido à atual situação de saúde. 
Portanto, o que se considerou relevante no caso das crianças superdotadas, é 
que suas emoções tendem a ser mais profundas devido às sobre-excitabilidades.

Revela-se, portanto, a necessidade de cuidados afetivo-psicológicos aos 
estudantes superdotados, bem como é necessário que as propostas pedagógicas 
não presenciais considerem, agora mais que nunca, a intensidade de suas 
reações aos estímulos.

A educação inclusiva para os estudantes superdotados requer o 
conhecimento das suas características específicas, necessidades e formas de 
aprendizagem. Pereira (2014) também ressalta a necessidade de dinâmica 
pedagógica flexível e o aluno como centro do processo pedagógico. 

Portanto, as propostas pedagógicas não presenciais para os educandos 
superdotados necessitam se adequar ao seu ritmo de aprendizagem mais 
eficiente, favorecer mais contextualização e menos repetição de conteúdos, 
motivar a busca contínua por descobertas e desafios, de maneira a manter sua 
motivação e envolvimento com as tarefas.

O enriquecimento curricular, proposto inicialmente por Renzulli 
(2014), é direito dos alunos superdotados no referente às adequações 
curriculares que contemplem suas capacidades. Nos dizeres de Virgolim 
(2007) é uma forma ampla de atender às necessidades educativas desse púbico:
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O enriquecimento é a opção mais encorajada entre os serviços educacionais 
oferecidos pelos programas especializados em vários países, inclusive no Brasil. 
[...] O Modelo de Enriquecimento Escolar (Renzulli & Reis, 1997a; 2000) 
é provavelmente o mais amplo e extensivo modelo apresentado na literatura 
atual, abarcando a identificação, a administração, o treinamento de pessoal e 
os serviços oferecidos ao aluno (VIRGOLIM, 2007, p. 63).

Virgolim (2019) diz que desde 2005 o modelo de enriquecimento 
curricular é adotado na educação brasileira, concomitante com a criação dos 
NAAH/S. Pereira (2014) afirma que no Brasil, desde 1970, são comuns os 
programas de enriquecimento curricular como forma de responder à demanda 
da superdotação, em suas necessidades e interesses.

Apesar disso, as famílias relataram uma situação alarmante nos 
questionários, pois 83% afirmaram não estar recebendo orientações ou 
atividades de enriquecimento curricular por parte das escolas. Dentre estes, 
34% disseram nunca ter recebido acesso a atividades de enriquecimento, 
mesmo antes da pandemia.

Em suma, percebeu-se que falta formação inicial e continuada para os 
professores lidar com as AH/SD, presencialmente ou não, pois os profissionais 
e as instituições escolares têm se adequado parcialmente à nova realidade 
atendendo emergencialmente às demandas curriculares, mas com pouca 
intervenção para os estudantes superdotados.

6 Considerações finais

A educação não pode ser alheia às características próprias das crianças 
superdotadas nem tampouco ao uso das tecnologias no meio educacional, 
mesmo antes do contexto de pandemia. O cenário atual demonstra um 
despreparo de profissionais e instituições para lidar com ambos.

É notável que as aulas remotas agravaram as situações já presentes 
no ensino presencial, portanto, é preciso orientar as metodologias de ensino 
remoto para atender às necessidades educacionais específicas de cada educando.

O enriquecimento curricular é uma estratégia simples que demanda 
poucos investimentos, mas requer um professor com olhar individualizado 
para as áreas de interesse dos estudantes com altas habilidades. O momento 
atípico pode obstaculizar, mas não exime esse direito.

A pesquisa exploratória nos trouxe algumas pistas acerca dos problemas 
já enfrentados nos primeiros meses de distanciamento social e suspensão das 
aulas presenciais no Brasil. É necessário ampliar o estudo, buscando dados ao 
final deste ano que permitam avaliar as condições gerais dessa experiência de 
educação remota que nos submergiu.
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Capítulo 9

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Regiane Caris dos Santos1

Juliano Viliam Cenci2

1 Introdução

Neste capítulo temos como propósito abordar Práticas Pedagógicas 
educacionais de Estudantes Público Alvo da Educação Especial 

- EPAEE na perspectiva da Educação Inclusiva. A temática em questão é 
relevante na medida que o acesso à educação é fundamental para que as pessoas 
com deficiência desenvolvam maior autonomia e assim possam se comunicar, 
viver, trabalhar, e exercer o direito à cidadania. 

Antes de iniciarmos a abordagem sobre Práticas Pedagógicas inclusivas, 
é preciso esclarecer os significados designados a partir do dicionário online 
de português3. Conforme o dicionário, a terminologia “Práticas” envolve 
ação, aplicação, atividade ou exercício sobre a realidade. Já a terminologia 
“Pedagógica” vem do grego paidagogikós, significa adequado a um professor, 
isto é, refere-se à pedagogia, uma ciência que se dedica ao processo educacional, 
estudando os problemas que se relacionam com o desenvolvimento das 
pessoas. Já a terminologia “Inclusiva” corresponde a estar incluso, dentro, 
participando. 

Deste modo, o conceito de Práticas Pedagógicas inclusivas pode 
ser compreendido como ação, atividade ou exercício do profissional em 
educação voltado à realidade escolar, e que se dedica ao processo de inclusão 
e desenvolvimento de todos os alunos. Tendo isso em vista, no primeiro 
momento estaremos estruturando bases conceituais sobre o tema de modo 
que se possa realizar a discussão da inclusão nas aulas de Educação Física de 

1 Mestra em Educação Escolar. Professora do Centro universitário São Lucas – Ji-Paraná. E-mail: 
regianecaris@hotmail.com

2 Mestre em Educação. Professor EBTT do Instituto Federal de Rondônia-IFRO. E-mail: 
juliano.cenci@ifro.edu.br

3 Dicionário online de Português. Disponível em: https://www.dicio.com.br. Acesso 30 de mai. 
2019.
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forma clara e objetiva.
Para isso estaremos resgatando alguns autores que tratam desse tema 

com a finalidade de responder os seguintes questionamentos: De que forma 
está sendo visto as Práticas Pedagógicas inclusivas? E o que é necessário 
para que sejam realizadas essas práticas nas escolas regulares de ensino? 
A inclusão é um tema emergente de extrema importância que têm gerado 
diversos debates acerca de sua efetivação na sociedade, mas principalmente no 
contexto específico do ambiente escolar. Deste modo, ao abordar esse tema 
pretendemos contribuir com conhecimentos acerca de atitudes e olhares para 
sistematização de novas formas de agir de modo que a educação se torne mais 
próxima e atuante dos EPAEE.

2 Olhares e mudanças sobre a prática pedagógica inclusiva

Historicamente, a sociedade vem passando por mudanças que 
tem culminado em novas demandas para a escola. Disto resulta que: se na 
antiguidade as pessoas com algum tipo de necessidade especial eram vistas 
como “inútil”, ou incapaz, atualmente elas têm conquistado mais espaço em 
todas as áreas, sejam no trabalho, na política, na cultura, na escola. Conforme 
a superação dos paradigmas, a inclusão se tornou um tema extremamente 
urgente para ser discutido na sociedade, e principalmente a ser realizado nas 
práticas educativas.

A priori, é preciso ter clareza que a inclusão educacional depende tanto 
de políticas inclusivas, quanto de Práticas Pedagógicas, que historicamente 
tem sido direcionada a um aluno ideal. Na sociedade em que vivemos qualquer 
aluno que não siga os padrões idealizados é considerado incapaz de aprender, 
e por isso acaba sendo excluído da possibilidade de obter acesso as práticas 
e conhecimentos que qualificam a vida humana. No caso dos alunos com 
deficiência, não ser capaz de se ajustar nesse modelo significa que se tornaram 
seres incompletos, inferiores aos demais. 

Sob as limitações das pessoas com deficiências, Silva (2017) afirma que 
predomina ainda uma visão baseada no paradigma médico que relaciona as 
incompletudes, limitações e incapacidades dos sujeitos em suas competências 
para aprendizagem. Essa concepção que inferioriza é responsável pela própria 
constituição de barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais, já que interfere 
de maneira direta nas possibilidades de interação entre as pessoas e com isso 
negando as condições de inclusão.

Em relação as práticas educativas destinadas para pessoas com 
deficiência, Sassaki (2010, p. 125) descreve as principais fases identificadas no 
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desenvolvimento histórico como: “fases da exclusão, segregação institucional, 
integração e inclusão”. De acordo com o autor, cada fase foi responsável por 
mecanismos e concepções diferentes que impuseram o distanciamento e 
aproximação da pessoa com deficiência de uma vida social. Atualmente a fase 
vivenciada está sob a perspectiva da inclusão e é concebida como um momento 
em que as pessoas com deficiência independentemente de suas limitações 
tem o direito, e o Estado tem o dever, de promover o acesso, participação e 
garantias de aprendizagem e inclusão social.

Na Educação Física, sobretudo na área dos desportos, possui 
naturalmente caráter competitivo o que sempre acaba gerando a exclusão de 
alguns participantes. Quando trabalhamos com alunos com certas limitações, 
sejam elas de ordem físicas ou intelectuais participando dessas atividades é 
de se esperar que tenham dificuldades ou até mesmo vivenciem péssimas 
experiências. Considerando esses desafios, a escola e todos os seus atores 
devem repensar o ambiente educativo a fim de desenvolver atividades que 
envolvam cooperação e a possibilidade de convivência com maior diversidade, 
a fim de que se possa promover a inclusão.   

De acordo com Sassaki (2010), no final da década de 1970, até início 
da década de 1990, houve certo avanço em relação ao acesso das pessoas com 
deficiência à prática de esportes, turismo, lazer e recreação, mas somente a 
partir da década de 1990 é que tem início a uma nova etapa da história da 
inclusão nos espaços educacionais, momento em que a inclusão começa a 
exercer forte influência sobre as abordagens tradicionais. Nesse cenário, a 
principal pauta de praticantes, pesquisadores e demais interessados era buscar 
respostas inclusivas para a participação verdadeiramente plena de todas as 
pessoas, independentemente de suas deficiências.

Na atualidade, quando se trata de organizar o processo de inclusão nas 
Práticas Pedagógicas, Sassaki (2010, p. 99) afirma que “o importante é que 
haja primeiro um contato dos profissionais de Educação Física com pessoas 
com deficiências e a partir daí buscar soluções para cada dificuldade que 
surgir, respeitando as necessidades e possibilidades individuais”. Conforme 
orienta o autor, na prática pedagógica inclusiva requer que as atividades e os 
materiais sejam adaptados de modo que todos participem. Esse planejamento 
e adaptação deve ser pensado, repensado e discutido, e disto estará um dos 
paradigmas4 do processo de inclusão. 

Segundo Aguiar e Duarte (2005), da prática pedagógica inclusiva, 

4 Entre os paradigmas inclusivistas citados por Sassaki (2010) estão: autonomia, independência 
e empoderamento; equiparação de oportunidades; inclusão social; da integração à inclusão; 
modelo social da deficiência; exclusão zero; vida independente 
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espera-se que os professores tenham uma ação diferente da que foi 
historicamente realizada para alunos com algum tipo de deficiência. Isso 
significa que a prática pedagógica deve ser concebida de modo que a educação 
não seja um fator que suplemente o processo de exclusão. É preciso destacar 
que desde a LDB de 1996 houve determinações legais como intuito de 
garantir uma escola plural, onde todas as pessoas possam ter direito de receber 
apoio para o desenvolvimento das competências para a vida em comunidade, 
como um princípio básico para poder exercer o processo de cidadania com 
dignidade. 

Nesse sentido, Aguiar e Duarte (2005, p. 238) entendem que os 
processos de inclusão nas Práticas Pedagógicas Inclusivas nas aulas de Educação 
Física devem estruturar metodologias e estratégias para que todos participem, 
a priori, como um passo necessário para o processo de transformação:

Basta, por exemplo, que todos os alunos participem de jogos e campeonatos. 
E quando digo todos, incluo os que não demonstram talento para nenhuma 
modalidade esportiva, os que têm dificuldades no controle do próprio corpo 
e mesmo os que, por características pessoais físicas, não seriam considerados 
aptos a praticar competitivamente esse ou aquele tipo de jogo. É uma questão 
de se adequar estratégias metodológicas.

A adequação das regras além de tornar acessível, também permite que 
a prática esportiva de torne mais interessante e participativa. Nesse sentido, 
refletir sobre os limites, as possibilidades e as atitudes necessárias para efetivar 
uma atividade onde todos participem, é papel fundamental do professor 
de Educação Física engajado com o processo de transformação social. Esse 
profissional deve trabalhar a cultura vigente com o discernimento de que 
a sociedade de consumo, classista e extremamente competitiva impõe a 
noção de que o “ter” ultrapassa o “ser” com valor ético. Considerando esses 
fundamentos, é preciso forjar uma identidade de educador que efetivamente 
articule estratégias e metodologias inclusivas a fim de que se possa tornar 
agente transformador da sociedade que discrimina e exclui (AGUIAR e 
DUARTE, 2005). 

De um modo diferente de entender o processo de inclusão escolar, 
Mantoan e Prieto (2006) sugerem que a inclusão está vinculada uma ideia 
mais ampla de mudança social, que exige maior igualdade e mecanismos 
mais equitativos em relação ao acesso a bens e serviços. De acordo com as 
autoras, para alcançar a condição de igualdade, seriam necessários eliminar 
as relações de domínio econômico, espiritual, político e cultural presente em 
nossa sociedade.  

Ao tratar sobre as desigualdades naturais e sociais, Mantoan e Prieto 
(2006, p. 40) defendem o princípio à diferença como pressuposto básico para 
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a inclusão escolar e social. Ainda postulam que “[...] o objetivo da inclusão 
escolar é tornar reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana 
favorecedora da aprendizagem”. Ao discorrer sobre os sentidos e objetivos da 
inclusão escolar, mostram que:

Nesse caso, as limitações dos sujeitos devem ser consideradas apenas como 
uma informação sobre eles que, assim, não pode ser desprezada na elaboração 
dos planejamentos de ensino. A ênfase deve recair sobre a identificação de 
suas possibilidades, culminando com a construção de alternativas para garantir 
condições favoráveis à sua autonomia escolar e social, enfim, para que se 
tornem cidadãos de iguais direitos. (MANTOAN E PRIETO, 2006, p. 40). 

Como se vê, à inclusão escolar permeia a compreensão sobre a 
multiplicidade e a pluralidade humana, como formas diferentes de ser e estar 
no mundo. Nesse sentido, as Práticas Pedagógicas inclusivas devem ter por 
objetivo primordial garantir condições positivas para o desenvolvimento de 
cada aluno. O processo de inclusão, conforme mostram Mantoan e Prieto 
(2006), corresponde a capacidade de proporcionar autonomia para todos os 
indivíduos para que possam exercer igualmente seus direitos. 

A proposta de atender em escolas regulares alunos com deficiência 
implicam ainda no fato de atentar para mudanças no âmbito de sistemas de 
ensino, das unidades escolares, da prática de cada profissional de educação em 
suas diferentes dimensões, respeitando sempre suas particularidades. 

A inclusão de alunos com deficiências em escolas regulares não consiste 
apenas na sua permanência, nem a negação de serviços, infraestrutura e 
materiais especializados, mas na reorganização dos sistemas de ensino de modo 
que se reflitam, revisem, e mudem antigas concepções educacionais para que 
se possa visar o desenvolvimento cognitivo, cultural e social, respeitando as 
diferenças e atendendo as necessidades de cada um (MANTOAN e PRIETO, 
2006).

A princípio, com a expansão da matrícula de alunos com necessidades 
educacionais especiais às classes comuns implicam mudanças na própria rede 
de ensino, a fim de que se possa garantir a permanência de aprendizagem, o 
desenvolvimento e a qualidade de ensino:

Assim, os professores devem ser capazes de analisar os domínios de 
conhecimentos atuais dos alunos, as diferentes necessidades demandadas nos 
seus processos de aprendizagem, bem como, com base nessas duas referências, 
elaborar atividades, criar ou adaptar materiais, além de prever formas de avaliar 
os alunos para que as informações sirvam para retroalimentar seu planejamento 
e aprimorar o atendimento aos alunos. (MANTOAN E PIETRO, 2006, p. 
58).

Para que isso ocorra são necessários investimentos na formação 
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continuada dos professores através da implantação de novas propostas e práticas 
de pedagógicas com o propósito de responder as características individuais dos 
alunos com deficiência. O processo de formação deve objetivar para que os 
professores sejam capazes de analisar as necessidades e demandas nos processos 
de ensino e aprendizagem, e com base no diagnóstico, criar, desenvolver ou 
adaptar espaços, regras ou materiais, prevendo inclusive uma forma de avaliar 
o progresso ou não da prática pedagógica e dos conhecimentos adquiridos por 
todos os alunos.

Conforme destaca Mantoan e Pietro (2006), essa capacitação deve 
envolver não somente os professores com alunos especiais, mas deve ser 
apropriado por todos os profissionais responsáveis pelo processo educacional. 
O domínio sobre o atendimento a diversidade deve envolver teoria e prática, 
isso torna-se fundamental para subsidiar a formulação de políticas para 
formação continuada pelos sistemas de ensino. 

Na formulação desses cursos de capacitação, é importante levantar 
informações sobre o nível de formação dos profissionais, suas experiências, 
e projetar métodos e caminhos que lhes proporcionem o conhecimento 
que muitas vezes não tiveram em suas graduações, ou então, aproximar de 
forma significativa os conhecimentos relativos à Educação Especial de suas 
expectativas e necessidades reais.  

Uma das competências descritas por Mantoan e Prieto (2006, p. 60) 
como essenciais para os professores manejarem suas turmas é “considerar 
as diferenças individuais dos alunos e suas implicações pedagógicas como 
condição indispensável para a elaboração do planejamento e para implantação 
de propostas de ensino e de avaliação de aprendizagem, condizentes e 
responsivas as suas características”. Isso significa que a formação docente e 
os planos de ensino devem ser aptos as Práticas Pedagógicas educacionais 
inclusivas de toda demanda escolar. 

Em todo caso, as orientações para aplicação no cotidiano escolar 
contribuem para a colaboração, o respeito as diferenças, bem como o 
aprimoramento do fazer pedagógico a fim de que se possa efetivar uma 
educação em que todos possam aprender. 

Corroborando com a questão da inclusão nas aulas de Educação 
Física, Silva (2017, p. 40) argumenta que a inclusão não consiste somente 
na matrícula, mas em “um processo de criar como um todo, de reunir os 
alunos em geral (independentemente de sua condição étnica, social, física, 
sensorial, intelectual) e fazer com que aprendam juntos e tenham sucesso em 
sua aprendizagem”. Neste contexto, importa destacar a realização concreta de 
ações que mobilizem toda escola, seja por meio de reuniões, palestras, cursos 
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de formação para que possam ser incorporados nos agentes educacionais os 
princípios que norteiam o processo de inclusão escolar e social.  

Entre algumas das orientações abordadas por Silva (2017) durante 
uma aula inclusiva estão: conhecer as características, a história de vida e de 
aprendizagem por meio de avaliações, observações, entrevistas com familiares 
ou responsáveis; agir com naturalidade; não evitar a comunicação com o aluno 
com deficiência por medo de dizer alguma coisa errada; aceitar o aluno como 
ele é; não ignorar; não subestimar as potencialidades dos alunos em aprender, 
independentemente de suas deficiências intelectual, física ou sensorial. 

Em uma prática pedagógica inclusiva deve ainda observar o processo 
de desenvolvimento que passam os alunos daquela faixa etária, sobretudo os 
jovens que desafiam o mundo sem ter a capacidade de medir as consequências 
de determinados atos e que colocam em situação de risco. No caso dos alunos 
com deficiência, assim como qualquer outro jovem que passa por essa fase se 
tornam mais vulneráveis em decorrência da natureza de sua limitação (SILVA, 
2017).

Em caso de ocorrência de algum tipo de piada ou brincadeira, seja 
nas aulas prática ou teóricas que tem potencial de ferir a dignidade de algum 
aluno, ao professor caberá discutir e refletir sobre o ocorrido a fim de que 
todos os alunos compreendam as consequências que o ato pode acarretar. 
Para favorecer a discussão pode ser abordada histórias em filmes ou textos que 
possuem personagens com deficiência de modo que possa ser estabelecido 
uma relação e uma conversa com os diferentes aspectos que causam exclusão 
e discriminação social.

Um dos documentos que poderão ser utilizados para nortear 
encaminhamentos pedagógicos inclusivos na escola é a Declaração de 
Salamanca (1994, p. 04), em que estão presentes alguns passos cruciais para 
modificar atitudes discriminatórias, criar uma comunidade acolhedora e 
desenvolver uma sociedade inclusiva. Entre os principais pontos destacados 
na Declaração de Salamanca (1994) estão: se informar sobre a existência 
de algum tipo de restrição médica dos alunos; realizar o planejamento dos 
conteúdos de acordo com os métodos e recursos de ensino a partir das 
necessidades específicas de cada um; prever durante as atividades de ensino 
as metodologias, estratégias, materiais didáticos específicos, organização 
espacial da sala de aula, o tempo, de modo que todos os alunos usufruam 
do sentimento de desafio e de capacidade para obter sucesso; criar e adaptar 
sempre quando necessário recursos didáticos para melhorar a aprendizagem; 
desenvolver a aula de forma atrativa e contextualizada; avaliar e revisar a 
eficácia dos programas e métodos de trabalho, sempre alterar quando for 
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necessário; organizar um rodízio diário para determinar quem vai auxiliar, 
quando necessário, o colega com deficiência; estimular a interação dos alunos 
em ambientes sociais; ajudar o aluno com deficiência a expressar o que 
aprendeu; estar atendo aos conceitos, preconceitos, gestos e posturas que tem 
embasado a sua prática; manter uma atitude de respeito e de dignidade em 
relação ao aluno com deficiência; estimular a autonomia e a independência do 
aluno com deficiência; despertar a curiosidade dos alunos; elaborar atividades 
que mostrem a evolução da aprendizagem; respeitar o ritmo de aprendizagem; 
investir em avaliações positivas da aprendizagem, evitar comparações. Sempre 
orientar quando necessário, de forma que haja melhoria nas atividades e tarefas; 
em reuniões explicar o papel dos pais e os princípios que fundamentam uma 
escola inclusiva e qual o papel de cada um nesse processo. Ouvir os pais a fim 
de que se possa tirar dúvidas sobre os alunos e sugerir procedimentos e temas 
para novas discussões.

Em todo caso, a melhoria na qualidade do atendimento nas Práticas 
Pedagógicas representa uma inversão no caráter vivenciado na sociedade 
capitalista atual, que elimina os elementos que não são produtivos, sobretudo 
para as pessoas que não se adaptam aos processos práticos e de consumo. 
Mudar esse paradigma é necessário, disto resulta o processo de formação 
humana, uma reflexão no sentido de viver socialmente e eticamente onde 
todos possam conviver, apreender e participar a diversidade (SILVA, 2017).

3 Considerações finais

A partir do que foi posto acima, podemos evidenciar que as práticas 
pedagógicas inclusivas são meios de atender todas as diferenças dos alunos no 
contexto educacional, e nesse sentido, a inclusão dos alunos com deficiência 
perpassa por reflexões sobre o ambiente escolar e de todas as mudanças 
necessárias para sua efetivação, que vão desde fatores como infraestrutura, 
como também em relação a capacitação e aos olhares e posicionamentos dos 
profissionais em educação. 

Para a inclusão nas escolas regulares de ensino é necessário além da 
reflexão, engajamento e ação, e nesse sentido a formação continuada para 
os profissionais da educação pode trazer grandes contribuições somados 
à iniciativa docente, tempo destinado para sistematização de estratégias de 
ensino que atendam as peculiaridades dos alunos dentro de suas capacidades 
individuais, bem como do apoio institucional. 

Conforme foi observado, é preciso superar o paradigma de que o 
EPAEE não pode aprender, a partir desta mudança, buscar estratégias efetivas 
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seja pensando, repensando e discutindo novas formas para a participação nas 
aulas de Educação Física. Engajar-se com entendimento e um olhar mais 
humano sobre o outro compõe parte importante do processo pedagógico 
inclusivo. Acreditar nas potencialidades, como formas diferentes de ser e 
estar no mundo, valorizando suas conquistas e respeitando suas diferenças 
são condições favoráveis para o desenvolvimento cognitivo, cultural e social. 
A realização de ações que mobilizem a escola para incorporar novos olhares e 
atitudes sobre os EPAEE também são fundamentais. 

Com mobilização e interação adequada que engaje a escola com a família 
e a comunidade, é possível que novas práticas inclusivas sejam realizadas. Não 
há uma receita pronta, as sugestões de uso de estratégias podem ser alteradas e 
adaptadas de acordo com a realidade escolar e de cada indivíduo, o que precisa 
ser respeitado é a participação de todos os alunos nas atividades propostas, 
como um direito de todos à aprendizagem aos conhecimentos culturalmente 
acumulados pela humanidade. 

Algumas sugestões para melhorar a inclusão dos EPAEE nas aulas de 
Educação Física estão em conhecer as características, a história de vida e de 
aprendizagem por meio de avaliações, observações, entrevistas com familiares 
ou responsáveis. Ao final da abordagem didática o professor pode avaliar 
os EPAEE dentro de suas potencialidades e capacidades individuais. Estas 
são algumas atitudes que quando adotadas corretamente pelos professores 
favorecem a participação e aprendizado.

Portanto compreender que podemos tornar nossas aulas inclusivas a 
partir de novas reflexões, práticas, saberes e experiências é ressignificar nossa 
prática docente, pois ao adquirir a pluralidade de conhecimento nos tornamos 
capazes de superar as barreiras do preconceito e de atitudes discriminatórias 
para seguir em busca de uma educação que atenda à todos sem exceção. 
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Capítulo 10

A ARTE ENQUANTO FERRAMENTA 
POTENCIALIZADORA NO DESENVOLVIMENTO 

DO ALUNO SURDO

Adelene de Souza1

1 Introdução 

A escola ao fornecer educação enquanto processo pelo qual a 
humanidade elabora a si mesmo em todos os seus aspectos, não se 

apresenta apenas como o lugar da escolarização, mas principalmente enquanto 
vetor para a formação humana, do sujeito ético, crítico, capaz de através da 
reflexão mudar seu entorno provocando mudanças na sociedade. 

Na atualidade torna-se importante que o professor saiba trabalhar com 
a diversidade, que se atente para cada indivíduo ali à sua frente, pois dentro da 
sala de aula ele poderá ter um encontro com as diferenças, seja em se tratando 
de etnias, ou de pessoas com deficiência, ou alunos com altas habilidades ou 
oriundos de diversas realidades familiares. Dentre as diversidades presentes em 
sala de aula, neste capítulo voltar-se-á para questões relativas ao atendimento 
ao aluno surdo, utilizando a arte enquanto estratégia de ensino. A arte é a 
expressão da própria vida do artista que se manifesta nos sons, nos gestos, 
nas palavras, favorecendo o desenvolvimento da criatividade e da intuição; 
criar, sentir, inovar e imaginar. O artista busca através da arte soluções para os 
problemas que afligem a alma e o corpo integrando conhecimento sensorial e 
racional atingindo a consciência e ultrapassando os limites de tempo e lugar.

 Por esta razão, a proposta desse capítulo, é discutir sobre alguns aspectos 
do atendimento ao aluno surdo com foco na utilização da arte enquanto 
ferramenta de ensino tanto em assuntos relacionados a aprendizagem quanto 
para a motivação do sujeito artístico. O texto está divido em três tópicos sendo 
que primeiramente fala-se sobre a importância da arte na constituição do Ser, 
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Brasileira de Sinais. Graduada em Matemática. Professora no AEE da rede municipal, Intérprete 
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como forma de compreender e transformar o mundo; passando-se para a 
discussão de alguns aspectos do perfil do aluno surdo e formação docente para 
o atendimento a esse aluno, e, por fim, discorrendo sobre a utilização da arte, 
como estratégia de ensino para o desenvolvimento do aluno surdo.

 Assim, espera-se contribuir com a reflexão sobre a utilização da 
arte enquanto ferramenta potencializadora de ensino para o aluno surdo; 
respeitando suas especificidades culturais e identitária.

2 As artes e o desenvolvimento humano: relevância e oportunidade de 
entendimento

Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, 
seria como o metal que soa ou como o sino que tine.

E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda 
a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os 

montes, e não tivesse amor, nada seria.
E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e 
ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, 

nada disso me aproveitaria.
O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com 

leviandade, não se ensoberbece.
Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não 

suspeita mal;
Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade;

Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta...  
 (1 Coríntios 13: 1-7) 

Começamos assim, falando sobre Arte. 
A arte que envolve, que seduz, que faz pensar, que faz agir, arte em 

poema que se deixa levar, arte que ensina, que descreve, que compara, que se 
posiciona frente a ideologias. Arte que é vida; vida que fala, necessariamente, 
de sentimentos, de imaginação, de realidade, de amor, de tristeza e dor!

Mas, o que é arte? 
De acordo com Fischer (1987), a arte em sua origem foi magia em 

um mundo inexplorado com pouco conhecimento científico foi explicação 
por mitos; mas com o passar dos tempos, a sociedade não pode mais ser 
representada por mitos e o romance aparece. Assim, na expressão da arte, 
pode-se encontrar ora uma sugestão mágica, a intuição, o sonho, um faz-de-
conta, devaneios ora a racionalidade e o esclarecimento. De qualquer forma, 
sua função se relaciona sempre ao 

homem total, capacita o Eu a identificar-se com a vida de outros, capacita-o a 
incorporar a si aquilo que ele não é, mas tem possibilidade de ser [...] toda arte 
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é condicionada pelo seu tempo e representa a humanidade em consonância 
com as ideias e aspirações, as necessidades e as esperanças de uma situação 
histórica particular. Mas, ao mesmo tempo, a arte de dentro do momento 
histórico cria também um momento de humanidade que promete constância 
no desenvolvimento. (FISCHER, 1987, p. 17-19). 

Pode-se dizer que a origem da arte, encontra-se desde a pré-história; onde 
o homem nasce em sua condição humana, com necessidades (de sobrevivência 
por exemplo) que o motivam a criar; o homem cria por necessidade, ou 
por necessidade aprende a criar. Assim, a elaboração artística acontece por 
necessidades e motivos, no processo de humanização (homem como ser 
que se coloca e se desenvolve na natureza), com a criação de ferramentas e 
instrumentos. Desta forma, o ser humano se constitui nas relações, na medida 
em que interage com a cultura desenvolvendo o processo de hominização.

A medida que o homem se apropria e transforma a natureza antecipa 
a ação, planeja seu trabalho, reflete sobre sua ação num processo de ação-
repetição-reflexão, tomada de consciência, produz novos instrumentos que 
possibilitará novas conquistas e, assim; surge o trabalho associado a linguagem 
que dão origem a arte - atividade e trabalho consciente; expressa em pinturas, 
cantos e danças tribais.

O primeiro a fazer um instrumento, dando nova forma a uma pedra para 
fazê-la servir ao homem, foi o primeiro artista. O primeiro a dar um nome a 
um objeto, a individualizá-lo em meio a vastidão indiferenciada da natureza, 
a marcá-lo com um signo e, pela criação linguística, a inventar um novo 
instrumento de poder para outros homens, foi também um grande artista [...] 
todos esses foram os pioneiros, os pais da arte[...] A arte era um instrumento 
mágico e servia ao homem na dominação da natureza e no desenvolvimento 
das relações sociais. (FISHER, 1987, p. 42-44).

No caminhar histórico acontece a divisão do trabalho, a propriedade 
privada, estabelecimento das classes sociais, o homem se alienou da natureza e, 
também de si mesmo, desumanizando as relações sociais e fortalecendo ainda 
mais a divisão da sociedade. A arte, então, aparece como um meio individual 
de retorno ao coletivo. Mesmo na individualidade a subjetividade do artista 
trabalha em favor da sociedade. 

A arte pode elevar o homem de um estado de fragmentação a um estado de 
ser íntegro total. A arte capacita o homem para compreender a realidade e o 
ajuda não só a suportá-la como a transformá-la, aumentando a determinação 
de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a humanidade [...] A 
arte precisa mostrar o mundo passível de ser mudado. E ajudar a mudá-lo. 
(FISCHER, 1987, p. 57-58). 

A arte é necessária para que o ser humano se torne capaz de conhecer 
e mudar o mundo, sem perder a magia, o encantamento. Então, o mágico faz 
parte da arte e a arte se faz no mágico.
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Para Barroco e Supertti (2014), a arte encontra-se em condições 
de síntese entre o biológico e o cultural, contendo em si o conjunto das 
características humanas mais complexas, construído ao longo da história 
por meio do trabalho e da atividade, sendo por meio desta que os homens 
se apropriam e se apoderam do que já foi constituído por seus antecessores. 
Desta forma a arte possibilita novas composições e objetivações, “levando 
a formação do humano no ser”, no processo de consciência, apropriação, 
objetivação, generalização conceituada como

(processo de organização de consciência que expressa uma característica 
fundamental do pensamento humano: a capacidade de poder apreender 
o real e, justamente por desvendar suas leis gerais, pode intervir sobre ele, 
operando junto a essas leis intencional e conscientemente). A consciência 
assim, se manifesta e se forma contando com diferentes elaborações, sendo 
a arte uma delas [...] A arte poderia provocar uma nova organização psíquica 
mais elaborada, por ser instrumento cultural, o qual objetiva, em sua forma e 
conteúdo, elevadas forças humanas como: abstração, criatividade, percepção 
emoção e imaginação.” (BARROCO; SUPERTTI, 2014, p. 25-26).

Por isto, a arte pode contribuir para o processo de educação holística, 
integral; como formação que não deixa escapar nenhum aspecto do todo, 
numa formação humana plena, ajuda na expansão e amplitude da visão de 
mundo desenvolvendo o pensar, duvidar, desnaturalizar o óbvio; com o olhar 
atento para perceber e registrar os fatos, usando a criatividade, a fantasia, ou 
tornando a dura realidade mais leve.

Assim, a arte devolve a humanidade no olhar sensibilizado para nós 
e para os outros; extrapola o tempo, o lugar e se fixa permanentemente na 
história. A escola, hoje reconhecida como o lugar formal de construção de 
conhecimento; deve propiciar ao aluno uma relação de entendimento, 
compreensão da arte e todas as suas possibilidades. 

Gobbi e Pinazza (2014), descrevem a importância de não separarmos 
a criança da arte e ciência; “desenhar, pintar, dançar são para as crianças, 
como para os artistas, possibilidades de descobrir, conhecer e aproximar-se, 
são exercícios de vida nos quais estão contidas a arte e a ciência, podendo ser 
compreendidas quase numa única palavra: arteciência”. (GOBBI, PINAZZA, 
2014, p.35)

Por isto torna-se importantíssimo que o professor não utilize da arte de 
forma instrumental e utilitária, mas sim dentro de um ambiente que possibilita 
o sensível, as dimensões humanas que todos temos vinculado a arte.

Almeida (2001), destaca que com o trabalho artístico as crianças 
desenvolvem habilidades, compreendem as relações entre o todo e as partes 
e entendem que as artes são uma forma de conhecer e interpretar o mundo, 
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uma vez que as crianças desenvolvem
auto-estima e autonomia, sentimento de empatia, capacidade de simbolizar, 
analisar, avaliar e fazer julgamentos e um pensamento mais flexível; também 
desenvolvem o senso estético e as habilidades específicas da área artística, 
tornando-se capazes de expressar melhor ideias e sentimentos”. (ALMEIDA, 
2001, p. 14).

Desta forma, o ensino da arte na escola deve procurar oferecer ao aluno 
meios para que esse tenha um entendimento geral sobre a importância da 
arte no desenvolvimento da humanidade, como patrimônio cultural, além da 
oportunidade de conhecer as várias formas de expressão da arte; e que tenham 
em suas atividades artísticas liberdade na criação, autonomia para que possam 
usar da/a arte para se expressarem, se relacionarem com o mundo, com o 
outro e consigo mesmos. 

A arte é a expressão de vida, da vida do artista que se manifesta de várias 
formas, nos sons, nos gestos, nas palavras, na dança, na escrita, nos desenhos, 
nas formas, na música, buscando respostas para questões do seu tempo, ou 
simplesmente expressando seus sentimentos, seus medos, transformando e se 
deixando transformar, em tempos e em lugares.

Como nos versos escritos pelo rei Davi, salmista que desvelava a alma 
perante Deus; em que cheio de emoção, de sentimento, buscava solução 
para seu problema, expressão da própria vida, que não se prende no tempo e 
chega até nós, em nosso momento; nos permitindo entrar, sentir e vivenciar 
as impressões do artista e também construir nossa própria percepção de arte.

3 O perfil do aluno surdo: especificidades, cultura e identidade

 A educação de surdos ganhou mais notoriedade a partir da lei 
10436/2002, que reconheceu a Libras como língua oficial da comunidade 
surda e o Decreto 5626/2005; que regulamentou a referida lei. No âmbito 
dessa legislação nota-se um ganho em relação aos direitos da pessoa surda, 
principalmente no ambiente escolar. Entretanto, mesmo já se passado quinze 
anos da regulamentação da Lei, através do Decreto supracitado, ainda percebe-
se que muitos professores se sentem despreparados para esse atendimento e, 
existe a necessidade de formação continuada para que os professores possam 
entender as especificidades do aluno surdo e desenvolver habilidades de ensino 
adequadas às suas especificidades.

 Para melhor entendimento das especificidades do aluno surdo é 
necessário que o professor tenha conhecimento sobre a cultura desse aluno, 
que se apresenta diferente de sua própria cultura. Neste sentido, pode-se 
definir cultura surda como,
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o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-
lo acessível e habitável ajustando-os com as suas percepções visuais, que 
contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades 
surdas. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e 
os hábitos de povo surdo (STROBEL, 2008, p. 24 apud NORONHA, 2017, 
p. 48).

As comunidades surdas, se constituem por surdos e ouvintes que 
buscam assegurar os direitos garantidos às pessoas surdas, lutam por suas 
causas, e transmitem a seus integrantes conceitos culturais, esportivos, 
religiosos, políticos, fraternais, fortalecendo assim sua identidade. Desta 
forma entende-se que a cultura surda, é um elemento constituidor da 
identidade surda, fortalecidos pela língua de sinais, que propicia ao sujeito 
Surdo o empoderamento cultural, no reconhecimento próprio e em defesa do 
seu lugar de fala. 

Strobel (2009) relata algumas conceituações importantes sobre o olhar da 
cultura surda, esclarecendo termos como povo surdo (referentes ao aspecto 
comum da surdez) ou comunidade surda (abrangendo surdos e ouvintes). 
A autora seleciona aspectos culturais: experiência visual (a acuidade visual 
dos surdos), linguístico (as línguas de sinais), familiar (crianças surdas em 
lares ouvintes, e crianças ouvintes de pais surdos), a literatura surda (poesia, 
narrativas, livros), artes visuais (artes plásticas surdas e o teatro surdo), vida 
social e esportiva (o relacionamento com seus pares), político (lideres surdos, 
associações de surdos, lutas sociais), tecnológico (telefones adaptados, 
campainhas luminosas). Todas estas concepções fariam parte da cultura surda 
e do imaginário social dos surdos. (STROBEL, 2009 apud FERREIRA, 2017, 
p. 2666)

Por isto, entender que o aluno surdo percebe o mundo de forma visual, 
é essencial ao professor e necessário se faz que em formações de professores 
para o atendimento a esses alunos sejam contemplados “questões como 
cultura, identidade e diferença, rompendo com os modelos pré-estabelecidos 
e práticas ocultas nos currículos escolar que marginalizam os surdos por um 
processo de silenciamento de sua condição.” (NORONHA, 2017, p. 67), 
(PEREIRA, 2017)

 “O processo de valorização da surdez enquanto cultura protagonizado 
pelos próprios indivíduos surdos é marcado pela presença da arte, da 
criatividade e da expressão de sua comunidade, que passou décadas lutando 
para manter-se” (CRUZ, 2016, p. 46). Desta forma vê-se a importância da 
arte dentro da cultura, como forma de expressão das lutas, anseios, vivências e 
identidade.

  Em um contexto de inclusão, os alunos surdos estão inseridos na rede 
regular de ensino e dentro da perspectiva inclusiva é necessário que a escola, 
como um todo, mude sua visão e missão para que a inclusão aconteça de forma 
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efetiva com reestruturação escolar e políticas de formação de professores para 
o atendimento ao aluno surdo. 

 Sob essa ótica, corrobora-se do posicionamento de Ramos (2017), 
entendendo a escola regular inclusiva, voltada para a educação de alunos 
surdos, como aquela em que, 

há alunos surdos matriculados juntamente com alunos ouvintes em turmas 
comuns, cuja língua de instrução e interação é a língua portuguesa, falada 
e escrita, e por essa razão, demanda a presença de intérpretes educacionais a 
fim de viabilizar aos alunos surdos o acesso aos conhecimentos e conteúdos 
curriculares, além da oferta de Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), no contraturno, organizado segundo momentos didático-pedagógicos 
distintos, como AEE em Libras, AEE para o ensino de Libras e AEE para o 
ensino da língua portuguesa. (RAMOS, 2017, p. 101).

A escolarização da pessoa surda, se torna mais complexa devido a sua 
modalidade linguística, organizada através da Língua Brasileira de Sinais - 
Libras, se que apresenta na modalidade viso-espacial ou gestual-visual. Por 
isso, é de fundamental importância que aspectos culturais e identitários sejam 
considerados por parte dos professores em relação às estratégias de ensino 
adequadas ao aluno surdo. (ANJOS, 2018; NORONHA, 2017; SOUZA, 
2020).  É importante também que os professores utilizem de metodologia 
visual, uma vez que devido a modalidade da Libras ser viso-espacial, “explorar 
atividades que utilizem imagem em suas propostas educacionais [...] pode 
ser uma estratégia na educação de pessoas surdas” (CAMPELLO, 2007 apud 
FRASCA, 2017, p. 57).

Observar que os alunos surdos precisam de contato com a arte surda. Levar 
surdos ao contato com artistas surdos e com arte surda através de fotos, vídeos, 
pinturas, esculturas, teatro. Considerar que os olhos, as mãos, a expressão 
corporal e facial são sinais referenciais para os surdos. Despertar os surdos para 
a arte, a fim de que possam expressar sua identidade através da mesma. Ver a 
arte como forma de significação que produz certas caraterísticas determinantes 
para a diferença e as construções históricas e culturais. (CALDAS, 2006, p. 42 
apud CUNHA, 2016, p. 48).

Assim, a utilização de diversas estratégias, metodologias e ferramentas 
de ensino utilizando-se da arte e para a arte são essenciais ao professor, 
especialmente em relação aos “recursos visuais, adaptações curriculares[...] 
Rompimento com a cultura da transmissão para a cultura de gestão de saberes 
reflexivos” (NORONHA, 2017, p. 115) que propiciará ao aluno surdo um 
desenvolvimento cognitivo, cultural e artístico, na completude do Ser. 

4 Arte como estratégia de desenvolvimento do aluno surdo

Pereira (2017), ao relatar em seu estudo sobre o atendimento ao surdo, 
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nos diálogos entre a “educação, a arte e a inclusão sociocultural verifica-
se a escassez de trabalhos” que contemplem essa temática. (CRUZ, 2016, 
PEREIRA 2017). Em relação a arte e inclusão, a autora verificou que sua 
utilização estava mais voltada para aspectos terapêutico ou clínico, do que 
sobre as práticas em artes com pessoas com deficiência, utilizando da arte 
em atividades com um fim em si mesma, de forma instrumental e utilitária. 
Ainda destaca que possivelmente essas ações aconteçam devido a formação 
dos professores de arte, para atuação junto ao aluno com deficiência, 

Esta realidade em parte deve-se ao fato de que a maioria dos cursos de 
licenciatura em Artes ainda não forma o professor para atuar na inclusão, no 
contexto da diversidade. Pensar em perspectivas para uma escola diferenciada, 
reflexiva e inclusiva, necessariamente, passa pela reflexão dos educadores sobre 
si mesmos, e sobre suas práticas. (PEREIRA, 2017, p. 2664).

A importância do ensino de artes para os alunos surdos se pauta no 
conhecimento sobre a importância da arte para o desenvolvimento humano 
e em suas várias possibilidades, bem como em relação ao repertório estético, 
posicionamento crítico frente a suas questões individuais, da vida social e da 
cidadania. 

Desta forma, a arte para o aluno surdo se apresenta como uma 
oportunidade

significativa de identificação com outros sujeitos de sua cultura ao redor do 
mundo, uma oportunidade de reconhecimento de seu lugar na história humana 
e de seu valor. Por isso também, a demanda, que se estende até os dias de hoje, 
não é apenas aulas de arte que sejam visualmente adaptadas ou acessível por 
meio da língua de sinais, mas é imprescindível que a arte partilhada na sala de 
aula faça sentido para o aluno surdo, a partir de sua história e de sua cultura 
(CRUZ, 2016, p. 50).

 Em uma visão multicultural para o ensino da arte, que oferece aos 
alunos surdos o contato com a arte em abordagem metodológica em que o seu 
meio seja representado, propiciará maior visibilidade e fortalecimento cultural, 
conhecimento da produção artística já existente e utilização da arte como 
forma de empoderamento com maior participação de surdos em atividades 
artísticas, como cinema, teatro, dança, música, por exemplo. 

Neste contexto, o ensino da arte, 
mais do que dar conta de aspectos da inclusão social e política é uma maneira 
de inserir no cotidiano questões de cidadania, retirando um pouco esta postura 
de indiferença, de banalidade, evidenciando uma busca de conhecimento 
mútuo, uma compreensão de que a constituição do sujeito se dá nas interações 
sociais e culturais (FERREIRA, 2017, p. 2670).

As representações visuais também podem ser utilizadas enquanto 
estratégias de ensino, de forma a viabilizar o desenvolvimento cognitivo do 



  137
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

aluno uma vez que possibilitam interação e construção de significados por 
parte dos alunos surdos, em que o uso das imagens, auxilia “na formação 
de conceitos, no letramento, na compreensão, linguística, no léxico, no 
raciocínio classificatório nos conceitos de genérico versus específico, raciocínio 
sequencial/temporal e espacial, entre tantos outros” (FERREIRA, 2017, p. 
2674). 

5 Considerações finais 

Arte é expressão da vida. As várias manifestações da arte proporcionam 
reflexões, expressões de sentimentos e liberdade de criação, uma de suas 
importâncias se encontra em conceder possibilidades proporcionadas pelo ato 
de criar que não se limitam ao lugar e ao tempo presente, mas expressa a voz 
do artista de forma atemporal. 

Através da arte os sujeitos se encontram, se identificam, se agrupam em 
movimentos que proporcionam sentir todo tipo de vivência e experiência. Por 
isso se torna necessário a apreciação, reprodução, motivação para a produção 
da arte; conduzindo o educando ao desenvolvimento humano, social e cultural 
através da observação, valorização, produção e respeito para com todas as 
manifestações artísticas.

Neste sentido os professores, principalmente os da disciplina de artes, 
devem se atentar para que em suas aulas os alunos surdos sejam motivados 
a serem autores dos processos de criação enquanto estudantes e indivíduos, 
como potencial produtor e também enquanto público crítico, admirador, 
participante nas formas de manifestação da arte.

O ensino da arte para os alunos surdos, torna-se uma poderosa 
ferramenta metodológica para o desenvolvimento não só do educando em 
seu aspecto cognitivo, como apreensão do código verbal, leitura da imagem, 
relações de significados, compreensão de mundo mas, também do sujeito 
cultural, contribuindo para a produção artística desse aluno enquanto 
elemento de sua própria identidade, possibilitando-lhe também fazer arte a 
partir de temas, assuntos e situações que lhe sejam de interesse. 
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Capítulo 11

O ESTÊNCIL COMO FERRAMENTA ARTÍSTICA 
POTENCIALIZADA DA APRENDIZAGEM

Cassiano Arantes1

João Henrique Lodi Agreli2

1 Introdução

Existem algumas divergências sobre as melhores técnicas de pintura, 
suas possibilidades e uma grande variedade de experiências entre 

meios de expressão artística e o uso da tecnologia digital. Há a ideia de que 
pintura não precisa se limitar à aplicação do “pigmento em forma líquida” e 
no caso da aplicação com spray a tinta se encontra em um estágio líquido, 
porém sob a influência da pressão de ar que a dispersa em um estado meio 
nebuloso, que pode servir para se obter diversos tipos de efeitos visuais.

O conceito de pintura pode ser ampliado para a representação visual 
através das cores, mesmo assim a definição tradicional de pintura não deve 
ser ignorada. A pintura é uma linguagem artística, um veículo que possibilita 
dar forma a determinada ideia, tem como proposta estimular o indivíduo a 
se expressar.

O elemento fundamental da pintura é a cor. A relação formal 
entre as massas coloridas presentes em uma obra constitui sua estrutura 
fundamental, guiando o olhar do espectador e propondo-lhe sensações de 
calor, frio, profundidade, sombra, entre outros, pois para muitos artistas a cor 
é considerada como a base da imagem. 

A pintura acompanha o ser humano por toda a sua história. Ainda que 
durante o período grego clássico não tenha se desenvolvido tanto quanto a 
escultura, a pintura foi uma das principais formas de representação dos povos 
medievais, do Renascimento até o século XX. Mas é a partir do século XIX 
com o crescimento da técnica de reprodução de imagens, graças à Revolução 
Industrial, que a pintura de cavalete perde o espaço que tinha no mercado. Até 
então a gravura era a única forma de reprodução de imagens, trabalho muitas 

1  Mestre em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Uberlândia.
2  Professor da Universidade Federal de Uberlândia.
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vezes realizado por pintores.
A indústria cultural caminhou próxima às evoluções tecnológicas 

artísticas e as acompanhou até a atualidade. Solidificada pela Revolução 
Industrial, pelo capitalismo liberal, pela economia de mercado e vigente 
em uma sociedade de consumo, esse formato de indústria trouxe novas 
possibilidades nas representações midiáticas. De repente, a reserva artística 
exclusiva à aristocracia e às classes sociais altas se depararam com novos formatos 
de entretenimento, uma maneira de democratização aliada ao crescimento 
cultural como produto, tanto quantitativamente quanto qualitativamente 
(CAROLLI; VARÃO, 2009).

A partir das pesquisas de Paul Cézanne, os artistas começaram a 
perceber que era possível lidar com realidades que não necessariamente as 
externas, dialogando com características dos elementos que são próprios 
da pintura, como a cor, a luz e o desenho. Com o aprofundamento destas 
pesquisas, Wassily Kandinsky chegou à abstração total em 1917. A pintura 
abstrata não procura retratar objetos ou paisagens, pois está inserida em uma 
realidade própria. 

A partir desse contexto, podemos direcionar nosso estudo para o 
estêncil. Ele é uma técnica usada para aplicar um desenho ou ilustração que 
pode representar uma imagem figurativa ou abstrata, com a aplicação de tinta, 
por meio do corte ou perfuração normalmente em papel acetato, resultando 
em uma prancha com o desenho vazado por onde passará a tinta. O estêncil 
obtido é usado para imprimir imagens sobre inúmeras superfícies, do cimento 
ao tecido de uma roupa. É também uma forma muito popular de grafite, 
pois sua aplicação rápida e simples reduz o risco implícito na execução de 
inscrições em locais não permitidos, além de permitir diversas possibilidades 
na apropriação de imagens.

2 Desenvolvimento

O estêncil foi utilizado ao longo dos tempos, para diferentes fins. Da 
sua origem pouco se sabe, alguns autores datam o seu início antes de 500 a. C. 
em países orientais como a China e o Japão. Os Fenícios inclusive utilizavam 
a técnica de estêncil, para estampar tecidos. Com o passar dos anos o estêncil 
foi adquirindo outras utilidades, servindo para decorar ambientes ou assinar 
documentos em série. Durante a Segunda Guerra Mundial, começou a ser 
utilizada em intervenções urbanas como forma de propaganda de guerra e 
como forma de impressão nos uniformes e materiais de guerra (O MUNDO 
DO STENCIL, 2011).
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Figura 1: Pintura feita com tinta spray e estêncil

Fonte: Acervo pessoal.

O estêncil usado exclusivamente em murais tem características 
diferentes aos que eu venho observando e catalogando, por exemplo; as obras 
realizadas por Banksy são grandes e recortadas em papel na maioria das vezes, 
portanto são descartáveis, isso porque geralmente não é possível reutilizar 
os moldes após a pigmentação feita sobre o papel que fica encharcado, 
diferentemente do estêncil recortado em chapas de acetato reaproveitadas de 
descarte de raio-x, podendo ser reutilizadas várias vezes.

A característica do estêncil varia de acordo com sua finalidade, neste 
exemplo do artista Banksy existe uma relação que ele adota nos temas de seus 
trabalhos a alguma circunstância política ou acontecimento marcante, em que 
ele não vai se preocupar em reproduzir a imagem mais de uma vez, que é 
a uma característica muito presente na linguagem do estêncil, exceto nestes 
casos que o molde é feito para aquela situação em especial e dependendo do 
tamanho, só é possível ser feito em papel grosso, tipo kraft que é descartado 
após uma única aplicação de tinta.

Figura 2: Obras do artista Banksy feitas com estêncil

Fonte: http://www.banksy.co.uk/out.asp.
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Quando se quer fazer um estêncil de um rosto, utilizando, por 
exemplo, a foto de uma pessoa, primeiro é feito um desenho sobre a 
imagem para definir as camadas de profundidade, que definem as áreas 
de expressão do rosto, através dessa identificação das áreas de volume e 
separação das camadas do desenho é que serão preparados os moldes de 
estêncil necessários à representação de cada parte. Em seguida os moldes 
serão associados, um de cada vez e um sobre o outro para receber a tinta, 
dessa forma a pintura representará o rosto da foto e terá suas áreas de 
volume destacas pela presença de luz e sombra, obtidas pela associação de 
cores claras e escuras, dando um aspecto bastante representativo a imagem 
pretendida. 

A representação de imagens feita com apenas uma camada de estêncil, 
geralmente caracteriza uma linguagem mais sintetizada, muito utilizada pela 
maioria das pessoas em oficinas de arte que apresentam a técnica do estêncil 
devido a sua praticidade. Nesta forma de utilização as pinturas podem ser 
feitas sobre o molde vazado com tinta spray, esponjas, rolinho ou até pincéis, 
permitindo uma série de resultados de acordo coma criatividade de quem os 
utiliza, o molde vazado pode ser recortado em chapas de acetato ou até mesmo 
em cartolinas com vida útil mais curta.

Sempre é importante ter em mente o resultado que se quer obter com 
o estêncil, pois é isso que irá definir quantas camadas serão necessárias ao 
processo, e a maneira como estas serão associadas umas às outras.

2.1 Relatos de uma auto produção com o uso do estêncil

A mistura de todas estas técnicas de se pintar com suporte do estêncil é 
algo que vem moldando o que defino como meu estilo. A abstração é feita das 
formas estênceis e ganha aspectos pictóricos curiosos, resultantes da mistura 
entre as cores, atingindo tonalidades peculiares, proporcionadas pela aplicação 
da tinta com o jato de ar moderado dos sprays.

Minha relação com o estêncil vem se tornando cada vez mais técnica, 
pois ao realizar minhas investigações sobre seu uso, percebi que mesmo 
tendo adotado critérios particulares sobre seu uso, a técnica sempre será um 
fator determinante, pois ela molda as linguagens pictóricas e representativas. 
Compreender a melhor maneira de se desenhar, já pensando em como serão 
os efeitos proporcionados pelo uso da tinta spray e as superfícies escolhidas, 
ajudou a evitar erros na preparação dos projetos e ainda, aprimorou as 
características dos meus desenhos quando produzidos para esta finalidade.
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Figura 3: Pintura feita com tinta spray e estêncil

Fonte: Acervo da pesquisa.

Hoje assistimos a um novo movimento artístico chamado Stencil Art, 
feito na rua e para a rua, os suportes são as paredes das cidades do mundo. 
Os artistas poucas vezes identificados utilizam este meio como forma de 
expressão na arte urbana. O design desejado é cortado do meio selecionado 
e, em seguida, a imagem é transferida para uma superfície através do uso 
de tinta spray ou tinta roll-on. Sempre buscando uma interferência visual 
nos meios urbanos, que tenha características marcantes e consiga promover a 
subjetivação no espectador, muitas vezes neutro, se comparado ao caos social 
promovido nas grandes cidades.

Aqueles que fazem e aplicam estêncis têm muitas motivações. Para 
alguns, é um método fácil de produzir uma mensagem política. E alguns só 
querem que seus trabalhos sejam vistos. Uma vez que o estêncil permanece 
uniforme ao longo de seu uso, é mais fácil para um artista replicar rapidamente 
o que poderia ser uma peça complicada, quando comparado a outros métodos 
de marcação convencionais, por exemplo, o grafite, que demanda tempo em 
sua realização.

Ao longo dos anos, esta forma de grafite tornou-se uma subcultura 
mundial. Muitos de seus membros se conectam por meio de blogs e sites 
que são especificamente criados para exibir trabalhos, obter críticas e receber 
notícias sobre o que está acontecendo no mundo do estêncil grafite, Banksy, 
BlekleRat, Vhils e Shepard Fairey são alguns nomes que são sinônimo desta 
subcultura.

Os meus estudos sobre grafite acabaram se baseando em vídeos 
disponibilizados na internet, pois a maioria dos artigos que abordam o tema 
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envolve mais questões culturais, aspectos históricos e políticos, visto que estes 
trabalhos têm um princípio transgressor. Assistir estes vídeos foi fundamental, 
além de conversar com pessoas que já praticavam grafite e estêncil em 
Uberlândia também, foi outro fator que me ajudou a iniciar experimentos 
práticos com esta técnica, mesclada as possibilidades do uso do estêncil. 

Figura 4: Pintura feita com tinta spray e estêncil

Fonte: Acervo pessoal.

A técnica do estêncil foi introduzida na arte contemporânea nos anos 
30 pelos artistas da École de Paris, chamado de “stencilart” (SPINELLI, 2011, 
p. 31). Na preparação dos desenhos destinados ao estêncil percebi que nem 
sempre era possível enxergar o potencial de associação entre as chapas, tanto 
que isso foi um dos fatores que me motivaram a preparar novos desenhos e 
novas chapas de estêncil para outros estudos, pela vontade de ver algo incomum 
a cada experimento, pois não conhecia a técnica em sua totalidade, foi onde se 
iniciaram os experimentos práticos visando essa melhor compreensão. 

Nessas experimentações utilizei filme radiográfico, produzido em acetato, 
para base do estêncil e o resultado foi bem melhor que os testes anteriores onde 
recortei cartolina, pois a espessura da chapa proporcionou mais facilidade e qualidade 
no recorte dos desenhos e o material impermeável permitiu sua reutilização. O 
estêncil passou a fazer parte da minha produção e inevitavelmente, se tornou foco 
de uma investigação que aparentemente não tem limites.
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Figura 5: Moldes estênceis

Fonte: Acervo pessoal.

Com o estêncil consegui ótimos resultados em minhas pinturas, que 
me fizeram buscar novas possibilidades sobre este processo, uma vez que a 
cada projeto venho percebendo evolução em meu entrosamento com a técnica 
e me permitindo movimentos mais soltos, expandidos e organizados dentro 
da proposta abstrata.

Meus trabalhos tendem ao abstrato, com características pictóricas que 
proporcionam mais liberdade em sua execução, por exemplo, as cores fortes 
e formas determinantes da pop art. Percebo uma conexão muito forte entre o 
que estou produzindo e as definições sobre os conceitos da pop art, mesclados 
a arte abstrata.

A maneira com que a pintura ganha formas, por meio das sobreposições 
de tonalidades e movimentos direcionados pelo estêncil, cria uma característica 
marcante a respeito da maneira que as cores se misturam. A fusão das 
tonalidades se dá pelo jato de tinta do spray e diferentemente do efeito que 
se obtém com pincel, as possibilidades associativas são muito intrigantes aos 
nossos olhos, muitas vezes o inesperado é o que desperta o olhar para novos 
caminhos e maneiras de associar essa tinta spray ao estêncil. 

3 Considerações finais

Nesta fase de finalização da pesquisa, fiz um panorama sobre tudo que 
envolveu cada uma das etapas referentes às investigações sobre a realização de 
pinturas com tinta spray e suporte do estêncil. Foi assim que percebi o quanto 
este trabalho atende a diversas expectativas, sobre o melhor uso desta técnica 
que sempre conquistou adeptos por onde quer que tenha sido difundida.

As orientações frente aos entraves de cada etapa da pesquisa foram 
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fundamentais para que o projeto não perdesse o ritmo, uma vez que já não 
havia disciplinas presenciais. O vínculo com a universidade se restringia ao 
uso da biblioteca, dando uma estranha sensação de estar fazendo algo muito 
importante, mas que somente eu e meu orientador sabíamos da existência.

Contudo os experimentos práticos do projeto, motivados pelas 
diferenças de linguagens encontradas nas produções de outros artistas, 
proporcionaram novos desafios que me mantiveram conectados à esta 
pesquisa. Foi fundamental a busca por referências que possibilitassem novas 
investidas práticas e questionamentos, promovendo assim novos experimentos 
envolvendo a técnica.

Quanto a minha produção com estêncil, acredito que me encontro 
em um estágio avançado de conhecimento da técnica e sinto confiança 
em executá-la. As diversas possibilidades que as pinturas abstratas podem 
apresentar, sempre serão a força motriz de minhas investigações pictóricas, o 
que tornou este projeto tão significativo quanto satisfatório, uma vez que não 
pretendo interromper minha produção ao concluir o projeto.

Após a qualificação do projeto, dei início a uma nova série de 
produções voltadas para a exposição referente à etapa de conclusão do projeto, 
que aconteceu no Museu Universitário de Arte, da Universidade Federal de 
Uberlândia, onde foi possível explorar as novas possibilidades de utilização 
da técnica do estêncil, relacionando ao estilo de linguagem abstrata que 
predomina em meus experimentos.
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Capítulo 12

A FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE SOB OS 
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1 Considerações iniciais

Ao nos propormos a iniciar este estudo acerca do que pensam e 
sentem os professores que participam de momentos de formação 

continuada propostos pela rede de ensino em que atuam, duas imagens se 
destacam em nosso imaginário. Uma delas nos mostra professores sentados, 
de braços e pernas cruzados, calados, a escutar alguém que discorre sobre 
algum tema referente a algum assunto teórico. Já a outra imagem nos remete 
ao trabalho em grupos, com interações, sorrisos nos rostos e construção de 
saberes importantes para a prática docente. São situações opostas, as quais 
pretendemos analisar, através deste trabalho, confrontando nossas percepções 
com a opinião dos educadores que contribuíram com nossa pesquisa e 
reflexões. 

 Em um contexto educacional percebemos tantas dificuldades 
vivenciadas dia a dia pelos professores e, portanto, é necessário pensar sobre 
os aspectos que tornam uma proposta de formação continuada realmente 
proveitosa para aqueles que irão experienciá-la. Construímos, então, um 
instrumento para exercitar a escuta de alguns educadores sobre o que sentem em 
relação ao que lhes é proposto como formação no intuito de compreendermos 
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quais são os pontos principais necessários ao se planejar uma formação para 
que os professores valorizem e façam bom uso do tempo que, por legislação, 
está assegurado na carga horária de trabalho dos educadores. 

 Acreditamos que o período destinado à formação docente tem como 
objetivo contribuir efetivamente com o processo de formação, e não apenas 
cumprir com uma demanda, meramente burocrática. Dado o exposto, para 
ancorar nossas análises encontramos subsídios teóricos em Pacheco (2014), 
Freire (2001) e Borges (2003), que se aprofundam nesta temática e provocam 
reflexões a respeito do assunto que nos permite trazer à tona a importância do 
olhar dos docentes em relação a sua própria formação continuada.

2 Formação continuada docente: reflexões relevantes

Ao longo de sua trajetória profissional, o professor se depara com 
vários desafios no cotidiano escolar. Entretanto, no contexto atual, em que a 
vida segue em um ritmo acelerado e a tecnologia é, muitas vezes, dominante, 
as vivências exigem habilidades mais complexas. Neste sentido, a formação 
continuada é o espaço que deve oportunizar o acesso a variados momentos 
e formas de adequar a prática docente ao processo de aprendizagem dos 
educandos.

Conforme Pacheco (2014, p. 24), “A formação de professores pode 
sugerir uma multiplicidade de interpretações. Pode ser objetivada, em 
relação ao momento, como inicial, contínua (ou não inicial), permanente.”. 
No contexto em estudo, analisamos o processo de formação de professores 
que já exercem o magistério e atuam em escola pública através do olhar dos 
próprios professores. Assim, podemos refletir sobre a influência da formação 
nas práticas docentes.

Para que a formação continuada contribua significativamente na ação 
pedagógica, é necessário que ela seja desenvolvida em um espaço rico em 
estímulos, prazeroso e dinâmico. Neste ambiente deve haver também uma 
reflexão sobre as práticas que permita uma desconstrução do fazer tradicional 
e abra espaço para novas possibilidades, que favoreçam o aprendizado de 
alunos, inclusive em diferentes contextos.

Mediante o fato de o ser humano ser um sujeito pensante, o professor 
deve levar em consideração que seus alunos possuem suas próprias formas de 
pensar e agir. Diante de uma turma heterogênea, portanto, o docente precisa 
ter consciência da “[...[ importância do papel do educador, o mérito da paz 
com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas 
ensinar os conteúdos mas também ensinar a pensar certo.” (FREIRE, 2001, 
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p. 29). Afinal, mesmo que os alunos tenham seus próprios pensamentos e 
conhecimentos, é fundamental que o professor esteja em sintonia com eles, 
mostrando-lhes, por meio do diálogo e da interação, formas de pensar e agir 
corretamente, a fim de que eles sejam cidadãos de bem.

 Entendemos que a formação continuada para professores influencia 
na atuação do educador, principalmente quando a proposta de formação 
oferece qualidade, sobretudo teórica aliada à prática. Quando fazemos tais 
asseverações referimos Borges (1998, p. 19), o qual afirma que a formação 
possibilita “dar ao professor subsídios para a problematização de sua prática 
pedagógica e para a intervenção na prática social cotidiana.”. 

 Elencamos em nossos estudos sobre a formação continuada docente a 
premissa de Pacheco (2014, p. 10), de que “o modo como o professor aprende 
é o modo como o professor ensina.”. Logo, a formação continuada implica 
na forma de pensar e agir do docente e que também interfere diretamente 
na aprendizagem dos alunos, pois a aquisição do conhecimento é facilitada 
quando mediada pela intervenção do professor.

 Freire (2001) enfatiza que o professor, ao entrar em uma sala de aula, 
deve estar disposto a se deparar com indagações, curiosidades e perguntas dos 
alunos, e que ele deve encarar tais aspectos como positivos e se posicionar 
como ser crítico, inquiridor e inquieto diante destes fatos. Afinal, ele tem a 
nobre tarefa de ensinar, estimular o conhecimento por meio da interação, e a 
formação continuada deve ser um meio para o professor se preparar para estas 
mediações.

Complementamos esta ideia com a afirmativa de Pacheco (2014, 
p.26): “Esta formação ultrapassa o domínio das técnicas para se preocupar 
com o modo como os padrões de organização e gestão de tempos, espaços e 
conteúdos curriculares apoiam a reprodução de relações sociais, na sala de aula 
e na escola.”. Ou seja, através das mediações do educador, que vão além do 
ensino do que está no plano curricular, o conhecimento envolve outras ações 
capazes de refletir também nas relações sociais dentro e fora do espaço escolar.

  A formação continuada, visando a qualificação dos docentes, pode 
contribuir com a melhoria da qualidade da educação e refletir na valorização 
da profissão, que socialmente aparece como desgastada no sistema educacional 
brasileiro. Além da atualização necessária, a formação continuada é uma 
oportunidade para que o professor repense sua carreira e sua ação profissional 
e dê um novo sentido a ela através da inovação de suas práticas. O professor 
não é apenas um profissional da educação, pois o ato de educar não é um ato 
simples e mecânico.

Para Freire (2001, p. 110), “Outro saber de que não posso duvidar 
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um momento sequer na minha prática educativo-crítica é o de que, como 
experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção 
no mundo.”. Ou seja, quando consideramos que a ação do professor refletirá 
diretamente na construção da sociedade que se deseja, é essencial que o 
processo formativo do educador oportunize a esse profissional estar preparado 
para contribuir com o desenvolvimento saudável dos educandos, pois são 
estes sujeitos que farão as mudanças necessárias na sociedade.

Com relação a isto, Pacheco (2014, p. 80) evidencia que:
Para avaliar o impacto da formação no professor e na escola, é indispensável 
a participação do coletivo numa oportunidade de confronto e troca de 
experiências. A valorização social da formação e da profissão passa pelo 
fortalecimento do convívio profissional, no aprender com os outros e 
reformular práticas e identidades.

 É importante ressaltar esse aspecto, pois a formação humana, em 
qualquer âmbito, se dá, essencialmente, através da construção coletiva em 
grupos. Sendo assim, é válido afirmar que no espaço docente isso também 
ocorre, pois os professores, através de interações e trocas de experiências, 
constroem saberes e se reconstroem como profissionais. Isso gera um impacto 
também no contexto social, pois sabemos que a valorização destes profissionais 
da educação precisa ser fortalecida e cabe também a eles buscarem esse 
reconhecimento através da inovação de suas práticas. 

A partir da afirmação de Freire (2002, p. 43 e 44), “É pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 
prática.”, ressaltamos a importância da reflexão no sentido de olhar para a 
problemática, assumir o que precisa ser desconstruído e demonstrar iniciativa 
para construir práticas inovadoras, adequadas para resolução do que se 
evidenciou como problema.

 Afinal, “revela-se a necessidade de integração do nível teórico com o nível 
prático. Nos métodos e estratégias, a formação deve oferecer oportunidades de 
cultivar saberes possíveis de utilização em situações correntes.” (PACHECO, 
2014, p. 109). Em outras palavras, a formação continuada deve propor 
espaço para que os educadores compartilhem suas angústias e dificuldades e, a 
partir de então, construam novas metodologias, mais eficientes em relação às 
exigências da escola atual.

Segundo Freire (2001, p. 25, grifos do autor), “[...] ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou 
a sua construção.”. Entendemos que a construção da aprendizagem ocorrerá 
quando o sujeito aprendiz exercer o seu protagonismo, utilizando o que 
aprendeu através da mediação do professor. Para que isso ocorra, o educador 
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deixa de ser um transmissor de informações e passa a ser um mediador, que 
ajuda seus alunos a superarem suas dificuldades, promovendo ações práticas, 
instigando pesquisas, proporcionando leituras de mundo e oportunizando, 
assim, a construção de conhecimentos.

Entendemos que o processo formativo pelo qual o professor passou, 
como aluno, provavelmente estava em uma estrutura do modelo tradicional. 
Portanto, através dos espaços de formação continuada precisamos encontrar 
meios de permitir que os professores compartilhem suas experiências também 
como alunos, para que percebam a influência disso em sua própria prática 
docente. Neste sentido, Pacheco (2014, p. 28), afirma que “A formação é 
um meio e não um fim em si mesma, não é para os professores. Estes são 
mediadores de formação em desenvolvimento, que passam da identificação e 
valorização do saber à sua partilha, inseridos num sistema social em que detêm 
competências específicas.”.

Sendo assim, o espaço construído e estruturado para que a formação 
continuada aconteça de fato deve levar em consideração todos os aspectos 
abordados até aqui, pois somente quando o educador perceber o seu 
protagonismo pedagógico e assumir a sua corresponsabilidade nesse processo 
é que a ação prática começa a mudar em sala de aula. 

Nas palavras de Freire (2001, p. 20), “[...] é no domínio da decisão, da 
avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a necessidade 
da ética e se impõe a responsabilidade.”. Dado o exposto, frisamos que o 
professor deve ser um sujeito responsável e ético, possibilitando a todos os 
alunos a liberdade de interação, rompendo as barreiras entre os sujeitos que 
estão na sala de aula a partir de práticas e momentos que possibilitem que as 
vozes sejam ouvidas e que os olhares sejam sob todos os envolvidos na prática 
do ensinar e aprender.

3 Coleta de dados e análise das respostas de professores a respeito dos 
aspectos positivos da formação continuada

Com o intuito de analisarmos a formação continuada docente do ponto 
de vista dos profissionais a quem ela se destina, elaboramos um questionário que 
contempla vários aspectos relacionados à temática. Escolhemos uma questão 
específica, cujas respostas de diferentes educadores, subsidiam nossos estudos. 
A partir da leitura das respostas fazemos um recorte e selecionamos aquelas 
que nos servem como referência para melhor entender o que é fundamental 
numa formação continuada, considerada proveitosa e impactante para os 
professores.
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Consideramos a opinião dos docentes essencial para o desenvolvimento 
deste trabalho teórico, que visa compreender a relevância das atividades 
propostas em uma formação para professores. A análise das respostas do 
questionário, enviadas por professores da Rede Municipal de Ensino de 
Condor, município localizado no Noroeste do Rio Grande do Sul, permite 
construir um estudo que tem como finalidade contribuir com outras propostas 
de formação, em diferentes espaços educacionais.

O questionário utilizado nesta pesquisa foi elaborado com o Google 
Docs4, que facilitou o processo de envio do instrumento de pesquisa e da 
coleta dos dados. A fim de apresentá-lo aos professores, elaboramos um sucinto 
texto introdutório sobre a finalidade da pesquisa. Em seguida, lançamos as 
perguntas em uma ordem para facilitar a organização e a compreensão dos 
questionamentos. Entretanto, consideramos apenas as respostas à pergunta 
que norteou o delineamento da temática e dos objetivos que aqui propomos: 
“2.a. A partir de formações continuadas para docentes, que você já vivenciou, 
descreva aspectos positivos observados/vivenciados”. 

 As respostas dos professores ao questionário proposto possibilitam 
muitas percepções sobre o que os docentes esperam desta forma de estudos 
e sobre o que consideram relevante neste âmbito. Em consonância às nossas 
expectativas, as respostas foram diversificadas, refletindo os diferentes pontos 
de vistas dos entrevistados. 

A partir da análise das respostas, percebemos o quanto é necessário criar 
um espaço de escuta dos professores, para que eles possam contribuir com a 
construção de propostas de formações que sejam significativas e construtivas, 
tanto no compartilhamento de conhecimento quanto nas novas aquisições. 
Além do mais, se a formação continuada é destinada aos professores, uma 
maneira eficaz de realizarmos estudos acerca desta temática é dando voz à 
opinião dos mesmos.

A formação continuada, entretanto, contribui para o desenvolvimento 
profissional e pessoal do professor e do aluno. Por isso, há necessidade de 
refletirmos a respeito da formação continuada no intuito de contribuirmos 
para que ela seja melhor aproveitada e satisfaça as expectativas e necessidades 
dos educadores.

Por ora, devido aos objetivos que aqui delineamos, sobretudo o de 
averiguarmos os aspectos positivos compreendidos pelos próprios professores 

4 O Google Docs é um pacote de aplicativos do próprio Google que permite diferentes pessoas 
acessarem dados através de diferentes aplicativos instalados diretamente do Google. Dentre estes 
aplicativos está um editor de formulários, que é o que usamos para a coleta de informações 
necessárias para nossos estudos empíricos.
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a respeito das formações docentes, detemo-nos a respostas referentes à segunda 
pergunta deste questionário, que elaboramos e enviamos virtualmente aos 
professores, conforme já evidenciamos anteriormente. Deste modo, iniciamos 
as análises, selecionando uma resposta, especificamente:

Figura 1: Resposta de um dos professores sobre a pergunta referente aos aspectos 
positivos da formação docente

Fonte: respostas do questionário formulado pelos autores no Google Docs.

A partir dessa resposta transpassada na Figura 1, percebemos que os 
professores percebem a importância de os temas das formações continuadas 
estarem ligados às experiências de sala de aula, o que confirma que os educadores 
buscam se aprimorar com conhecimentos e metodologias diferentes para 
enfrentarem os desafios cotidianos da sala de aula. Neste sentido, a formação, 
em seu sentido mais puro, significa estudar, pesquisar, inovar e recriar, que é o 
que os professores esperam de uma formação continuada, mesmo que, muitas 
vezes, tenham dificuldade em desenvolver estas práticas em suas aulas.

É necessário considerar que este professor acrescenta em sua resposta 
que, além das metodologias pedagógicas, outros aspectos de cunho pessoal, 
social e profissional estão presentes na relação dos docentes com a comunidade 
escolar. Assim como outros profissionais, o educador é reconhecido por 
desempenhar um papel social que vai além do espaço escolar.

O educador consciente de seu compromisso com a sociedade 
compreende o quanto suas práticas irão contribuir com a formação ética de 
outros seres humanos. A dimensão pessoal está relacionada com as profissionais, 
pois é fato que o professor desenvolve vínculo afetivo e emocional, uma 
vez que a aprendizagem acontece através das relações entre as pessoas que 
compartilham um espaço pedagógico. 

Na sequência, o professor menciona em sua resposta a motivação. 
Justamente pelo fato de o educador ser um sujeito social, dotado de 
sentimentos e com suas imperfeições como qualquer outro cidadão, ele precisa 
de estímulos, motivações para persistir na sua caminhada docente e conseguir 
motivar também seus alunos a estudarem. Entretanto, a motivação ressaltada 
pelo professor em sua resposta também pode ser compreendida como sendo 
referente ao momento exclusivo da formação, que deve ser motivadora, 
dinâmica, a fim de que envolva o professor e lhe anime para participar, não se 
tornando algo monótono e maçante, ou cansativo e não produtivo.
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O que nos leva a compreendermos a importância da motivação, 
mencionada pelo professor em sua resposta representada na Figura 1, é o que 
aparece em seguida entre parênteses, onde ele ressalta que o ambiente deve ser 
aconchegante e as pessoas recepcionistas serem acolhedoras. Logicamente, o 
professor quer ser bem recebido e, ao se sentir acolhido, terá mais confiança 
para compartilhar suas dificuldades e angústias. 

Quando o professor considera, em sua resposta, como positivo o 
desenvolvimento de atividades práticas com materiais diversos, podemos 
realizar diferentes interpretações. Contudo, pelo fato de ignorarmos a 
identidade do entrevistado, entendemos que há uma relação entre a construção 
de material didático com a diversificação de metodologias necessária em um 
contexto educacional que abrange uma diversidade cada vez maior de crianças 
e jovens que aprendem de diferentes maneiras. Sendo assim, é possível 
relacionar a importância de aprender a desenvolver práticas mais lúdicas e 
prazerosas, que desafiem os educandos a serem mais autônomos, criativos e 
colaborativos. 

Pudemos perceber em nossas análises que algo ressaltado pela maioria 
dos professores é sobre o fato de a formação continuada ser um espaço de trocas 
de vivências e de informações, que é o que argumenta também o professor 
cuja resposta está representada na Figura 1. A respeito disso, o profissional 
acrescenta como aspecto positivo da formação a discussão aprofundada e a 
busca de soluções pelo grupo docente, para problemáticas comuns na escola 
atual. Afinal, os profissionais que estão na escola, sobretudo em sala de aula, 
sabem que os desafios na carreira docente são inúmeros e merecem atenção 
especial aqueles ligados diretamente aos comportamentos e aos (des)interesses 
dos alunos em sala de aula.

Também evidenciamos na resposta encontrada na Figura 1 que 
o professor tem maior interesse por temáticas desenvolvidas por outros 
profissionais da área da educação, especialmente quando o mediador da 
atividade demonstra equilíbrio entre os conhecimentos teóricos e práticos. 
Do ponto de vista do professor entrevistado, isso contribui com a formação 
de forma mais significativa e proveitosa.

Por fim, este professor aborda outro aspecto positivo e necessário para 
o êxito das formações continuadas docentes – o envolvimento e a paixão pela 
educação. O profissional que está ministrando uma formação continuada 
cativa seu público quando demonstra envolvimento e entrosamento com os 
educadores e paixão pelo que está fazendo, sobretudo pelo assunto em pauta, 
que, neste caso, é a educação.

As características apresentadas como aspecto relevante ao final desta 
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análise são percebidas, também, nas primeiras palavras da resposta seguinte, 
conforme vemos na figura abaixo:

Figura 2: Resposta de um dos professores sobre a pergunta referente aos aspectos 
positivos da formação docente

Fonte: respostas do questionário formulado pelos autores no Google Docs.

Além de ressaltar sobre a capacitação e o domínio do assunto pelo 
ministrante, o professor cuja resposta representamos na Figura 2 frisa que os 
temas devem ser interessantes e agregarem para a sua formação. Desta forma, 
fica claro que os temas devem ir ao encontro do que os educadores buscam. 
Ao definir um projeto de formação continuada, os organizadores devem voltar 
o olhar e a escuta para os sujeitos que receberão a proposta, dessa forma haverá 
maior chance de realizar práticas que motivem e provoquem a participação de 
todos.

Esse professor também destaca a importância da participação de 
instituições de ensino superior em parcerias com escolas e Secretarias 
Municipais de Educação. Dessa forma, entendemos que é possível o diálogo 
entre etapas de ensino diferentes, sendo que uma contribui com as ações da 
outra, assim favorecendo inclusive práticas multidisciplinares. 

Na resposta representada na Figura 2 também averiguamos que este 
professor reconhece a importância de projetos e de pesquisa no espaço escolar. 
Logo, inferimos que na escola em que ele leciona há esta prática ou, então, 
que esse profissional já vivenciou experiências que envolveram esta didática. 
Sabemos que os projetos instigam diferentes habilidades que proporcionam 
a construção de conhecimento com maior autonomia pelos alunos, mediada 
pelo educador.

Outro aspecto positivo salientado pelo professor, autor da resposta 
representada na Figura 2, é o de que a formação continuada abre espaço para 
que os próprios professores exponham suas opiniões e suas práticas docentes. 
Aliás, a troca de experiências entre os professores é uma forma de expandir 
conhecimentos e ajudar na organização e nos planejamentos dos planos de 
ensino. Compartilhar percepções, pensamentos, conhecimentos, projetos, 
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didáticas e experiências é algo que contribui na caminhada dos docentes que 
aproveitam estas oportunidades para ressignificar suas práticas.

Este professor também salienta a ludicidade como fator importante 
entre os temas da formação continuada. Além disso, o dinamismo e o lúdico 
são características que facilitam o envolvimento de todos e a interação acontece 
facilmente. Este aspecto é reforçado na resposta desse professor quando ele 
afirma que, a interação entre o ministrante da formação e os professores torna 
o espaço mais interessante.

Salientamos que o último aspecto evidenciado pelo professor que nos 
enviou a resposta que representamos na Figura 2 é de extrema importância e 
nos revela algo muito pertinente - o desafio, que associamos neste contexto à 
inovação. Segundo este docente, é preciso que sejam possibilitadas formações 
que desafiem a prática docente. Logo, inferimos que ele quer dizer que sejam 
formações que projetem práticas inovadoras, isto é, que apresentem novas 
possibilidades de pensar e agir na prática docente.

Sabemos que entre as competências exigidas dos educadores está 
principalmente a capacidade de reinventar, ou inovar, e para isso é preciso se 
atualizar em relação às metodologias de ensino. Em uma sociedade globalizada, 
onde as informações estão cada vez mais acessíveis através de dispositivos 
eletrônicos e a tecnologia ocupa um espaço cada vez maior entre os jovens, 
deparamo-nos com extremos opostos que, devido às diferentes realidades 
sociais, refletem também dentro da sala de aula.

No entanto, crianças e adolescentes se constituem como sujeitos em 
diferentes dimensões - física, psicológica, emocional, afetivas e cognitiva – e 
o espaço escolar deve garantir a formação do ser humano em sua totalidade. 
Cabe ao professor, mediador de relações e conhecimentos, utilizar suas 
capacidades para oportunizar experiências e permear vivências que favoreçam 
o desenvolvimento saudável dos diferentes sujeitos, os quais por determinado 
período, diário ou semanal, estão sob seu olhar.

As vivências e experiências contribuem e muito para a prática docente, 
que é o que muitos professores salientam em seus relatos, e é o que encontramos 
em grande parte das respostas dos professores ao nosso questionário. Na Figura 
2 e também na Figura 3 verificamos alguns pontos, que analisamos:
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Figura 3: Resposta de um dos professores sobre a pergunta referente aos aspectos 
positivos da formação docente

Fonte: Respostas do questionário formulado pelos autores no Google Docs.

Ao mencionar sobre sua trajetória docente, o professor cuja resposta está 
representada na Figura 3 enfatiza a importância do trabalho em equipe, que 
pode ser favorecido através da realização de projetos escolares. Sabemos que há 
várias formas de desenvolver atividades em equipe no contexto escolar, mas o 
desenvolvimento de projetos envolvendo os alunos é, realmente, uma prática 
significativa que promove o aprendizado e a autonomia dos participantes. 

Grande parte da resposta representada na Figura 3 está voltada para uma 
abordagem sobre o projeto como aspecto positivo e que deve ser explorado 
na formação continuada a fim de preparar os professores para a elaboração 
e aplicação de projetos em sua escola. Este professor, entretanto, menciona 
em sua resposta sobre projetos em desenvolvimento no contexto escolar e 
não apenas no ambiente da formação continuada, mesmo considerando 
importante aprofundar o estudo sobre algumas etapas da realização de um 
projeto.

Continuamos a análise da resposta encontrada na Figura 3, onde trata 
da importância de realizar um levantamento de problemáticas a serem sanadas 
por meio de projetos desenvolvidos na escola, juntamente com os alunos. 
Para tanto, concordamos com o professor que se deve ouvir os alunos, os 
professores e os demais envolvidos na comunidade escolar.

A partir da resposta representada na Figura 3, ressaltamos que, após o 
levantamento dos problemas, sobretudo por meio de ouvidoria dos diversos 
sujeitos envolvidos, devemos organizar uma situação de aprendizagem. Ou 
seja, construir atividades de forma colaborativa, que possibilitem a resolução 
do(s) problema(s) e que haja a facilitação de acesso ao aprendizado. Para 
reforçar essa colocação, o docente em questão salienta em sua resposta que 
é preciso construir e planejar as sequências didáticas do projeto envolvendo 
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os alunos em diversas atividades, inclusive de pesquisa, e que estabeleçam 
relações com os conteúdos.

Na sequência, encontramos, na resposta do professor representada na 
Figura 3, a ideia de que deve haver o envolvimento da equipe diretiva da 
escola a fim de mostrar possibilidades e, muitas vezes, facilitar a realização de 
atividades. Concordamos com o professor também sobre isso e acrescentamos 
que é fundamental a equipe gestora assumir e promover ações específicas 
que contribuam com o planejamento escolar. Incluímos, ainda, que cabe 
à direção da escola, além de incentivar a realização de projetos, oferecer o 
suporte necessário dentro da escola para a realização dos projetos no sentido 
de acompanhar e orientar as ações dos professores e alunos nos diferentes 
âmbitos do projeto.

Em seguida, na resposta disposta na Figura 3, o professor aborda 
sobre uma experiência que vivenciou em uma determinada escola. Ao 
descrever alguns pontos, percebemos que, para ele, teve relevância o apoio 
financeiro destinado a escola para desenvolver o projeto relacionado a uma 
data comemorativa e, principalmente, a realização de uma formação docente 
que acontecia mensalmente na própria escola. Dessa forma, evidenciamos que 
favorece ao professor ocupar um espaço maior de diálogo e interação para que 
as trocas de experiências e o trabalho em equipe sejam fortalecidos.

A prática relatada pelo professor é caracterizada como disciplinar e, 
ao mesmo tempo, transdisciplinar. Logo, a avaliação foi diferente, o que, na 
visão do professor, deu certo, deixando a experiência bonita e significativa. Na 
nossa percepção, os projetos devem ser explorados de forma interdisciplinar, 
ou seja, deve haver o envolvimento de várias disciplinas, e até mesmo a 
transdisciplinaridade, a qual sugere uma prática além da sala de aula, que 
ultrapassa os limites do prédio da escola e envolve toda a comunidade. 

Enfim, todos estes aspectos que analisamos através das respostas 
coletadas e apresentadas contribuem para a reflexão e construção de uma 
prática mais significativa, que considera diferentes perspectivas colhidas das 
vivências dos sujeitos que experienciam e se constituem a partir da formação 
continuada.

4 Considerações finais

Ao concluirmos este trabalho, percebemos que a temática da formação 
continuada oferece múltiplas possibilidades de análise, pois ela tem muitos 
aspectos. Aqui, nos dedicamos a ouvir alguns educadores que vivenciam 
atividades desenvolvidas em espaços de formação, oferecidas pela secretaria 
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de educação e também pelas escolas em que atuam. A partir da escuta, 
relacionamos as respostas colhidas nos questionários respondidos pelos 
educadores com os estudos teóricos acerca de Pacheco (2014), Freire (2001 ) 
e Borges (2003). 

O aspecto considerado mais importante, sob os olhares dos docentes 
entrevistados, se refere ao espaço para troca de experiências entre os professores 
no processo de formação continuada. Segundo os professores que participaram 
da entrevista, quando estão em um ambiente acolhedor, sentem-se seguros e, 
entre colegas, compartilham suas angústias e experiências de sucesso.

Mesmo que a formação tenha um mediador que vem de outra 
instituição, nível de ensino ou área profissional, ele precisa ter a sensibilidade 
de dar espaço para que os professores compartilhem suas vivências e construam 
novos saberes que contribuam com a prática pedagógica. O fato de muitos 
professores buscarem na formação continuada um espaço para compartilharem 
suas práticas já vividas coincide com o que afirmamos amparados por Pacheco 
(2014), de que é imprescindível a oportunidade de confrontos e trocas de 
experiências dentre os docentes.

Também Freire (2002) ressalta que as práticas já vivenciadas servem 
para melhorar as práticas futuras. Afinal, sabemos que, como qualquer outro 
profissional, o professor é um sujeito que percorreu um caminho pedagógico 
como aprendiz, que influencia na sua prática docente. Da mesma forma, o 
aspecto humano o faz único e com especificidades, dificuldades e habilidades 
próprias. Por isso, o aproveitamento das atividades propostas em um espaço 
de formação depende também do seu interesse e da sua motivação, o que não 
depende apenas de fatores externos. 

Portanto, o professor é um sujeito constituído por sentimentos, 
vivências e experiências, mas isso não requer comodismo por sua parte, 
muito pelo contrário, ele deve ser um sujeito ativo, que busca aprimorar seus 
conhecimentos, sua forma de pensar e agir. Afinal, o professor deve lançar um 
olhar para o fato de ser possuidor de uma voz escutada por muitos, sobretudo 
pelos alunos, que são a razão da existência de uma escola. Logo, o docente deve 
buscar na formação continuada aprendizados e preparos para saber mediar o 
aprendizado de seus alunos de uma forma interativa e dialógica.
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Capítulo 13

PROFESSORES FORMADORES DE DOCENTES 
E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS: O ENSINO E A 

APRENDIZAGEM NA CONTEMPORANEIDADE

Daniele Rosa de Lima1

Nelci Candido Dropa2

Analígia Miranda da Silva3

1 Introdução

A revolução da informação e comunicação estabelecida, em 
grande parte, pelo desenvolvimento e avanço das tecnologias 

digitais, acarreta novas práticas sociais e culturais. O momento vivenciado 
é caracterizado pela sociedade da informação, globalizada e organizada em 
torno de processos próprios de acesso e seleção de informações (DEMO, 
2000; ASSMANN, 2000). Nesse sentido, compreender esse novo contexto 
em consonância com as novas relações de ensino e aprendizagem entre 
professores e seus alunos é primordial. Costa, Duqueviz e Pedroza (2015, p. 
604) salientam que os elementos da contemporaneidade:

Interessam diretamente aos estudos sobre os processos de aprendizagem 
no contexto escolar, uma vez que a facilidade do acesso à informação e as 
possibilidades de novas formas de interação e comunicação por meio dessas 
tecnologias fazem surgir novas maneiras de aprender em contextos variados. 

A partir disso, o presente capítulo apresenta e discute os resultados de 
uma pesquisa cujo objetivo geral é o de identificar e analisar as concepções 
de professores de um curso de Formação de Docentes acerca do uso das 
tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. O referencial 
teórico desta pesquisa reporta-se a autores que relacionam o campo da 
docência e o ensinar e aprender na contemporaneidade e seus determinantes, 
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como: Charlot (2013); Coll (2010); Santaella (2013); Duarte (2012); Gatti 
(2019), dentre outros. 

2 Ensino e aprendizagem na contemporaneidade: elementos para 
reflexão

Olhar para a educação escolar na contemporaneidade demanda 
constante reflexão sobre as novas finalidades educacionais que se desvelam. 
Nesse contexto, as tecnologias digitais da informação e da comunicação 
ocupam um lugar importante, contribuindo no redimensionamento de 
aspectos socioculturais e implicando, dessa forma, na revisão de currículos e 
práticas educacionais. 

A revolução da informação e comunicação, estabelecida via tecnologias 
digitais, acarreta novas práticas sociais e culturais. Na chamada de Sociedade 
da Informação, as tecnologias digitais alteram a dinâmica da vida em 
sociedade e, consequentemente, a forma como conhecemos o mundo (COLL; 
MONEREO, 2010). É inegável que esse novo cenário amplia possibilidades 
comunicativas, formativas e de acesso aos saberes, mas, concomitantemente, 
gera grandes desafios. Um desses desafios está no campo educacional, uma vez 
que as mudanças advindas com o avanço das tecnologias digitais de informar 
e comunicar incidem, direta ou indiretamente, nesse espaço. Nesse processo, é 
necessário que estabeleçamos reflexões profundas sobre as concepções do que 
é o saber e sobre as (novas) formas de ensinar e aprender. Sobre isso, Charlot 
(2013, p. 161): 

O “aprender”, ou seja, o processo pelo qual aprendemos uma coisa, seja ela 
qual for, apresenta-se sob formas várias e heterogêneas. Aprender na escola 
é uma dessas formas, específica, valiosa, mas não única. Devemos respeitar a 
forma escolar de aprender, mas reconhecer, também, que existem outras. 

As tecnologias digitais estão correlacionadas com diversos modos de 
aprendizagem. Experimentamos um processo de aprendizagem espontâneo, 
assistemático e fora do tradicional ambiente escolar, fenômeno que Santaella 
(2013) denominou por “aprendizagem ubíqua”. No entanto, a autora chama 
a atenção para um aspecto importante: a aprendizagem que ocorre por via das 
tecnologias digitais não substitui a educação formal, indicando a necessidade 
de uma mediação sistemática. Sobre isso, Santaella (2013, p. 27) nos diz que:

[...] é muito instável o equilíbrio entre a difusão indiscriminada da informação 
no ciberespaço e a construção individualizada do conhecimento. O universo das 
redes é um espaço em constante mutação, dispersivo e assistemático. O que ele 
tem de positivo, a oferta desmedida de informação que pode potencializar a 
aprendizagem, é contrabalançado, no outro extremo, pela ausência de orientação, 
cujos efeitos negativos atingem particularmente aprendizes ainda imaturos. 
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Portanto, um dos papeis da escola na contemporaneidade não é o 
de, apenas, disponibilizar informações, mas realizar um trabalho formativo 
que leve o aluno a organizar e atribuir significados à tais informações. Como 
descrito por Ghisleni e Becker (2018, p. 115) “portanto, à educação cabe 
fornecer os mapas do mundo complexo e o caminho para se trilhar neste 
ambiente”. A escola, enquanto legítimo e institucionalizado espaço formativo, 
deve considerar em suas práticas as mudanças nas formas de aprender e 
significar o mundo pelas quais passa o seu aluno. Charlot (2013, p. 87) aponta 
que:

Há muito saber incorporado no mundo em que vivemos, mas temos com 
ele uma relação mais mágica do que cognitiva. Do mesmo modo, por mais 
evidente que seja o fato de vivermos em uma sociedade da informação, há de 
distinguir a informação, que apenas enuncia um dado, e o saber, que organiza 
dados em redes de sentido. 

Corroborando esse posicionamento, Duarte (2012) explicita que 
pesquisas realizadas nos últimos anos indicam que, embora os “nativos 
digitais” dominem de certa forma o uso das tecnologias, isso não corresponde 
a habilidades cognitivas natas. Relata, ainda, que a construção intelectual 
não é desenvolvida de forma autodidata, apenas com o uso constante das 
tecnologias digitais e que para a busca, seleção, organização, produção e 
compartilhamento de informação, que são imprescindíveis para a construção 
de conhecimento, requerem mediação. Sobre isso, a autora aponta que “os 
jovens dominam, sem a mediação de adultos, o uso de TI, mas não dominam 
sozinho, as tecnologias do pensamento abstrato/reflexivo, que são a base da 
autonomia intelectual na relação com TI” (DUARTE, 2012, p. 133).

Soma-se a essa constatação, o fato de que os alunos que hoje estão nas 
escolas têm habilidades para executarem várias atividades ao mesmo tempo, 
mas, muitas vezes, faltam-lhes concentração e reflexão sobre o objeto de 
conhecimento. Essa perspectiva coincide com o que Santaella (2013) indica 
ao caracterizar o perfil cognitivo dos sujeitos contemporâneos:

Não há dúvidas que a mente é distribuída [...]. A atenção é irremediavelmente 
uma atenção parcial, contínua, ou seja, a atenção responde ao mesmo tempo 
a distintos focos sem se demorar reflexivamente em nenhum deles. Ela é 
continuamente parcial. (SANTAELLA, 2013, p. 22)

Apontamos, assim, a necessidade de o professor rever criticamente 
o seu papel em meio aos novos ambientes de aprendizagens com o uso das 
tecnologias, uma vez que o ensinar e o aprender na contemporaneidade 
não ocorrem somente no espaço da sala de aula, mas também em espaços 
virtuais. Pensar em ensino e aprendizagem na contemporaneidade demanda 
compreender práticas pedagógicas que levem em consideração o contexto 
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sociocultural atual, uma vez que é primordial considerar a nova cultura de 
aprendizagem, bem como as novas construções cognitivas que promovem o 
desenvolvimento intelectual que as tecnologias de informação e comunicação 
oferecem aos sujeitos. As potencialidades educacionais das tecnologias digitais 
só são evidenciadas mediante práticas pedagógicas estruturadas e organizadas 
que contemplem o aluno que, fora da instituição escolar, está adaptado a 
novas dimensões e diferentes ritmos relacionados ao processo do aprender, não 
condizentes com a atual realidade das escolas brasileiras. Assim, novos pilares 
devem sustentar os cursos formativos docentes, propiciando saberes a estes 
profissionais para um fazer pedagógico condizente com as novas necessidades 
formativas dos alunos. Diante dessas perspectivas, vale destacar as reflexões 
de Moreira e Kramer (2007) quando indicam que para além de pessimismo 
ou otimismo relacionados às tecnologias digitais na contemporaneidade, 
“[...] o que parece mais perigoso é a renúncia ao reconhecimento de que 
há mudanças e novos aparatos tecnológicos que formam e informam uma 
geração” (MOREIRA; KRAMER, 2007, p. 1047). Nesse sentido, esse estudo 
traz a seguinte questão: quais são as concepções dos professores formadores de 
professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
sobre integração das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no 
processo ensino e aprendizagem? Nossa hipótese de pesquisa parte do princípio 
de que a forma como o professor formador de outros professores compreende 
as tecnologias digitais pode determinar práticas e (re) organizações nos 
processos do ensinar e do aprender na escola contemporânea. Dessa forma, 
encaminhamos para a metodologia do estudo.

2 A pesquisa

A metodologia é considerada o caminho necessário para a construção 
do trabalho acadêmico e, por intermédio dela, é possível atingir êxito na 
produção e encaminhamento de pesquisas científicas. Como caracteriza 
Lakatos e Marconi (2017, p. 79), a metodologia na pesquisa: 

É o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo de produzir conhecimentos 
válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões do cientista. 

Em nosso estudo, elegemos a abordagem qualitativa, de delineamento 
descritivo-explicativo, por possibilitar reflexões pertinentes sobre o objeto desta 
pesquisa. De acordo com Triviños (1987) os estudos descritivos são realizados 
na maioria dos estudos no campo da educação, e como as “descrições dos 
fenômenos estão impregnadas dos significados que o ambiente lhes outorga, 
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e como aquelas são produto de uma visão subjetiva, rejeita toda expressão 
quantitativa, numérica, toda medida” (TRIVIÑOS, 1987, p. 128). Já Gil 
(2008) nos informa sobre as pesquisas explicativas apontando que são aquelas 
que têm por objetivo estudar as características de um grupo, bem como 
levantar opiniões, crenças e atitudes.

Como objetivo geral da pesquisa temos: identificar e analisar as 
concepções de professores de um curso de Formação de Docentes acerca 
do uso das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. Os 
objetivos específicos consistiram em identificar e analisar as concepções dos 
docentes sobre o processo de ensino com as tecnologias digitais; identificar 
e analisar as concepções dos docentes sobre o aprender com as tecnologias 
digitais e identificar e analisar a concepção dos docentes sobre a formação do 
professor da educação básica para o uso das tecnologias digitais no processo 
de ensino e aprendizagem.

Para a coleta dos dados selecionamos um colégio público de uma cidade 
do interior do Paraná. O colégio oferece as seguintes modalidades de ensino: 
Ensino Fundamental, sendo anos finais do sexto ao nono ano; Ensino Médio; 
Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, Integrada e/ou Subsequente ao Ensino Médio, na 
modalidade Normal; Educação Profissional Integrada e/ou Subsequente ao 
Ensino Médio. 

A escola atende 1626 alunos provenientes da zona urbana e rural. A 
comunidade escolar docente conta com 149 professores; seis pedagogas; uma 
diretora; uma auxiliar de diretora e 24 funcionários para as demais funções. 
Para fins éticos da análise, caracterizamos o nome do colégio de C.1. A escolha 
por esse Colégio se deu por este ofertar o curso de Formação de Docentes, 
isto é, um curso de formação de professores da Educação Infantil e dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental.

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados a entrevista 
semiestruturada que “trata-se, pois de uma conversação efetuada face a 
face, de maneira metódica, que proporciona ao entrevistado, verbalmente, 
a informação necessária”. (LAKATOS; MARCONI; 2017, p. 213). Abaixo, 
apresentamos o quatro norteador da entrevista aplicada:
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Quadro 1 - Quadro norteador da entrevista aplicada

Objetivo Geral Objetivos específicos Descrição das Questões

Identificar e analisar 
as concepções de 
professores de um 
curso de Formação 

de Docentes 
acerca do uso 

das tecnologias 
digitais no processo 

de ensino e 
aprendizagem

Identificar e analisar as 
concepções dos docentes sobre 
o processo de ensino com as 

tecnologias
digitais;

- O que você considera por 
tecnologias digitais de informação e 

comunicação?

- O que você pensa sobre o uso das 
TDIC para ensinar?

Identificar e analisar as 
concepções dos docentes sobre 
o aprender com as tecnologias 

digitais;

- O que você pensa sobre o uso das 
TDIC para aprender?

- Você usa ou já usou as TDIC na 
sua prática pedagógica?

a) Se sim, conte-nos como foi a sua 
aula?

b) Se não, por quais motivos nunca 
usou as TDIC na sua prática 

pedagógica?

Identificar e analisar a 
concepção dos docentes sobre 

a formação do professor da 
educação básica para o uso das 
tecnologias digitais no processo 

de ensino e aprendizagem.

- Você recebeu formação (inicial ou
continuada) quanto a utilização 

das TDIC no processo de ensino e 
aprendizagem?

a) Se sim, ela foi satisfatória? Por 
quê?

b) Se não, gostaria de ter formação. 
Por quê?

- O futuro professor (aluno do 
curso) deve ter formação para o uso 
das TDIC no processo de ensino e 

aprendizagem? Por quê?

- Há algo mais que queira dizer sobre 
essa temática?

Fonte: As autoras (2019).

A seleção dos participantes da pesquisa ocorreu durante a Hora-
Atividade4 dos professores. Na sala de Hora-Atividade foram explicitados aos 
professores, individualmente, os objetivos e procedimentos éticos da pesquisa. 

O colégio conta com um número de 21 professores no curso de 
Formação de Docentes, sendo que cinco concordaram em participar do 

4 Hora-Atividade consiste em um tempo determinado dentro da jornada de trabalho do professor 
para a realização de atividades extraclasse, tais como: planejamento e avaliação das suas práticas 
pedagógicas, além de um momento para a sua formação contínua.
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estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As 
entrevistas foram realizadas com tempo de duração, em média, de vinte 
minutos cada e de acordo com a disponibilidade dos professores. Além disso, 
realizamos uma entrevista-piloto para verificar possíveis falhas, tendo em 
vista o aprimoramento e eficácia do instrumento de pesquisa (LAKATOS; 
MARCONI, 2017; GIL, 2008). 

Para fins éticos, os professores foram nomeados com siglas, como P.1, 
P.2, P.3, P.4 e P.5. No quadro a seguir, apresentamos o perfil dos professores 
participantes do estudo:

Quadro 2 - Caracterização dos professores da c.1

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5

Idade 48 58 53 60 49

Sexo F F M M M

Tempo de 
magistério 24 anos 41 anos 27 anos 30 anos 12 Anos

Formação

Processamento 
de Dados e
Pedagogia

Pedagogia

Ciências com
Habilitação 

em
Matemática

Física, Química 
e Biologia.

Pedagogia e 
Informática

Possui pós-
graduação Sim Sim Sim Sim Sim

Fonte: As autoras (2019)

A análise dos dados foi realizada por meio da Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 1977), sendo que o ponto de partida deste procedimento é a 
mensagem. Franco (2003) aponta se tratar de um procedimento de pesquisa 
que se assenta na: 

 Linguagem, aqui entendida, como uma construção real de toda a sociedade 
como expressão da existência humana que, em diferentes momentos históricos, 
elabora e desenvolve representações sociais no dinamismo interacional que 
estabelece entre linguagem, pensamento e ação. (FRANCO, 3003, p. 14)

Desta forma, elegemos a técnica da Análise de Conteúdo, pois nos 
permite realizar o processo de inferência e interpretações que se aplicam ao 
discurso. As categorias levantadas serão discutidas e analisadas no próximo 
tópico.
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3 Resultados e discussão

Apresentamos, neste tópico, o tratamento dos dados coletados a partir 
de categorização das falas dos docentes participantes, por meio da Análise de 
Conteúdo (BARDIN, 1977). Para fins de organização do texto, apresentaremos 
e discutiremos os dados em três blocos relacionados às perguntas contidas 
no instrumento de pesquisa: ensinar com as tecnologias digitais; o uso das 
tecnologias digitais de informação e comunicação para o aprender e formação 
docente para o uso das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas.

Sobre as perguntas relacionadas ao ensinar com as tecnologias digitais, 
temos respostas que apontam para a seguinte categoria “tecnologias digitais no 
cotidiano dos alunos”. Nessa categoria, os professores participantes da pesquisa 
relatam que para ensinar é preciso conhecer o contexto histórico-cultural de 
quem está na sala de aula. Essa consideração por parte dos professores passa 
pela maciça presença das tecnologias digitais no mundo contemporâneo 
associada aos usos que os seus alunos fazem desses recursos. Como exemplo, 
temos as seguintes falas:

Eu tenho que pensar que os alunos de hoje em dia nasceram nessa época da 
tecnologia, então para eles fica muito mais fácil se eu usar. (P.1)

 Acho muito importante, porque o aluno hoje está acostumado com isso [...] às vezes 
o aluno até nos ajuda nessa parte e é bacana essa troca. (P.2)

Positivo, né, porque se você não usar, você estará descolado do mundo lá fora. 
(P.5) 

Quando questionados sobre o que pensam sobre o uso das tecnologias 
digitais de informação e comunicação para o aprender, temos a categoria “uso 
das tecnologias na prática docente”, com as seguintes falas: 

Eu tenho que pensar a informática como aprendizado [...] então o uso do celular, 
por exemplo, na sala de aula, seria muito louvável se ele o usasse realmente para 
aprender. (P.1)

Eu considero importante para o ensino-aprendizado porque você consegue, por 
exemplo, na minha área que é Química, você consegue dar uma noção imaginária 
da Química. (P.4) 

Ela é essencial hoje em dia, não só no cotidiano das pessoas como na escola [...] o 
uso do celular na sala de aula, tem dado bons resultados. (P3) 

Sim, [...] você elaborar o material no computador fica muito mais fácil. Você faz a 
impressão, faz gráficos faz tudo, né, isso facilita muito. (P5)

A compreensão das tecnologias em suas potencialidades e limitações 
no ensino e aprendizagem; como fazer a mediação adequada entre aluno, 
tecnologia e conteúdo de ensino visando uma prática pedagógica que 
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contemple como o aluno aprende e quais os caminhos para que se concretize 
esse aprendizado constituem-se preocupações dos professores participantes da 
pesquisa. Isso é um fator relevante, uma vez que para assimilar como se dão 
as mudanças nas práticas educacionais com o uso das tecnologias é necessário 
que o professor tenha,

[...] um olhar sobre a natureza das mudanças que podem ocorrer nos atores 
educacionais, especialmente alunos e professores, e em suas formas de 
interação. Mais concretamente, trata-se de analisar o que muda (os discursos, 
as representações, as práticas, os processos, os resultados, etc). E, também, 
saber como acontecem essas mudanças e se elas têm características diferentes 
daquelas que ocorrem em situações e atividades educacionais nas quais as TIC 
não estão presentes. (COLL; MONEREO, 2010, p. 34)

Ainda nessa perspectiva, encontramos cinco ocorrências que se 
relacionam a categoria “tecnologias digitais enquanto motivadoras no processo 
de ensino e aprendizagem”. Para os professores participantes aliar as tecnologias 
digitais às suas práticas é algo interessante e válido no processo educativo por 
considerarem que os alunos se sentem mobilizados para o aprender. Além 
disso, consideram que os alunos associam tecnologias à entretenimento, o que 
ajudaria a manter os alunos interessados no conteúdo de ensino e em sua aula. 
Sobre isso, os professores relatam que

Acabou a parte de impressão, acabou aquela parte do caderno de ficar copiando 
no caderno, por quê? O aluno já tem o material ali, e ali ele já responde, ali eu já 
dou nota online. (P.1)

Sim, está sendo satisfatório, eles aprendem melhor ficam mais motivados, ajuda 
bastante, ela veio para agregar. (P.3)

 Acho satisfatório e outra coisa eles se interessam pela aula. Porque é como eu 
falei o professor hoje é “Cuspe e Giz”, hoje e sempre, agora aquilo ali é uma coisa 
diferenciada [...]. (P.4)

Por outro lado, os professores destacam que os alunos embora dominem 
de certa forma o uso das tecnologias, ainda não detêm habilidades suficientes 
para usarem enquanto recursos que favoreçam a aprendizagem. Essa questão 
leva a inferência da categoria “uso das tecnologias para fins não relacionados ao 
aprender”. Como exemplos:

Eu mostro pra elas que tem joguinhos online, que tem material, que tem o Youtube 
educação [...] que elas têm que saber digitar um texto, que elas têm que saber 
utilizar os aplicativos, que elas têm que saber armazenar em nuvem. Sabe, tem que 
saber isso tudo. Que tem muita coisa na internet e eu tenho que saber buscar. (P.1) 

Embora essa juventude saiba muito bem manusear essa tecnologia, mas não sabe 
manusear da forma que tem que ser. A maioria fica somente com futilidades com 
rede social com fotos e com jogos e para as coisas mais sérias eles não sabem usar 
[...] porque a gente alerta sobre os perigos que tem a internet, os perigos que tem a 
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rede social [...] mas eles não acreditam. E essa juventude está muito ousada, sem 
responsabilidade [...] então, o aluno tem a impressão de que por estar ligado na 
internet, está aprendendo, não, ele está obtendo a informação, essa informação só 
vai virar conhecimento na hora que ele utilizar de verdade, e isso fizer diferença 
na sua vida.  (P.2)

Você pode colocar o computador recheado de informação. mas se o aluno não for 
instruído onde buscar informação, não vai adiantar nada [...] muitos adolescentes 
sabem usar os smartphones, mas não sabem fazer uma redação com 20 linhas. (P.5)

Regis et al. (2012) tratam sobre processos cognitivos relacionados 
às práticas de comunicação na cibercultura e discorrem sobre a cognição 
encadeada, classificação dada por Salvucci e Taagtgen (2011). As autoras 
explicam que a cognição encadeada funciona como uma “[...] rede cognitiva 
em que as atividades que utilizam funções cognitivas diferentes atuam como 
linhas (fios) de pensamento independentes que vêm à mente, resultando no 
comportamento multitarefa” (REGIS, et al., 2012). Esse tipo de cognição 
parece ser aquela que vai ao encontro do que é relatado pelos professores 
acerca do uso intenso das tecnologias pelos seus alunos. Martins e Moser 
(2012) apontam que os alunos de hoje não conseguem se concentrar em aulas 
tradicionais (centradas no professor e na transmissão de informações) e já 
não aprendem dessa forma. Sancovschi e Kastrup (2013, p. 201) reforçam 
essa ideia quando relatam que a “[...] atenção saltitante e sem ritmo parece 
relacionar-se ao modo como as novas tecnologias, e em especial o computador-
internet, capturam a atenção” e enfatizam a importância de se compreender as 
novas relações entre o aprender e as tecnologias digitais.

Sobre as questões relacionadas à formação docente para o uso das 
tecnologias nas práticas pedagógicas, os participantes da pesquisa relatam que 
não tiveram nenhuma disciplina em suas graduações ligada ao uso de recursos 
digitais em sala de aula ou que as formações recebidas foram insuficientes. 
Encontramos cinco ocorrências que se alinham a categoria “ausência ou 
formação insuficiente para o uso das tecnologias”. Como exemplo:

Eu já venho de uma formação técnica né, de processamentos de dados. Mas como 
eu fiz há muito tempo atrás, mudou “muito”, mas, muito mesmo, na minha época 
não existia internet. Então eu tive que ir me remodelando. (P1) 

Não, formação inicial nenhuma, porque faz muito tempo que eu iniciei, mas nem 
a formação continuada. Já ofereceram cursos sim, mas é uma coisa assim muito 
superficial [...] para nós professores que somos emergentes nessa linha, então temos 
muitas dificuldades (P2).

Não porque na época que eu me formei não se utilizava muito isso, quase nada 
né. Na formação continuada, um ou outro sim, não foi algo muito afundo (P5).

As posições de autores que discutem questões relacionadas à formação 



  171
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

docente afirmam que professores e escolas devem conhecer profundamente 
os meios digitais e as suas linguagens, bem como questões relacionadas 
à aprendizagem com o uso desses meios (MOREIRA; KRAMER, 2007; 
FREIRE, 2009; COLL; MONEREO, 2010; FREITAS, 2010). A escola 
tem deixado de ser o único lugar legitimado de saber quando no meio 
informacional circulam novas e diversas formas de aprender e, nesse contexto, 
“os professores precisam conhecer os gêneros discursivos e linguagens digitais 
que são usados pelos alunos, para integrá-los, de forma criativa e construtiva, 
ao cotidiano escolar.” (FREITAS, 2010, p. 340). Somam-se a isso, temos duas 
ocorrências que vão ao encontro da categoria “ausência de políticas públicas” 
na formação do professor:

Não. Não porque o governo não dá, né, condições. (P4)

No caso do público, você não tem a oferta como ele deveria ser no ideal. (P5)

Isso evidencia o que afirma Gatti (2019) em sua pesquisa recente de 
que, apesar das muitas iniciativas com proposta de renovações, programas 
e capacitações para oferecer aos professores a preparação profissional que 
atenda a demanda presente quanto aos novos meios tecnológicos, as metas 
estabelecidas pelos programas de políticas públicas não foram alcançadas. 

Nessa perspectiva, os professores participantes destacam um fato 
relevante que se alinha à categoria “a importância da formação do professor 
para o uso das tecnologias digitais”. Para essa questão temos cinco ocorrências:

Eu acho importantíssimo [...] porque eu acho que precisa. Eles não vão ter como 
fugir, e dizer: Ah, eu não gosto de computador... Ah, eu não sei... Então você é 
obrigado a aprender a usar. (P1)

Eu acredito que sim [...] se tivesse uma disciplina que orientasse mostrasse o 
verdadeiro trabalho, o que pode ser tirado desse curso, seria interessante essa 
orientação [...] se tivesse algo direcionado e orientação seria excelente. (P2)

 Acho que todo o professor deve ter [...] esses professores que vão dar aula para essa 
criançada que já nasceram mexendo com o computador com o celular tem que 
saber se não como é que vai falar? Vai haver uma ruptura no diálogo, né? (P3)

Ah, sim, com certeza. Eu acho que todo o ensino e aprendizado deveria ser através 
dessa comunicação. Toda, toda. (P4)

Acho que os cursos, todos eles, teriam que prever. Esse de nível superior e nível 
técnico também. Temos que prever isso já, aliás, já passou da hora né. (P5)

Assim, as falas dos professores participantes vão ao encontro do que 
aponta Freitas (2010) sobre ser imprescindível e emergencial que o professor não 
permaneça indiferente às configurações do mundo contemporâneo e que incidem 
na educação escolar. Para tanto, é preciso uma formação que acompanhe estes 
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avanços. A escola não deveria estar isolada das mudanças advindas com os 
avanços tecnológicos que permeiam e transformam a sociedade atual e que 
implicam em uma série de aspectos que caminham para a alteração nas formas 
de ensinar e aprender, mas considerar, especificamente, esses novos recursos 
enquanto estruturantes para a formação humana integral.

4 Considerações finais

Os resultados deste estudo apontam que a ausência ou insuficiente 
formação docente para o uso das tecnologias digitais na educação podem 
impedir a revisão de currículos e práticas pedagógicas que corresponderiam 
às novas necessidades formativas dos alunos no contexto contemporâneo. É 
preciso que as mudanças que permeiam a sociedade adentrem a escola, que 
deve ser descentralizada como fonte primária de acesso ao conhecimento, mas 
ainda mais legitimada enquanto espaço de reflexão que garanta aos alunos a 
compreensão de seus processos de aprendizagem, propiciando autonomia e 
competência para participar, agir e aprender de forma crítica sobre essa nova 
realidade. Os recursos digitais são mais do que ferramentas no atual contexto, 
são instrumentos desenvolvimento sociocognitivo relacionados à cultura. 

Propomos que os cursos de formação inicial e contínua de professores 
pautem-se em propostas pedagógicas que abordem os processos metacognitivos 
do aluno, levando-o a aprender a pensar e refletir sobre o seu próprio 
aprender. As práticas pedagógicas devem se voltar para a implementação de 
situações e condições que se aproveitem dos modos de aprender dos alunos já 
estabelecidos fora do ambiente escolar por meio das tecnologias digitais, mas 
ainda desconsiderados nos processos educativos.

O professor deve agir como elemento mediador entre a cognição 
individual dos alunos e o meio, propondo atividades que aperfeiçoem aptidões 
específicas que levem o aluno a desenvolver estratégias de aprendizagem 
que culminem em construção de conceitos científicos e se aproveitando 
da inteligência coletiva. Resta à escola incorporar essa forma de construir 
conhecimentos em seus processos de formação e, assim como acontece na 
cultura digital, romper com suas limitações de espaços e tempos para o 
aprender. Para tanto, os cursos de formação de docentes devem considerar 
esse novo contexto a fim de preparar os futuros professores da educação básica 
para as (novas) exigências da profissão na contemporaneidade.
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Capítulo 14

PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: TEM ESPAÇO?

Roberta Taís Recktenwald1

Carolaine Schreder2

1 Introdução

Este capítulo aborda a atuação do pedagogo em Centro de Referência 
de Assistência Social – CRAS na perspectiva da Educação 

Popular. Este espaço vincula-se à pedagogia social, a qual tem dentre seus 
princípios, o comprometimento do pedagogo com os problemas e as 
relações sociais, a cultura, a busca por direitos, trabalhando com sujeitos em 
situações de vulnerabilidade social. Os objetivos desta área voltam-se para o 
desenvolvimento e a emancipação dos sujeitos. 

Deste modo, abre-se a possibilidade de atuação do pedagogo em espaços 
não-escolares, como o Centro de Referência de Assistência Social- CRAS. 
Esta pesquisa teve por objetivo identificar, diante de um perfil necessário 
para a atuação profissional, as ações desenvolvidas pelo pedagogo no CRAS, 
buscando uma relação entre as práticas desenvolvidas pelo pedagogo e os 
pressupostos da educação popular. Para tal, a pesquisa abrangeu os CRAS dos 
municípios que fazem parte da Região Fronteira Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul.

Diante da relevância e curiosidade acerca do tema em questão, buscou-
se conhecer mais sobre as diferentes possibilidades de atuação do profissional 
pedagogo, bem como em espaços diversificados como os CRAS. Referente a 
isso, dialogou-se com autores como Libâneo (2010), Gadelha e Oliveira (2015), 
Graciani (2014), os quais discutem ideias relevantes em torno da pedagogia 
social e destas instituições sociais, além de conhecer as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Licenciatura em Pedagogia (2006). Pensando-se no 

1 Pedagoga, Psicopedagoga, Mestranda em Educação nas Ciências (Unijuí), professora dos anos 
iniciais na rede particular do município de Três de Maio. E-mail: roberta.recktenwald@gmail.
com

2 Pedagoga, Pós-graduanda em Alfabetização e Letramento- Uninter, professora nos anos iniciais 
na rede pública municipal de Cândido Godói. E-mail: carolaine.schreder@gmail.com
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vínculo com a educação popular, abordou-se também os pensamentos de Paulo 
Freire (1980, 1987, 1996). Como metodologia, realizou-se uma pesquisa 
qualitativa, com um estudo de caso múltiplo, usando um questionário para 
a coleta de dados, enviados aos CRAS dos 20 municípios que formam os 
Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDE), especificamente o 
Fronteira Noroeste.

2 Desenvolvimento

O Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia oportuniza várias 
áreas de atuação. Esta pode deter-se a espaços formais de educação ou não 
formais. O primeiro refere-se a espaços escolares, que possuem um sistema 
de organização e conteúdos sequenciais focado principalmente em ensino e 
aprendizagem. Já, o segundo, seriam locais variados, que permitem trocas de 
experiências e vivências. Os encontros se desenvolvem a partir de situações 
cotidianas e assuntos que surgem da necessidade dos educandos. Ambas têm a 
intencionalidade da aprendizagem, mas com metodologias, espaços e relações 
diferenciadas.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Pedagogia, o profissional tem diferentes possibilidades de atuação:

O curso de Licenciatura Plena em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras 
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Parágrafo único. 
As atividades docentes também compreendem participação na organização 
e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: I-planejamento, 
execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do 
setor da Educação; II-planejamento, execução, coordenação, acompanhamento 
e avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; III-produção 
e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional em 
contextos escolares e não-escolares (BRASIL, 2006, s/p).

Desta forma, o pedagogo, buscando sempre a qualidade da educação, 
pode trabalhar enquanto docente, gestor, coordenador, orientador, sendo 
educador em diferentes possibilidade de atuação, como no Centro de Referência 
de Assistência Social- CRAS, que é um espaço não-escolar de educação. Um dos 
objetivos principais do profissional da Pedagogia, é contribuir para formação 
intelectual e humanística, o qual pode ser desenvolvido em diferentes espaços 
de atuação, sendo formais ou não-formais de educação. Nesta perspectiva,

[…] vem se acentuando o poder pedagógico de vários agentes educativos 
formais e não-formais. Ocorrem ações pedagógicas não apenas na família, na 
escola, mas também nos meios de comunicação, nos movimentos sociais e 
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outros grupos humanos organizados e instituições não escolares (LIBÂNEO, 
2010, p 27).

Entende-se assim, que este profissional, independente do local em que 
atua, está socialmente comprometido com as pessoas, e consequentemente 
suas relações sociais e cognitivas, prezando pela aprendizagem e pelo estímulo 
ao pensamento crítico, contrariando a alienação cultural, ou seja, abrindo 
possibilidades para o melhor exercício da cidadania ativa, buscando direitos 
e deveres, de forma a preocupar-se com as questões e problemas sociais 
emergentes. Neste sentido, frisa-se transformação, partindo da educação.

[…] O trabalho pedagógico não se reduz ao trabalho escolar e docente, embora 
todo trabalho docente seja um trabalho pedagógico. Vai daí que a base comum 
de formação do educador deva ser expressa num corpo de conhecimentos 
ligados à Pedagogia e não à docência, uma vez que a natureza e os conteúdos 
da educação se remetem primeiro a conhecimentos pedagógicos e só depois 
ao ensino, como modalidade peculiar da prática educativa (LIBÂNEO, 2010, 
p. 55).

Deste modo, a razão da pedagogia é a educação, que se dá pelas 
relações de grupos sociais diversos, investigando e trabalhando com aspectos 
da formação humana, justificando sua intencionalidade. Dentro dessa notável 
área, existe a pedagogia social que possibilita a criação do conhecimento, em 
que o campo de atuação e o planejamento das ações se detêm a demandas 
sociais contemporâneas.

Neste sentido, a pedagogia social busca relações humanas e sociais 
melhores, com o foco na formação integral do indivíduo. Para tanto, a 
pedagogia social tem um perfil necessário do profissional atuante, que considera 
a história, a cultura e a realidade das pessoas com quem está trabalhando, 
vendo cada sujeito como único e singular, vivendo em uma sociedade de 
diversidade. Pois,

A pedagogia social, nesse sentido, surge da necessidade de se investir no 
coletivo, de repensar valores que embasam a convivência social e que garantem 
o respeito à vida e o desenvolvimento pleno do ser humano (TAVARES; 
MOURA, 2016, p. 351).

A área da Assistência Social está orientada para este mesmo propósito, 
acreditando que as pessoas são capazes de fazer a transformação. Desta forma, 
ela é vista como direito da cidadania, pois trabalha principalmente com os 
direitos humanos e democracia, em uma perspectiva emancipatória com 
competência política de caráter educativo.

A Assistência Social, ao atuar na perspectiva de garantia de direitos, da inclusão 
social, do desenvolvimento do protagonismo e da autonomia individual e 
coletiva, fundamenta-se na dimensão socioeducativa que perpassa todas as ações 
a serem desenvolvidas no âmbito desta Política Pública (BRASIL, 2008, p. 396).
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A partir disto, a área pode ser um campo de trabalho do pedagogo social 
que pode atuar em diversos contextos e espaços, possibilitando a exercer sua 
profissão em um ambiente não-escolar. As Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Resolução CNE/CP nº 1, de 15 
de Maio de 2006, esclarece o campo de atuação dos profissionais formados, 
quando trata que

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 
2006, p. 2).

Neste mesmo artigo, no parágrafo único, referindo-se também a atuação 
do pedagogo, diz que este profissional pode “trabalhar, em espaços escolares 
e não-escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases 
do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo 
educativo” (BRASIL, 2006, p.2). Assim, uma destas alternativas é o Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS).

Desta forma, o perfil do pedagogo exigido para o trabalho em espaços 
não-escolares, e neste caso, no sentido da pedagogia social, demanda a 
necessidade de entender e conhecer a realidade, trabalhando com relações 
interpessoais, sociais, instigando o sentimento de pertencimento ao grupo 
e com as pessoas que dele fazem parte. Para tanto, se fará o uso de várias 
estratégias como diálogos, técnicas diversas, estimulando a capacidade criativa, 
a autonomia e a troca de conhecimento (DINIZ; DIAS, 2002).

De acordo com esta possibilidade de atuação, faz-se importante 
compreender no que consiste este espaço. Deste modo,

o CRAS é uma unidade de proteção social básica do SUAS3, que tem por 
objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais 
nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, 
do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do 
acesso aos direitos de cidadania (BRASIL, 2009, p.9).

Considerando a Pedagogia Social como um campo de trabalho 
importante, nesta pesquisa especificamente, vinculando-se a atuação do 
pedagogo no CRAS, o qual preocupa-se com as pessoas, suas realidades, 
relações e situação social, bem como a cultura e a formação da identidade, 
tem-se como eixo norteador a educação popular. Entende-se por educação 
popular “[...] o esforço de mobilização, organização e capacitação das classes 

3 SUAS- Sistema Único de Assistência Social.
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populares; capacitação científica e técnica” (FREIRE; NOGUEIRA. 2005. p, 
19).

Desta forma, educação popular estimula a produção própria do 
saber. Por isto, o educando pode ter uma crise de conflito consigo mesmo, 
confrontando ideias e valores. Através disto, vê-se a educação com o poder de 
transformação. Este processo efetiva-se através do diálogo que permite a troca 
de saberes.

A educação hoje está centrada no desenvolvimento de competências. Nesse 
sentido, é importante considerar em um processo de formação integral, o 
desenvolvimento de comportamentos, atitudes e procedimentos a serem 
adquiridos e incorporados pelo público, sempre em uma relação com os 
educadores e pautada no respeito e no diálogo (GADELHA; OLIVEIRA, 
2015, p.55).

Desta forma, o espaço da ação educativa, tendo como responsabilidade 
e compromisso, garantir o convívio social, autonomia, sustentabilidade e 
protagonismo social, deve oportunizar experiências para que se possa agir 
de forma criativa. Para tanto, é importante pensar em metodologias e/ou 
estratégias que conquistem a participação de todos inseridos no grupo, para 
estimular atitudes.

A relação de comunicação entre educador e educando permite conhecer 
o outro e sua realidade melhor. Realizar um diagnóstico social para que estas 
características possam ser consideradas na elaboração do planejamento e 
acompanhamento dos resultados esperados, tornando-se imprescindível. 
Identifica-se assim, a necessidade da práxis, ou seja, reflexão-ação-reflexão 
para que se possa aperfeiçoar a prática. Esta comunicação se dá a partir do 
diálogo, o qual, segundo Freire, é uma relação que necessita de, 

[...] profundo amor ao mundo e aos homens [...] Porque é um ato de coragem, 
nunca de medo, o amor é compromisso com os homens. Onde quer que 
estejam estes, oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com sua 
causa. A causa de sua libertação. Mas, este compromisso, porque é amoroso, é 
dialógico (1987, p. 79).

Paulo Freire, um grande educador, teve grande influência na pedagogia 
social, não por uma teoria concreta sobre ela, mas por sua forma de pensar 
e considerar o ser humano em sua plenitude. Ele demonstra em sua visão, a 
relevância e influência do ofício de ser educador no processo formativo do 
sujeito.

Assimilando os aspectos abordados por Paulo Freire e dos objetivos da 
instituição CRAS, vê-se a magnitude da presença no cotidiano de um olhar 
sensível e crítico, buscando intervenções preventivas e de aperfeiçoamento 
para a convivência em sociedade. Para tal, se inicia com um processo de 
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humanismo voltado a tomada de consciência do educando, em que o primeiro 
passo é acreditar e comprometer-se com o mesmo. “Para isto, contudo, é 
preciso que creiamos nos homens oprimidos. Que os vejamos como capazes 
de pensar certo também (FREIRE, 1987, p. 53).

Deste modo, diante das concepções e atitudes opressoras de 
desigualdade e exclusão social que ainda perduram, tem-se a preocupação 
em pensar alternativas para visar mudanças de consciência e em decorrência 
transformações que ultrapassem a contradição opressor-oprimido. Para tanto, a 
educação como prática de liberdade, é liberadora de ambos, tanto do oprimido 
como do opressor. Paulo Freire trabalha com o método de conscientização e 
da autocrítica, pois a partir da sua experiência de oprimido acaba aderindo 
um pouco da postura de opressor, querendo realizar uma revolução, mas que 
acaba se tornando privada. Paulo Freire, segundo Torres (2002, p.33), diz que 
“perdura neles, de certo modo, a sombra testemunhal do opressor antigo”. 
O autor complementa dizendo que isso é uma forma de preencher o vazio 
construído, que será reposto por outro conteúdo, a ação da opressão.

Para ocorrer a transformação, é preciso acreditar na capacidade dos 
oprimidos. Através de diálogo com uma liderança revolucionária, que age 
com um sentido pedagógico, ou seja, através de um método intencional de 
autolibertação, de fazer com que este sujeito se torne ativo e responsável. 
Então, realiza-se o movimento de reflexão que gera uma ação, e reflete-se 
novamente sobre esta. Assim, Freire diz que “a práxis, porém, é reflexão e 
ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a 
superação da contradição opressor-oprimidos” (1987, p.38).

Neste sentido, entende-se que quando realizadas as ações educativas 
em vista de uma educação libertadora, tem-se a mudança de consciência que 
não irá reproduzir as atitudes opressoras, promovendo então, a transformação. 
Portanto, “[...] na resposta dos oprimidos à violência dos opressores é que 
vamos encontrar o gesto de amor” (FREIRE, 1987, p.43).

Desta forma, os oprimidos, reconstroem sua humanidade, em que 
o líder revolucionário, irá orientá-los a verem-se como corpos conscientes, 
que problematizam o mundo. Entra-se assim na concepção de educação 
problematizadora que é pautada no diálogo e a comunicação se faz essencial, 
pois não se pode pensar pelo outro. Assim, também nasce uma nova relação 
entre educando e educador, em que ambos são capazes de aprender e ensinar. 
Deste modo, a educação como prática de liberdade também considera a 
história do sujeito, uma vez que, é um ser em construção e está inacabado. Por 
isto, é alvo de mudanças contínuas que levam a emancipação.

Nesta perspectiva, o pedagogo atuante no CRAS, tendo como 
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fundamento de seus princípios a educação popular, compromete-se em lutar 
junto com os educandos, com o povo, com as pessoas. É a partir de então 
que este profissional  reconhece-se como inacabado, pois “[…] a inconclusão 
que se reconhece a si mesma implica necessariamente a inserção do sujeito 
inacabado num permanente processo social de busca” (FREIRE, 1996, p. 55). 
Diante disto, há um constante aprimoramento de ideias, de pensamentos e 
de novas ações para alcançar os objetivos comuns, comprometendo-se com os 
educandos, os oprimidos e todos aqueles que ainda se encontram em situação 
de privação de algum direito, ou mesmo presos a ideologias dominadoras. Este 
envolvimento social pressupõe o pensar certo, e “pensar certo é fazer certo” 
(FREIRE, 1996, p. 34). Isto quer dizer, fazer o que acredita-se, trabalhando em 
prol das necessidades sociais, da autonomia individual e grupal, procurando a 
emancipação dos sujeitos. 

Portanto, é a partir desde engajamento social, onde o pedagogo 
insere-se no CRAS, acreditando nas possibilidades e na concretização da 
transformação, que pode-se dar um passo adiante na busca por sujeitos de 
humanidade, de amor pelo mundo e pelas pessoas. Assim, “a mudança do 
mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o 
anúncio de sua superação, no fundo, o nosso sonho” (FREIRE, 1996, p. 79).

A partir do contato com os CRAS da região delimitada, teve-se como 
participantes os municípios de Alegria, Boa Vista do Buricá, Cândido Godói, 
Horizontina, Nova Candelária, Novo Machado, Porto Vera Cruz, Santa Rosa, 
São José do Inhacorá, Senador Salgado Filho, Três de Maio, Tucunduva e 
Tuparendi. Dentre estes foram encontrados 4 pedagogos atuantes.

Buscando aproximar a educação popular e o trabalho pedagógico 
no CRAS construiu-se um mapa conceitual sobre estes conceitos e ideias. 
Este mapa foi elaborado a partir das leituras de obras como Pedagogia do 
Oprimido (1987), Pedagogia da Autonomia (1996), Conscientização: teoria e 
prática da libertação- uma introdução ao pensamento de Paulo Freire (1980) e 
Que fazer: teoria e prática em educação popular (2005). Estas, são apontadas 
como base da educação popular, em que, através da leitura é possível inferir 
algumas características específicas desse processo educacional.
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Figura 1 – Conceitos bases da Educação Popular

Fonte: RECKTENWALD; SCHREDER, 2018.

Neste sentido, a educação popular busca como seu objetivo o 
empoderamento, a autonomia e a autocrítica frente às situações postas e 
vivenciadas na sociedade, para que se possa desenvolver a emancipação dos 
sujeitos. A partir desta abordagem, busca-se a transformação social, ou seja, 
fazer pensar e fazer agir, a fim de alcançar a liberdade. O pedagogo deve se 
encontrar em sintonia com estes objetivos, para que aconteça um ensino e 
uma aprendizagem efetiva.

A partir disso, retoma-se a figura 1, que de forma objetiva traz as ideias 
chaves sobre educação popular. Levando em consideração estas ideias, buscou-
se compreender a relação entre as práticas desenvolvidas pelo pedagogo no 
CRAS e os pressupostos da educação popular. Por uma questão de ética e 
organização, identificou-se os pedagogos com letras A, B, C e D. Frente a 
isso, construiu-se um mapa conceitual que sistematiza estas ideias (figura 2) 
que segue abaixo:
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Figura 2: Educação Popular na visão dos pedagogos no CRAS

Fonte: RECKTENWALD; SCHREDER, 2018.

Assim sendo, e relacionando os dois mapas (Figura 1 e 2) percebe-
se que o Pedagogo C e D, se aproximam mais da perspectiva de educação 
popular. Porém isso não quer dizer que os pedagogos A e B não compreendem 
esta linha teórica, pois as ideias estabelecidas por eles também vão ao encontro 
com as ideias trazidas por Paulo Freire, como cidadania e reconhecimento dos 
saberes prévios dos educandos. 

Contudo, os pedagogos C e D se destacaram ainda mais, por 
abordarem os conhecimentos prévios, a aproximação com a realidade, cultura, 
criticidade, diálogo, participação e libertação, que são algumas das palavras 
chaves da abordagem da educação popular. Dessa forma, percebe-se que há 
uma compreensão maior destes pedagogos sobre estes conceitos e que, são tão 
importantes para embasar a prática educativa.

Ainda, quando questionados sobre quais as linhas teóricas que 
fundamentam o trabalho com os grupos, identificou-se também características 
da educação popular nos pedagogos C e D. Isso se justifica, pois o pedagogo 
A disse que “não existe uma teoria específica, depende do usuário para adotarmos 
o método utilizado, mas sempre seguindo as normativas estabelecidas”. Dessa 
forma, vê-se que há pouco entendimento sobre a ligação da educação popular 
neste espaço, bem como uma grande ênfase técnica.

O pedagogo B, respondeu a essa indagação da seguinte forma: “Teorias 
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Humanistas- Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos: interação social, 
autoestima e entre outros”. Isso demonstra que há bastante enfoque na legislação 
e documentos que norteiam o trabalho no CRAS sobre a área da Assistência 
Social, mas não consegue-se fazer a relação entre esta e a educação, uma vez 
que, quando realizada a função pedagógica neste espaço, precisa-se partir das 
bases educacionais presentes em estudos realizados durante a formação, em 
conjunto com os princípios que fundamentam a instituição.

Já o pedagogo C, respondeu que “o trabalho dos grupos se baseiam em 
uma linha teórica pedagógica construtivista buscando desenvolver o conhecimento 
do grupo através do, conteúdo dando ênfase a trabalhos a fim de que o grupo 
desenvolva sua autonomia. O método mais utilizado seria artísticos, por exemplo. 
O objetivo é que o grupo por meio dos conhecimentos que já possui aprenda algo 
novo”. Assim, vê-se que mesmo afirmando que segue uma linha construtivista, 
percebe-se características da educação popular, como a autonomia e trabalhar 
com os conhecimentos prévios.

E o pedagogo D, aborda de forma bem direta sobre a Pedagogia 
Libertadora, o que vem ao encontro com o objetivo da educação popular. 
“Não tenho uma teoria única procuro trabalhar a teoria que mais se adapta a 
nossa realidade. Teorias do Construtivismo, Positivismo, Piaget e a Pedagogia 
Libertadora”.

Diante disto, identifica-se que pela importância da educação popular 
neste contexto e na vida dos sujeitos, vê-se a necessidade de que os pedagogos 
tenham mais aprofundamento neste assunto e consigam relacionar com 
a prática. Para além das ideias dos pedagogos relacionadas diretamente às 
linhas teóricas, buscou-se identificar aspectos que condizem ou não, com a 
educação popular. Estas características foram percebidas através das respostas 
relacionadas às metodologias utilizadas nos grupos de trabalho, bem como, 
os critérios levados em consideração para os planejamentos das ações e os 
procedimentos que são feitos no momento em que um novo sujeito chega no 
espaço do CRAS.

Diante destas ideias expostas, percebe-se nas metodologias e 
planejamento, que as ações desenvolvidas pelo pedagogo A, tem caráter 
muito técnico. Desta forma, os procedimentos adotados quando um novo 
sujeito chega para participar das atividades no CRAS, resumidamente são, 
a realização de uma entrevista com os profissionais que compõe a equipe do 
CRAS, inserção no Cadastro único e em um programa adequado a seu perfil. 
Já, para planejar suas ações e metodologias para o trabalho nos grupos, enfatiza-
se as normativas do SUAS, e também os códigos de ética dos profissionais e 
o usuário.
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Segundo Graciani (2014), a metodologia do educador social não se 
restringe a técnicas, mas é preciso também se apropriar de conhecimentos 
teóricos, e principalmente, conhecer a realidade dos sujeitos envolvidos, para 
iniciar o processo educativo. Nesta perspectiva, percebe-se que as técnicas 
baseadas nas normativas são importantes, mas não são a única alternativa para 
a prática educacional.

Constata-se que o pedagogo B, também tem um viés técnico, mas 
voltado aos objetivos da instituição- CRAS, como fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários, a participação, a convivência e o direito de ser. Além 
disso, com a chegada de um novo sujeito neste espaço, o mesmo prossegue 
para a matrícula, um encaminhamento e orientação e depois é inserido em 
algum grupo já existente. Ainda, para o planejamento das ações, pensa-se em 
atividades intergeracionais de forma que propiciam trocas de experiências e 
fortaleçam valores.

Frente as repostas do pedagogo C, nota-se maior proximidade com 
aspectos da educação popular, na qual o procedimento inicial é o diálogo para 
acolhimento, após, o conhecimento do objetivo do grupo e da metodologia 
utilizada no mesmo, disponibilizando-se. Assim, vê-se que o pedagogo C 
valoriza o planejamento, acreditando ser a principal ferramenta de trabalho 
para consolidar tarefas e saberes críticos, criativos, reflexivos e transformadores. 
Para tanto, considera o conhecimento da realidade e o objetivo a ser atingido 
com as ações, essenciais neste processo. Para pensar a metodologia, o 
profissional em questão, procura trazer conhecimentos de diversas áreas e 
realizar trabalhos em grupo.

O pedagogo D, traz de forma muito coesa a ideia de educação 
popular, evidenciando que suas ações são pautadas na mesma. Primeiramente, 
ao receber um novo sujeito, busca conhecer a sua história de vida e após, 
apresenta-o para o grupo no qual vai ser inserido, acompanhando-o durante 
o processo. Para este pedagogo, o grupo é um espaço de escuta e confiança, 
precisando de acolhimento contínuo e motivador. O planejamento das ações 
acontece em equipe, a partir das necessidades e interesses dos usuários e para 
esta percepção, usa-se o diálogo com uma linguagem acessível ao público. 
Ainda, procura trabalhar a autonomia do grupo, que acredita ser sinônimo 
de emancipação, trabalhando a construção do sujeito para exercer a função 
cidadã, além da inclusão social e a valorização do mesmo, respeitando a sua 
singularidade.

A metodologia utilizada por este profissional, considera que os sujeitos 
são influenciados pelo seu meio e podem ser transformadores deste, além de 
ver estes como seres únicos e integrais, ou seja, com necessidades afetivas, 
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cognitivas, sociais, culturais e físicas. Outro ponto a ser considerado é que a 
autonomia é desenvolvida ao longo da vida, e para englobar estas ideias, faz-
se necessário o diálogo e um olhar diferenciado. Dessa forma, identifica-se a 
Educação Popular em suas intervenções e a presença das ideias de Paulo Freire, 
uma vez que, o pedagogo D, reconhece que o educando é repleto de saberes, 
por isto há momentos de troca, assumindo uma postura político pedagógica 
como educador. É dessa maneira e com este objetivo da educação popular que 
está implicado no pedagogo D, que ocorre a transformação, com a formação 
para a libertação.

Recuperar e promover o que há de melhor no ser humano- talvez seja esse o 
grande objetivo da Pedagogia Social no Brasil: trazer à tona as potencialidades 
e habilidades que, desgraçadamente, foram deixadas para trás juntamente com 
os desejos oprimidos diante da drástica trama da vida (GRACIANI, 2014, p. 
11).

A emancipação libertária se dá pelo pensar sobre si e sobre o mundo, 
interpretando o que acontece ao seu redor, ou seja, através da consciência. O 
pedagogo com o papel de estimular isto, irá trabalhar principalmente com 
o desenvolvimento da autonomia, que pode concretizar a mudança e/ou 
transformação para redimensionar a atuação do sujeito no meio em que vive. 
“[...] Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 25).

Neste sentido, pode-se diferenciar as ações desenvolvidas pelos 4 
pedagogos da pesquisa em duas categorias. Uma refere-se a traços mais técnicos, 
na qual, pertencem o pedagogo A e B e a outra categoria com características 
mais humanizadoras em que adentram os pedagogos C e D.

Na primeira, vê-se que o trabalho é regido por normas e legislações, 
porém segundo Freire (1996), a prática educativa é orientada também por 
conteúdos, por conhecimentos pedagógicos que sejam associados com a leitura 
da realidade do educando, pois ele vive em um meio social e é influenciado 
por ele. Assim, as informações não devem ser depositadas nos educandos e se 
trabalhar apenas com o que está escrito e imposto.

Sabe-se que é preciso seguir a legislação, porém adaptá-la ao contexto 
exposto e situações presentes. Ainda, o educador não é o único detentor do 
conhecimento, é por isso que a relação dialógica se faz importante, para que se 
possa aprender juntos e sair da situação de acomodação. Caso contrário, essa 
educação “[...] sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens 
simplesmente no mundo e não com o mundo e com os outros. Homens 
espectadores e não recriadores do mundo” (FREIRE, 1987, p. 62). 

Entretanto, a categoria humanizadora está voltada para a emancipação e 
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libertação. Nesta, o educando constrói seu conhecimento através da mediação 
do educador, em que são problematizadas situações para que haja reflexão. 
Portanto é uma educação crítica. Ambos possuem papel importante e com o 
diálogo, na convivência respeitosa, analisam o mundo e sua atuação nele.

Desta maneira, se incentiva a mudança para que através da autocrítica 
consigam libertar o oprimido e ser agente transformador e ativo na sociedade, 
em que as ações educativas sejam, conforme Freire (1980), um processo pelo 
qual o educador convida os educandos a reconhecer e desvelar a realidade 
criticamente. Portanto educação popular como processo humanizador, de 
libertação e emancipação é fundamental, pois ela trabalha com questões 
históricas, mas que são contemporâneas. A sociedade de hoje precisa superar 
ou amenizar as desigualdades existentes e, um dos meios para se chegar a esta 
mudança é a educação.

3 Considerações finais

A educação popular faz parte do fazer do profissional da pedagogia 
em seus diferentes ambientes de atuação. Diante desta afirmação, ressalta-
se o amplo campo de trabalho do profissional da pedagogia, podendo ser 
em espaços de educação formal e não-formal, bem como espaços escolares e 
não-escolares. Dentre estes destaca-se neste estudo, o Centro de Referência e 
Assistência Social- CRAS. 

Assim, no caráter socioeducativo do CRAS – um espaço considerado 
não formal de educação, em que o pedagogo deve enfatizar em sua atuação a 
busca por emancipação e autonomia dos sujeitos, é possível voltar-se a ideia 
de pedagogia libertadora- ligada as bases da Educação Popular. Considerando 
que os sujeitos que buscam esses serviços estão em situação de vulnerabilidade 
social, a construção de autonomia e emancipação social é fundamental para a 
sua inserção social.

Assim, essa pesquisa buscou trabalhar sobre a atuação do profissional 
da pedagogia no espaço do CRAS e aproximar, se possível, essa atuação dos 
pressupostos da educação popular. No mapeamento que se realizou nessa 
pesquisa, percebeu-se que são poucos os pedagogos que trabalham no CRAS, 
identificando que, atualmente tem-se apenas quatro destes profissionais 
atuando em CRAS dos municípios respondentes da Região Fronteira Noroeste. 
Deste modo, faz-se importante verificar a possibilidade de expansão da área 
de atuação para o profissional da Pedagogia, em atividades diferenciadas e 
essenciais no contexto da sociedade atual. 

Além disso, esclareceu-se o perfil exigido do profissional da pedagogia 
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para o desenvolvimento de suas atividades em um CRAS, destacando que 
este precisa ter autonomia, trabalhar em equipe multiprofissional, perceber 
as necessidades dos educandos, pensar nos diferentes contextos sociais e 
culturais, pensar em ações voltadas à emancipação e empoderamento. Do 
mesmo modo, os pedagogos, que estão atuando nos CRAS dos municípios 
respondentes, mostraram que as ações realizadas pelos mesmos, necessitam de 
conhecimentos das normativas e objetivos que guiam este espaço de trabalho, 
realizar trabalhos em grupos com públicos diferentes, cada qual com suas 
especificidades com o diálogo, conhecer a realidade dos sujeitos envolvidos no 
processo pedagógico e planejamento. Estes elementos os levam a um aprender 
constante.

Partindo da ideia de relação entre a atuação do pedagogo no CRAS e a 
educação popular, percebeu-se que os pedagogos respondentes se enquadram 
em duas categorias: uma mais técnica (importância das normativas) e outra 
com características mais humanistas (destacando as características da educação 
popular). 

Portanto, a partir desta pesquisa, percebendo o CRAS como espaço 
social, de relações, interações, que propõe a mudança do meio, a superação 
das vulnerabilidades e a autonomia, pensa-se que a educação popular é a 
abordagem pedagógica que condiz com estes objetivos, o que foi evidenciado 
pelas ações metodológicas dos pedagogos da categoria humanista. Assim 
sendo, pode-se dizer que há muito a ser discutido nos cursos de formação 
em Pedagogia, a respeito destas áreas e oportunidades de trabalho para os 
profissionais formados. Finalizando esta pesquisa, acredita-se que o CRAS 
é mais uma área de trabalho para os profissionais da Pedagogia. Do mesmo 
modo, destaca-se a orientação do seu trabalho através da educação popular, 
o que condiz com os objetivos da própria instituição, de modo a desenvolver 
olhares críticos frente a realidade, causando uma mobilização para gerar 
transformação da mesma, e consequentemente cidadãos ativos.
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Capítulo 15

PEDAGOGIA A DISTÂNCIA: QUANDO, ONDE E 
POR QUÊ?

 Rosângela Lopes Borges1

Kyvy Ferreira dos Santos2

1 Introdução

O curso de Pedagogia pode ser encontrado em mais de 1.500 
instituições públicas e privadas de todas as regiões do País. O 

mercado de trabalho para essa área é amplo e vai além das escolas de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental.

Quem se forma em Pedagogia pode trabalhar em segmentos como: 
Consultorias e assessorias; Editoras de livros didáticos; Empresas produtoras 
de cursos a distância; Escolas de idiomas; Espaços como hospitais, bibliotecas, 
museus e brinquedotecas; Organizações Não Governamentais (ONG); 
Órgãos públicos ligados à educação; Treinamento e coordenação em empresas 
privadas.

A Pedagogia é uma das áreas com maior taxa de empregabilidade no 
Brasil. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
94,13% dos pedagogos estão empregados. Por isso, se tornou um dos cursos 
mais procurados na Educação a Distância (EaD).

E é justamente por essa grande procura que se propôs a pesquisar sobre 
a temática dos cursos de Pedagogia ofertados na modalidade a distância. Esta 
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pesquisa justifica-se pelo valor econômico, social e educacional que esse curso 
assume diante de nossa sociedade. Além disso, acreditamos que agrega um 
valor científico, já que se propõe discutir sobre os cursos EaD, bem como, 
aplicar pesquisa na área.

Logo, este trabalho abrange os seguintes questionamentos: Qual o 
perfil das pessoas que cursam Pedagogia em EaD? O que levam essas pessoas 
ao curso na modalidade a distância e não presencial? Quais as dificuldades que 
os alunos encontram para cursar? Qual a percepção de quem já cursou ou está 
cursando Pedagogia EaD sobre a eficiência do curso?

O objetivo geral desse estudo é averiguar a percepção dos alunos do 
curso de Pedagogia EaD sobre a eficiência do curso. Com objetivos específicos 
temos: levantar o perfil das pessoas que já cursaram ou estão cursando 
Pedagogia na modalidade a distância; identificar as dificuldades em se cursar 
em EaD e não presencial; perceber os motivos que levam as pessoas a buscarem 
Pedagogia a distância.

Para tal, realizamos uma pesquisa exploratória, de cunho 
qualiquantitativo, com 42 pessoas que cursaram ou estão cursando Pedagogia 
em EaD. Foi utilizado como ferramenta de coleta de dados um formulário 
com 10 questões mistas. Tal instrumento foi disponibilizado em redes sociais 
durante uma semana. Os dados recolhidos foram analisados por meio de 
gráficos, quadros e de modo discursivo à luz dos teóricos utilizados em nosso 
Referencial Teórico.

Nosso texto está organizado em seis partes. São elas: 1) Introdução. 
2) Fundamentação Teórica. 3) Procedimentos Metodológicos. 4) Análise dos 
Dados. 5) Considerações Finais. 6) Referências.

2 Fundamentação teórica

Nesta seção serão discutidos três postos-chaves para esta pesquisa. 
Primeiramente se aborda o contexto histórico do curso de Pedagogia, da 
mesma forma, sobre o surgimento da modalidade a distância, ambos no 
âmbito brasileiro. Por fim, traz-se a tona os pós e contras da Pedagogia EaD.

2.1 Contexto histórico do curso de pedagogia no Brasil

Os cursos de formação docente tiveram início em meados do século 
XIX até 1930. Nessa época, havia a Escola Normal que preparava os alunos 
para a docência. Depois surgiram os Institutos de Educação que ofertavam 
curso para o “ensino primário” com durabilidade de 2 anos. Em 1935 surgiu 
a “Escola dos Professores”. Nesses cursos “O bacharel em Pedagogia era 
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preparado para ocupar cargos técnicos da educação, enquanto o licenciado 
era destinado à docência” (FURLAN, 2008).

O curso de Pedagogia encontrou grandes dificuldades para ter sua 
identidade reconhecida. Por isso, foram homologados (de 1939 a 1972) vários 
decretos na tentativa de dar uma definição para o curso e para a destinação 
profissional de seus egressos. Discutia-se sobre a área de atuação desses 
profissionais, sobre a eficiência das disciplinas práticas, e também, sobre o 
tecnicismo presente na formação pedagógica (FURLAN, 2008).

O Comitê Pró-participação na Reformulação dos Cursos de Pedagogia e 
Licenciatura (Regional de São Paulo) produziu um documento com profundas 
redefinições nos cursos de Pedagogia (bacharelado e licenciatura). Silva (2003) 
explica que o documento sugere que a formação dos profissionais da educação 
seja organizada por um núcleo comum os diferentes níveis e modalidades 
de ensino e nas especializações seriam preparados apenas profissionais para o 
campo não docente.

Em 1969, o parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) nº 
252, objetivava a formação do professor para o ensino normal (licenciado), 
e de especialistas para as atividades de orientação, administração, supervisão 
e inspeção dentro das escolas e/ou do sistema escolar. De acordo com 
Furlan (2008), a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996) surgiu logo depois 
contrariando tudo que já havia sido discutido. Isso porque no artigo 62 e 
634 sugere os Institutos Superiores de Educação na formação inicial dos 
pedagogos; a manutenção do curso normal superior; e a possibilidade de 
formação pedagógica aos portadores de diplomas. Com isso, iniciou-se uma 
discussão sobre a necessidade ou não do curso de Pedagogia e havia muitas 
especulações sobre sua extinção.

Uma proposta elaborada pela Comissão de Especialistas do curso de 
Pedagogia, baseada no documento da Associação Nacional pela Formação dos 
Profissionais da Educação (ANFOPE), divulgada em 1999, redefiniu o perfil 
do pedagogo como “Profissional habilitado a atuar no ensino, na organização 
e gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão 
do conhecimento, em diversas áreas da educação” (BRASIL, 1999). Para tal, 
seria necessária a docência (graduação) como base obrigatória de sua formação 
e identidade profissional.

De acordo com Carvalho (2014) antes da homologação das Novas 
Diretrizes Curriculares, em 2006, havia uma multiplicidade de formações que 
eram oferecidas pelos cursos de Pedagogia. Ele cita, entre outros: “Pedagogia 
e gestão de projetos educativos, Pedagogia desenvolvimento e treinamento na 
empresa, Pedagogia ensino religioso, Pedagogia recursos humanos e Pedagogia 
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inspeção escolar” (p. 261). Segundo o autor, essa variedade na atuação 
pedagógica fez a educação a ser vista como um campo empresarial estruturado 
pela lógica do mercado.

Outra questão ressaltada nas Diretrizes é a reafirmação das universidades 
como lócus privilegiado de formação de professores. Atualmente, o curso 
passou de 2.800 horas para 3.200 horas e seu foco é a docência na Educação 
Infantil e na primeira fase do Ensino Fundamental, mas também, esse 
documento conseguiu ampliar o conceito de docência para áreas afins da 
educação, seja ela formal ou não formal.

2.2 Contexto histórico da Ead no Brasil

Entendemos como Educação a distância uma educação que rompe 
com a concepção da presencialidade no processo de ensino-aprendizagem. 
Nela, o ato pedagógico não é mais centrado na figura do professor, e a aula 
não é mais realizada somente com a presença deste e do aluno. Riano (1997) 
apud Vidal e Maia (2010, p. 12) define a EaD como “uma aprendizagem 
autônoma, independente, em que o usuário se converte em sujeito de sua 
própria aprendizagem e centro de todo o sistema”.

Vianney, Torres e Roesler (2010) explicam que as últimas décadas 
do século XX são marcadas pela inserção das tecnologias digitais na EAD. 
A internet causou uma grande revolução no processo ensino-aprendizagem, 
já que o aluno não é mais visto como um agente passivo na construção do 
conhecimento.

As aulas por correspondência postal são as primeiras iniciativas de 
ensino a distância. Há registros, de 1856, que relatam a oferta de uma escola 
de língua por correspondência, em Berlin. Em 1892, iniciou-se a primeira 
formação de professores para as escolas paroquiais por correspondência, em 
Chicago (VIDAL; MAIA, 2010).

Os autores supracitados explicam que no Brasil “A história da EAD 
no Brasil é cheia de percalços e interrupções” (p. 14). Nas primeiras décadas 
do século XX foram realizadas algumas experiências do ensino a distância 
com uso de material impresso, rádio e tecnologias disponíveis na época. A 
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em parceria com o Ministério da Educação 
criou, em 1923, as primeiras iniciativas de EAD brasileira. Posteriormente, 
em 1939, o Instituto Universal Brasileiro ofertou uma série de cursos por 
correspondência atendendo a estudantes em todo o território nacional.

A oferta de cursos de graduação e pós-graduação latu sensu, via 
internet, expandiu-se consideravelmente, em 1998. Isso gerou uma expansão 
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da oferta dessas modalidades no País. Em consequência disso, as instituições 
de ensino superior procuram a certificação oficial para atuar em EAD, fazendo 
o MEC elaborar um conjunto de documentos que normatizam e estabelecem 
parâmetros de qualidade para implantação destes tipos de cursos (VIANNEY; 
TORRES; ROESLER, 2010).

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criada em 2006, pela 
Lei N° 11.273, e buscou incentivar as instituições públicas a participarem 
de programas de formação inicial e continuada de professores para educação 
básica que podiam ser ofertados na modalidade a distância. De acordo com 
Vidal e Maia (2010), de 2000 a 2009 a quantidade de matrículas nessa 
instituição subiu de 5.287 para 1.000.000. Atualmente, apenas no Brasil, são 
mais de 170 mil estudantes.

2.3 Pedagogia em EaD: prós e contras 

Vidal (2002) em sua pesquisa “Ensino a Distância vs Ensino Presencial” 
avalia a eficiência, as vantagens e desvantagens da modalidade EaD. Para a 
autora, esse tipo de ensino por ser “tão ou mais eficiente que o tradicional” 
(p. 21), desde que o método e as tecnologias utilizadas sejam apropriados ao 
conteúdo; exista interação entre formandos; e o formando receba o feedback 
de seu formador.

Podem-se listar três vantagens para o Ensino a Distância: a) o alargamento 
das ofertas; b) permite a formação de uma gama de pessoas com baixo custo; 
c) economia significativa de tempo e deslocações. Já como desvantagens 
citam-se outras três: a) a reduzida confiança nesse tipo de estratégia de ensino; 
b) não proporciona uma relação humana (típica de uma sala de aula comum) 
docente/discente; c) nem os formandos, nem os formadores estão aptos para 
utilizar as novas tecnologias que estão se renovando sempre (SANTOS, 2000).

Ainda de acordo com Vidal (2002), os principais fatores que interferem 
no processo de Ensino EaD ou “intervenientes” (p. 28) são: o formando, 
o formador, o serviço de apoio e a avaliação a distância. Sallorenzo (2004) 
acrescenta que a aprendizagem, nesse processo, depende das características 
pessoais da clientela (motivação, cargo que ocupa, idade, etc.) e de suas 
percepções sobre o suporte organizacional e tecnológico da IES.

Na última Conferência Nacional de Educação (CONAE), em 2010, 
se recomendou que a formação do pedagogo ocorra em cursos presenciais e, 
excepcionalmente, na modalidade a distância. Acrescenta ainda que “Alguns 
estudos e pesquisas apontam para a preocupação sobre a fragilização e/ou 
aligeiramento da formação destes profissionais” (BAHIA, 2012).
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Essa mesma autora realizou uma pesquisa sobre a formação e a atuação 
de egressos de um Curso de Pedagogia presencial e a distância, em São Paulo. 
Participaram de seu estudo seis egressos de um mesmo curso (a distância 
e presencial), sendo três de cada uma das modalidades. A autora chegou à 
conclusão que:

As análises apontam que, para estes egressos, a modalidade não importa para a 
obtenção de uma formação que dê conta de prepará-los adequadamente para o 
exercício profissional, apesar das críticas percebidas quanto à escolha do curso 
e, mais ainda, pela modalidade a distância. Outros aspectos apontados, como 
a maturidade, a certeza pela escolha da profissão e o envolvimento com as 
questões relacionadas ao cotidiano escolar e com os alunos, são definidores 
para a profissionalidade docente (BAHIA, 2015, p. 201).

Nota-se que a autora acredita que a eficiência do egresso em seu 
campo de atuação está mais ligada ao seu próprio envolvimento do que com 
a modalidade de ensino. No entanto, há de se alertar que as críticas a essa 
formação aligeiradas existem e não podem ser menosprezadas e coloca a 
responsabilidade apenas no aluno.

O curso de Pedagogia é o que tem mais estudantes nas graduações a 
distância no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos E Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (2014) são mais de 273 mil matrículas. Há cerca 
de 930 mil matrículas em EAD, ou seja, a cada cem alunos de graduações a 
distância, 30 são de Pedagogia (CONTE; CORONEL; BENDER FILHO, 
2016).

Conte, Coronel e Bender Filho (2016), em análise feita sobre os cursos 
EaD ofertados pela Universidade Federal de Santa Maria-RS afirmam que 
há uma grande preocupação com os cursos ofertados na modalidade EaD, 
principalmente em relação aos de graduação. O curso de Pedagogia é tem um 
alto número de matriculados e formados acima dos demais, sendo a média 
de evasão uma das mais baixas. De acordo com os autores, isso se dá pelo 
fato desse curso ter um Projeto Pedagógico do Curso (PPC) mais apropriado 
à educação a distância. O índice de eficiência e desempenho dos alunos, 
também foi mais elevado na Pedagogia.

Diante dessa busca intensa pelo curso de Pedagogia, na modalidade 
EaD, há de se reconhecer que o desempenho das pessoas que estão sendo 
formadas nesta área seja cabível de avaliação. Para além disso, vemos como de 
suma importância compreender qual a percepção que os próprios estudantes 
têm de seu curso e de sua eficiência.
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3 Procedimentos metodológicos

Esta pesquisa, quanto aos seus objetivos, classifica-se como uma pesquisa 
descritiva, pois se pretendeu descrever os dados recolhidos sem intervenção da 
pesquisadora. Também, qualifica-se como uma pesquisa exploratória, já que 
se pretende obter mais informações sobre a temática, no caso os cursos de 
Pedagogia em EaD (MARCONI; LAKATOS, 2003).

Tal estudo não apresenta finalidades imediatas e produz conhecimentos 
a ser utilizado em outras pesquisas. Quanto à sua abordagem, estabelece-
se como qualiquantitativa, porque além de angariar dados numéricos 
(quantitativa) também se objetivou uma interpretação das ideias e opiniões 
(qualitativa) dos sujeitos participantes da pesquisa (VIANNA, 2013).

Quanto às ferramentas para a coleta de dados, durante a pesquisa, 
optou-se por utilizar um formulário online do Google Forms. Elaborou-se um 
roteiro com 10 perguntas, sendo seis discursivas e outras 4 de múltipla escolha. 
Nas questões objetivas deixou-se espaço para que os participantes justificassem 
suas escolhas. Todas as questões foram coladas como obrigatórias, assim, só 
poderia salvar as respostas os sujeitos que responderam a todas as perguntas.

O formulário foi disponibilizado do dia 03 a 10 de fevereiro de 2020. 
O link do formulário foi enviado para dois grupos de pedagogos do Facebook, 
bem como para alguns grupos de Pedagogia em EaD pelo WhatsApp. Para 
participar da pesquisa, os participantes deveriam ter cursado ou estar cursando 
Pedagogia na modalidade em EaD. Por questões éticas não citaremos os 
nomes dos participantes, dessa forma, preservamos sua imagem, de acordo 
com o Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE) assinado por 
cada um deles.

Participaram de nossa pesquisa 42 pessoas, sendo apenas três deles do 
sexo masculino, as demais, todas são mulheres. Eles têm idades entre 22 a 41 
anos. São residentes de oito cidades do estado de Goiás: Caldas Novas (16), 
Rio Quente (11), Itumbiara (6), Goiânia (2), Jataí (2), Morrinhos (2), Ipameri 
(1), Pires do Rio (1), e também, participou uma pessoa de Maringá – Paraná.

Os dados foram analisados de acordo com as ideias de análise dos dados 
de Gil (2008) que sugere três etapas para a sua realização: seleção dos dados; 
organização por semelhanças e diferenças; e verificação quanto à sua validade 
desses dados. Também foram produzidos gráficos e quadros para a análise 
dos dados recolhidos por meio da pesquisa de campo. A interpretação dessas 
informações foi realizada discursivamente com base nos autores utilizados 
durante este Estudo.
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4 Análise e discussão dos dados

As 42 pessoas participantes cursaram ou estão cursando Pedagogia a 
Distância nas seguintes Instituições de Ensino Superior (IES): Universidade 
do Estado de Goiás (UEG), Universidade Anhanguera, Estácio, Faculdade 
Futura, Instituto Paulo Freire, Universidade Paulista (UNIP), Universidade 
UNIASSELVI, Universidade Unopar, Instituto Luterano de Ensino Superior 
(ULBRA), Faculdade Paulista São José (FPSJ), Centro Universitário 
Internacional (UNINTER), Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI), 
Instituto Wallon Educacional, e Instituto Cotemar. Uma das respostas foi 
eliminada, pois o participante escreveu “Constelações”. Nota-se que tais IES 
estão presentes em praticamente todo o território brasileiro. 

Na questão de número 4, visou-se saber dos participantes porque 
optaram por cursar a Pedagogia na modalidade EaD. Nessa questão, eles 
poderiam marcar mais de uma opção. Nota-se, pelo Gráfico 1, que a maioria 
dos participantes (54%) disseram ser devido o menor custo financeiro.

Gráfico 1 - Motivo de optar pela Pedagogia EaD

Fonte: Produzido pelos Autores (2020)

A opção “Outros” foi a segunda mais marcada. Todos os 42 participantes 
justificaram sua escolha na questão anterior. Descreveremos algumas aqui 
algumas delas:

[...] Com a facilidade EAD posso adequar meu tempo entre os afazeres pessoais 
e o estudo (PARTICIPANTE 03).

[...] em casa consigo me dedicar mais aos livros e pesquisas, pois faço meu 
próprio horário, eu consigo me concentrar mais (PARTICIPANTE 17).

Tenho dois filhos pequenos, se fosse para eu ir todo dia a faculdade, não 
teria como eu fazer, pois como faria: trabalho durante o dia, tenho casa para 
arrumar, janta para fazer, tarefa de escola do filho mais velho. Uma vez ou até 
2 por semana por causa do tempo é melhor (PARTICIPANTE 26).
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Pagava em torno de 270,00 inicial no meu curso, e aqui na minha cidade 
a faculdade presencial era em torno de 700 reais por mês quando olhei 
(PARTICIPANTE 29).

Porque quando optei a fazer pedagogia eu não tinha condições de pagar o 
curso sendo presencial, e como eu não queria ficar sem fazer o curso eu optei 
a fazer online devido as mensalidades ter sido barato (PARTICIPANTE 38).

Precisava de uma complementação pedagógica mais rápida na área 
(PARTICIPANTE 41).

Podemos notar que as justificativas deixadas pelos participantes referem-
se à flexibilidade do tempo e custo financeiro menor. Além desses dois, alguns 
justificaram que já são licenciados e precisavam de uma complementação 
pedagógica na área, e optou pela EaD, por sem mais rápida e mais conveniente 
para quem já ministra aulas o dia todo.

Na questão de número 6, procurou-se saber qual a duração dos cursos de 
Pedagogia a Distância que os participantes cursaram ou estão cursando. Nota-
se pelo Gráfico 2 que a maioria é de 4 anos. Há também complementações 
pedagógicas ou “segunda licenciatura” com 3 anos, 2 anos, 18 meses e até 
mesmo 1 ano. 

Gráfico 2 – Tempo de duração do Curso

Fonte: Produzido pelos Autores (2020)

O que se percebe, pelos relatos dos participantes, é que cada instituição 
organiza sua Pedagogia a Distância com o tempo que considera necessário. 
Em algumas instituições os alunos cursam as disciplinas durante 4 anos e só 
então são conduzidos para o Estágio e à entrega do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC). Enquanto que outras, o graduando já pode realizar o estágio 
antes mesmo do final do curso. Além disso, há, em algumas dessas instituições 
uma diminuição da carga horária do estágio para quem já é licenciado ou que 
comprova, por meio da carteira de trabalho, que está empregado na área.
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Como vimos em nosso Referencial, há autores que defendem a 
eficiência dos cursos em EaD, da mesma forma, há outros que acreditam 
que esses cursos não conseguem capacitar por completo. Pensando nisso, 
perguntamos na questão de número 7, “Você considera sua aprendizagem 
durante o curso de Pedagogia a Distância suficiente para exercer plenamente a 
docência?”. As respostam podem ser visualizadas no Gráfico 3, abaixo:

Gráfico 3 – Eficiência da aprendizagem nos cursos EaD

Fonte: Organizado pelos autores (2020).

A maioria dos participantes (83%) acredita que a Pedagogia a Distância 
que cursaram ou estão cursando ofertou uma aprendizagem suficiente para 
exercer a docência plenamente. No entanto, ao justificarem suas respostas, eles 
registraram três razões e dividimo-las em três categorias:

Quadro 1 – Eficiência dos cursos de Pedagogia em EAD

CATEGORIA EXCERTOS DAS JUSTIFICATIVAS DOS PARTICIPANTES

Esforço dos 
alunos

“As matérias são as mesmas e o conteúdo também. Claro que depende do esforço 
individual de cada pessoa” (PARTICIPANTE 02).

“Sim, a dedicação vem do aluno se eu me dedicar o suficiente não tem porque 
não exercer a profissão com qualidade” (PARTICIPANTE 09).

“O método de aprendizagem depende do aluno mas as matérias nem por isso são 
mais fácies que na modalidade presencial” (PARTICIPANTE 12).

Já tinha 
experiência

“Sim, pois tenho graduação em área específica e já trabalho há anos como 
professora desta etapa” (PARTICIPANTE 01).

“Sim, pois além de eu já ter cursado o Magistério, também já havia cursado 
Letras” (PARTICIPANTE 04).

“Haja visto que atuo na área a 3 anos o curso veio pra somar” (PARTICIPANTE 
21).
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Só a EaD não 
é suficiente

“Sim. Porém a prática de Ensino fica um pouco a desejar, sendo que o aluno 
deve se dedicar fielmente em adquirir essa confiança em assumir uma sala de 
aula” (PARTICIPANTE 11).

“Não é possível aprender na prática um monte de coisas necessárias.” 
(PARTICIPANTE 18).

“Precisa de muita prática. Só a faculdade não te da segurança para exercer a 
função.” (PARTICIPANTE 40).

Fonte: Organizado pelos Autores (2020)

Em resumo, mesmo acreditando na excelência do curso de Pedagogia 
em EaD, os participantes também justificam que há razões para tal eficiência. 
Para alguns depende do esforço e dedicação do próprio aluno; já outros 
acreditam que essa eficácia se deu pela experiência que já tinham como 
docentes; do mesmo modo, há aqueles que acreditam que falta a prática nos 
cursos a distância.

Gráfico 4 – Modalidade de ensino mais eficiente

Fonte: Organizado pelos Autores (2020)

No Gráfico de número 4, analisamos a questão de número 8 do 
Formulário submetido aos alunos e/ou egressos de cursos EaD em Pedagogia. 
Perguntamos aos participantes “Em sua opinião, qual modalidade de curso é 
mais eficiente na formação de um pedagogo?”.

Nota-se, pelo Gráfico 4, que a maioria (71%) dos sujeitos defende que 
tanto a modalidade presencial quanto a modalidade a distância são igualmente 
eficientes na preparação e capacitação do pedagogo. No entanto, 21% por 
participantes, mesmo tendo cursado Pedagogia EaD acreditam que há maior 
eficiência quando os alunos estão presentes física e diariamente em uma sala 
de aula com outros colegas e professores.
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A justificativa para aqueles que defendem a EaD está na meritocracia, ou 
seja, respalda-se na dedicação e emprenho individual do aluno. Descrevemos 
aqui algumas ponderações que alguns participantes deixaram para justiçar que 
a modalidade presencial é mais eficiente.

No presencial vc aprender melhor (PARTICIPANTE 04).

Apesar de fazer a distância, acho que a presencial é mais eficiente 
(PARTICIPANTE 12).

Creio que o contato diário com o professor proporciona uma aprendizagem 
que a modalidade EaD não oferece aos alunos. Para mim, em EaD fica muito 
na teoria e nenhuma prática (PARTICIPANTE 16).

Se a pessoa não tiver outro curso superior o ideal é que faça o presencial, pois 
terá contato direto com professores e colegas (PARTICIPANTE 33).

O presencial creio que aprende mais pois tem um suporte maior que o curso a 
distância oferece (PARTICIPANTE 39).

É possível perceber que esses participantes acreditam que o contato 
direto com outros colegas e com os professores oferece uma aprendizagem 
mais eficiente. Para eles, a modalidade presencial proporciona uma prática 
maior, a troca de experiência entre os colegas e um respaldo maior do professor.

Procuramos saber dos participantes de nossa pesquisa qual a maior 
dificuldade que eles encontram ou encontraram para cursar a Pedagogia 
na modalidade EaD. No total, 13 pessoas disseram que não encontraram 
nenhuma dificuldade relevante. Os demais elencaram várias dificuldades.

Para uma melhor visualização desses problemas listados pelos 
participantes de nossa pesquisa, criamos o Quadro 2. Nele, as dificuldades 
foram separadas em quatro categorias: respaldo, material, plataforma e 
horários.

Como podemos ver no Quadro 2, as maiores dificuldades dos 
participantes que cursam Pedagogia a Distância são relacionados primeiramente 
ao respaldo, ou seja, ao apoio de uma pessoa que possa sanar sua dúvidas, 
principalmente, relativas ao conteúdo. Na sequência, há aqueles que relatam 
materiais mal elaborados, extensos e de difícil compreensão. 
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Quadro 2 – Dificuldades ao cursar Pedagogia em EAD

CATEGORIA EXCERTOS DAS JUSTIFICATIVAS DOS PARTICIPANTES

Respaldo

“A ausência de professor presente para duvidas e até mesmo troca de experiências 
para a parte pratica de ensino.” (PARTICIPANTE 07).

“A falta de assistência do polo.” (PARTICIPANTE 14).

“A falta de alguém pra dar um suporte no que eu preciso.” (PARTICIPANTE 
15).

“Quando a gente tem dúvida do conteúdo não tem com quem tirar dúvida, 
pois o tutor só tira dúvida do portal e não da disciplina.” (PARTICIPANTE 
17).

Material

“A quantidade de textos para serem lidos.” (PARTICIPANTE 05).

“Curso mal elaborado em algumas matérias.” (PARTICIPANTE 11).

“A maior dificuldade é os textos muitos extenso, o material poderia ser mais 
explicativo.” (PARTICIPANTE 23).

“Quantidade de material para ler.” (PARTICIPANTE 34).

Plataforma

“O acesso a plataforma tive dificuldades mas estou me adaptando a essas 
modalidades da tecnologia virtual.” (PARTICIPANTE 01).

“Manipular a plataforma” (PARTICIPANTE 09).

“Falta de organização da instituição em relação ao portal.” (PARTICIPANTE 
41).

Horários

“Os tempos de realizar as atividades são corretíssimos, se vc n realizou 
determinada atividade você perdeu e n tem como voltar atrás nisso, e nem 
pedir o professor outra chance.” (PARTICIPANTE 8).

“No início de me tornar disciplinada em relação aos estudos.” (PARTICIPANTE 
13).

“No começo foi de conciliar os horários de estudos e pegar o ritmo das 
matérias.” (PARTICIPANTE 16).

“Os estágios, pq precisam ser feitos em horários específicos e geralmente é no 
mesmo horário do trabalho.” (PARTICIPANTE 39).

Fonte: Organizado pelos Autores (2020)

Há também aquelas pessoas que encontraram problemas no 
funcionamento da Plataforma e reforçaram falta de apoio técnico e específico. 
Mesmo havendo pessoas que justificaram que a EaD é mais maleável, em 
relação aos seus horários, em questões anteriores, houve alguns que reclamaram 
do tempo destinado para a realização das leituras, atividades e estágio. Para 
eles, seria necessária maior flexibilidade.

Em nossa última questão, pergunta número 10, quisemos saber dos 
participantes os motivos que os levaram a escolher o curso de Pedagogia. 
Podemos separar as respostas dos participantes em três justificativas básicas: 
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1) Concurso e melhor colocação no mercado de trabalho: para os sujeitos 
as possibilidades no mercado de trabalho são melhores para quem tem 
Pedagogia e os concursos nessa área são mais frequentes. 2) Complementação 
pedagógica: os partícipes veem a Pedagogia como meio de complementar 
sua formação inicial, ou ainda, como forma de melhorar suas metodologias 
de aprendizagem. 3) Por amor e vocação: essa foi a resposta mais citada, no 
total 25 pessoas a utilizaram. Essas pessoas se identificam com a docência na 
Educação Infantil ou primeira fase do Ensino Fundamental. Entendem que 
lidar com as crianças é um dom e que nasceram para coloca-lo em prática.

5 Considerações finais

A chegada da Educação a Distância no Brasil e no mundo é uma 
realidade. Ela chegou, tomou seu espaço no mercado e na educação. É uma 
nova modalidade de ensino que chegou para ficar. Estudiosos e defensores 
desse novo meio de formação de pessoas acreditam que a EaD tem mais 
benefícios do que malefícios.

Entretanto, esses mesmos autores que utilizamos em nosso texto, 
reconhecem as ineficiências do Ensino a Distância em alguns quesitos. 
Dentre eles, podemos citar a falta de domínio, tanto dos professores quanto 
dos alunos, em relação às tecnologias que estão em constantes mudanças; a 
falta do contato presencial (cara a cara) com um professor para tirar dúvidas 
relacionadas ao conteúdo; e também, a formação aligeirada, colocando toda a 
responsabilidade do aprendizado na capacidade e interesse do próprio aluno.

Como vimos no nosso Referencial, o curso de Pedagogia é um dos 
cursos de graduação mais procurados no Ensino a Distância. Essa procura se 
dá pela alta empregabilidade que o curso oferece; pela aparente “facilidade” 
dos conteúdos disponibilizados; e também, pela disponibilização dele como 
“complementação pedagógica” para aqueles que já são licenciados. Em nossa 
pesquisa de campo, verificamos que esse último é bastante manifesto nos 
cursos EaD, no Estado de Goiás.

Analisando a percepção de alunos (que já cursaram ou estão cursando) 
do curso de Pedagogia em EaD notamos que a maioria escolheu esse curso 
porque se identifica com a área de atuação (amor e vocação). Além disso, o 
ensino a distância proporcionou a elas uma maior flexibilidade do tempo e 
custo um financeiro menor do que a ensino presencial.

Os participantes de nossa pesquisa acreditam que a aprendizagem 
ofertada no curso de Pedagogia a Distância é suficiente para a sua prática 
diária em sala de aula. No entanto, reconhecem que são necessários dedicação 
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e comprometimento dos alunos. Acreditamos que essa meritocracia tão 
estigmatizada e utilizada no discurso da EaD deve ser avaliada com cuidado. 
Devemos nos questionar: onde começa e onde termina a responsabilidade do 
educando no processo de ensino-aprendizagem?

Em conclusão, entendemos que é difícil e talvez até impossível mensurar 
qual das modalidades de ensino são mais eficientes. Para obter esse resultado, 
seria preciso analisar fatores que vão além dos resultados das avaliações e dos 
próprios relatos dos alunos. O que se pode entender é que tanto a ensino 
presencial quanto o ensino a distância têm suas prerrogativas, e que tomar 
partido de um anulando o outro, seria renegar o passado ou não reconhecer 
o futuro. 
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Capítulo 16

OS PERCURSOS DO COOPERATIVISMO NA 
ATUALIDADE: O CASO DO PROGRAMA DE 
COOPERATIVISMO NAS ESCOLAS (PCE) NA 
REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL1

Celso Gabatz2

Rosângela Angelin3

1 Introdução

A contemporaneidade, inevitavelmente, engendra expectativas 
e repercute inúmeros desafios. Ela exige, sobretudo, o 

desenvolvimento e a afirmação de uma prática educacional capaz de oferecer 
as condições necessárias ao crescimento pessoal na perspectiva do mundo do 
trabalho, na dimensão da cooperação e da autonomia, promovendo processos 
de transformação da realidade. Esta capacidade dos seres humanos para 
transformar a realidade e serem por ela modificados, se insere nas demandas 
produzidas pela história em diferentes épocas com modos de organização 
social e de produção sublinhados por inúmeras peculiaridades. A intervenção 
no mundo se dá pela educação, no espaço onde o educando vive, age, convive 
e participa de um processo onde influencia e é influenciado, sobretudo, pela 
sociedade e a cultura (FREIRE,1998).

Os dias atuais reforçam desafios e trazem novas exigências aos 
processos educacionais. A sociedade se depara com muitas demandas e 
também ameaças. Entre os problemas mais impactantes estão o aquecimento 
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global, as desigualdades econômicas e sociais, a violência, a corrupção, os 
valores sublinhados pela ética, a perspectiva do diálogo e a tolerância, o 
distanciamento de princípios edificantes à convivência solidária. Vive-se o 
paradigma do surgimento de novas mentalidades e valores na perspectiva de 
uma educação comprometida com o crescimento pessoal dos educandos e em 
harmonia com o desenvolvimento social e a cooperação (GOHN, 2009). 

Hoje, na era da globalização, da economia e da cultura planetária, as 
escolas e universidades, conforme a percepção do pensador francês, Edgar Morin 
(2001), continuam exercendo o seu papel de educar as novas gerações para o 
desenvolvimento de suas potencialidades e competências em uma perspectiva 
sublinhada pelo mercado e o consumo. Nesta direção, todavia, impõe-se a 
pergunta de como capacitar os indivíduos diante dos desafios recorrentes do 
mercado globalizado, onde os benefícios do capital estão concentrados em 
alguns agentes no alto da pirâmide social e onde, por extensão, as situações de 
trabalho e emprego, são cada vez mais complexas? (GIDDENS, 1991). Aqui, 
sugere-se, pois, a cooperação como alternativa para ampliar o horizonte de 
significados nos espaços de convivência, relacionamentos e trabalho. 

Ao perscrutar a dimensão da solidariedade, desenvolvendo relações 
de mútuo auxílio voltadas para a produção de uma melhor qualidade de 
vida, enseja-se uma mudança edificante e positiva na medida em que a 
cooperação também suscita o aprendizado do ser humano na partilha de 
suas responsabilidades, compromissos, decisões e ações, a partir da reflexão 
das suas próprias experiências, anseios e sonhos. A cooperação é entendida 
aqui como aquela decorrente de um aprendizado baseado em experiências 
concretas produzidas a partir do contexto familiar e escolar que motiva para a 
busca do autoconhecimento e sua utilização na abertura para o outro, na ação 
coletiva e comunitária (PARO, 2008).

Nesse sentido, a cooperação resulta da vontade política de pessoas que 
a partir de objetivos comuns, desenvolvem ações benéficas em benefício da 
coletividade. O trabalho coletivo ensina o compartilhamento, o respeito pelo 
outro, a valorização das diferenças. Aprendendo a trabalhar em conjunto, o ser 
humano passa a conhecer suas virtudes e fragilidades, expressar sentimentos e 
emoções com liberdade. Se dispõe a participar com dedicação e criatividade, 
ou como acentuado por Walter Frantz (2004, p. 8), passa “a pensar e agir 
de forma ordenada e esclarecida, associando-se na interação, com vistas à 
realização de seus objetivos”. Trabalhar em cooperação é, pois, partilhar ideias, 
experiências, sentimentos, intenções e emoções. É praticar a ajuda mútua, se 
reconhecer no outro, na diferença; mobilizar forças para administrar vontades 
e tempos; valorizar decisões e somar esforços para concretizar utopias. 
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É possível afirmar que os espaços do cooperativismo, em sua prática 
de construção e funcionamento, não deixam de ser lugares privilegiados para 
o exercício educacional com a valorização de diferentes saberes, processos de 
aprendizagem, produção do conhecimento a partir de múltiplos processos 
pedagógicos e o desenvolvimento de habilidades. Um exemplo nesta direção 
é o Programa de Cooperativismo nas Escolas (PCE). Uma iniciativa que vem 
sendo desenvolvida a quase três décadas em diferentes escolas de municípios 
da Região Fronteira Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. O programa se 
desenvolve estimulando a educação cooperativa com o objetivo de contribuir 
com atividades que promovam a cultura da cooperação nos espaços escolares 
(ANGELIN; GABATZ; REMPEL, 2017).

O PCE se entabula enquanto contribuição efetiva nos processos de 
mudança, transformação e intervenção pedagógica nas práticas de educação 
presentes nas atividades escolares com a expectativa de que estas produzam 
novos valores, novas visões, novos comportamentos. De que através de suas 
diretrizes os seres humanos se eduquem como sujeitos comprometidos com 
as mudanças e a consolidação de uma sociedade mais justa e capaz de superar 
as diferenças e contradições existentes (GRAMSCI, 1981). Educa-se, assim, 
para a cooperação e não para a competição.

O programa delineia uma nova dimensão na construção dos espaços 
de poder no âmbito educacional. Trata-se de uma institucionalização de um 
processo de construção de novas perspectivas de vida a partir de práticas e 
atores sociais enquanto sujeitos de uma sociedade democrática, participativa 
e justa (CARVALHO, 2008). Trata-se de afirmar uma experiência coletiva 
atendendo os desafios locais e regionais. A busca por uma prática educacional 
que esteja firmada no enriquecimento mútuo, na emancipação e na autonomia 
com vistas à cidadania (PINHO, 2004). 

O objetivo desta abordagem é, portanto, compreender e analisar as 
práticas no âmbito do PCE de modo a descortinar caminhos de reflexão crítica 
e criativa acerca do seus enunciados cooperativos e de suas referências nos 
espaços formais de educação, suas práticas, seus fundamentos, sua inserção 
social com vistas à promoção e incentivo de uma cultura de aprendizagem 
pautada por relações sociais mais justas. Busca-se, assim, contribuir 
para que esta iniciativa possa ser conhecida e difundida por meio de suas 
potencialidades pedagógicas fundadas na cooperação e não na competição. 
Enseja-se, sobretudo, ampliar o horizonte compreensivo de um projeto que se 
pauta pela premissa da superação dos antagonismos e contradições presentes 
na sociedade em detrimento de uma educação comprometida com o bem 
comum.  
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2 Cooperativismo e educação 

  O cooperativismo é um movimento que se caracteriza pelos 
seus desdobramentos e inserção no âmbito da economia. No entanto, as 
referências acerca do cooperativismo organizado a partir de grupos sempre 
repercutem questões diretamente ligadas aos meandros da política, das reações 
sociais e culturais. Pela sua própria característica e finalidade, não raro, ele 
está suscetível aos modos de produção em que atua e se insere na lógica do 
mercado. Significa dizer que a atividade cooperativa tem a ver os processos 
humanos de sociabilidade, reforçando certas intencionalidades de transformar 
a realidade (SINGER, 2000).

A cooperação enquanto fenômeno histórico das sociabilidades humanas 
é algo recorrente na constituição da sociedade. Ela está presente na disposição 
para a ajuda mutua em diferentes povos e em distintas épocas. Talvez, por 
que possíveis necessidades intrínsecas ao gênero humano, gerem relações 
cooperativas, pois os indivíduos, em geral, diante das suas incapacidades para 
resolver os problemas de forma individual, tende a buscar auxilio no outro, 
na coletividade.

A linguagem nasce da necessidade: a fome, a sede, a necessidade de abrigar-
se e proteger-se, a necessidade de reunir-se em grupo para defender-se das 
intempéries, dos animais e de outros homens mais fortes levaram à criação de 
palavras, formando um vocabulário [...] que, gradativamente, tornou-se mais 
complexo e transformou-se numa língua (CHAUÍ, 1995, p. 140)

As razões para a cooperação se encontram, pois, nas dificuldades, nos 
desafios enfrentados, nas próprias precariedades vivenciadas e que confluem 
para gestos de empatia, solidariedade e caridade. Parafraseando Karl Marx, 
isso implica em compreender que “não é a consciência que determina a vida, 
mas a vida que determina a consciência” (1977, p. 37). Significa observar, 
entrementes, que é também por conta de uma forma de organização que se 
pode vislumbrar a transformação das estruturas sociais vigentes ou dominantes 
em favor de novas relações sociais em direção a um objetivo comum. Buscar 
uma coesão social por meio de uma intencionalidade coletiva. 

A ação de cooperar [...] constitui o princípio da vida em sociedade. Por uma 
questão de sobrevivência, os indivíduos se reúnem em seus esforços, surgindo 
assim uma nova força de natureza coletiva. A cooperação é, portanto, uma 
força social [...]. A cooperação é uma atividade integradora, cuja ação entre 
as pessoas permite que se organizem para alcançar um mesmo propósito ou 
objetivo (ARAÚJO, 1982, p. 85).  

A cooperação e, via de regra, as cooperativas enquanto associações 
criadas para viabilizar relações sociais solidárias, se encontram diretamente 
envolvidas pelas peculiaridades e expressões de poder presentes na sociedade. 
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São, desta maneira, instituições que buscam remodelar algumas aspirações 
configuradas pelo capitalismo e a sociedade de consumo na direção de 
uma transformação das estruturas sociais buscando romper com a lógica 
individualizante. Propõe a gestão coletiva e a operação segundo princípios 
igualitários, democráticos e que sejam a expressão de uma maior equidade. 

A convivência social se funda e se constitui na aceitação, no respeito e na 
confiança mútuos, criando assim um mundo comum. E, nessa aceitação, 
nesse respeito e nessa confiança mútuos é que se constitui a liberdade social. 
Isso é assim por conta da constituição humana que é a de um ser que vive 
no cooperar e no compartir, de modo que a perda da convivência social traz 
consigo a enfermidade e o sofrimento (MATURANA, 1999, p. 97).        

Esta história do cooperativismo revela facetas inerentes às dificuldades e 
lutas que os seres humanos encontraram e travaram nos processos de produção 
dos bens materiais que necessitavam para viver. É uma história, portanto, 
diretamente ligada à economia daqueles que cooperam. Está, portanto, ligada 
à produção e à distribuição daquilo que se necessita ou deseja para viver. Sob 
esse ponto de vista, o cooperativismo aparece como uma atividade humana 
concreta, que plenifica a histórica de cada época em que se insere. Por isso, 
pode-se falar de diferentes práticas cooperativas ao longo da história da 
humanidade.

 Para se compreender bem o sentido dessas práticas, faz-se necessário 
ilustrar o sentido e o modo de produção de cada época. É preciso saber 
como cada indivíduo ou grupo social participava ou participa do processo 
de produção e de distribuição dos bens ou das riquezas obtidas. De acordo 
com o sociólogo francês, Alain Touraine, “um movimento social é ao mesmo 
tempo um conflito social e um projeto cultural (...). Visa sempre a realização 
de valores culturais, ao mesmo tempo em que a vitória sobre um adversário 
social” (1998, p. 254). 

No caso do movimento cooperativo, o conflito social presente em 
sua base, em geral, esteve relacionado com a má distribuição das riquezas, 
as restritas oportunidades sociais, a luta por melhores condições de vida, o 
reconhecimento da liberdade de organização. Os seus valores eram relacionados 
ao associativismo, à solidariedade e à cooperação, ao reconhecimento de seus 
protagonistas como sujeitos, com igual valor e dignidade. Certamente, muitas 
das questões que motivaram as pessoas a cooperar, no passado, ainda estão 
presentes nos projetos de cooperação ou nas práticas cooperativas atualmente. 
“A vida social [...], o sentido do bem e do mal na vida coletiva, não podem ser 
aprendidos a não ser na prática” (GADOTTI, 1997, p. 12). 

A organização cooperativa, ao tirar o indivíduo de seu mundo particular, 
relacionando-o com os outros, pelos laços sociais da cooperação, construindo 
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espaços coletivos, desperta a responsabilidade social e a solidariedade, 
elementos fundamentais ao desenvolvimento do ser humano e de seus espaços 
de vida. A organização cooperativa tem esse sentido da construção do coletivo 
que lhe advém da natureza associativa. 

A cooperação se dá devido a uma certa compulsão humana [...] das necessidades 
serem satisfeitas. Estas manifestações de auxilio mutuo surgem, geralmente, 
em períodos sociais mais adversos à satisfação das necessidades coletivas 
(ARAÚJO, 1982, p. 85).  

Por isso, pode-se afirmar que organizações cooperativas são também, 
por excelência, lugares de educação. Isso não apenas por que nelas se promove 
a atividade educativa com vistas à capacitação para a cooperação, mas, porque, 
nos diferentes espaços da organização cooperativa, a educação decorre das 
relações sociais que ali acontecem, tendo em vista os interesses, as intenções, 
as necessidades dos associados, e as ações decorrentes dessa trama social 
complexa. Os indivíduos se educam nas relações sociais do trabalho, educam-
se pela comunicação crítica, pelo debate e argumentação sobre os diferentes 
aspectos de suas vidas. Os conteúdos desse processo educativo são, por isso 
mesmo, ora mais técnicos ora mais políticos (LAVAL; DARDOT, 2016). 

A educação é um fenômeno humano que acontece no espaço das 
relações sociais. A escola foi constituída, historicamente, como um lugar 
específico e privilegiado de educação. Porém, sob muitos aspectos da vida, a 
educação aconteça mais fora da escola e ao longo de toda a vida das pessoas 
que nos espaços formais da sala de aula. A educação acontece em todos os 
lugares onde os homens se relacionam. Essas relações humanas são carregadas 
de emoção e de razão que têm suas raízes nas intenções, necessidades e 
interesses das pessoas (CASTORIADIS, 1982). As relações sociais acontecem 
em todas as instâncias da vida social, desde as instâncias mais afetivas, como 
a família, até as mais racionais, como as organizações empresariais. Por isso, 
a educação é um fenômeno que acontece tanto pela emoção como pela razão 
(JODELET, 2001). 

Nesses espaços sociais da organização familiar, da escola, da igreja, 
da empresa, ou mesmo da rua, onde as pessoas convivem, os seres humanos 
se educam, desenvolvendo processos complexos de influência entre si. As 
organizações cooperativas fazem parte desses espaços sociais. Nesses lugares 
sociais as pessoas desenvolvem sentimentos, ideias, valores, comportamentos, 
conhecimentos, aprendizagens, estruturas de poder de atuação, através do qual 
se comunicam e se influenciam. Não são, portanto, lugares neutros. Por isso, 
a educação também não é um processo neutro, mas carregado de intenções, 
necessidades, vontades, interesses. 
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A pedagogia da práxis é a teoria de uma prática que procura não esconder os 
conflitos, as contradições, mas, ao contrário, os afronta, os coloca às claras. 
Ela se constitui numa antropologia que considera o indivíduo um ser criador, 
sujeito de sua própria história e que se transforma na medida em que consegue 
transformar o mundo (GADOTTI, 1998, p. 30).   

Existe, assim, a educação para a cooperação e a educação que resulta 
das práticas de cooperação. Essa educação não é neutra. É carregada de 
intenções, expressa posições e vontade de poder. Em decorrência, pode-se 
afirmar que o cooperativismo também não é neutro, em termos de proposta 
de sociedade. No espaço da cooperação é construído o poder. Desenvolvem-
se diferentes relações de poder, de múltiplas direções. Educação e poder, aliás, 
são dois fenômenos que sempre andam juntos na dinâmica da organização 
social (MIGUEL, 2017). De acordo com a premissa delineada pelo educador 
Moacir Gadotti “a questão da educação nunca esteve separada da questão 
do poder. Os que ainda insistem que a educação é uma questão técnica, na 
verdade estão ocultando, atrás da razão técnica, um processo político” (1998, 
p. 22). 

A organização cooperativa abriga, como já enunciado, um complexo 
sistema de relações sociais que se estruturam a partir das necessidades, 
das intenções e interesses das pessoas que cooperam. Da dinâmica dessas 
relações nascem ações no espaço da economia, da política, constituindo-se, 
assim, as práticas cooperativas em processos educativos e em processos de 
poder (MARTINS, 2002). A organização cooperativa, além do seu sentido 
econômico, constitui-se, assim, em uma escola, onde se gera conhecimento, 
produz-se aprendizagem, a respeito da vida na realidade social, certamente, 
com profundo reflexo no processo de educação mais amplo da sociedade, 
deitando nela raízes de muitos de seus valores e comportamentos sociais. Nos 
processos das lutas e conflitos sociais dos núcleos de colonização, construiu-se 
conhecimento, aprendizagem e educação. 

A ação [...] cooperativa supõe a criação de novas formas de convivência 
[...] as quais são alimentadas pelos valores permanentes e fundamentais da 
cooperação. Os objetivos da educação cooperativa se concentram em algumas 
ideias fundamentais que precisam ser desenvolvidas: socialização, criatividade, 
espontaneidade, solidariedade, liberdade e espirito crítico (BEMVENUTI, 
1995, p. 20). 

O conhecimento, a aprendizagem, a educação, fluem pelas vias das 
relações de poder que se organizam e manifestam nas práticas políticas de 
comunicação e negociação, na busca de informações. Importa destacar 
que as organizações cooperativas sempre foram desafiadas por operações 
técnicas de produção, armazenagem, industrialização e comercialização, isto 
é, por questões vinculadas à economia dos seus associados. Porém, também 
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sempre existiram os desafios de ordem política, de natureza cultural e social 
(PELBART, 2003). 

Hoje, as organizações cooperativas continuam, cada vez mais, sendo 
confrontadas e exigidas pelas muitas transformações de ordem política, de 
natureza cultural e social, pelas quais passa a sociedade (INNERARITY, 2017). 
Especialmente, o fenômeno da intensificação da globalização traz muitos 
novos desafios. Isso exige também de seus associados e dirigentes sempre novos 
conhecimentos, mais capacidade de articulação, maior identificação coletiva e 
responsabilidade social. As cooperativas se constituem em importantes lugares 
de educação.

3 O Programa de Cooperativismo nas Escolas – PCE

A história e a inserção do programa no âmbito das escolas da região 
noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, ocorre a partir do ano de 1993 
de modo a ampliar as discussões acerca do cooperativismo. Num primeiro 
momento, as iniciativas existentes estavam mais restritas a palestras e 
ações direcionadas aos educadores e educadoras em algumas escolas com o 
objetivo de pautar certos temas relevantes para as comunidades locais e que, 
posteriormente, também pudessem ser ampliados com os grupos discentes. 
Tratava-se de uma ação bastante esporádica e, portanto, sem uma reflexão ou 
planejamento melhor elaborado.

A origem da iniciativa se encontrava atrelada aos fundamentos de uma 
educação para a cooperação, na medida em que se supunha que a convivência 
entre os seres humanos representava uma condição importante da vida 
cotidiana, que poderia e deveria ser aperfeiçoada nos relacionamentos dentro 
e fora dos espaços de educação formal. As transformações pelas quais a região 
noroeste do Estado do Rio Grande do Sul passava gerava impactos, desafios 
e novas demandas (ROTTA, 1999). Algumas mais visíveis, porque traziam 
consigo o inusitado que embora aceito, em grande medida por conta de algumas 
facilidades proporcionadas em determinadas áreas do conhecimento, setores 
e atividades, como no caso da revolução tecnológica e o desenvolvimento dos 
sistemas de comunicação (SCHNEIDER, 1991).

A proposta do PCE preconizava que as escolas pudessem ser espaços 
voltados a cooperação, sobretudo, no meio rural em função do crescente êxodo 
observado. Havia uma forte preocupação na direção de que o cooperativismo 
pudesse representar uma oportunidade para o desenvolvimento de uma região, 
historicamente, apática às iniciativas solidárias ou coletivas (BRUM, 1983). 
O PCE se propunha também a articular novas experiências e modelos ao já 
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conhecido e existente “cooperativismo tradicional”. Entre os objetivos gerais 
elencados, destacam-se alguns valores primordiais.

a) Contribuir para a formação de uma “consciência associativa” entre a 
população, especialmente os jovens, no sentido de uma participação ativa e 
consciente; b) formar quadros e lideranças para o aproveitamento criativo 
de todo o potencial que o associativismo e a cooperação podem oferecer em 
termos de democratização da mossa sociedade e busca de maior igualdade 
e justiça social; c) incentivar a escola no processo de adequação do ensino 
à realidade de educando, possibilitando uma educação integral, que visa a 
preparação do aluno como membro atuante e transformador da sociedade; 
d) contribuir para o desenvolvimento e avanço das experiências cooperativas e 
associativas já existentes (ANDRIOLI; GIEHL, 1997, p. 1-2).   

Importante destacar que a convicção entabulada nas proposições do 
PCE tinham muito a ver com a crítica em torno do papel da educação e 
também da forma como o cooperativismo se constituiu ao longo dos tempos 
nesta região. Ressaltava-se aspectos atinentes à dominação, à uma estrutura 
educativa pouco capaz de resultar em práticas efetivas de cidadania, baixa 
consciência crítica e também a dificuldade ampliar o horizonte compreensivo 
para além de uma monocultura firmada nos padrões neoliberais.

O processo de consciência desenvolvido pode ser apresentado nas seguintes 
etapas: a) inicialmente, as mesmas necessidades ou problemas motivam a 
organização coletiva; b) a forma como as pessoas se organizam em grupo e as 
relações sociais que estabelecem podem desenvolver novos valores e práticas; c) 
as novas formas de agir e se relacionar confrontam-se com os valores anteriores 
e potencializam a identidade grupal, desenvolvendo a ação coletiva que 
determina a consciência coletiva (ANDRIOLI, 2007, p. 217). 

As práticas cooperativas vinculadas ao PCE foram desenvolvidas em 
espaços sociais com uma estreita influência de entidades que atuavam nestes 
contextos determinando a compreensão dos problemas, demandas e visão de 
mundo e da sociedade. Houve uma interação com vários agentes de dentro 
e fora das escolas no trabalho cooperativo de modo a sublinhar valores na 
perspectiva das utopias para um mundo melhor. 

As cooperativas escolares dão às crianças e aos jovens uma educação que 
podemos chamar integral; prepara-os tecnicamente dentro de um ambiente 
democrático; de autogestão, desenvolvendo sua personalidade e despertando 
sua consciência para o papel que poderão desempenhar no progresso de sua 
comunidade (PINHO, 1982, p.12). 

As novas formas de relações se articulam com as contradições 
representadas no cotidiano com vistas a uma consciência crítica e de 
transformação da realidade vigente. É pertinente sublinhar que esta mudança 
é resultante não apenas de uma pretensa teoria ou de certos conteúdos que 
conseguem ser assimilados, mas, principalmente, pelos processos de reflexão 
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prática desenvolvidos e que contrastam com a realidade, provocando a 
consciência acerca do contraditório.  

A prática cooperativa dos alunos e o processo de reflexão sobre sua atividade 
conduz à crítica da sua organização e à superação de problemas. Ao superar 
problemas e comparar sua maneira de se organizar com a estrutura de 
funcionamento das demais cooperativas, os alunos se tornam críticos do 
cooperativismo tradicional e defensores de um “outro cooperativismo”. Além 
disso, ao participar de decisões e da organização de seu próprio trabalho, o 
rupo de alunos potencializa a democracia (ANDRIOLI, 2007, p. 213).  

A história e o desenvolvimento do PCE acontecem por meio de 
um amplo movimento de diálogo e elaboração conjunta que conseguiu 
envolver muitas pessoas e entidades para melhor delinear propostas de uma 
consciência cooperativa nos espaços de educação formal em escolas. Há, por 
obvio, divergências acerca do desenvolvimento da proposta, mas, estas nunca 
representaram um empecilho ao desenvolvimento da iniciativa. O que se pode 
perceber é uma maior adesão a cada ano do seu funcionamento. Se no início 
havia um certo alinhamento com as escolas rurais, hoje, a adesão também 
ocorre de forma maciça nos espaços urbanos refletindo de forma positiva e 
ampliando a compreensão cooperativa. 

O trabalho cooperativo, como prática de convivência [...], além de permitir 
a satisfação de necessidades, construção de conhecimento e resultados 
econômicos, motiva para a necessidade de organização social e política [...]. Ao 
trabalhar coletivamente [...], relacionam-se entre si e com a natureza, gerando 
novas formas de convivência, o que influencia na construção da personalidade 
humana. A consciência de si mesmo depende da consciência do outro e, 
através da relação cooperativa, ambos se encontra, e aprendem mutuamente 
(ANDRIOLI, 2007, p. 214).   

A centralidade de práticas cooperativas foi gerando, paulatinamente, 
novas demandas e compreensões no conjunto dos envolvidos pela iniciativa. A 
orientação teórica e também metodológica, antes amparada em compreensões 
de cunho mais idealista, passa, aos poucos, a incorporar questões correlatas 
ao mundo do trabalho enquanto categoria fundamental para o âmbito da 
educação. Trata-se de nunca deixar de lado questões históricas do contexto do 
PCE, bem como, refleti-las em diálogo com as particularidades do trabalho 
coletivo suscitando novos paradigmas, novas inquietações, possíveis rearranjos 
e caminhos de reciprocidade.

A educação e o cooperativismo são práticas sociais. Ambas são frutos da cultura, 
da sociabilidade e do relacionamento humano. Seu surgimento é decorrente 
de necessidades que os seres humanos desenvolveram ao longo da história, dos 
desafios que mulheres e homens encontraram para resolver problemas da sua 
vida. O início da aprendizagem decorre do ato cooperativo inicial em que, 
diante de problemas concretos, os seres humanos construíram coletivamente 
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sias soluções. Nesta perspectiva, a aprendizagem é um processo cooperativo e a 
cooperação se torna um permanente processo de aprendizagem; uma práxis da 
convivência humana (ANDRIOLI, 2007, p. 215).    

A experiência do PCE é inovadora e peculiar. Por conta de sua história, 
contexto, amplitude conceitual e prática, organização e público alvo. As 
práticas cooperativas repercutem na construção de um maior entendimento 
sobre o próprio papel dos alunos e professores como protagonistas em seus 
espaços de interação. As questões suscitadas extrapolam os objetivos e ações 
delimitadas pelo projeto e validam contribuições relevantes para as vivências 
em outros espaços de interação social. 

4 Considerações finais

A organização e o funcionamento de uma sociedade se caracteriza 
pela articulação de relações entre as pessoas. Trata-se de um movimento na 
perspectiva das interações sociais que obedecem às necessidades e aos interesses 
dos seres humanos. Portanto, as necessidades e os interesses das pessoas 
representam a força do movimento. Quanto maior a clareza e a consciência 
em relação a essas necessidades e interesses, maior pode ser a articulação e 
a força do movimento. Um dos movimentos importantes acentuado nesta 
abordagem é o movimento cooperativo. A força do movimento cooperativo é 
a valorização do trabalho humano e as suas relações de cooperação entre seus 
agentes. Trata-se de uma iniciativa relacionada às necessidades e interesses das 
pessoas. 

O cooperativismo moderno não nasceu apenas de consequências 
sociais reativas à Revolução Industrial. O cooperativismo moderno também 
é resultado do espírito e da cultura de uma época e que se instalou no âmbito 
político. O cooperativismo moderno nasceu no campo da economia, fundado 
no espírito dos ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Surge 
enquanto processo instrumental decorrente das promessas da modernidade. 
É também a expressão das lutas sociais por uma economia centrada na 
valorização do trabalho humano, orientado por ideias democráticas de 
participação, de organização, de reconhecimento do papel e da função do 
cidadão, em oposição à relações sociais servis. O movimento e as práticas 
cooperativas são expressões de uma dinâmica social que, em cada situação, se 
expressa de um jeito específico. 

A organização cooperativa tem um caráter instrumental, mas, no 
sentido de recolocar o trabalho humano em sua centralidade. A natureza desse 
caráter instrumental das ações cooperativas, além dos esforços técnicos do 
trabalho em si com o sentido de garantir um lugar nas relações econômicas, 
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implicam uma cultura do humano e não do capital. O cooperativismo é 
construído como um lugar de reconstrução das condições de vida, tendo 
na economia humana o seu fundamento. Ele se constitui na passagem da 
simples organização da mútua-ajuda à organização racional das necessidades 
e dos interesses das pessoas. O cooperativismo moderno, portanto, nasce 
do processo da passagem da economia da necessidade para a economia do 
interesse que se realiza pelas relações de oferta e procura. 

A economia moderna funciona no espaço do mercado, através da oferta 
e da procura. Porém, na relação entre oferta e procura instalou-se a competição 
entre os interessados e o interesse do capital. O interesse do capital se impôs 
como motivação para a produção e a distribuição dos bens e das riquezas. 
Na economia moderna a cultura que se afirmou como hegemônica foi a da 
competição entre os interesses do trabalho e do capital. Frente a isso nasceu o 
movimento pela organização cooperativa que prima pela defesa do interesse 
do trabalho humano contra os interesses do capital. Uma iniciativa capaz 
de contribuir para novos caminhos à sociedade, novas relações econômicas, 
novos laços sociais, nova cultura. Um lugar de reconstrução de identidades, 
do coletivo, dos laços sociais rompidos, do reconhecimento do ser humano.

O PCE se transformou em um importante espaço de educação, de 
aprendizagem e partilha. O programa evoca meios para o enfrentamento 
das condições adversas ao rápido e profundo processo de transformações, 
especialmente, no mundo do trabalho. O cooperativismo pode ser uma reação 
local com significado político pela constituição de novos atores sociais. Cabe, 
pois, não por último, uma pergunta instigante e provocadora que deveria estar 
presente no horizonte do cooperativismo nos dias atuais: Como encontrar 
meios para desafiar modos de pensar e agir que, na maioria das vezes, se 
pautam por certas “verdades absolutas”, mesmo quando parece ser evidente 
que o sistema construído e fundamentado por esses conceitos está prestes a 
ruir?

Referências

ANDRIOLI, Antônio Inácio; GIEHL, Pedro Roque. PCE – Programa de 
Cooperativismo nas Escolas. Santa Rosa: Cooperluz, 1997. 

ANDRIOLI, Antônio Inácio. Trabalho Coletivo e Educação. Ijuí: 
UNIJUÍ, 2007. 

ANGELIN, Rosângela; GABATZ, Celso; REMPEL, Delmar. Caminhos da 
Cooperação: Programa Cooperativismo nas Escolas. FuRI: Santo Ângelo, 



  219
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

2017. 

ARAÚJO, Silvia Maria Pereira de. Eles: a cooperativa; um estudo sobre a 
ideologia da participação. Curitiba: Projeto, 1982. 

BEMVENUTI, Vera Lúcia Schneider. Aprender: uma abordagem 
cooperativa. In: FIALKOW, Miriam Zelzer. A união faz a vida. Educação 
Cooperativa: subsídio para professores. São Leopoldo: UNISINOS, 1995. 

BRUM, Argemiro Jacob. Modernização da agricultura no planalto 
gaúcho. Ijuí: FIDENE, 1983.

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. São 
Paulo: Paz e Terra, 1982.

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995. 

FRANTZ, Walter. Educação e poder na racionalidade da cooperação. 
Coleção Cadernos Unijuí, Série Cooperativismo 04. Ijuí: Editora Unijuí, 
2004. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1998. 

GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. São Paulo: 
UNESP, 1991.

GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e cultura política: 
impactos sobre o associativismo do terceiro setor. São Paulo: Cortez, 1999.

GADOTTI, Moacir. Escola Cidadã. São Paulo: Cortez, 1997. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Práxis. São Paulo: Cortez; Instituto 
Paulo Freire, 1998.

GRAMSCI, Antônio. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. São 
Paulo: Círculo do Livro, 1981.  

INNERARITY, Daniel. A política em tempos de indignação: a frustração 
popular e os riscos para a democracia. Rio de Janeiro: LeYa, 2017.

JODELET, Denise. As Representações Sociais. Rio de Janeiro: Ed. 
EDUERJ. 2001.



220
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

LAVAL, Christian; DARDOT, Pierre. A nova razão do mundo. Ensaio 
sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

MARTINS, José de Souza. A sociedade vista do abismo: novos estudos 
sobre exclusão, pobreza e classes sociais. Petrópolis: Vozes, 2002.

MARX, Karl. A Ideologia Alemã. São Paulo: Grijalbo, 1977. 

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na 
política. Belo Horizonte: UFMG, 1999. 

MIGUEL, Luis Felipe. Consenso e conflito na democracia 
contemporânea. São Paulo: UNESP, 2017. 

MORIN, Edgar. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. São 
Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2001.

PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: introdução crítica. São 
Paulo Cortez, 2008.

PELBART, Peter Pál. Vida Capital: Ensaios de biopolítica. São Paulo: 
Iluminuras, 2003

PINHO, Diva Benevides. O pensamento cooperativo e o cooperativismo 
brasileiro. São Paulo: CNPq, 1982.

PINHO, Diva Benevides. O cooperativismo no Brasil: da vertente pioneira 
à vertente solidária. São Paulo: Saraiva, 2004.

ROTTA, Edemar. A construção do desenvolvimento: análise de um 
“modelo” de integração entre regional e global. Ijuí: UNIJUÍ, 1999. 

SCHNEIDER, José Odelso. Democracia, Participação e Autonomia 
Cooperativa. São Leopoldo: UNISINOS, 1991. 

SINGER, Paul. Economia Socialista. São Paulo: Perseu Abramo, 2000. 

TOURAINE, Alain. Crítica da Modernidade. Petrópolis: Vozes, 1998. 



Capítulo 17

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM 
MORRINHOS – GO: ANALFABETOS EM UMA 

SOCIEDADE LETRADA

Ana Lúcia Ribeiro do Nascimento1

Marco Antônio Franco do Amaral2

1 Introdução

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) historicamente construída, 
sofreu um processo de transformação e por muito tempo esta 

modalidade de ensino voltou-se apenas para a decodificação dos códigos da 
escrita e não se preocupou com a emancipação dos indivíduos.

O homem ao se relacionar com o mundo necessita estabelecer diálogos 
para que não fique à margem das práticas sociais pertencentes ao seu meio. 
Uma destas práticas sociais é o acesso à leitura, cujo domínio permite inserir-
se na sociedade e possibilita certo prestígio social. 

Na década de 1960 observamos no Brasil, e no mundo, transformações 
significativas no desenvolvimento econômico, cultural e social, no entanto em 
nosso país, o avanço na desigualdade social se acentuava. A concentração de 
riquezas se mostrava como resultado de um projeto político voltado às elites. 
Neste âmago, a educação era vista como forma de minimizar os problemas 
oriundos desse planejamento. 

Com as influências de Paulo Freire (1921-1997), a educação concebia 
uma proposta totalmente diferente daquela até então aplicada à educação. 
Suas propostas se expandiram no país em uma conjuntura política conturbada. 
Em 1963, o governo de João Goulart deixou a cargo de Freire organizar e 
desenvolver um Programa Nacional de Alfabetização de Adultos. Contudo, o 
golpe militar de 1964 acabou com este trabalho, pois as propostas de Freire 
para a educação ameaçavam à ordem e o progresso instalado.

1 Doutoranda em Educação na Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: nascimento.
analurib@gmail.com 

2 Professor no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Goiano. Doutorando na Universidade de 
Coimbra-PT. E-mail: marco.amaral@ifgoiano.edu.br 
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Neste período de repressão, o governo criou o MOBRAL (Movimento 
Brasileiro de Alfabetização), cujo objetivo essencial foi a qualificação de mão 
de obra e total apoio ao regime militar, ou seja, seu maior objetivo foi erradicar 
o analfabetismo sem preocupar-se com a formação crítica do aluno. Assim, 
este programa consolidou propostas que contemplavam apenas decifrar os 
códigos da escrita, criando hoje o que se conhece por analfabetismo funcional.

Com o avanço da ditadura, o então MOBRAL atuou por meio de 
convênios municipais que se estenderam a outras entidades públicas e privadas, 
porém, com os mesmos princípios, ou seja, uma alfabetização aligeirada. As 
leis 5.540/68 e 5.692/71 foram elaboradas para obter ajustes na organização 
do ensino após o golpe militar de 1964. A primeira reformou o ensino com 
vistas a garantir a formação de recursos de nível elevado pra o desenvolvimento 
do país. A segunda reformou o ensino primário objetivando universalizar o 
ensino de primeiro grau.

Por meio da Lei 5.692/71 os Conselhos Estaduais de Educação tiveram 
autonomia e flexibilidade para organizar normas para os cursos supletivos, 
provocando desequilíbrio nas modalidades inseridas nos estados brasileiros. 
Em 1985, o MOBRAL foi substituído pela Fundação Educar, criado após 
o fim da ditadura militar pelo novo governo e extinto 05 anos depois no 
governo de Fernando Collor por meio da medida provisória 251. Neste 
mesmo contexto surgiu o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania 
(PNAC) que não chegou a se concretizar. A Constituição de 1988 trouxe 
alguns avanços para a EJA, como a garantia de acesso ao ensino fundamental 
público e gratuito adequado às condições dos estudantes.

Elegemos como objetivo desta pesquisa investigar as concepções de 
leitura e escrita, bem como as práticas priorizadas pelo professor no processo 
de ensino/aprendizagem. A fim de atingir nosso objetivo, tencionamos 
alguns questionamentos, quais sejam: Quais as possibilidades de aprendizado 
são oferecidas aos alunos da EJA? Os métodos utilizados são adequados às 
especificidades deste segmento? Como se dão os processos de aprendizagem de 
leitura e escrita? O material didático é voltado para a realidade deste público?

Este capítulo é parte de uma pesquisa realizada em uma escola da rede 
pública de ensino no município de Morrinhos, localizado ao Sul do estado 
de Goiás, e atualmente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), possui 46.136 habitantes
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2 A história dos métodos de ensino no Brasil

A instrução no Brasil tem percorrido um longo caminho desde a 
chegada dos portugueses em terras brasileiras. A educação jesuítica de caráter 
religioso prevaleceu por mais de duzentos anos, até a expulsão destes por 
Marquês de Pombal, que influenciado pelos ideais iluministas organizou 
escolas pensadas para servir aos interesses do estado. Contudo, com as 
chamadas aulas régias não se obteve êxito em dar continuidade a um trabalho 
de educação. (SAVIANI, 2019).

Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808 foram 
implantados teatros, bibliotecas, jornais entre outros para suprir as necessidades 
vigentes. Em 1822 é proclamada a independência do Brasil, e sessenta e seis 
anos depois com a Proclamação da República “a educação ganhou destaque 
como uma das utopias da modernidade” (MORTATTI, 2006, p. 03).

Nesta esteira, a Promulgação da Lei Saraiva em 1881, excluía-se 
dos analfabetos o direito ao voto, pois o analfabetismo era sinônimo de 
incapacidade. Desse modo, a escolarização assume o papel de progresso, uma 
vez que o número de analfabetos no final do Império era expressivo. O ensino 
de primeiras letras era um meio de civilizar os indivíduos. Ressaltamos que a 
Lei Saraiva delimitava que o direito ao voto caberia aos homens escolarizados 
e além disso, os votantes deveriam comprovar uma renda satisfatória para 
exercer o voto. Os meios de comprovação de renda eram rigorosos, no entanto 
a maior restrição ao voto foi para os analfabetos.

Nesse sentido, uma reflexão se faz necessária: Os movimentos 
posteriores realmente visavam a emancipação cultural dos cidadãos? Ou 
apenas o ensino de primeiras letras para que estes mais tarde pudessem exercer 
o direito ao voto? Salientamos que somente após um século, os analfabetos 
puderam fazer parte do eleitorado.

De acordo com Mortatti (2006),
No âmbito desses ideais republicanos, saber ler e escrever se tornou 
instrumento privilegiado de aquisição de saber/esclarecimento e imperativo 
da modernização e desenvolvimento social. A leitura e a escrita — que até 
então eram práticas culturais cuja aprendizagem se encontrava restrita a 
poucos e ocorria por meio de transmissão assistemática de seus rudimentos 
no âmbito privado do lar, ou de maneira menos informal, mas ainda precária, 
nas poucas “escolas” do Império (“aulas régias”) — tornaram-se fundamentos 
da escola obrigatória, leiga e gratuita e objeto de ensino e aprendizagem 
escolarizados. Caracterizando-se como tecnicamente ensináveis, as práticas 
de leitura e escrita passaram, assim, a ser submetidas a ensino organizado, 
sistemático e intencional, demandando, para isso, a preparação de profissionais 
especializados. (MORTATTI, 2006, pp. 2-3). 
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Mortatti (2006), realizou um estudo no qual descreve quatro 
momentos referentes à história da alfabetização brasileira. O primeiro 
momento “A metodização do ensino da leitura” (MORTATTI, 2006, p. 05), 
refere-se ao fim do Império brasileiro no qual as escolas eram multiseriadas 
com aulas régias e com infraestrutura precária. O segundo momento, “A 
institucionalização do método analítico” (MORTATTI, 2006, p. 06) data da 
primeira década do período republicano e estende-se até meados da década 
de 1920, e a aprendizagem era iniciada pelo todo e em seguida para as partes 
constitutivas das palavras. 

No terceiro momento “A alfabetização sob medida” (MORTATTI, 
2006, p. 08) em decorrência da Reforma Sampaio Dória (1920), a qual 
instituía o ensino primário obrigatório e gratuito para todos, os professores 
demonstraram resistência quanto ao método até então utilizado buscando 
novas soluções para o problema do ensino/aprendizagem. Mortatti (2006), 
aponta que a partir desta época as cartilhas baseavam-se em métodos mistos 
ou ecléticos e os materiais dos professores começaram a ser produzidos 
acompanhando os mesmos. O quarto momento denominado por Mortatti 
(2006) de “Alfabetização: construtivismo e desmetodização” data do início 
da década de 1980 influenciado pelas pesquisas sobre a psicogênese da língua 
escrita desenvolvidas por Emília Ferreiro.

As discussões sobre um método eficiente de alfabetização permanecem 
até nos dias de hoje, sendo importante elucidar a questão do letramento 
compreendido por Soares (2004) como o exercício da cidadania - não basta 
ser alfabetizado, o indivíduo precisa estar letrado.

3 A leitura e a escrita: alfabetização e letramento

A leitura e escrita tornam-se objetos de conhecimento nos quais se 
estabelecem relações sociais presentes na sociedade. Porém, estes saberes não 
são suficientes para atender às exigências de uma sociedade letrada, é necessário 
imputar-se dos mesmos.

Ferreiro (1987) afirma que a linguagem escrita denota a necessidade de 
ser compreendido por outros, e existe apenas uma maneira de dar sentido ao 
texto, ou seja, a leitura. E esta possui características essenciais que terminem 
com a construção de significados. “Sem significado, não há leitura, e os leitores 
não podem obter significado sem utilizar o processo”. (FERREIRO, 1987, p. 
14). 

Na concepção de Soares (2004), alfabetizar é tornar o indivíduo capaz 
de ler e escrever, mas envolve também a capacidade de o mesmo interpretar 
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e compreender o que lê e escreve. O conceito de letramento é o processo 
de desenvolvimento da leitura e escrita em práticas sociais. Alfabetização e 
Letramento, mesmo que distintos, são indissociáveis e interdependentes - “a 
alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de práticas 
sociais de leitura e de escrita e por meio dessas práticas” (SOARES, 2004, p. 
97). A autora aponta também que o letramento ocorre por meio das relações 
sociais. 

A escrita é a representação gráfica da fala e do pensamento e, segundo 
pesquisas realizadas por Ferreiro e Teberosky (1999), a mesma é determinada 
por cinco níveis até que o aluno alcance o patamar alfabético. Assim, este 
processo de delineia: a) pré-silábico que é subdividido em dois níveis nos quais 
o aluno não consegue relacionar as diferentes letras aos sons, b) silábico no 
qual cada aluno interpreta à sua maneira e atribui valores às sílabas, c) silábico-
alfabético no qual o aluno intercala lógica do nível anterior identificando as 
sílabas e d) alfabético em que o aluno domina valores das sílabas.

Nessa continuidade, Cagliari (2009), estabelece que a o objetivo 
primordial da escrita é a leitura, e em concordância com Mortatti (2004), 
acreditamos que os usos da leitura e da escrita são habilidades que podem 
mensurar o nível intelectual de uma nação. Desse modo, a alfabetização e o 
letramento são habilidades consideráveis no desenvolvimento da aprendizagem 
pela comunidade escolar.

4 Leitura e Escrita na EJA

Aprender a ler e escrever não podem ser entendidos apenas como 
decodificações de códigos, é necessário atribuir sentidos e significados a estes 
atos. 

Segundo Freire (1989),
A compreensão crítica do ato de ler não se esgota na decodificação pura 
da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na 
inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 
que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura 
daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão 
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica percepção das relações 
entre texto e o contexto (FREIRE, 1989, p. 09).

Não só o aluno da EJA, mas os estudantes de todas as esferas 
educacionais devem ser estimulados a ler, sendo a leitura consequência de 
produção de textos, bem como a capacidade de interpretação dos mesmos. 
E é na escola que estes indivíduos têm a possibilidade de desenvolver suas 
capacidades, pois “buscam associar a leitura do mundo aos conhecimentos 
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adquiridos no contexto escolar” (CAVALCANTE, 2011, p. 64).
Nas salas de EJA, observamos que as aulas ocorrem de modo 

tradicional, no qual o professor fala e o aluno ouve e tenta decorar o conteúdo. 
O comportamento é passivo e o professor observa se estes conseguiram 
apreender o que foi ensinado. Os conteúdos ministrados muitas vezes não 
respeitam as especificidades dos alunos, sendo as atividades de português 
centradas no exercício motor. 

Muitas vezes as atividades desenvolvidas nas salas de aula são voltadas 
para as crianças e são transpostas aos alunos sem qualquer adaptação às suas 
realidades. O estudante não é levado a compreender que o domínio da leitura e 
escrita é fonte de informação, os textos trabalhados não são bem selecionados, 
o que acreditamos ser um erro, haja vista que o estudante da EJA, como são 
adultos, possuem capacidade de abstrair, compreender e discutir qualquer 
tema orientado pelo professor.

É imprescindível que o professor ao selecionar o material didático, 
realize uma criteriosa seleção com vistas a adequar este à faixa etária e níveis 
cognitivos da turma com a qual está trabalhando. Os estudantes deste 
segmento conseguem apreender diferentes gêneros e ou modelos de ensino-
aprendizagem, considerando que apresentam diferentes conhecimentos sobre 
o mundo letrado.

5 Analfabetos em uma sociedade letrada

No decorrer de nosso processo histórico observamos que a educação 
foi negada a milhões de brasileiros. Por um longo período a educação era 
destinada apenas a uma parcela da população. Segundo Beisiegel (1995), a 
educação assumia um caráter dualista nos anos de 40 e 50, porém esta situação 
perdurou por um longo período, 

Nas décadas de 40 e 50 preservava a antiga organização “dualista” do ensino, 
caracterizada pela coexistência de algo como dois sistemas paralelos de 
educação, um para o povo em geral e outro para as elites, o primeiro iniciado 
na escola primária e continuado depois nas escassas escolas profissionais de 
nível médio então existentes, e o segundo, igualmente iniciado na escola 
primária e continuado depois na escola secundária, organizada com a intenção 
de encaminhar sua clientela para as escolas superiores e para as posições mais 
privilegiadas na sociedade (BEISIEGEL, 1995, p. 393).

Os indivíduos da EJA, frutos desta desigualdade, se apresentam como 
aqueles que por diferentes motivos não tiveram oportunidade de frequentar 
a escola na idade certa e/ou chegaram a frequentá-la, mas precisaram parar os 
estudos e não encontraram oportunidades de retomada escolar. Estes são tidos 
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“como uma massa de alunos, sem identidade” (ANDRADE, 2004).
Diversos são os motivos que levam uma pequena quantidade de alunos 

a retomarem os estudos, dentre eles podemos destacar alguns evidenciados 
em nossa pesquisa, a exemplo: Para conseguir um trabalho melhor; por 
necessidade de leitura no trabalho atual; porque a família os julgava incapazes. 
Alguns precisaram parar os estudos por precisarem trabalhar para ajudar nas 
despesas domésticas e muitos não retornaram porque não queriam estudar 
junto às crianças. 

Além disso, merece destaque as dificuldades enfrentadas por esses 
estudantes na EJA, como precisar tomar o ônibus e não saber para onde este 
iria, ou precisar auxiliar os filhos nas atividades escolares e não conseguirem, 
além da vergonha que sentem ao não conseguirem assinar o nome. 

A EJA pode oferecer ao seu público uma possibilidade de transformação 
pessoal e profissional, desde que seja oferecida por profissionais capacitados 
para o exercício docente, voltados para o desenvolvimento das capacidades 
dos indivíduos de modo que possam caminhar para um patamar de uma 
sociedade justa e igualitária.

De acordo com Oliveira (1999), há uma necessidade de se fazer uma 
reflexão:

[...] como esses jovens e adultos pensam e aprendem envolve, portanto, 
transitar pelo menos por três campos que contribuem para a definição de seu 
lugar social: a condição de “não-crianças”, a condição de excluídos da escola e a 
condição de membros de determinados grupos culturais. (OLIVEIRA, 1999, 
p. 60).

Podemos dizer que este público retorna à escola em busca de uma 
qualificação que o eleve no mercado de trabalho, acredita ter garantido 
seu lugar ao sol, pois o fato de estarem excluídos dos processos de ensino-
aprendizagem os coloca à margem do mercado de trabalho. Observamos que 
os indivíduos da EJA são jovens, adultos, idosos, que precisaram parar seus 
estudos ou em alguns casos nunca foram à escola e por diferentes motivos 
voltaram a estudar.

Gadotti e Romão (2007) consideram o analfabeto como:
[...] um trabalhador – às vezes em condição de subemprego ou mesmo 
desemprego – [...] O contexto cultural do aluno trabalhador deve ser a 
ponte entre o seu saber e o que a escola pode proporcionar, evitando assim o 
desinteresse, os conflitos e a expectativa de fracasso que acabam proporcionando 
um alto índice de evasão (GADOTTI; ROMÃO, 2007, p.120).

De acordo com Amaral (2015) “a EJA tem sido tema de políticas públicas 
com relação ao acesso, a permanência e ao atendimento, principalmente nas 
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últimas décadas, em virtude do avanço da expansão do ensino básico no país” 
(AMARAL, 2015, p. 22). Porém, por mais esforços na tentativa de sanar e ou 
reduzir este quadro a EJA ainda possui um extenso percurso, a fim de garantir 
uma educação de qualidade que ofereça possibilidades de transformação 
pessoal.

Verificamos em nossa pesquisa evidenciamos que estes educandos 
sentem prazer em estar no ambiente escolar, realizam todas as atividades 
propostas com muito esmero. Muitos mostram conhecimentos adquiridos ao 
longo da vida, embora falem pouco. Têm elevado respeito à figura do professor, 
e muitas vezes oferecem ajuda ao mesmo auxiliando outros educandos que 
por ventura possuem mais dificuldades.

Muitas vezes as mãos cansadas não conseguem escrever corretamente 
e consideram sua escrita feia, mas falam com grande orgulho do avanço no 
aprendizado. Com vasto conhecimento de mundo, os educandos pertencentes 
a esta modalidade de ensino vão à escola para aperfeiçoar e oficializar 
conhecimentos já adquiridos com a luta diária.

Existem também nas salas de EJA, alunos mais jovens que por 
diferentes motivos deixaram de estudar e retornam à sala de aula em busca de 
inclusão social, uma vez que o competitivo mercado de trabalho e a sociedade 
letrada exigem conhecimentos linguísticos, normalmente são tímidos e não 
apresentam problemas de disciplina.

6 Uma análise das práticas de leitura e escrita desenvolvidas no Ensino 
Fundamental I em Morrinhos-Go

Durante a pesquisa verificamos que a EJA nesta escola está dividida em 
duas etapas. A primeira etapa é multiseriada e ocorre desde a alfabetização até 
o 5º ano. Já a segunda etapa, compreende do 6º ao 9º ano e o estudante faz 
cada série em seis meses.

As propostas de ensino-aprendizagem no ensino Fundamental I em 
Morrinhos estão voltadas para a concepção tradicional de ensino, no qual 
os conhecimentos vistos como verdades absolutas são revelados sem a plena 
participação do aluno, reforçando a “reprodução de técnicas puramente 
mecanizadas com a memorização dos conteúdos, a leitura e a escrita de 
palavras presentes nas cartilhas ou nos livros, sem que haja relação alguma 
entre o que está escrito e o contexto no qual o aluno está inserido” (AMARAL, 
2015, p. 22-23).

Freire considera essa abordagem na qual os educandos são meros 
recipientes vazios e o educador tem a tarefa de enchê-los como uma concepção 



  229
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

de educação bancária na qual
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, guarda-los 
e arquiva-los. [...] Arquivados, porque, fora da busca, fora da práxis, os homens 
não podem ser. Educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta 
distorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não 
há saber (FREIRE, 2011, p. 80-81).

Por meio das observações feitas nesse espaço escolar evidenciamos que as 
atividades propostas dentro de sala não são direcionadas aos adultos. Percebe-
se que “parece ser usual para alguns professores, atuar de forma semelhante 
com crianças alfabetizandas e com classes de EJA” (STEYER, 2011, p. 57). 
A ampla vivência dos educandos da EJA é desconsiderada no processo de 
ensino-aprendizagem. De acordo com Steyer (2011),

A alfabetização nas classes de Eja tem suas especificidades. Mesmo que a 
proposta seja levar os alunos a aprenderem a linguagem escrita, a forma não 
pode ser a mesma. Mesmo que estejamos nos propondo a trabalhar, por 
exemplo, a ortografia, tanto com crianças como com os adultos das classes 
de Eja, a transposição de atividades, simplesmente, não pode acontecer, pois 
corremos o risco de negar reflexões pertinentes (STEYER, 2011, p. 58).

Uma das professoras participantes da pesquisa destacou que os alunos 
gostavam de atividades voltadas ao universo infantil. Segundo Otero et al 
(1991),

Em muitas situações, o próprio adulto coloca-se como se fosse criança. É 
frequentemente que aceite material didático feito para crianças, como as 
cartilhas, e até busque justificativa, afirmando que, para aprender a ler e a 
escrever, deverá utilizar os mesmos materiais que as crianças usam. Parece 
que, se não passar pelos mesmos rituais tradicionais de ler e escrever aos quais 
(infelizmente) as crianças são submetidas, não lhe será possível aprender 
(OTERO ET El, 1991, p. 200).

Os estudantes da escolar compreendem uma faixa etária que vai de 
19 anos até aproximadamente 55 anos, e que muitos dos jovens retomam os 
estudos apenas para tirar habilitação ou porque o trabalho exige as habilidades 
mínimas de leitura e escrita. Segundo Todaro e Lima (2010) a decifração dos 
códigos e aprendizagem da escrita não são suficientes para assegurar uma 
educação de qualidade, 

É verdade que esta é uma maneira de reconhecer que não basta saber ler e 
escrever, mas, ao mesmo tempo, pode levar também a perder-se a especificidade 
do processo de aprender a ler e a escrever, entendido como aquisição do 
sistema de codificação de fonemas e decodificação de grafemas, apropriação 
do sistema alfabético e ortográfico da língua, aquisição que é necessária, mais 
que isso, é imprescindível para a entrada no mundo da escrita (TODARO; 
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LIMA, 2010, p. 3). 

Todaro e Lima (2010), chamam atenção para o fato de como os 
professores empreendem as atividades escolares:

Alfabetizam com atividades encontradas em livros didáticos do 1º ao 5º anos e, 
portanto, direcionados ao público infantil que tem entre 6 e 10 anos de idade; 
Oferecem aos alunos literatura infantil, como por exemplo, “Três porquinhos”; 
Concentram as atividades docentes e discentes apenas na oralidade, sem 
registro escrito; Justificam a ausência de avanço dos alunos a partir de discursos 
que menosprezam e diminuem a capacidade dos alunos e que revelam crenças 
como “burro velho não aprende”; Planejam um número elevado de passeios 
com os alunos (TODARO; LIMA, 2010, p.6).

Durante a pesquisa observamos que a escolha dos conteúdos não é 
feita de modo a atender as exigências do mundo adulto, contudo, segundo a 
Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos (2002),

Convém considerar que, como muitos deles já estão engajados no mundo do 
trabalho, têm expectativas bem determinadas em relação à produção de textos, 
isto é, esperam encontrar, na escola, respostas a problemas práticos com que 
se deparam ao redigir diferentes gêneros de texto, profissionais ou não. E na 
própria escola precisam elaborar textos de outros gêneros – resumos, relatórios, 
comentários – a respeito de conteúdos das diferentes áreas. (BRASIL, 2002, 
p. 43-44).

Nesse sentido, é importante o uso de diferentes gêneros para o 
aprendizado, com propostas que permitam aos estudantes “o uso eficaz da 
leitura e da escrita e dos benefícios decorrentes de sua apropriação, como 
a diminuição do insucesso escolar e a possibilidade efetiva do exercício da 
cidadania” (INOCÊNCIO, 2009, p. 122). 

7 Os educadores de Jovens e Adultos: Reflexão da prática

Percebemos que a formação dos professores necessita contribuir para 
que eles sejam indivíduos reflexivos e ativos. Nesse sentido, a formação 
continuada, especificamente dos educadores que atuam na EJA, deve propor 
a autorreflexão de sua prática. 

Evidenciamos com a pesquisa que os professores que atuam na EJA, 
geralmente são convocadas apenas para complementar carga horária ou 
possuem outro emprego durante o dia, como as aulas nesta modalidade de 
ensino ocorrem no período noturno, muitos “consideram a docência nessa 
modalidade de ensino como um bico” (ACOSTA REGO, 2011, p. 29).

A prática educativa torna-se um desafio à medida que o educador se 
questiona, revê seus conceitos e busca oferecer o melhor aos educandos. Tardif 
(2002) destaca quatro saberes envoltos na atividade docente:
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Quadro 1 – Classificação dos saberes docente.

SABER DEFINIÇÃO

Saberes da 
Formação 

Profissional

Conjunto de saberes que, baseados nas ciências e na erudição, são 
transmitidos aos professores durante o processo de formação inicial 
e/ou continuada. Também se constituem o conjunto dos saberes da 
formação profissional os conhecimentos pedagógicos relacionados às 
técnicas e métodos de ensino (saber-fazer), legitimados cientificamente 
e igualmente transmitidos aos professores ao longo do seu processo de 
formação.

Saberes 
Disciplinares

São os saberes reconhecidos e identificados como pertencentes aos 
diferentes campos do conhecimento (linguagem, ciências exatas, 
ciências humanas, ciências biológicas, etc.). Esses saberes, produzidos 
e acumulados pela sociedade ao longo da história da humanidade, são 
administrados pela comunidade científica e o acesso a eles deve ser 
possibilitado por meio das instituições educacionais.

Saberes 
Curriculares

São conhecimentos relacionados à forma como as instituições 
educacionais fazem a gestão dos conhecimentos socialmente produzidos 
e que devem ser transmitidos aos estudantes (saberes disciplinares). 
Apresentam-se, concretamente, sob a forma de programas escolares 
(objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem aprender e 
aplicar.

Saberes 
Experienciais

São os saberes que resultam do próprio exercício da atividade profissional 
dos professores. Esses saberes são produzidos pelos docentes por meio 
da vivência de situações específicas relacionadas ao espaço da escola e às 
relações estabelecidas com alunos e colegas de profissão. Nesse sentido, 
“incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de 
habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber ser” (p. 38).

Fonte: Tardif (2002).

Sendo assim, Tardif (2002), considera o saber profissional como um 
amálgama de diferentes saberes, advindos de diversas fontes, construídos pelos 
educadores de acordo com as exigências do exercício docente. Diante disso, 
é interessante e importante que professores conheçam seus próprios saberes, 
para que possam promover um percurso de reflexão sobre o exercício destes.

Para o professor alfabetizador, tanto no segmento regular de ensino 
quanto na EJA não são suficientes conhecimentos sobre a linguagem, não 
basta saber ler e escrever para alfabetizar outro indivíduo. De acordo com 
Torres (1990),

Na verdade continua arraigada a ideia de que qualquer pessoa que saiba ler 
e escrever pode se converter em alfabetizador, assim como a ideia de que 
qualquer educador o é automaticamente – pelo fato de sê-lo um educador 



232
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

de adultos. É típico que se passe a ver o professor da escola como depositário 
natural da tarefa de alfabetizar adultos (TORRES, 1990, p. 05).

A formação de professores para atuar neste segmento é um enorme 
desafio para a educação brasileira. Na maioria das vezes, o ensino na EJA 
ocorre do mesmo modo como ocorre na alfabetização de crianças. Assim como 
no ensino Fundamental regular, alfabetizar na EJA envolve responsabilidade 
e o professor necessita compreender que esses estudantes possuem um vasto 
conhecimento do senso comum que precisa ser considerado. Segundo Leal 
(2005),

O conhecimento na ação, ou o conhecimento tácito, seria aquele constituído 
na pratica cotidiana do exercício profissional. Concebemos que esse é um 
saber que se constrói com base nos conhecimentos prévios de formação inicial, 
articulado com os saberes gerados na prática cotidiana, de forma assistemática e 
muitas vezes sem tomada de consciência acerca dos modos de construção. Para 
um projeto de formação numa base reflexiva, torna-se fundamental conhecer 
e valorizar esses conhecimentos que são constituídos pelos professores seja 
através de uma reflexão teórica, seja através desses processos eminentemente 
assistemáticos (LEAL, 2005, p. 114).

A aprendizagem deve ser construída e não transmitida. O professor 
deve propor ações pedagógicas de ensino-aprendizagem que façam sentido 
ao estudante da EJA, e a partir daí alcançar o entendimento necessário ao 
letramento. Uma formação que habilite pra atuar na EJA precisa ser oferecida 
nos cursos de licenciatura, caso contrário, o profissional irá transpor métodos 
indicados para crianças sem nenhuma preocupação de adequá-los. Acreditamos 
desse modo, ser essencial que a formação do professor se constitua para além 
de exigências formativas, compreenda a multiplicidade dessa modalidade de 
ensino. De acordo com Nicola (2003),

O conhecimento é cada vez mais universal e o ensino moderno, acompanhando 
essa tendência, deve realçar e aprofundar as relações interdisciplinares. Cabe ao 
(a) professor (a) atuar como mediador dessas relações e promover a integração 
entre as diversas áreas, para que o aluno seja capaz de construir uma visão 
holística do mundo, de adquirir e elaborar conhecimento na sua totalidade, de 
crescer como pessoa e socializar-se (NICOLA, 2003, p. 32).

É cognoscível que os professores que atuam na EJA necessitam usar 
várias metodologias adequadas à aquisição da aprendizagem desses alunos e 
a permanência deles na escola. É imensurável que a formação de professores 
seja voltada também para essa modalidade de ensino, tendo em conta que 
aprender a ler e escrever não são resultantes para que o estudante obtenha um 
sentimento de pertencimento à sociedade.
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8 Algumas considerações

Ao conceber nossas considerações finais destacamos que o principal 
interesse dessa pesquisa foi identificar as práticas de leitura e escrita 
oferecidas no Ensino Fundamental I em Morrinhos na modalidade EJA, e 
compreendemos que alfabetizar vai muito mais além da simples decodificação 
dos códigos da escrita.

Compreender a linguagem e fazer uso consciente da mesma propicia 
perspectivas de mudança na vida desses educandos que não tiveram a 
oportunidade de escolarização, e que, por diferentes motivos retomam as 
atividades escolares, pois sonham com um futuro melhor. 

É louvável perceber que muitos dos participantes da pesquisa, 
conseguem frequentar a escola mesmo após um longo dia de trabalho, e estão 
neste ambiente porque possuem objetivos e acreditam que a educação e só por 
meio dela poderão alcança-los.

Durante a pesquisa evidenciamos que os estudantes esperam mais que 
aprender a ler e escrever quando frequentam a escola. Eles pretendem dar 
continuidade aos estudos utilizando-os para obter uma formação crítica que 
lhe possibilite condições melhores de exercer a cidadania.

Os professores esperam que seus alunos consigam atuar na sociedade 
imputando-se dos saberes adquiridos na escola. Contraditoriamente a isto, 
evidenciamos que as práticas de alfabetização na escola ainda se resumem à 
decodificação dos códigos linguísticos e que a formação inicial bem como a 
continuada não oferece conhecimentos e saberes com propósito de formar o 
professor para atuar nessa modalidade de ensino.

Além disso, comumente os alunos da EJA passaram por experiências 
escolares desastrosas, e carregam consigo um sentimento de inferioridade pela 
condição de analfabetos ou semianalfabetos. É imensurável a importância de 
estes estudantes estarem em um ambiente escolar favorável ao seu crescimento, 
um ambiente sem discriminações e preconceitos.

Acreditamos que a Educação de Jovens e Adultos carece de práticas 
e pesquisas voltadas para esta modalidade, e ainda tem um longo caminho 
a percorrer para que se consiga oferecer uma formação aos educandos que 
possibilite o pleno desenvolvimento de suas capacidades.
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Capítulo 18

CONSTRUINDO CONHECIMENTOS EM TEMPOS 
DE PANDEMIA: UMA TESSITURA ENTRE O 

PROCESSO INVESTIGATIVO E A EXPERIÊNCIA 
PRÁTICA

Anaquel Gonçalves Albuquerque1 
Luciene do Nascimento Gonçalves2 

1 Introdução

Compreendendo que o ensino de Ciências Naturais é de extrema 
importância para o desenvolvimento de posturas e valores 

relacionados às relações entre os seres humanos, o conhecimento e o ambiente, 
devemos priorizar práticas que estimulem atitudes de curiosidade, de respeito 
à variedade de opiniões, a busca e compreensão das informações obtidas por 
meio de investigações e de valorização da vida em sua diversidade, dentre 
outros aspectos que tenham por base a preservação do ambiente ( BRASIL, 
1997).

Neste intuito, o processo investigativo apresenta sua relevância 
na formação dos estudantes, por proporcionar a reflexão e compreensão 
do mundo em que vivem. Assim, o presente trabalho trata-se de relato de 
experiência desenvolvida com crianças do 1º ano de escolaridade do Centro 
de Ensino Educação e Vida (CEEV), situado em Teixeira de Freitas, que por 
meio da observação, troca de conhecimentos e realização de experiências, vêm 
buscando estimular o senso crítico dos estudantes, a fim de que a descoberta e 
o aprendizado sejam obtidos por meio da experimentação. Destaca-se então a 
importância do trabalho docente a partir das contribuições dadas à interação 
humana e ao estabelecimento de relação entre sentido e significado, como 

1 Mestre em Humanidades, Culturas e Artes (UNIGRANRIO). Especialista em Gênero e 
Diversidade (UERJ), Educação de Jovens e Adultos (UFF) e Gestão Escolar (UFF). Graduada 
em Pedagogia (UERJ). Atuando como Apoio à Direção da Escola Municipal Deputado Hilton 
Gama, pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e como Mediadora de Apoio ao Professor, 
pelo Consórcio CEDERJ. E mail:anaquelalbuquerque@gmail.com

2 Graduada em Pedagogia (UNEB). Pós-graduanda em NeuroPsicopedagogia (CENSUPEG). E 
mail: lngoncalves73@gmail.com
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enfatizam Tardif e Lessard (2008).
 A abordagem realizada neste trabalho se justifica por apresentar 

alternativas práticas de aprendizado em meio à pandemia, fundamentando-se 
nos conhecimentos e experiências dos próprios estudantes para comprovar 
hipóteses levantadas e despertar a curiosidade para a aprendizagem de forma 
prazerosa e significativa.

 Tendo por objetivo reconhecer que a interação entre professor 
e alunos é capaz de minimizar o distanciamento entre o ser humano e a 
natureza, por meio da construção de elos entre o processo investigativo e a 
experiência prática, expomos o relato de uma das etapas de um projeto de 
Ciências realizado durante o período da pandemia, que se deu por meio de 
visita a um apiário situado nas proximidades da instituição escolar, para fins 
de abordagem sobre a produção do mel e a respectiva importância das abelhas 
para o meio ambiente. 

2 Metodologia

A metodologia apresentada abrange revisão bibliográfica sobre o tema, 
tendo por base entrevista com a professora que desenvolveu a respectiva 
experiência, a qual foi escolhida por suas diversas contribuições à instituição 
local e por estar conseguindo evitar a evasão escolar por meio de aulas lúdicas e 
atrativas, nas quais mesmo em tempo de pandemia os estudantes permanecem 
integrados e interagindo entre si em busca de novas descobertas.

 A pesquisa classifica-se ainda como qualitativa, considerando que “a 
abordagem qualitativa parte do princípio de que há uma relação dinâmica 
entre o mundo real e o sujeito.” (CHIZZOTTI, 1991, p. 79).

3 Resultados e discussão

Apesar da expressão “ensino à distância” não ser algo novo, nos 
remetendo a um cenário caracterizado pela autoaprendizagem e autonomia, 
de forma que cada aluno tem o seu próprio ritmo e o computador se torna um 
aliado na produção do conhecimento, como afirmam Pimentel e Carvalho 
(2020), a situação atual, marcada pela pandemia, nos levou a conhecer uma 
nova forma de aprendizagem: as aulas remotas.

Em tempos de COVID 19, com a suspensão das aulas presenciais 
em virtude da pandemia, escolas públicas e privadas se organizaram para 
a disponibilização de atividades escolares por meio do uso da tecnologia, 
embora se fundamentem nos princípios da educação presencial. Assim, o 
professor realiza aulas gravadas ou ao vivo, por meio de videoconferências e 
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recursos similares, interagindo com os estudantes por meio de ferramentas 
com foco no uso do computador ou celular. Sobre isto, Lima (2000) destaca 
que o professor é o responsável por organizar o ambiente de forma a despertar 
a motivação do aluno para a aprendizagem.

Podemos então compreender que manter a mesma carga horária 
das aulas presenciais dentro destes moldes não é uma tarefa fácil e requer 
criatividade e empatia, além de demandar investimento de tempo e tecnologia, 
explicitando um desafio para professores nos dias atuais, no que se refere a 
manter a frequência dos alunos e ao mesmo tempo despertar interesse para 
os conteúdos trabalhados, não sendo fácil também para o aluno manter uma 
rotina de estudos em meio a tanta incerteza. 

Assim, os anos iniciais de escolaridade expõem sua fragilidade no 
sentido de manter a aprendizagem em um cenário de distanciamento social, 
sendo comum que crianças da faixa etária compreendida até os 14 anos 
tenham ainda mais dificuldade para reconhecer a importância dos estudos 
e apresentando a necessidade das famílias acompanharem diretamente este 
processo, a fim de que não se torne algo nulo. E é por meio da apresentação 
do atendimento a 22 alunos do Centro de Ensino educação e Vida (CEEV), 
situado em Teixeira de Freitas, no extremo-sul baiano que este trabalho se 
desenvolve. Destaca-se que este quantitativo de alunos é formado por 13 
meninas e 9 meninos matriculados no 1º ano de escolaridade, com 7 anos de 
idade e não apresentando casos de distorção idade-série. 

Em virtude da pandemia, as aulas estão ocorrendo de forma remota, 
de forma que para atendimento aos alunos a professora regente tem buscado 
estimular os alunos por meio da apresentação de visitas realizadas a diversos 
espaços culturais e empreendedores situados nas proximidades da instituição 
escolar, por meio de gravação de vídeos que são disponibilizados aos alunos 
por meio do YouTube. É válido ressaltar que este recurso didático é utilizado 
como forma de introduzir os conteúdos trabalhados ao longo do período 
letivo, sendo acrescido de encontros diários com os estudantes por meio 
das redes sociais, com foco no despertamento do senso crítico e espírito 
investigativo.  

A experiência narrada neste trabalho expõe o processo de visitação a 
um apiário da região para conhecimento da importância das abelhas para 
o meio ambiente e descrição do processo de produção do mel. A aula foi 
registrada em forma de vídeo para fins de posterior apresentação aos alunos, 
já que a escola não está aberta em virtude do distanciamento social. Por meio 
da aula apresentada, é possível verificar que o dinamismo e contextualização 
do assunto abordado serviram de base para a introdução de novos conceitos 
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científicos e aumento do interesse dos alunos quanto a conteúdos relativos 
às áreas de Ciência e Tecnologia. Sobre esta realidade, Carvalho et al. (1998) 
reforça a importância de tornar a primeira vivência das crianças/alunos com 
os conhecimentos de ciências algo agradável, a fim de despertar no estudante 
o prazer de realizar estudos nesta área. Caso contrário, destaca o autor, a 
memorização e o descomprometimento com a realidade do aluno contribuirão 
para a posterior aversão pelas Ciências.

A professora expressa, portanto, uma prática com características de 
estímulo à aprendizagem e ao protagonismo infantil, pautada no respeito às 
individualidades e construção do conhecimento. Por meio da proposta de 
realização de atividades coletivas e individuais, este relato se inicia através 
de visitação ao apiário local, juntamente ao funcionário responsável pelo 
acompanhamento da produção de mel, como forma de introduzir novos 
conceitos e despertar o interesse para a construção do conhecimento. Para 
Pozo (2002, p.146) “a motivação deve ser considerada como um requisito, 
uma condição prévia da aprendizagem. Sem motivação não há aprendizagem.” 
Portanto, a partir da busca pela motivação, que é relatada pela profissional, 
desenvolve-se a prática docente.

Já no apiário, professora e funcionário se encontram e este explica que 
a utilização do fumigador (objeto destinado a emitir fumaça) se faz necessário 
para inibir a resposta agressiva das abelhas, que ao perceberem um foco de fogo 
próximo ao ninho, iniciam uma rápida comunicação visando uma possível 
fuga e ingerindo o mel que está armazenado nos favos, ficando impossibilitadas 
de contrair o abdômen e dificultando assim a ferroada (CAMARGO, 2002).

Procedeu-se, então, o processo de manuseio da caixa na qual está 
concentrada a população de abelhas e apresentando aos estudantes como 
funciona a divisão de tarefas entre a abelha rainha, o zangão e as operárias. 
Ao abrir a caixa, o funcionário do apiário identificou a abelha rainha dentre 
os demais insetos, sendo este um momento de descoberta, com a exposição 
das características que a difere dos demais membros da caixa. Foi explicada a 
sua função, que é reprodutiva, por passar a vida na colmeia colocando ovos 
que se transformarão nas futuras abelhas operárias, zangões ou novas rainhas. 
Também foram citados dados importantes sobre o trabalho realizado pelas 
operárias e pelo zangão. Fita e Tapia (2006) ressaltam que o ato de aguçar 
a curiosidade do aluno ou a utilização do conhecimento prévio deste são 
fatores que atuam como motivadores da aprendizagem. Cercados, portanto, 
de situações instigadoras e voltadas para a compreensão do modo de vida das 
abelhas, a aula gravada reforça assim sua relevância.

A professora abordou, ainda, a importância do néctar coletado das 
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flores pelas abelhas operárias, que ao ser transportado para o enxame, passa a 
ser maturado, concentrado, e transformado em mel pelas abelhas operárias. 
Dentro desse processo de transformação, a professora se utilizou da narrativa 
para introduzir também o conceito de industrialização, explicando que para 
o mel chegar às nossas casas, há todo um trabalho tecnológico e manual. 
Ressaltou-se, ainda, a importância das abelhas para a polinização de frutas e 
vegetais usados em nossa alimentação, de forma que há todo um movimento 
harmônico entre os seres vivos para a manutenção da vida do planeta em si.

Por meio de gravações com no máximo 30 minutos de duração para que 
não se tornem cansativas para os alunos, a professora continua este momento 
expositivo em outro vídeo, já em sua residência, destacando as propriedades 
e utilização do mel no cotidiano. É apresentado aos alunos um xarope e sua 
respectiva receita, sendo feito convite para que produzam este remédio caseiro 
(que em seu preparo contém mel), juntamente com os responsáveis. 

A partir da palavra mel, a professora introduz os fonemas al, el, il, ol e 
ul, integrando as áreas de Ciências e Língua Portuguesa e expressando que a 
aprendizagem pode ser divertida e prazerosa. São apresentadas também outras 
palavras para os alunos, contendo estes fonemas e expondo que a troca de 
“l” por “u” no final das palavras pode dar origem a outras palavras, como no 
caso de “mel” e “meu”. A professora lança aos alunos o desafio de encontrar 
novas palavras com este fonema, para apresentação escrita e oral, em vídeo que 
será realizado posteriormente, integrando os alunos e possibilitando que estes 
interajam entre si.

Já no dia da apresentação dos vídeos, é possível visualizar o alto número 
de mensagens recebidas dos alunos, que se mostram entusiasmados com os 
aprendizados obtidos, surgindo até mesmo o convite para que a professora vá 
até a residência de um deles e conheça as abelhas da espécie “jataí”, que não 
apresentam ferrão e geralmente são criadas perto de casa, por não oferecer 
risco de ataques. A professora enfatiza que neste processo de construção do 
conhecimento, é comum que os estudantes se posicionem e a partir destas 
experiências trazidas por eles, a profissional planeja as aulas seguintes. Nos 
remetemos assim à Tardif e Lessard (2008), que enfatizam a importância da 
atuação do professor na transformação do sujeito, enquanto um dos principais 
elementos do trabalho docente, pois nesta proposição de atividades que são 
disponibilizadas a partir das experiências dos estudantes, o protagonismo vai 
sendo estimulado e a formação deste aluno ocorre de forma mais ampla e 
significativa. 

Posteriormente, por meio de encontro online, alunos e professora 
debatem a experiência de visitação ao apiário, citando os momentos que 
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acharam mais interessantes e as descobertas realizadas nestas aulas. Os 
estudantes expõem, ainda, as palavras com os fonemas solicitados e a professora 
as transcreve na lousa, fazendo a leitura detalhada destas e destacando o fonema 
trabalhado. Surge, ainda, o convite da professora aos alunos para que assistam 
ao filme “Be movie” e estabeleçam uma relação entre ele e a aula expositiva, 
para fins de abordagem no próximo encontro. Pais e mães aparecem na tela 
do computador com contribuições e a aula parece não mais direcionada às 
crianças, mas a um público composto por responsáveis e outras crianças, que 
são irmãos ou primos dos alunos e se mostram felizes por conhecerem espaços 
da cidade, os quais sequer tinham conhecimento da existência.

A fala destes sujeitos expõe a aceitação deste novo molde de aula, que 
vem sendo realizado pela professora em diversos espaços sociais da cidade, 
cumprindo as medidas protetivas e apresentando locais como o aeroporto, 
fazenda cafeicultora e fábrica de café. A professora relata que é preciso muito 
esforço no sentido de oferecer aulas atrativas, demandando tempo para 
visitação aos espaços e elaboração de planejamento integrado, considerando 
as especificidades dos alunos, mas que todo este esforço é válido ao receber o 
retorno de responsáveis e estudantes, que se mostram envoltos num ambiente 
de descontração e estímulo ao desenvolvimento das potencialidades. Enfatiza-
se, então as palavras de Boruchovitch e Bzuneck (2004, p.54), de que “as 
ações do professor em situações de aprendizagem estão diretamente ligadas 
com o padrão motivacional de seus alunos, na medida em que podem 
fornecer um ambiente social controlador ou promotor de autonomia.” Ou 
seja, no contexto apresentado, não há dúvidas de que a motivação para o 
desenvolvimento da autonomia se faz presente em todo instante, sendo este 
um aspecto de destaque, principalmente no que tange ao ensino das ciências, 
que deve ser apresentada por meio de experiências práticas.

Compreendendo que a educação deve estimular a curiosidade, o senso 
crítico em relação ao mundo físico, social e em especial à natureza, a experiência 
relatada caracteriza uma forma de recurso voltado para a aprendizagem 
significativa, sendo estabelecida a ligação entre a motivação e objetivos, como 
ressalta Huertas (2001), de forma que ao tomar conhecimento do que se 
pretende alcançar, torna-se necessário motivar o estudante a aprender.

4 Conclusão

Pautado na concepção de que ensino de ciências visa colaborar para a 
compreensão do mundo e suas transformações, favorecendo na construção de 
indivíduos participativos e conscientes das mais variadas formas de utilização 
de recursos naturais e interferências no meio, acreditamos que a educação 
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nos anos iniciais de escolaridade só terá de fato uma dimensão de práxis 
significante ao ser conduzida por meio de aulas diferenciadas e motivadoras, 
que possibilitem uma leitura significativa do meio e utilização consciente 
deste espaço, por meio de ações voltadas para o bem-estar pessoal e coletivo 
dos indivíduos.

Assim, já não são mais aceitáveis aulas ministradas por meio de 
repetição de conceitos, pois a aprendizagem significativa nos leva a um 
caminho permeado pelo protagonismo estudantil. Torna-se, então, necessária 
a motivação do estudante e a compreensão de que o processo de aprendizagem 
não pode ser algo estático, mas sim marcado pelo dinamismo, no qual a 
descoberta e a contextualização se fazem presentes na maior parte do tempo, 
sem os quais não existe aprendizagem significativa. Assim, a experiência 
relatada evidenciou que mesmo em meio ao desconforto ocasionado pela 
pandemia, é possível realizar aulas mais motivadoras, garantindo o interesse 
dos alunos e servindo de base para a construção do conhecimento.
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Capítulo 19

PERCEPÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 
E BIOLOGIA SOBRE OS INSETOS VETORES DE 

PATÓGENOS HUMANOS

Eliel Souza de Oliveira1

Priscilla Morgana Ferreira Guimarães de Figueiredo2

Sebastião do Nascimento Batista3

1 Introdução

As doenças transmitidas por insetos vetores são impactantes para a 
saúde pública e representam um desafio perante as estratégias de 

controle e erradicação desses insetos, envolvendo várias esferas, como educação 
e saúde. A identificação e caracterização do meio pelos quais essas doenças são 
transmitidas tornam-se necessária para que a população saiba quando e como 
se prevenir. 

A partir disso, surgiu o objetivo deste trabalho que foi investigar a 
percepção dos professores de Ciências e Biologia acerca dos insetos vetores de 
patógenos humanos, sendo que, para tanto, foi preciso identificar também 
como a entomologia relaciona-se com o ensino de Ciências e Biologia na 
educação básica, investigando como o conhecimento sobre a entomologia 
didática pode contribuir para prevenção de doenças transmitidas por insetos 
vetores de patógenos humanos, analisando, ainda, a abordagem docente frente 
esta temática. 

Neste contexto, este trabalho caracterizou-se como uma pesquisa 
de campo, fazendo o uso de aplicação de questionários para professores da 
educação básica do município de Jeremoabo-BA. Com intuito de ampliar 
as possibilidades de discussão por meio de uma análise mais crítica sobre 

1 Licenciado em Ciências Biológicas (UniAGES) e especialista em Docência no Ensino Superior 
pela Universidade Candido Mendes (UCAM-Pró Saber)

2 Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe (USF) e mestre em 
Ecologia e Conservação pelo Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação (PPEC-
UFS).

3 Licenciado em Ciências Biológicas (UniAGES) e especialista em ensino de Biologia pela 
Universidade Candido Mendes (UCAM-Pró Saber)
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as percepções investigadas, a abordagem deste trabalho tomou dimensões 
qualitativa e quantitativa, sendo de natureza básica e com caráter exploratório 
e descritivo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Para a realização dessa pesquisa foi utilizado como instrumento, para 
levantamento de dados, questionários com perguntas objetivas e subjetivas 
direcionadas para professores que lecionam em escolas sediadas no perímetro 
urbano da cidade de Jeremoabo-BA, e que trabalhem com 7º anos do ensino 
fundamental e 2º ano do ensino médio. Totalizando sete (07) unidades de 
ensino, sendo três (03) escolas públicas, com séries do Ensino Fundamental 
II; duas (02) escolas públicas restritas ao Ensino Médio; e duas (02) da rede 
privada, que abrangem o fundamental II e Ensino Médio. Com relação ao 
questionário aplicado, neste coube a identificação e a abordagem didática 
dos docentes sobre os insetos vetores de patógenos humanos. Para aplicação 
desses instrumentos de coleta houve uma prévia e sucinta apresentação da 
importância da pesquisa esclarecendo também o ato voluntário de cada 
participante, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido.

As etapas descritas acima foram desenvolvidas no período de onze 
(11) meses, iniciando em julho de 2016, com investigações documentais e 
bibliográficas, levantamento de dados, com posterior tabulação, análise e 
discussão dos resultados, sendo concluídas em de junho de 2017 e revisada 
em 2020.

2 Desenvolvimento

O levantamento de dados quanto à abordagem docente frente aos 
insetos vetores de patógenos humanos foi realizado a partir de aplicação de 
questionário que continha nove (09) questões abertas e uma (1) fechada para 
docentes que lecionam Ciências e/ou Biologia das escolas pesquisadas. A escolha 
dos professores participantes partiu do princípio de que eles lidam diretamente 
com conteúdo voltado para a temática. Dentre os quatro (04) professores 
do Ensino Médio solicitados a participar da pesquisa, apenas três (03) deles 
devolveram os questionários respondidos. Com relação aos professores que 
lecionam Ciências para o 7º ano, foram entregues questionários para cinco 
(05) professores, entretanto, apenas quatro (04) foram respondidos.

Perante as respostas analisadas dos questionários aplicados, foi 
constatado que dos quatro (04) professores do Ensino Fundamental, dois 
(02) deles são graduandos em Ciências Biológicas; um (01) é licenciado em 
Ciências Biológicas e um (01) graduado em Pedagogia. Quanto aos professores 
do Ensino Médio, os três (03) são licenciados em Ciências Biológicas.
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 Considerando que os graduandos em Ciências Biológicas já possuam 
um prévio conhecimento proporcional para atuação docente, fica apenas um 
(01) professor licenciado sem possuir formação específica para a área.

Para tal resultado, Pereira (2006) e Santos; Almenida, (2020) relatam 
que a atuação de professores em áreas pelas quais não tiveram uma formação 
específica, muitas vezes, é prejudicial aos estudantes, visto que nos cursos 
Licenciatura, a formação objetiva-se proporcionar competências, habilidades 
e conhecimentos que possibilitam o planejamento, construção e execução de 
atividades voltadas para a aprendizagem discente. 

No questionário foi investigado também sobre o tempo de atuação 
docente. Com a análise das respostas, identificou-se que três (03) professores 
disseram lecionar há quatro (04) anos, um (01) deles há oito (08) anos, e o 
outro com sete (07) anos que exerce a profissão docente. Com ressalva de dois 
(02) professores participantes que não responderam a questão (Gráfico 1). Ao 
analisar os resultados, constatou-se que dos professores que responderam o 
questionário, todos demonstraram já possuírem experiência considerável 

Na perspectiva do tempo de atuação docente, Tardif (2002) realça que 
os saberes profissionais de cada professor são aperfeiçoados com sua prática 
e experiência, enfatizando ainda que o saber docente é um saber plural, 
resultante de saberes oriundos da formação profissional que se articula com 
saberes pessoais, com saberes provenientes da formação escolar anterior, com 
saberes dos programas e livros didáticos usados em seu trabalho e, por fim 
com saberes advindo de sua própria experiência na profissão. 

Dessa forma, as múltiplas interações decorrentes da história profissional 
de cada professor proporcionam maturidade e experiência para lidar com a 
profissão. E, portanto, conclui-se que os professores, tanto pela sua formação 
como pela sua experiência, devem ter bagagem suficiente para lidar com a 
referida área atuação (TARDIF, 2002).

Gráfico 1: Tempo de atuação dos professores participantes. Sendo N.R. para os que não 
responderam

Fonte: Construção própria.
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Ainda sobre o perfil profissional dos professores participantes, no 
questionário inseriu-se uma questão aberta investigando a instituição que os 
professores trabalham. Ao analisar os questionários observou-se que, dentre 
os sete (07) professores, quatro (04) trabalham em instituições públicas, dois 
(02) em instituições privadas e um (01) em ambas as instituições 

Em outra pergunta aberta foi questionado para os professores, em 
qual unidade/bimestre ele costuma listar o conteúdo relacionado aos insetos, 
durante o planejamento anual. Ao analisar as respostas, percebeu-se que, 
dentre os professores do Ensino Fundamental, dois (02) costumam listar o 
conteúdo para ser trabalhado na III unidade, um (01) professor lista para a 
I unidade e um (01) não respondeu a questão. Com relação aos professores 
do Ensino Médio, dois (02) descreveram que em seus planejamentos listam o 
conteúdo para ser trabalhado no II bimestre e um (01) lista o conteúdo na III 
unidade (Tabela 1). 

A partir das respostas dadas, evidencia-se que o conteúdo em questão é 
programado de forma a ter tempo hábil para a sua execução, visto que, muitas 
vezes, os conteúdos que são tratados na última unidade/bimestre letivo e devido 
a grade curricular da disciplina ser extensa. Portanto, quanto ao planejamento 
anual é importante uma reflexão mais crítica quanto o momento em que a 
seleção do conteúdo inseto será incluído, visto que, eles compõem o maior 
grupo animal e permitem que o docente ofereça uma construção concreta 
de conceitos diversos da biologia, isto devido as múltiplas interações que este 
grupo pode realizar com o ser humano (LOPES et al., 2013; BUZZI, 2013; 
OLIVEIRA et al., 2018). 

Sabendo que a grade curricular de Ciências e Biologia é extensa e, 
se os conteúdos não forem listados no planejamento de acordo com o nível 
de importância, muitas vezes, os alunos podem ficar sem a oportunidade de 
conhecer determinados conceitos (BRASIL, 2004). Por isso, é importante 
que o professor saiba, durante suas aulas, usar as abordagens interdisciplinares 
para conseguir contextualizar e abranger o máximo possível de conteúdos e 
conceitos em suas abordagens (BAPTISTA; COSTA NETO, 2004; SANTOS; 
MENEZES, 2016).
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Tabela 1: Unidade/bimestre que os professores costumam listar o conteúdo inseto

UNIDADE QUE SE LISTA O CONTEÚDO INSETO

Unidade/bimestre planejada Número de professores

I unidade/bimestre Um (01)
II unidade/bimestre Dois (02)
III unidade/bimestre Três (03)
IV unidade/bimestre Nenhum

Não respondeu Um (01)

Fonte: Construção própria.

Em outra questão averiguou se os professores costumam abordar 
informações sobre os insetos quando estão abordando outros conteúdos, 
e, caso sim, descrevessem quais são esses conteúdos. Quando analisado 
as respostas foi visto que todos os professores responderam que costumam 
sim mencionar os insetos em outros conteúdos. A descrição dos professores 
mostraram que costumam indicar esses organismos quando estão tratando de 
assuntos relacionados às doenças que eles podem transmitir, reforçando a ideia 
da consciência que eles são potencias vetores de agentes patológicos.

Para melhor compreensão quanto às respostas, os professores foram 
identificados como P.1; P.2; P.3; P.4; P.5; P.6 e P.7, sendo que o P.1 ao P.4 
lecionam no 7º ano e o P.5 ao P.7 lecionam na 2ª série do Ensino Médio 
(Tabela 2).

Tabela 2: Conteúdos que os insetos são mencionados. Sendo P1, P2, P3 e P4 professores 
que lecionam no 8º ano e P5, P6 e P7 professores que lecionam na 3ª série do Ensino 

Médio

CONTEÚDOS QUE OS INSETOS SÃO MENCIONADOS 

Identificação de cada 
questionário respondido

Respostas dos professores

P.1 “Os seres vivos, mutualismo, hábitos alimentares, 
doenças, etc.”

P.2 “Em geral no conteúdo dos invertebrados.”
P.3 “Quando os alunos questiona a origem de algumas 

doenças.”
P.4 “Se podem causar doenças, cuidados, formas de preven-

ção, relação com outras doenças estudadas.” 
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P.5 “Quando trabalho o reino proctista, onde abordo 
doenças causadas por protozoários que são transmitidas 
por insetos (barbeiros e mosquitos).”

P.6 “Quando trabalho o assunto vírus, pois muitas doenças 
virais podem ser transmitidas por insetos.”

P.7 “Ao lecionar os conteúdos de vírus, Reino Monera, 
parasitologia.”

Fonte: Construção própria.

Com intuito de analisar a importância que os professores concedem 
aos insetos nas aulas de Ciências e Biologia, foi colocada uma questão aberta 
para que eles numerassem de zero (0) à dez (10) a importância do estudo dos 
insetos e que justificasse sua nota. Ao tabular os resultados, todos atribuíram 
uma importância significativa, sendo que a menor nota dada ao conteúdo foi 
oito (08), dada por dois professores do Ensino Fundamental e um (01) do 
Ensino Médio; três (03) deram nota dez (10), sendo uma (01) nota dada pelo 
professor do Ensino Fundamental e duas (02) atribuídas pelos docentes do 
Ensino Médio. Ainda um (01) professor do Ensino Fundamental atribuiu a 
nota nove (09) (Tabela 3).

As justificativas fundamentaram-se na importância ecológica, bem 
como nos seus benefícios e nocividade que estes organismos podem trazer a 
vida humana. Estas justificativas entram em conformidade com os conceitos 
de Lopes et al., (2013) e Gullan; Cranston (2012). Quando é descrito em 
sua pesquisa que os impactos que estes animais podem causar na sociedade, 
envolvendo grupos de diversas classes econômicas. Sendo assim, é de 
fundamental importância que nas aulas de Ciências e Biologia o professor seja 
capa de mencionar estes animais em atividades humanas que envolvam temas 
voltados para a agricultura, tecnologia e saúde pública, entre outros.

São muitas as pesquisas que ressaltam a relevância de serem 
trabalhados os problemas de ordem econômica, social e política nas aulas de 
Ciências e Biologia. Nisto, o ensino dos insetos deve conter uma relevante 
importância nas aulas, logo, a abordagem do conteúdo em questão, possibilita 
o desenvolvimento da formação dos educandos como cidadãos críticos e 
reflexivos (GUEDES et al., 2016).
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Tabela 3: Importância do estudo dos insetos nas aulas de Ciências e Biologia. Sendo P1, 
P2, P3 e P4 professores que lecionam no 7º ano e P5, P6 e P7 professores que lecionam 

na 2ª série do Ensino Médio

IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DOS INSETOS NAS AULAS DE CIÊNCIAS E 
BIOLOGIA

Identificação de 
cada questionário 

respondido

Nota Justificativa

P.1 09 “É importante porque além dos insetos serem o maior 
grupo animal da Terra eles ocorrem praticamente 
em todos os lugares. Além de seu envolvimento na 
agricultura, indústria etc.

P.2 08 “Os alunos poderão aprender com estas aulas a função 
dos insetos na natureza, bem como suas influencias 
positivas e negativas para a vida do ser humano”.

P.3 08 “É sempre importante manter a nossa clientela informada 
sobre o tema.”

P.4 10 “Devido a grande ocorrência de algumas doenças como 
a dengue e a febre amarela no país, sempre há a necessi-
dade de alertar e esclarecer as dúvidas dos alunos”.

P.5 10 “A importância está no papel que exercem na natureza, 
em cadeias alimentares, com agentes polinizadores, 
bem como seus malefícios como doenças transmitidas e 
prejuízos na agricultura.”

P.6 08 “Porque quanto mais você conhece, melhor identifica e 
diferencia os mesmos em relação aos que são causadores 
de doenças e os que são importantes na natureza”.

P.7 10 “Uma vez que é um modo de fazer com que o aluno 
reconheça suas diversas funções no ambiente e sua 
interdependência em diversos processos, tais como 
polinização”.

Fonte: Construção própria.

Também foi indagado se os professores em suas aulas costumam dar 
ênfase, de forma interdisciplinar, às doenças que são transmitidas por insetos. 
Apenas o P.5 respondeu que não dá ênfase de forma interdisciplinar, porém, 
este participante afirma que aborda os insetos em ouros conteúdos ao longo 
do ano letivo. Vale ressaltar também a resposta do P.3, que diz mencionar as 
doenças caso seja provocado ou questionado pelo aluno. Já os demais docentes 
não justificaram suas respostas.
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Percebeu-se, então, que todos os professores buscam inserir questões 
relacionadas aos insetos durante outras aulas de conteúdos distintos, sendo 
que cada um traz suas metodologias específicas nas suas abordagens. Neste 
sentido, é importante que o professor de Ciências e Biologia faça uso das 
abordagens interdisciplinares, pois estas são formas de mostrar a utilidade 
dos conteúdos desfragmentando o ensino e possibilitando a conexão entre os 
saberes. Nesse sentido, a aprendizagem deve ser vista pelo professor e sentida 
pelo aluno como algo que lhe seja útil. Isso torna prazerosas as estratégias de 
leitura, investigação, pesquisa, experimentos, entre outras (BRASIL, 1997; 
BRASIL, 2002; BRASIL, 2004).

No sentido da interdisciplinaridade, Gullan e Cranston (2012) 
chamam a atenção com relação à abordagem interdisciplinar sobre os insetos, 
enfatizando que esta é uma forma de compreender e contextualizar diversas 
áreas, como a evolução, ecologia, anatomia, genética, dentre outros. Ainda 
nesta perspectiva, Oliveira et al., (2018) ressaltam a relevância da construção o 
conhecimento dos alunos sobre o objeto de estudo ao invés de apenas receber 
informações teóricas e práticas sobre assunto abordado. Seguindo também 
as orientações dos PCNs quanto o ensino significativo, onde o discente deve 
aprender como e porque dos conteúdos estudados, bem como saber relacioná-
los com situações cotidianas (BRASIL, 1997).

Em outra questão aberta, interrogou-se quais doenças transmitidas por 
insetos os professores costumavam mencionar para os estudantes. A maioria 
lembrou-se de mencionar as doenças mais clássicas divulgadas pela mídia, 
como, por exemplo, dengue e febre amarela. Outras doenças negligenciadas 
e outras infecções transmitidas por insetos vetores mecânicos não foram 
mencionadas em suas respostas (Gráfico 2).

Neste sentido Araújo et al., (2017) trazem resultados que mostram 
também que muitas doenças transmitidas por insetos ainda são negligenciadas 
pela saúde publica, por isso a importância destes temas serem abordados nas 
aulas de Ciências e Biologia como visto nas respostas dos professores (Gráfico 
3) e assim se cumprir o papel social de não apenas informar, mas formar o 
pensamento crítico e reflexivo da sociedade perante seus direitos e deveres.
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Gráfico 2: Doenças que costumam ser mencionadas nas aulas de Ciências e Biologia

Fonte: Construção própria.

Para analisar a percepção dos professores quanto à contribuição do 
ensino de Ciências e Biologia na prevenção de doenças transmitidas pelos 
insetos vetores, pediu-se que eles relatassem sobre esse conteúdo. Após a 
tabulação das respostas, foi visto que todos os docentes ressaltaram que as 
disciplinas contribuem para prevenção de doenças transmitidas por insetos. 

Porém, ao analisar as respostas dadas, todos os docentes entrevistados 
restringiram que a prevenção das doenças transmitidas por insetos foi 
relacionada às medidas preventivas que envolvem higiene pessoal e domiciliar. 
Esse resultado mostra que ainda falta uma abordagem mais politizada, nas aulas 
de Ciências e Biologia. Nesse sentido, se faz importante frisar que os poderes 
públicos também têm uma parcela de responsabilidade e as disciplinas devem 
alertar também para tanto, bem como, outros fatores como a sazonalidade 
climática que influencia diretamente nos insetos em questão (BRASIL, 1997; 
BRASIL, 2010; SILVA; SANTOS, 2017).

Tabela 4: Contribuição do ensino das doenças transmitidas por inseto em Ciências e 
Biologia. Sendo P1, P2, P3 e P4 professores que lecionam no 7º ano e P5, P6 e P7 

professores que lecionam na 2ª série do Ensino Médio

O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA CONTRIBUEM PARA A 
PREVENÇÃO DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELOS INSETOS?

Identificação de 
cada questionário 

respondido

Resposta Justificativa

P.1 SIM “Cabe ao sujeito aprendiz pô-las em pratica o que 
aprendeu no cotidiano, além disso procurar mais 
informações.”

P.2 SIM “Pois a ciências e a Biologia contribui de forma 
norteadora para a vida dos seres humanos, ou seja 
contribui na prevenção das doenças identificando: 
mostrando seus sintomas, causas e cuidados para 
que assim façam seus diagnósticos e se previnam”
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P.3 SIM “Ajudam a proteger pessoas que vivem em áreas de 
risco.”

P.4 SIM “Pois é na sala de aula que os alunos têm 
o conhecimento sobre essas doenças e po-
dem assim levar o que aprenderam para 
casa e alertar os seus familiares e vizinhos”.

P.5 SIM “Pois o ensino de Biologia colabora para a 
compreensão da saúde dando um enfoque também 
voltado para a prevenção de doenças levando 
informações para o cotidiano do aluno, de modo 
que possa aplica-la em sua vida.”

P.6 SIM “Muitos alunos não sabem quais são os insetos 
perigosos e não perigosos, e com as aulas é possível 
sanar essas dúvidas.”

P.7 SIM “Mais no sentido de sensibilizar o aluno para outros 
meios de prevenção, tais como manter o cartão de 
vacinação em dias.”

Fonte: Construção própria.

Em uma questão aberta, os participantes deveriam citar os insetos 
que eles utilizam em sua abordagem como exemplos de vetores de agentes 
patógenos. Nesta questão também foi pedido que fossem citadas pelo menos 
cinco espécies. Durante a análise das respostas notou-se que os nomes mais 
citados foram o Aedes aegypti, barbeiro e mosquitos (Gráfico 3).

Vale a ressalva que o Aedes aegypti, apesar de ser citado separadamente 
dos mosquitos, ele, devido sua morfologia, anatomia e ciclo biológico, é 
colocado no mesmo grupo animal (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). Este 
representante dos mosquitos torna-se um alvo em destaque por conta das 
propagandas de combate e programas de controle Aedes aegypti como o vetor 
da dengue. O fato dos professores terem citado os mosquitos como exemplo 
de insetos perigosos ao ser humano, provavelmente, deve estar relacionado 
com a sua adaptação aos ecossistemas urbanos. Os referidos mosquitos são 
comumente encontrados em ambientes humanizados, pois lhe traz condições 
favoráveis de reprodução e, por conseguinte para a transmissão de endemias 
que atingem a população, sobretudo aquelas em situação de vulnerabilidade 
social, além do simples incomodam das picadas dos hematófagos nos seres 
humanos (WALDEZ et al., 2014).

Outros insetos, que são vetores mecânicos, como formiga e moscas 
foram apenas mencionados por um (01) professor. Vale destacar que nesta 
questão houve um equívoco, quando o carrapato foi citado por dois (02) 
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professores como um inseto perigoso, pois este organismo não faz parte da 
Classe Insecta e sim do grupo dos aracnídeos.

Gráfico 3: Insetos considerados perigosos pelos professores.

Fonte: Construção própria.

Em outra pergunta foi solicitado que os professores citassem quais 
cuidados devem ser tomados quanto aos insetos vetores de doenças. Todos 
ressaltaram a importância de cuidados básicos, como a limpeza dos utensílios 
domésticos, quintais e descarte do lixo, ou seja, com a higiene doméstica. 
(Tabela 5). Notou-se que outras situações clássicas quanto à prevenção de 
doenças como leishmaniose e doença de Chagas não são mencionadas 
nos questionários, e nestas circunstâncias vale ressaltar com cuidado com 
as habitações e potencias reservatórios dos agentes patológicos destas 
enfermidades, visto que os insetos causadores das mesmas são endêmicos em 
todo país, sendo assim basta apenas a presença do protozoário em questão 
para que haja a proliferação da doença (BRANDÃO et al., 2015).

Tabela 5: Cuidados que devem ser tomados quanto os insetos vetores de doenças. Sendo 
P1, P2, P3 e P4 professores que lecionam no 7º ano e P5, P6 e P7 professores que 

lecionam na 2ª série do Ensino Médio.

CUIDADOS QUE DEVEM SER TOMADOS QUANTO OS INSETOS 
VETORES DE DOENÇAS

Identificação de 
cada questionário 

respondido

Respostas

P.1 “Destruir focos de mosquitos acabando com locais onde há 
probabilidade de ficar agua parada, não deixar lixo acumulado 
para evitar a disseminação de moscas, baratas etc.”

P.2 “Limpar regularmente residências acondicionar o lixo em sacos 
plásticos, guardar os alimentos em locais limpos e fechados.”

P.3 “Devemos combater com medicamentos.”
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P.4 “A melhor forma de se prevenir contra estas doenças é 
evitando residir ou permanecer em áreas muito próxi-
mas à mata, evitar o acúmulo de água em recipientes, 
sempre utilizar repelentes, receber acompanhamento 
médico, pois, se não for adequadamente tratada, po-
dem levar a óbito.”

P.5 “Manter o lixo fechado, evitando jogar a céu aberto, guardar os 
alimentos, usar repelente, eliminar locais que acumulam agua, 
usar inseticidas, vacinas.”

P.6 “Evitar a proliferação dos mosquitos eliminando os locais de 
acúmulos de agua, em alguns casos evitar acumular lixo sujeira 
em locais escuros e úmidos, etc.”

P.7 “Para aquelas doenças que já possuem, tomar vacina. Para as 
demais, evitar oportunizar locais que levem ao aparecimento 
dos mesmos.”

Fonte: Construção própria.

Outra questão aberta questionou se os professores já haviam sido 
acometidos com algum tipo de doença transmitida por inseto. Dos sete 
(07) professores participantes, quatro (04) declararam já terem contraído 
alguma doença transmitida por inseto, dando ênfase as arboviroses: dengue e 
chikungunya. Enquanto três (03) professores declararam não terem contraídos 
nenhum tipo de doença transmitida por inseto.

Tendo em vista que há um parcial equilíbrio entre as respostas dos 
professores que já adquiriram e os que ainda não adquiriram a doença, cabe 
uma reflexão de que o vírus, assim como outros parasitas que são transmitidos 
por insetos, se comportam como agentes oportunistas e seus sinais e sintomas, 
em muitos casos, podem estar associados com uma indisposição, ou leve mal 
estar, isso de acordo com a resposta imunológica de cada pessoa, concluindo-
se que muitas vezes a pessoa pode já ter sido infectada por vários agentes 
patógenos e não tem conhecimento do fato (REY, 2008).

Tabela 6: Número de professores que foram acometidos com algum tipo de doença 
transmitidas por inseto

JÁ TEVE ALGUMA DOENÇA TRANSMITIDA POR INSETO

Respostas Quantidade de professores que responderam

SIM 04
NÃO 03

Fonte: Construção própria.
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Na última questão objetiva pediu-se que os professores marcassem 
se conheciam pessoas que já foram acometidas com doenças transmitidas 
por insetos vetores, com ênfase restrita para as arboviroses. Ao analisar as 
respostas, as pessoas afetadas são as mães, amigos e vizinhos. Entre as respostas 
houve também um professor que mencionou os alunos como conhecidos que 
foram acometidos por alguma doença transmitida por insetos (dengue, zika e 
Chikungunya), comprovando que, direta ou indiretamente todos são afetados 
por estes vetores (Gráfico 4).

A reflexão da resposta anterior serve para essa questão também, pois se 
os familiares, amigos e vizinhos entraram em contato com vetores e agentes 
patógenos, que nas descrições foram os mosquitos, estes animais coabitam 
mesmos ambientes, e a possibilidade da contaminação da casa, bairro e cidade 
é certa, não escolhendo nestes casos grupos específicos onde todos da mesma 
região correm o mesmo risco de ser contaminado (REY, 2008).

Gráfico 4: Conhecidos dos professores que já foram acometidos por doenças 
transmitidas por insetos.

Fonte: Construção própria.

Dessa forma, percebe-se que todos os professores destacaram aspectos 
semelhantes sobre os insetos vetores. No entanto, ficou claro que a abordagem 
docente possui limitações quando envolve a responsabilidade das esferas 
públicas quanto os insetos vetores. Além disso, percebeu-se também que a 
abordagem sobre as medidas profiláticas centrou-se apenas no controle de 
mosquito, sobretudo o Aedes. Conhecer a abordagem docente possibilita 
compreender melhor a percepção discente no que concerne a temática, pois, 
é possível que a percepção dos alunos seja influenciada pela forma como os 
professores ensinam o conteúdo. 

3 Algumas considerações

 A princípio percebe-se que uma situação rotineira nas escolas brasileiras 
se repete na área de pesquisa que é professores de outras áreas assumirem a 

https://www.sinonimos.com.br/no-que-concerne-a/
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disciplina de biologia, como também profissionais sem a formação completa 
estarem atuando. A partir das respostas dadas, evidenciou-se pelas respostas 
dos professores que o ensino sobre os insetos é programado de forma a ter 
tempo hábil para a sua execução. 

Em diversos momentos, observou-se que os professores mostraram 
que costumam indicar esses organismos quando estão tratando de assuntos 
relacionados às doenças que eles podem transmitir, reforçando a ideia da 
consciência que alguns insetos podem ser potencias vetores de agentes 
patológicos para os seres humanos.

No que concerne à reflexão sobre a prática docente, é de fundamental 
importância que nas aulas de Ciências e Biologia o professor seja capa de 
mencionar estes animais em atividades humanas que envolvam temas voltados 
para a agricultura, tecnologia e entre outros a saúde pública.

Percebeu-se ainda que todos os professores buscam contextualizar 
suas aulas com indagações relacionadas aos insetos durante outros conteúdos 
distintos, sendo que cada um traz suas metodologias específicas nas suas 
abordagens. Neste sentido, conclui-se que os professores que participaram 
costumam usar das abordagens interdisciplinares desfragmentando o ensino e 
possibilitando a conexão entre os saberes.

Ficou claro que a maioria dos docentes lembraram-se de mencionar as 
doenças mais clássicas divulgadas pela mídia, como, por exemplo, dengue e 
febre amarela. Outras doenças negligenciadas e outras infecções transmitidas 
por insetos vetores mecânicos não foram mencionadas em suas respostas. 
E dentre os nomes mais citados o Aedes aegypti, barbeiro e mosquitos se 
destacaram, fator relevante que contribui para uma consciência reflexiva no 
processo de construção da percepção entomológica.

Ao refletir sobre os resultados compreendeu-se também que nas 
respostas existem algumas falhas técnicas por parte de alguns professores, fator 
que justifica-se, quando dizem não se identificar com a área da zoologia. Ainda 
notou-se que outras situações clássicas quanto à prevenção de doenças como 
leishmaniose e doença de Chagas não são mencionadas pelos professores, e 
nestas circunstâncias vale ressaltar com cuidado com as habitações e potencias 
reservatórios dos agentes patológicos destas enfermidades, visto que os insetos 
causadores das mesmas são endêmicos em todo país, sendo assim basta apenas 
a presença do protozoário em questão para que haja a proliferação da doença.

Dessa forma, elucidou-se que todos os professores destacaram aspectos 
semelhantes sobre os insetos vetores. No entanto, ficou claro que a abordagem 
docente possui limitações quando envolve a responsabilidade das esferas 
públicas quanto esses organismos. Além disso, percebeu-se também que a 
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abordagem sobre as medidas profiláticas centrou-se apenas no controle de 
mosquito, sobretudo o Aedes. Conhecer a abordagem docente possibilita 
compreender melhor a percepção discente no que concerne a temática, pois, 
é possível que a percepção dos alunos seja influenciada pela forma como os 
professores ensinam o conteúdo. 

Todavia, enfatiza-se a necessidade de mais estudos relacionados à 
entomologia didática aplicada nas aulas de Ciências e Biologia com ênfase 
nos insetos vetores, enfatizando os possíveis impactos sociais que esta temática 
pode trazer, ao trabalhar as doenças negligenciadas pelos poderes públicos.
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Capítulo 20

COMO ENSINAR CIÊNCIAS DA NATUREZA EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

Dircelei Arenhardt 1

1 Introdução

O presente capítulo traz questões e desafios de ser professor em 
tempos de aulas remotas. Ser professor já exigia muito antes da 

pandemia, agora então as exigências se multiplicaram. Foram necessários 
cursos de formação, inúmeros preenchimentos de planilhas, planos de aula, 
alimentar o sistema em vários ícones. E ainda foi necessário se reinventar para 
instigar a curiosidade nos alunos durante o período da pandemia Covid-19.

Estamos vivendo um momento atípico, tanto na vida, na sociedade e 
no cenário da educação. A Educação por si só já é um desafio. Ainda mais ser 
educar nesse contexto atual da pandemia. Se em tempos de aula presencial 
havia grandes desafios, estes só aumentaram, com as aulas remotas. 

Em março fomos surpreendidos com Pandemia do Covid-19. De 
repente a minha casa, o meu quarto e o meu jardim se tornaram sala de aula. 
Já era um desafio, porém, o mesmo só cresceu na atualidade, pois competimos 
com inúmeras atrações: jogos, filmes, séries e até mesmo o WhatsApp. Foi 
necessário se reinventar e descobrir como transformar o conteúdo em algo 
atraente para o aluno, despertar a curiosidade já que o mesmo está rodeado de 
atrações as quais não exigem muito esforço.

Apesar de muitos pensaram que nessa época da pandemia o professor 
está de férias e que é muito fácil ser professor, imagina tem o privilegiado de 

1 Mestra em Educação pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - 
URI, Frederico Westphalen (2019), Pós Graduação Curso de Especialização Educação na 
Cultura Digital pela Universidade Federal de Santa Catarina UFSC (2016), Pós Graduação 
em Educação, Especialização em Ciências Naturais do Ensino Fundamental e Médio: Biologia 
e Química pela FAI Faculdades (2010), Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Centro 
Universitário Leonardo da Vinci UNIASSELVI (2010), Graduação em Ciências Biológicas pela 
Universidade do Oeste de Santa Catarina UNOESC (2007) Graduação em Ensino Superior 
Sequencial de Complementação de Estudos de Agente o Desenvolvimento pela Universidade do 
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trabalhar em casa. Afirmo com certeza é muito mais difícil, pois o desafio 
só aumentou. Antes os alunos estavam ali, embaixo dos meus olhos, muitos 
deles, hoje apenas vejo em uma foto, em alguns momentos aparecem na 
live para apresentar trabalhos, com outros tento contato através das mídias 
para pedir se está tudo bem? Porque não está com os trabalhos em dia, se 
está com dificuldades etc. Alguns respondam e se justificam, outros apenas 
visualizam e não respondem nada. Eis que surge o desespero e questões como: 
que professora sou? Chegou o momento a me desafiar e procurar algo que 
desperte sua curiosidade e atenção.

Eis a questão achar algo mais atraente do que aquela série na Netflix, 
um jogo, um filme. Sem contar que o aluno ainda tem o conteúdo apenas 
uns toques no celular ou umas teclas no computador e ali está em forma de 
textos, vídeos, questões ou até mesmo resumo. Então porque se preocupar em 
ser professor? Qual é mesmo a função do professor? A educação é opção para 
alguns? Como fazer isso em tempos de pandemia? 

Conforme a Constituição Federal de 1988, a educação é um direito 
do cidadão:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.  

Ainda conforme a CF 88, é possível observar em seu artigo 205 o qual 
estabelece que a educação:

 Art. 205º A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho.

Portanto a ação de educar é dever da família e do Estado e deve ser 
fomentada pela sociedade. Se a Educação é um direito, o ato de educar é mais 
amplo, implica em aprender, ensinar, transmitir o saber. Um saber que cada 
dia se transforma ou se torna uma inverdade, o que exige cada dia mais do 
educador e também do educando. 

Se analisarmos o sentido original da palavra educar observamos que a 
mesma é muito ampla, o que só aumenta a responsabilidade de ser professor. 
Conforme o autor Romão, 2008b, “Educare”, significa criar, nutrir, orientar, 
ensinar, treinar, conduzir o indivíduo de um ponto onde ele se encontra para 
outro que se deseja alcançar. Cabe ao professor encontrar uma forma para 
tornar o conteúdo significativo, que possa desenvolver o cognitivo e formar 
assim um cidadão do bem e que venha contribuir para a sociedade mais 
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igualitária. 
O autor Freire corrobora ainda com essa perspectiva ao afirmar: 

É bem verdade que a educação não é a alavanca da transformação social, mas 
sem ela essa transformação não se dá. Nenhuma nação se afirma fora dessa 
louca paixão pelo conhecimento, sem que se aventure, plena de emoção, 
na reinvenção constante de si mesma, sem que se arrisque criadoramente 
(FREIRE, 1997, p. 36).

A educação pode ser a ponta do iceberg, ou seja, envolvem muito mais 
questões como família, ambiente, sociedade. Mas é durante a fase escolar que 
ajudamos a formação de cidadãos do bem. O aluno desenvolve inúmeras 
questões como aprender a conviver com os outros, respeitar. Nesse contexto 
que entra o papel do professor e todo o trabalho desenvolvido pela escola para 
formar cidadãos.

Segundo a Lei nº 9.394/96 estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, todos têm direito a educação. Esta lei disciplina que a educação 
escolar se desenvolva por meio do ensino em instituições próprias, mas 
devendo vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais. Dessa forma, 
no artigo 13 da LDB citado nos PCNs (Ensino Médio, p. 42), que tem como 
título “Da Organização da Educação Nacional”, trata-se sobre as funções do 
professor: 

I. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 

II. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 

III. zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV. estabelecer estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento; 

V. ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 

VI. colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 

Percebe-se que o papel do professor, segundo a LDB, vai além de 
transmitir informações. Paulo Freire em seus escritos já afirmava que “a 
educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o 
debate. A análise da realidade. Não pode fugir a discussão criadora, sob pena 
de ser uma farsa” (FREIRE, 1974, p. 96). 

Ser professor não é só transmitir informação, vai muito além de uma 
sala de aula, é preciso ter amor, ética e muito planejamento, conforme nos 
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coloca o autor França (2011, p. 14) “as exigências da sociedade atual indicam a 
necessidade de um novo modelo de professor, muito embora, historicamente, 
bastasse possuir certo conhecimento formal para se assumir a função de 
ensinar’’. 

Esse foi o fantasma que ressurgiu, e me assombrou por alguns dias no 
início da pandemia “ser um novo modelo de professora”, pois as transformações 
estão ocorrendo de forma célere. Na licenciatura, no mestrado, bem como as 
leituras realizadas nesses períodos e as aulas com os professores já orientavam 
para ser esse novo professor, porém era uma situação totalmente diferente, 
pois o aluno estava na minha frente, ainda conseguia chamar sua atenção, 
avisar que o conteúdo caia na prova, para atrair de volta sua atenção quando o 
assunto do colega era sobre o final de semana, mas agora o cenário é totalmente 
diferente. O que fazer? Como se reinventar? O que é se reinventar? Fazer 
com que o aluno me devolve as atividades no sistema? Esteja presente na aula 
virtual? Ou despertar o interesse no aluno para se envolver nas aulas?

Eis os questionamentos. Como despertar a curiosidade, criatividade, 
criticidade nos alunos para que busquem e encontram respostas, sem a sala de 
aula, o colega e o professor dando e repedindo instruções a cada momento. 
Talvez a educação, a forma de ensinar, não seria sujeita a tantas transformações 
se não fosse pelo efeito da pandemia do Covid-19, que me tirou um pouco a 
paz, a comodidade e me fez reinventar como professora, conforme já escrevia 
Paulo Freire em 2007: 

Quando entro em sala de aula devo estar ser um ser aberto a indagações, 
à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico 
e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho - a de ensinar e não de 
transferir conhecimento. (FREIRE, 2007, p. 47).

Freire foi muito sábio em suas colocações sobre o ser professor, não 
são apenas alunos e minha função como professora é transmitir informação. 
O autor Gayato, 1989, corrobora quando busca em Paulo Freire as respostas 
sobre educação, como ser professor? Ser um detentor do conhecimento? 

Em Paulo Freire, a abordagem da educação não é unilateral. Não há uma 
relação linear de poder, mas um processo dialético em que educador e 
educando estão imersos numa aventura de descoberta compartilhada. Por isso 
é [a educação] uma concepção revolucionária, comprometida com a libertação 
humana (GAYATO, 1989, p. 12).

Eis que surge a pandemia a qual causou uma revolução em alguns dias 
transformando o modo de ensinar, modo esse defendido já a muitos anos por 
vários autores entre eles Freire. Cabe aqui me questionar como educadora. 
O que estou fazendo para atrair a atenção dos alunos? Estou despertando a 
curiosidade deles? Eles estão sendo autores ou meros expectadores? Como vou 
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conseguir atrair e conquistar sua atenção? Mesmo que existem inúmeras formas 
de apreender, o professor tem seu papel fundamental, quem corrobora e reforça 
é o autor Cury (2003, p.65) “os educadores, apesar das suas dificuldades, são 
insubstituíveis, porque a gentileza, a solidariedade, a tolerância, a inclusão, os 
sentimentos altruístas, enfim todas as áreas da sensibilidade não podem ser 
ensinadas por máquinas, e sim por seres humanos.” 

Se procurarmos uma fórmula mágica com certeza não vamos encontrar, 
porém podemos olhar a educação através dos olhos curiosos de uma criança, 
a qual não cansa de explorar os porquês, com certeza teremos uma educação 
que prende a atenção dentro da sala de aula e um desejo de querer conhecer 
cada vez mais. 

Eis que surge a luz no fim do túnel: curiosidade. A curiosidade é o 
desejo que traz a dinâmica de aprender com significado, em que o educador 
saiba o que vai ensinar, mas para isso é preciso planejar para achar uma forma 
de estimular o aluno a perguntar, a conhecer e, por conseguinte, manter nossas 
crianças, jovens e adultos na escola, conforme Paulo Freire:

Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de materiais, de métodos 
para uma aula dinâmica assim, é preciso, indispensável mesmo, que o professor 
se ache “repousado” no saber de que a pedra fundamental é a curiosidade do 
ser humano. É ela que me faz perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, 
reconhecer. (2007, p. 86).

Analisando as respostas, cabe lembrar o grande mestre em educação 
que expressa: “Ninguém educa ninguém, como tão pouco ninguém se educa 
a si mesmo: os homens se educam em comunhão, midiatizados pelo mundo” 
(FREIRE, 1983, p. 79).

Segundo Freire, “não há razão para se envergonhar por desconhecer 
algo, testemunhar a abertura dos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a 
seus desafios, são saberes necessários à prática educativa” (FREIRE, 1999, p. 
153). Nesse sentido, vou me desafiar me reinventar e criar uma nova prática. 

a educação para Paulo Freire, é ainda práxis, isto é, uma profunda interação 
necessária entre prática e teoria, nesta ordem. E em decorrência da relação 
entre a dimensão política e a dimensão gnosiológica da relação pedagógica, a 
prática precede e se constitui como princípio fundante da teoria. Esta, por sua 
vez, dialeticamente, dá novo sentido à prática [...] (ROMÃO, 2008, p. 152).

Reafirma-se a defesa e a vivência no ato educativo, mas como fazer isso 
em tempos de aula remota? Como valorizar ou aproximar professor do aluno? 
Quem afirma é Paulo Freire, educar sempre será uma relação de gente com 
gente, de adultos com crianças. 

[...] Para Paulo Freire, o caráter renovador da educação está no caráter 
intrinsicamente renovado de toda a relação humana, entre humanos. Formamo-
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nos no diálogo, na interação com outros humanos, não nos formamos na 
relação com o conhecimento. Este pode ser mediador dessa relação como pode 
também suplantar essa relação (ARROYO, 2001, p. 47).

Chegou o momento de me desafiar, mas principalmente não perder 
o vínculo com o aluno. Após várias aulas e ideias diferentes de passar o 
conteúdo. Encaminhar atividade que o aluno procurava associar, descrever 
a biologia com situações do cotidiano, observei que o aluno estava ficando 
mais acomodado, afastado. Mais uma vez busco inspiração em Freire vamos 
interagir. Surge a ideia de fazer aula diferente, interagir com outras escolas via 
aula remota no Meet. Fiz uma experiência posso dizer dos extremos: 6° ano do 
Ensino Fundamental e 3° ano do Ensino Médio.

Desafiei os alunos a realizar uma pesquisa com temas pertinentes e 
atuais. No Ensino Médio algumas das palavras foram: Alimentação do 
futuro, Carne produzida em laboratório, Ecologia, autoecologia, sinecologia, 
Ecodesenvolvimento, Biotecnologia, BiosegurançaTransgênicos, 
Bioengenharia, Biopirataria, Inseminação artificial, Fertilização in vitro, RNA 
Recombinante, Genes letais, Albinismo, Fibrose cística, Anemia falciforme, 
Síndrome Down. 

Já no Ensino Fundamental com os sextos anos o tema foi alimentação, 
carboidratos, lipídios, frutas, verduras, legumes, sais minerais, água. 
Importância da alimentação variada e consequências da falta dos nutrientes 
em nossa vida. Depois da busca de informações e organização dos mesmos a 
mesma seria apresentada em forma de seminário interescolar. 

O trabalho foi desenvolvido com alunos do ensino fundamental com 
as turmas do sexto ano da Escola Educação Básica Padre Vendelino Seidel que 
interagiram com Escola Educação Básica Padre Balduíno Rambo e no Médio 
com a turma do terceiro ano da Escola Educação Básica Cristo Rei interagiu 
com a Escola Educação Básica Padre Balduíno Rambo. 

Posso afirmar que foram duas experiências maravilhosas, porém bem 
distintas. Com os alunos do fundamental realmente consegui despertar a 
curiosidade e o desejo de buscar informação, enquanto isso nos bastidores do 
médio não surgiu nenhum questionamento. Fica difícil dizer qual dos dois 
cenários me deixou mais apreensiva. Se foi o silêncio dos alunos do Ensino 
Médio ou agitação e formação de grupos por temas do Ensino Fundamental.

  Primeiramente ocorreu a divisão dos alunos em grupos, seguida 
da escolha dos temas entre eles: proteínas, lipídios, carboidratos, frutas, 
legumes, verduras, sais minerais e água. Após essa etapa os alunos realizaram 
o levantamento dos dados, pesquisaram a função, importância e necessidade 
de cada componente para obtenção da qualidade de vida. Durante essa fase 
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percebi que havia conseguido despertar a curiosidade nos alunos. Após ter 
lançado o desafio surgiram vários comentários: “Professora que legal”, “ Vai 
ser amanhã já”, “Quem são os alunos da outra escola”, “Eu tenho medo”, “como 
vamos fazer isso”, “Todos precisam participar”, “Professora isso vai dar certo?”, 
“Professora o colega não está ajudando”, “ Professora eu tenho muita vergonha”, “ 
Professora eu só vou assistir”.

Durante o período de pesquisa que se estendeu no período 
aproximadamente do início de julho até início de agosto foram momentos 
bem preocupantes. Em momentos eu me questionava se havia escolhido a 
maneira certa, nunca haviam apresentado trabalho. Será que vão apresentar 
no dia? Pois no Ensino Médio continuava o silêncio e no Fundamental as 
discussões nos grupos, intrigas situações como saída e alguns componentes 
tirados dos grupos pois não ajudam, consequentemente um novo grupo se 
formava e precisava de mais temas. Mas também foi um período que despertou 
a pesquisa, curiosidade, autonomia, formação de líderes. 

Cada dia que passava o ensino fundamental conseguiu se organizar e 
preparar para o desafio que era apresentação em forma de seminário para a outra 
escola. Enquanto isso nos bastidores do Ensino Médio permanecia o silêncio. 
O Ensino Fundamental continuava com sua curiosidade e empolgação para 
o grande dia, o qual finalmente chegou com grande expectativa por ambas as 
partes: alunos e professores. No Ensino Médio o silêncio permanecia, o que 
me assustava.

Enfim chega o grande dia. No Ensino Médio percebi uma alegria no 
semblante dos alunos o que me deixou tranquila. Durante as apresentações 
deve os grupos que me surpreenderam com sua pesquisa e inovação e aqueles 
que fizeram o básico. O silêncio continuava, alguns discretamente relataram 
que haviam gostado da ideia. Para alguns foi apenas um momento pouco 
diferente. Após as apresentações alguns alunos individualmente me escreveram 
várias situações como: “achei muito boa a ideia”, “Achei que não seria possível”, 
“ Nós alunos já gostamos de fazer intercâmbio, mesmo na pandemia isso foi 
possível”, “foi bom observar o que os outros estão aprendendo”, “observar a forma 
como os outros alunos pesquisaram e apresentaram”, “atividade foi válida, pois 
trouxe temas relevantes”, “Gostei foi uma forma diferente de aprender”, “adquiri 
conhecimento sobre diversos assuntos”, “foi dito de tudo um pouco e valeu a pena”, 
“a forma do trabalho é uma elaboração nova e criativa”. Com essas respostas 
percebi que é preciso inovar sempre e que todo o silêncio e preocupação 
trouxeram muitos frutos.

Já no cenário do mundo encantado do Ensino Fundamental, o tempo 
não passava rápido o suficiente para socializar. No grande dia pude observar 
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que havia uma mistura de alegria e preocupação no rosto dos alunos, alguns 
comentários ecoavam na live: “ai professora começa logo”, “ estou com frio na 
barriga”, “não dormi essa noite pensando”, “como vai ser a ordem das apresentações”. 
O que não foi minha surpresa, todo o agito, preocupação, intrigas, formação 
de novos grupos, tudo isso trouxe amadurecimento e um lindo trabalho de 
socialização. Os alunos conseguiram apresentar com propriedade, segurança e 
tranquilidade, componente esse muito distante no cenário durante a pesquisa 
e preparação das apresentações. 

Durante o período foram vários momentos com uma mistura de 
emoções, porém o que mais marcou foram as apresentações do Ensino 
Fundamental. Observar e perceber no rosto dos alunos a alegria estampada 
e a sensação de alívio pelo dever cumprido, completando com os relatos que 
gostaram da experiência, não tem preço. “Foi muito maravilhoso”, “Não foi tão 
difícil”, “Eu gostei muito”, “professora vamos fazer de novo”, “Foi legal eu gostei”, 
“Professora foi maravilhoso, vamos fazer de novo”, “Eu tinha muito medo, mas 
deu certo”.

Percebi que mesmo em tempo de aula remota, é possível e necessário 
se reinventar como professora, mesmo sem sala de aula ou laboratório foi 
possível despertar a curiosidade e o desejo de aprender, ou seja não são só os 
materiais, vidrarias, microscópio, que despertam a curiosidade, claro que eles 
são fundamentais, sou apaixonada pelas aulas práticas, porém não estava ao 
meu alcance nesse momento, foi necessário pensar em uma atividade simples 
a qual transformou-se numa experiência maravilhosa. Quem afirma isso 
também é o autor Bizzo: 

As aulas de ciências podem ser desenvolvidas com atividades experimentais, 
mas sem a sofisticação de laboratórios equipados, que poucas escolas de fato 
possuem, e mesmo as que possuem, é raro que estejam em condições de uso 
ou que os professores tenham treinamento suficiente para utilizá-los. (BIZZO, 
2008, p. 75).

Uma pequena mudança, ou forma pode ser o suficiente para transformar 
uma aula. Porém o desafio continua de buscar novas experiências para manter 
a curiosidade e o desejo de aprender dos alunos. 

Concluí com essas experiências que poderia ter continuado na minha 
comodidade, teria sido muito mais tranquilo e cômodo se tivesse explicado 
o conteúdo em aula ou pedir para os alunos lerem o conteúdo no livro, 
mas com certeza não teria despertado a curiosidade, o amadurecimento no 
aluno. Assim percebi que é possível e necessário se reinventar, a cada aula. O 
que também não foi nenhum fantasma, apenas exigiu um pouco mais, mas 
consegui desafiar o aluno a se tornar autor e não apenas um expectador. 
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Sou grata aos gestores, aos professores e principalmente aos alunos que 
aceitaram o desafio. 
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Capítulo 21

BILHETE ORIENTADOR COMO PRÁTICA DE 
ENSINO ONLINE DE PRODUÇÃO TEXTUAL: DA 

CANETA VERMELHA AO TECLADO
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Thaís Teixeira de Oliveira3

1 Introdução

A produção textual – no Ensino Fundamental e no Ensino Médio 
– cada vez mais ganha destaque devido à notoriedade que a 

disciplina de Redação tem em processos de ingresso ao Ensino Superior. 
O Exame Nacional do Ensino Médio (doravante ENEM), por exemplo, 
maior instrumento nacional de avaliação e seleção de estudantes para acesso 
a Instituições de Ensino Superior (IES), públicas ou privadas, atribui 20% 
da nota final do candidato à prova de redação (produção textual); por 
conseguinte, escolas, principalmente no que concerne ao currículo do ensino 
médio, valorizam muito essa disciplina – destinando uma carga horária maior 
a ela – com a finalidade de que o estudante tenha possibilidade de praticar a 
produção textual. 

A tarefa de produção textual, devido ao fato de demandar a mobilização 
de várias práticas, habilidades e letramentos (leitura, interpretação, 
planejamento, entre tantas outras possíveis), tona-se um desafio tanto para o 
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professor, que conduz uma atividade dessa natureza, quanto para o estudante, 
que precisa executar a atividade planejada. Para tal execução, Fuzer (2012), 
pautada nos estudos de Soares (2009), elenca três estágios referentes ao 
processo de produção textual: pré-escrita, escrita e pós-escrita, este último 
entendido também como o estágio de “revisão”. O momento da pós-escrita 
será, pois, aquele que “envolve atividades que incluem um período de leitura 
e avaliação do que foi escrito e o recebimento de feedback do professor ou dos 
outros leitores sobre o conteúdo do texto para que o autor possa melhorá-lo” 
(FUZER, 2012, p. 216). 

Dentre as ferramentas utilizadas para que seja feita a avaliação por parte 
do professor-leitor, um deles é o bilhete orientador, que também pode ser 
entendido como um sistema de feedback. Por feedback estamos concebendo, 
neste trabalho, qualquer resposta ou retorno à ação de um aluno fornecido 
com objetivos motivacionais, informativos ou avaliativos (CARDOSO, 2011; 
COSTA et al., 2019). Visto isso e considerando o atual cenário de ensino 
remoto emergencial implementado de forma urgente em função da pandemia 
causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), cumpre avaliar os bilhetes 
orientadores no ensino de Redação em contexto de educação digital.

A considerar todo o exposto, o presente trabalho, de caráter empírico 
e bibliográfico, desenvolvido em um viés qualitativo, tem como objetivo geral 
discutir o papel e as potencialidades do bilhete orientador como prática de 
ensino de produção textual no atual contexto de ensino remoto. Nesse lócus de 
reflexão teórico-argumentativa, o objetivo específico do trabalho é discorrer 
sobre o tema a partir da experiência de ensino de redação para fins específicos 
(vestibular e ENEM) com base em três questões norteadoras, quais sejam: 
(1) como é produzido o bilhete orientador em tempos de ensino remoto em 
função da pandemia? (2) este ensino remoto emergencial, em alguma medida, 
facilita a produção de bilhetes orientadores? (3) qual o potencial de orientação 
à escrita do estudante do bilhete orientador digital no ensino remoto de 
redação? O presente capítulo encontra-se estruturado e organizado a partir 
dessas questões propostas.

2 Como é produzido o bilhete orientador no ensino remoto online?

De que forma orientar um estudante a melhorar o processo de escrita? 
Como responder às demandas de ordem estrutural e argumentativa de um 
texto? Qual a melhor forma de construção colaborativa de saber (na relação 
professor-aluno) para que haja um maior aproveitamento desse diálogo no 
que concerne à construção de saberes? Tais questionamentos são frequentes a 
um professor de língua portuguesa – independente do nível de ensino em que 
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este desenvolva suas atividades pedagógicas. Com base em Fuzer (2012), para 
docentes, é importante não só o acesso a metodologias, princípios teóricos 
sobre linguagem e instrumentos úteis no processo de produção textual. É 
importante também para os educadores experienciar esse processo na condição 
de interlocutores e orientadores do texto do aprendiz/aluno (FUZER, 2012).

A partir dessa reflexão, compreende-se que mais do que correções de 
ordem gramaticais e estruturais, cabe ao professor a orientação dos estudantes 
sobre quais rumos tomar em relação à produção textual. Afinal, “mais do que 
apontar inadequações no uso do sistema linguístico em forma de textos, nosso 
compromisso como educadores da linguagem é encontrar maneiras eficientes 
de dialogar com os alunos via textos.” (FUZER, 2012, p. 215).

Se os supracitados desafios parecem ser hercúleos no ensino presencial 
– que permite uma interação e, logo, uma interlocução maior – no ensino 
remoto emergencial tais desafios parecem se amplificar. No tocante ao 
trabalho com produção textual, o bilhete orientador assume, assim, um papel 
fundamental como ferramenta de orientação, mas demanda, além do domínio 
de pressupostos teórico-metodológicos para sua elaboração e uso, letramentos 
digitais implicados em sua realização de forma não presencial.

No ensino presencial, a dinâmica de produção de texto se faz semelhante 
em vários níveis de ensino, seja nas séries do Ensino Fundamental, seja nas 
do Ensino Médio. A produção dos bilhetes, que irão orientar a reescrita do 
estudante, dar-se-á no processo de pós-escrita (revisão) e consiste resumidamente 
na leitura e na elaboração de comentários, por parte do professor, na própria 
folha em que foi escrito o texto-primário. Esses comentários costumam ser feitos 
à caneta de cor diferente à do texto do estudante para evidenciar as sugestões 
de melhorias em pontos específicos do texto (vale lembrar que ortodoxamente 
esse processo é feito de caneta vermelha). Percebe-se, assim, que esse trabalho 
é praticamente artesanal e exige do professor tempo e, inclusive, esforço físico, 
visto que o bilhete orientador demanda minimamente: (a) a elaboração de 
comentários que dialoguem especificamente com aquilo que foi escrito pelo 
estudante e (b) as respostas a uma quantidade de textos tão grande quanto o 
número de alunos que possivelmente um professor possa ter.

 Ainda sobre o ensino em modalidade presencial, devemos pontuar 
que a interação com o estudante sobre o texto escrito e o ritual de entrega e 
de recebimento desses textos funcionam como um auxílio na produção dos 
bilhetes que orientam a escrita do estudante. Essa interação presencial, no 
ensino online, reconfigura-se, e outros elementos passam a estar implicados 
no fornecimento de feedback, de modo geral, e no bilhete orientador, de modo 
específico, em meio digital. 
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Devido à pandemia provocada por Covid-19 (MARQUES, 2020; 
COSTA, no prelo), e a implementação forçosa do ensino remoto emergencial, 
a prática mais catedrática de escrita do bilhete orientador teve que ser 
repensada por grande parte dos docentes, assim como praticamente qualquer 
ação pedagógica. Segundo Arruda (2020), em março deste ano, quase 90% 
dos estudantes estavam afastados dos espaços físicos de educação. Com base 
em Costa (no prelo), o cenário é de incertezas, dúvidas e angustias para a 
classe docente de modo geral. Concomitante à emergência de um cenário 
inédito em nível de história da humanidade, temos uma crescente necessidade 
de transposição do ensino presencial para o ensino no ciberespaço.

“Transposição”, contudo, é uma palavra perigosa. Subjacente a ela, pode 
haver uma noção de repetição idêntica do que era feito em um “contexto A”, 
agora em um “contexto B”. Isso pode ser classificado como “impossível”, uma 
vez que, mudando o contexto, muda-se a prática, e/ou “antipedagógico”, por 
negligenciar as especificidades dos estudantes e do ambiente de aprendizagem. 
Daí a importância de considerar, por exemplo, que no ensino de produção 
textual online, a produção de bilhetes orientadores, pese a falta de contato 
presencial de outrora, deva ser concebida garantido meios de efetivar seu 
objetivo primário: o auxílio para (re)olhar as ideias produzidas e registradas 
na escrita. 

 No contexto de ensino online, um dos caminhos possíveis para pensar 
o bilhete orientador, por ser ele um gênero textual (FUZER, 2012; FUZER; 
GERHARDT; LIMA, 2015), é a partir da emergência dos gêneros digitais e 
virtuais, já bastante abarcada na literatura da área (e.g. MARCUSCHI, 2002; 
2008; MARCUSCHI; XAVIER, 2005; BARBOSA, 2012). Partindo da noção 
de “gênero textual como fenômeno social e histórico” (MARCUSCHI, 2002, 
p.2) “relativamente estável do ponto de vista estilístico e composicional” 
(MARCUSCHI, 2008, p. 198), é cabível pensar o bilhete orientador como 
um gênero4 que emerge no meio virtual como outros gêneros, sem que 
tal emergência se paute necessariamente por noções de “ineditismo” (ver 
MARCUSCHI; XAVIER, 2005). Neste texto, apegamo-nos mais à ideia 
de ineditismo referente ao cenário de pandemia e à velocidade imposta à 
atualização das práticas docentes e do uso de gêneros no ciberespaço, e não ao 
gênero per se.

Os gêneros digitais estão relacionados às inúmeras modificações nas 
formas e possibilidades de utilização da linguagem em geral e da língua, em 

4  Cumpre destacar que Fuzer (2012) analisa estruturas linguísticas representativas de “movimentos 
e passos do bilhete orientador como um gênero catalisador do trabalho do professor nos papéis 
de leitor e de assistente do texto do aluno” (FUZER; GERHARDT; LIMA, 2015, p.3).
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particular, e são reflexos incontestáveis das mudanças tecnológicas emergentes 
e aceleradas nas últimas décadas (MARCUSCHI; XAVIER, 2005), muito em 
função da cibercultura e do ciberespaço (LÉVY, 2010; COSTA et al., 2020). 
Marcuschi (2008), sobre o assunto, lembra que um novo meio tecnológico, 
por interferir nas condições de composição e circulação do gênero, interfere 
também em sua natureza.

A opinião de Barbosa (2012) sobre o assunto é a seguinte:
No contexto da tecnologia de informação, os gêneros textuais emergentes 
se configuram em face de novas práticas sociais e apresentam características 
muito semelhantes às dos gêneros textuais tradicionais utilizados na escola 
(telefonema, bilhete, carta de pessoal, notícia etc.), em suas diversas formas 
de interação comunicativa e na prática da linguagem escrita da sociedade 
como, por exemplo, o e-mail que tem como antecessores as cartas pessoais 
e os bilhetes. Contudo, tanto o e-mail como as cartas pessoais possuem uma 
variedade de sequências tipológicas, em que predominam sobretudo descrições 
e exposições. No entanto, observe que os e-mails recebidos reclamam por uma 
resposta, levando o internauta a fazer uso de recursos da modalidade escrita 
da língua de modo semelhante às cartas pessoais (BARBOSA, 2012, p. 149).

Por muito tempo, desde a emergência dos gêneros digitais, nos 
anos 1970, estudiosos ocuparam-se de estudar o estabelecimento de 
correspondências. Conforme Vilaça e Ribeiro (2015), esse tipo de comparação 
entre gêneros não-digitais e digitais foi e continua sendo empregada por vários 
autores, contudo, 

é necessário reconhecer que – apesar de bastante interessante e pedagógica - 
essa visão não corresponde plenamente às demandas de gêneros digitais que 
surgem no contexto da cibercultura, principalmente com a grande proliferação 
de ambientes, plataformas, sistemas e “serviços” online (VILAÇA; RIBEIRO, 
2015, p. 339). 

Ou seja: conforme modificados ou ampliados os usos das 
tecnologias digitais para fins comunicativos, ampliamos as possibilidades 
de desenvolvimento ou as combinações de gêneros, implicando no processo 
hibridizações, intergenericidades e complexificações dos suportes de gêneros 
(MARCUSCHI, 2002; MARCUSCHI; XAVIER, 2005; VILAÇA; RIBEIRO, 
2015).

Com relação ao uso de bilhetes orientadores online em tempos de 
ensino remoto, avaliamos as práticas de uma equipe docente composta por 
dois professores de Redação (atuantes em Porto Alegre, Rio Grande do Sul) 
e oito corretores de produções textuais em modelos de ENEM e provas de 
vestibular. Tais corretores residem em outros municípios e atuam em outras 
instituições de ensino do RS, mas trabalham corrigindo redações produzidas 
pelos estudantes dos dois professores de redação da capital. Toda a equipe faz 
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uso de um mesmo sistema de e-mail (via Gmail) destinado especificamente 
ao envio e à correção de redações, e corrigem os textos em formato PDF, que 
são escritos manualmente pelos estudantes em uma folha padrão de ENEM 
ou Vestibular, e, então, digitalizada. A observação participante e a análise 
qualitativa das práticas da supracitada equipe permitem pensar a produção do 
bilhete orientador no ensino remoto online nos seguintes termos:

(1) O meio digital possibilita maior utilização de bilhetes orientadores 
pré-elaborados e padronizados, no sentido de permitir práticas de Ctrl C + Ctrl 
V e remixagem. Não se trata, evidentemente, de produzir feedbacks massivos 
e disparados a todos os estudantes sem personalização de cada contexto, 
mas sim de armazenar um mais amplo leque de alternativas de elementos 
orientadores a compor (ou não) o bilhete digital. O próprio acesso e a seleção 
às possíveis orientações acabam por tornar-se mais prática, contribuindo assim 
com o docente, que segue tendo um papel importante no que diz respeito à 
escolha das orientações e seu arranjo na tessitura de um feedback adequado às 
necessidades do aprendiz

(2) Por sua elaboração ser digital e armazenamento de informações em 
tal meio, há maior praticidade na análise da recorrência de problemas textuais 
por parte de estudantes. Desde março, quando a referida equipe passou a atuar 
no ensino remoto online, tornou-se mais perceptível (pelos registros digitais) 
a recorrência de erros de construção sintática, por exemplo, na forma de 
parágrafos construídos em uma única frase (o que, inclusive é critério de perda 
de ponto na grade de avaliação da redação do ENEM). Antes do contexto 
de ensino remoto emergencial, alguns corretores já notavam tal recorrência, 
mas não tinham acesso aos bilhetes orientadores dos demais membros 
da equipe, nem conseguiam revisitar bilhetes prévios, salvo em casos que 
armazenassem os feedbacks anteriores (por meio de fotografias, por exemplo). 
Nesse sentido, o bilhete orientador em formato digital, quando vinculado a 
um sistema organizado de armazenamento de informações online, pode servir 
de instrumento à inteligência coletiva (LÉVY, 2010), isto é, essa inteligência 
compartilhada, distribuída por toda parte, e que surge da colaboração de 
muitos indivíduos, configurando um enriquecimento cognitivo mútuo desses 
indivíduos.

(3) Também em função da fluidez do meio digital, e sua potência 
de hipertextualidade, a equipe de Redação, aos poucos, passou a notar as 
possibilidades de implicar no bilhete orientador outros formatos, outros 
recursos. Áudio, vídeo, imagens, hiperlinks para acesso a outros textos... tudo 
isso pode ser vinculado ao bilhete orientador e, nesse sentido, contribuir com 
a aprendizagem dos estudantes.
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3 O ensino remoto emergencial facilita a produção de bilhetes 
orientadores?

O contexto de rápida e radical mudança do ensino presencial para 
o ensino remoto online exigiu agilidade e redesenho da práxis de todos os 
profissionais da educação. Ainda que muito se fale sobre o uso das tecnologias 
para fins educativos, a inserção de tais instrumentos – assim como a de todas 
as novas tecnologias – costuma ser vagarosa, gradual, e exigente, pois demanda 
dos professores, por exemplo, tempo de adaptação, muitas vezes a partir de 
cursos de capacitação e instrumentalização. Dito isso, é valido ressaltar que a 
ascensão do bilhete orientador digital e online, em muitos casos, foi feita de 
maneira experimental e empírica, visto a falta de literatura disponível sobre o 
assunto e a rapidez com que professores tiveram de migrar para o âmbito do 
ensino remoto. Não há muitos dados específicos, mas, a considerar o ensino 
online até então (RIBEIRO, 2020; COSTA no prelo), é cabível presumir que 
os professores que já faziam uso de bilhetes orientadores de forma online eram 
uma minoria no Brasil.

O uso de tecnologias e de ferramentas digitais não nos é estranha no 
processo educacional, pois lançamos mão desses recursos para preparar aulas, 
pesquisar sobre assuntos das mais variadas áreas do conhecimento. Mas, na 
maioria dos casos, esses usos tecnológicos complementavam e aprimoravam 
um ensino presencial, aproximando-se assim de algo como o blended learning, 
ou ensino híbrido (COSTA et al., 2020).

Para Paiva (2015, p. 1), o ser humano “está irremediavelmente preso 
às ferramentas tecnológicas em uma relação dialética entre a adesão e a crítica 
ao novo”. A história do uso de tecnologias para mediar processos de ensino 
e de aprendizagem pode ser pensada nessas duas grandes visões antagônicas: 
a adesão e a crítica. A primeira visão, a de adesão, assemelha-se à noção de 
“divinização da tecnologia”, isto é, a perspectiva positiva herdada talvez dos 
ideais iluministas sobre a descoberta e o uso positivo de instrumentos que 
podem “nos salvar”. Em geral, essa visão positiva implica pensar que o recurso 
“novo” supera o “velho”, e facilita nossa vida e nosso trabalho (incluindo o 
trabalho docente) de muitas formas: economia de tempo, uso de recursos 
inovadores e criativos e alcance ampliado são alguns dos principais aspectos 
atribuídos aos recursos digitais em rede. A segunda visão, a da crítica ao novo, 
aproxima-se da ideia de “diabolização”, pela qual a tecnologia é um mal, e, 
como tal, deve ser combatido. Nostalgia e oposição a mudanças e a inovações 
nas práticas educacionais costumam estar implicadas na rejeição/negação da 
entrada do digital nas práticas escolares, pelos mais variados motivos, dentre 
os quais destacamos a falta de políticas públicas para capacitação docente e 
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distribuição de tecnologias de ponta em escolas. Afinal, é razoável não querer 
usar um recurso tecnológico “X” se ele não é disponibilizado na escola, nem 
os professores são capacitados para usá-lo em aulas.

Neste texto, concordamos com a ideia de Paiva (2010; 2015) de 
que as variadas tecnologias – do livro ao computador – são incorporadas à 
educação e ao ensino de línguas em movimentos recorrentes de três etapas, 
quais sejam: 1) desconfiança, rejeição e/ou censura na escola, 2) incorporação 
gradual por parte das instituições de ensino em decorrência de mudanças e 
transformações sociais, e 3) aceitação, normalização e incorporação às práticas 
pedagógicas. Assim, concebendo esse processo complexo, adotamos também 
uma postura freireana com relação às tecnologias. Paulo Freire, legítimo 
Patrono da Educação Brasileira, já sinalizava a importância de não divinizar 
nem diabolizar a tecnologia na educação, mas pensá-la de forma crítica, 
curiosa, vigilante (FREIRE, 1984; COSTA et al., 2020).

A questão “O ensino remoto emergencial facilita a produção de bilhetes 
orientadores?” poderia nos levar a respostas dualistas, mero “sim” ou “não”, o 
que significa recair, em grande medida, ao maniqueísmo sobre as tecnologias. 
Tanto para Paulo Freire quanto para Pierre Lévy (2010), a tecnologia em 
si nunca é boa ou má, tudo depende dos usos políticos, sociais, culturais e 
educacionais que fazemos dela (COSTA et al., 2020).

Numa perspectiva complexa, portanto, o bilhete orientador em meio 
digital pode ser facilitado, sim, em alguns aspectos, mas dificultado em outros. 
Os próprios letramentos digitais – não só dos docentes, mas dos discentes 
também – podem ser um fator nuclear nessa equação. Isso porque, se o 
bilhete orientador medeia em grande medida a aprendizagem da produção 
textual, não conseguir acessá-lo em seu formato digital pode inviabilizar toda 
a aprendizagem nos cenários em que o bilhete só está disponível de forma 
digital, como é o caso do ensino remoto na atual pandemia.

A tese que aqui defendemos, então, é a seguinte: o ensino remoto online 
não inviabiliza o uso de bilhetes orientadores, que seguem sendo importantes 
para o aprimoramento da prática de escrita, tanto quanto o eram na educação 
presencial. Para além disso, apenas uma análise apurada de cada situação de 
ensino pode definir em que medida o bilhete orientador em formato digital 
facilita o trabalho docente em comparação ao seu correspondente não-digital.



  281
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

4 Qual o potencial de orientação à escrita do estudante do bilhete 
orientador no ensino remoto? 

Neste subcapítulo, enfatizamos o olhar do estudante sobre o bilhete 
orientador no ensino remoto. Considerar a perspectiva discente significa, em 
grande medida, admitir que os aprendizes, à luz de um princípio de autonomia 
na construção do saber, são sujeitos de sua própria aprendizagem (COSTA et 
al., 2020).

Cerca de 1.000 estudantes são alunos regulares da instituição de ensino 
de Porto Alegre que serve de contexto da pesquisa. Tais estudantes recebem 
propostas semanais de redação, e uma média 60% deles semanalmente 
elaboram suas produções textuais e participam de plantões (com os professores 
de Redação) para tirar dúvidas mais conceituais sobre os modelos de redação, 
principalmente do Vestibular da UFRGS (Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul) e do ENEM. Todas as redações devolvidas aos estudantes 
contam com um bilhete orientador, e todos os corretores são orientados a 
(1) fazer ao menos dois comentários sobre a redação, e (2) assinalar desvios 
gramaticais localizados no texto manuscrito/digitalizado.

De modo geral, os alunos têm avaliado da seguinte forma a experiência 
de feedback digital, por meio de bilhetes orientadores:

(1) Em comparação ao bilhete manuscrito, o digital é muito mais 
completo, ou seja, há mais informações e o professor pode expressar mais 
opiniões sobre alguma parte do texto. Inclusive, nessa modalidade digital, 
o corretor pode auxiliar a reescrever alguma parte do texto que esteja com 
problema de pontuação, por exemplo. Isso, em contexto presencial, seria 
impossível visto à grade demanda de trabalho e ao tempo exigido para 
reescrever uma sentença de forma manuscrita. 

(2) O bilhete digital é mais inspirador do que o bilhete manuscrito. 
Com a possibilidade de inserir outros recursos nos bilhetes, como link de 
vídeos disponíveis no YouTube, essa ferramenta pode servir de instrumento 
de provocação, já que, segundo Fuzer (2012), não basta o professor fazer 
comentários como “Não está claro” ou “não entendi”; para além disso, não 
basta apenas o professor ser um árbitro da norma culta da língua portuguesa 
e sinalizar os erros gramaticais com a caneta-vermelha ou com setas digitais 
no arquivo PDF. É preciso, então, dialogar com o estudante e orientá-lo para 
uma escrita mais significativa e isso pode ser feito quando lançamos mão de 
outros recursos do universo digital, como indicação de sites que abordem o 
mesmo conteúdo, mas de forma mais profunda, que está sendo empregado 
pelo estudante em alguma parte do texto. 
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5 Considerações finais

O ensino remoto, por seu ineditismo, demanda registro das práticas 
docentes atuais, análise apurada das adaptações da práxis e avaliação crítica das 
ações de ensino online. Portanto, elaboramos o presente capítulo, enfatizando 
a produção textual, de modo geral, e a prática de bilhete orientador digital, 
mais pontualmente.

A partir de questões específicas sobre o tema, e considerando as 
ações de implementação de ensino online de uma equipe de professores de 
Redação e corretores de textos dissertativo-argumentativos produzidos para 
fins específicos (isto é, provas de vestibular e ENEM), discutimos os bilhetes 
orientadores que, desde março, são produzidos e compartilhados em rede, 
em formato digital. Por trás dessa mudança, há implicações de múltiplas 
ordens (pedagógicas, epistemológicas, metodológicas e de caráter linguístico), 
fenômeno que demanda não só reflexão, como documentação – pretensão 
secundária, mas não menos relevante, do presente trabalho. 

Os resultados dessa “transposição” dos bilhetes manuscritos para os 
digitais ainda devem ser acompanhados para que se verifique, no final do 
período letivo (variável de acordo com o calendário de cada instituição de 
ensino), os resultados obtidos a partir das notas dos estudantes nos já referidos 
sistemas de avaliação. Ainda que arbitrário o modo como os alunos são 
avaliados nesses sistemas, este é uma das poucas formas para percebermos, 
no nosso contexto de ensino, se a correção de redação, a partir de usos de 
mecanismos digitais, cumpriu sua função: aprimorar a escrita do aprendiz e o 
seu senso crítico sobre a abordagem de múltiplos temas que, por conseguinte, 
amplia a nota de avaliação nos concursos supracitados.

O assunto não se esgota, pelo contrário: soma-se a inúmeras outras 
questões didático-pedagógicas que precisam ser abordadas na agenda do dia da 
educação nacional. A conclusão maior sobre os bilhetes orientadores digitais, 
talvez de forma assemelhada às outras questões já mencionadas, diz respeito 
àquilo que é comum ao ensino presencial e ao ensino online: a necessidade 
de manter práticas docentes que contribuam com a construção de saberes por 
parte dos estudantes.
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Capítulo 22

O ENSINO DA ESCRITA E O TRATAMENTO DADO 
AOS TEXTOS: UMA PROPOSTA DE CORREÇÃO 

COLETIVA

Antonio Lailton Moraes Duarte1

Camila Aragão Mesquita de Souza2 
 Clair da Silva Teixeira3

1 Introdução 

Levando em conta a complexidade do processo de escrita e sua 
importância para o desenvolvimento da competência discursiva4 

de nossos estudantes, apresentamos uma proposta de correção entre pares, 
levando em consideração os problemas existentes em relação à produção 
textual em contexto escolar. Pensamos que parte dessa problemática encontra-
se, entre vários fatores, na forma como o trabalho com a produção textual vem 
sendo desenvolvido centrado no professor e não no educando. A nosso ver, 
isso se dá pela falta de conhecimento quanto à necessidade de uma diversidade 
de recursos técnico-metodológicos. 

Nota-se que, em relação ao trabalho com a produção textual em 
contexto escolar, muito pouco tem mudado em relação à metodologia de uns 
anos para cá. Cumpre-se a rotina de solicitar aos estudantes uma produção 
textual e compete ao professor fazer a correção e as marcações necessárias, 
muitas vezes ressaltando os aspectos do desvio gramatical em detrimento às 

1 Doutorando em Linguística - Universidade Federal do Ceará (UFC); Mestre em Linguística - 
Universidade Federal do Ceará (UFC) Professor da Universidade Estadual do Ceará (UECE); 
Bolsista do CNPq; E-mail: antonio.duarte@uece.br

2 Mestra em Letras (Profletras) - Universidade Federal do Ceará (UFC); Professora na Escola 
Municipal Professora Fernanda Maria de Alencar Colares. E-mail: professoracamilamesquita@
gmail.com

3 Mestra em Letras (Profletras) - Universidade Federal do Ceará (UFC); Professora na EEEP José 
Vidal Alves. E-mail: clairteixeira18@gmail.com

4 A concepção de competência discursiva, para os autores, inclui o conhecimento a respeito 
do sistema de um idioma, a capacidade de usá-lo e de desenvolver no aluno o conhecimento 
sobre a estrutura e o funcionamento da língua atrelado, de forma indissociável, a capacidade 
ler, ouvir, falar e escrever diferentes gêneros nos diversos campos de atuação da vida social 
argumentativamente, já que todo gênero tem uma dimensão argumentativa (AMOSSY, 2018). 
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ideias apresentadas. Lança-se a nota, a produção é devolvida ao estudante, 
na aula seguinte segue-se a mesma rotina com outra produção. Diante dessa 
realidade, fizemos a reflexão acerca de como o estudante poderia se tornar 
um sujeito mais ativo no processo de leitura/escrita das produções textuais, 
com vistas a melhorar as suas habilidades, tornando-o linguisticamente mais 
competente através da interação com os demais. 

Para que pudéssemos alcançar nossos objetivos, fizemos a imersão 
em leituras que pudessem contribuir para a compreensão do processo de 
correção entre pares, o que nos propomos a fazer. Desta forma, recorremos 
a Ruiz (2010, p. 18), pois reporta-se a uma situação bastante recorrente nas 
escolas ao apresentar que “ Por força da natureza do espaço escolar, há certas 
peculiaridades nesses textos que não se podem deixar de levar em conta: são 
redações e, como tal, escritas com um fim específico, qual seja, o de serem 
lidas, corrigidas e avaliadas nesse contexto”. Assim , cabe-nos refletir sobre a 
finalidade dada às redações: quem irá lê-las e avaliá-las e qual o propósito dessa 
ação. Nessa perspectiva, percebe-se o conceito de redação como textos escritos 
para a escola com a finalidade de uma avaliação em disciplina específica, 
geralmente a Língua Portuguesa, não levando em consideração às condições 
de produção de um gênero textual como a redação escolar (MARCUSCHI, 
2005). 

Para Marcuschi (2006), as construções de sentidos dentro do texto 
estão além das relações léxico-gramaticais ou lógicas estabelecidas entre suas 
partes, ocorrendo no âmbito do discurso, em sua concepção mais ampla 
imaginável. Sobre esse contexto, pode-se acrescentar ainda, as concepções 
apresentadas por Koch (2015), quando trata de um texto dotado de sentido, 
ao afirmar que:

O leitor/ouvite, por sua vez, espera sempre um texto dotado de sentido 
e procura, a partir da informação contextuamente dada, construir uma 
representação coerente, por meio da ativação do seu conhecimento de mundo 
e/ou de deduções que o levem a estabelecer relações. (KOCH, 2015, p. 36)

Cavalcante et al. (2019) amplia ainda mais esta noção de texto proposto 
por Koch (2015) ao conceituar texto como “[…] um enunciado completo, 
que se conclui como uma unidade de comunicação e que são reconhecíveis 
por sua unidade de sentido em contexto” (CAVALCANTE, 2019, p. 25), 
tendo em vista que todo texto, e com o texto escolar não é diferente, acontece 
concretamente como evento enunciativo dotado de unidade coerência e é 
construído numa situação comunicativa enunciativa imediata simulada, 
porque se trata de uma encenação criada pelo universo textual a cada vez, e 
não de sujeitos empíricos, num tempo e espaço físico real. 
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Assim, as relações de sentido de um texto são instauradas,
em incessante negociação, pela atividade interativa dos interlocutores na 
situação enunciativa particular, pelos indícios cotextuais integrados ao 
contexto sociocultural, pelas determinações do gênero discursivo, pelas ligações 
intertextuais e pela contenda argumentativa que orienta essa negociação. 
(CAVALCANTE et al., 2019, p. 27).

Dessa maneira, o professor deve orientar o aluno que no processo 
de escrita de um texto se tem uma incessante negociação para se estabelecer 
as relações de sentido de um texto que se instaura pela atividade interativa 
entre aluno-professor-texto, pelos indícios cotextuais integrados ao contexto 
sociocultural vivenciado pelo aluno e pelo professor, pelas determinações do 
gênero discursivo redação escolar, pelas ligações intertextuais inerente a todo 
texto e pela dimensão argumentativa (AMOSSY, 2018) presente em todo 
texto.

Segundo a BNCC (2018), ao professor compete possibilitar aos 
estudantes que vivenciem processos colaborativos utilizando, entre várias 
possibilidades, as ferramentas de escrita colaborativa, como o wiki5, googledocs, 
dentre outras, e de curadoria e agregadores de conteúdos. O referido documento 
faz menção à importância que devemos dar ao pensamento de uma educação 
integral. Esta diretriz retifica nossas hipóteses de que as produções textuais 
devem ter uma função social e trazer à tona discussões que contribuam para 
os processos argumentativos. 

Nesse sentido, acreditamos que o uso de processos colaborativos como 
a correção entre pares é adequada, somada ao uso das ferramentas digitais de 
aprendizagem, pois “A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e 
inclusivo a questões centrais do processo educativo: o que aprender, para que 
aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa 
e como avaliar o aprendizado.” (BNCC, 2018, p.16)

Outro aspecto significativo, a nosso ver, e endossado pelo referido 
documento diz respeito ao protagonismo estudantil quanto ao processo 
de construção da escrita. A autonomia a que nos referimos envolve desde 
participação da temática a ser discutida quanto à correção da produção de um 
de seus colegas, a devolutiva e a reescrita, o que favorece para a compreensão 
de que a escrita pode ter uma interatividade maior e de que a aprendizagem 
da escrita envolve um uso social, não se limitando unicamente a um leitor: o 

5 De acordo com Bento e Moraes (2020, p.113), o wiki é “[..] uma ferramenta que pode facilitar 
o processo de escrever, uma vez que permite a criação de um ambiente com a colaboração de 
vários participantes, que podem criar páginas, editá-las, adicionar imagens, arquivos, vídeos, 
entre outros recursos, e interagir através do espaço destinado aos comentários.”.
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professor, pois: 
As práticas de produção de textos propostas no eixo Escrita consideram dois 
aspectos do ato de escrever. Por um lado, enfatizam sua natureza processual e 
colaborativa. Esse processo envolve movimentos ora coletivos, ora individuais, 
de planejamento-produção-revisão, nos quais são tomadas e avaliadas as 
decisões sobre as maneiras de comunicar o que se deseja, tendo em mente 
aspectos como o objetivo do texto, o suporte que lhe permitirá circulação 
social e seus possíveis leitores. Por outro lado, o ato de escrever é também 
concebido como prática social e reitera a finalidade da escrita condizente com 
essa prática, oportunizando aos alunos agir com protagonismo. (BNCC, 2018, 
p. 246).

O processo social de construção da escrita, em diferentes sociedades, é 
um processo histórico, gradativo, complexo e incessante, que precisa ser levado 
em consideração no ensino da escrita e nas avaliações dos textos produzidos 
pelos alunos. 

Para Kato (1995), apesar disso, tanto a linguagem falada quanto a escrita 
se expressam através de um mesmo sistema gramatical e podem apresentar 
intenções iguais ou parecidas. O que diferencia, de modo determinante, a 
linguagem escrita da falada são as suas condições de produção, tais como a 
dependência contextual, o grau de planejamento, a submissão consciente 
das regras prescritivas, convencionalizadas para a escrita. A escrita, de forma 
geral, situa-se dentro da norma padrão, há uma relação estreita entre escrita e 
padronização.

Toda essa relação de semelhanças e, principalmente, diferenças entre 
a fala e a escrita precisa ser considerada e utilizada pelo professor a favor do 
aprendizado dos seus alunos, inclusive nas aulas de produção textual e nas 
avaliações dos textos produzidos por estes. A apropriação da escrita pelo 
indivíduo é imprescindível à construção, à concretização e à expressão de 
suas ideias dentro determinada prática sociocomunicativa. Diferentes estudos 
que têm sido realizados no âmbito do uso, importância e ensino da escrita 
demonstram que escrever faz parte da interação sociocomunicativa e que, 
como tal, é motivada pelo seu uso social, de acordo com as necessidades de 
expressão e comunicação do escritor.

Na construção de textos em sala de aula, percebe-se que, quando 
o aluno é motivado pelo uso social do texto, seu empenho em escrever é 
consideravelmente maior do que quando ele se enxerga na posição de ter que 
produzir um texto simplesmente por produzir, sem que tenha um objetivo 
prático para tal ação, além do que lhe foi determinado para a obtenção de uma 
nota avaliativa, o que pode demonstrar, em diferentes momentos, pontuais 
dificuldades do professor na preparação dos seus alunos à escrita. Quando o 
ensino da escrita pauta-se no incentivo de que o aluno precisa para escrever 
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com prazer, a correção do texto construído também se torna mais produtiva.
No que diz respeito às aulas de produção textual, além do uso social 

da escrita, faz-se necessário destacar a importância de diferentes tipos de 
correção feitas pelo professor. Serafini (1987) fala sobre três tendências de 
correção do texto: indicativa, resolutiva e classificatória. Através da correção 
indicativa, segundo a autora, o professor marca na margem do texto do aluno 
frases e períodos que não apresentam claramente as ideias do autor e outros 
erros, como os ortográficos ou os lexicais, limitando-se à identificação do 
erro e alterando muito pouco a produção textual. Já na correção resolutiva, 
o professor corrige todos os erros do aluno, reescrevendo palavras, frases e 
períodos inteiros, o que requer bastante tempo do professor ao refletir sobre e 
reformular as ideias expressas ou as que o escritor quis expressar. 

Para a autora, nenhuma dessas formas respeita os princípios básicos 
de uma eficaz correção, principalmente a primeira, porque não expressa 
claramente a inadequação erro6 do aluno, sendo, portanto, ambígua; marca 
todos os erros no texto e não os classifica precisamente, o que pode dificultar 
a releitura e reescrita do texto. Para Serafini (1987), a correção classificatória, 
ao contrário da indicativa e da resolutiva, aponta os erros de forma precisa, 
permitindo que eles sejam reagrupados e recatalogados, mas sem dar sugestões 
de correção do erro, proporcionando ao aluno um posicionamento de 
reconstrução e autorreflexão sobre o texto produzido, de modo que o escritor 
tenha a autonomia respeitada pelo professor, que poderá continuar avaliando 
gradativamente o progresso do texto, porém, sem se sobrepor ao estilo e ideias 
originais do autor.

Um modo que também pode ser bastante eficiente na correção de 
textos é a correção entre pares, como parte do processo de evolução do texto 
de cada estudante, até que se resulte na sua versão final. Serafini (1987, 
p.45) traz três motivos para fundamentar a correção coletiva realizada pelos 
estudantes ao afirmar que: “Eles são muito melhores juízes que produtores 
de texto; a correção feita pelos colegas é um excelente estímulo à escrita; essa 
correção permite um diálogo que é inevitavelmente muito limitado na relação 
aluno-professor”. 

É interessante observar que a correção entre pares deve ser orientada 
pelo professor para que se análise o texto nos níveis microtextual, mesotextual 
e macrotextual (ADAM, 2019). No nível microtextual, os pares devem ser 

6 Erro, no sentido, proposto por Serafini (1987), é uma visão de que o texto deve ser corrigido pelo 
professor, o que revela uma ideia de higienização do texto do aluno e cujo foco é identificação de 
problemas meramente de ordens gramaticais. Discordamos dessa postura, porque o texto deve 
ser avaliado pelo professor no nível microtextual, mesotextual e macrotextual (ADAM, 2019).
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levado, a nosso ver, com base em Adam (2019), pelo docente a analisar os 
aspectos da ordem do gramatical, da realização de determinadas formas 
linguísticas. No nível mesotextual, os pares devem observar, em nosso 
entendimento, com base em Adam (2019), as categorias de ordem mais 
composicional, do plano do texto, da sequência textual. E, por fim, no nível 
macrotextual, os pares devem analisar que o texto como um todo, tendo em 
vista a relação com os gêneros e com os discursos, o que mostra que os pares 
devem relacionar o gênero, o texto e o discurso.

A partir dessas colocações, podemos perceber que o trabalho com 
a produção textual é imprescindível ao desenvolvimento da competência 
discursiva do indivíduo, competência essa que está inter-relacionada à 
compreensão leitora, essencial à aprendizagem da escrita, mas também ao 
conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento da língua atrelado, de 
forma indissociável, a capacidade ler, ouvir, falar e escrever diferentes gêneros 
nos diversos campos de atuação da vida social argumentativamente, já que 
todo gênero tem uma dimensão argumentativa (AMOSSY, 2018).

Pode-se afirmar que o processo educativo, na sua totalidade, é 
perpassado pela construção e fortalecimento da competência discursiva do 
aluno, competência que perpassa não apenas o processo de construção da 
escrita, mas também da leitura e da oralidade, embora o foco deste capítulo 
seja o ensino da escrita e o processo de correção do texto do aluno.

Quanto ao desenvolvimento desse ensino e dessa correção, diversos 
são os estudos voltados para esses processos, tendo em vista que a evidente 
fragilidade no desempenho escolar de muitos alunos, especialmente os da 
escola pública, está intimamente relacionada, dentre outras questões, às falhas 
nesses âmbitos. São vários os elementos que se interligam e confluem para 
que o estudante se torne um indivíduo competente linguisticamente, em 
especial como escritor. Fatores externos e internos à instituição de ensino 
e a constante interação prática e ideológica entre o aluno, o professor, 
a gestão escolar e os demais sujeitos que formam a escola são essenciais à 
construção e ao desenvolvimento do aluno competente linguisticamente. 
Esse desenvolvimento precisa ser intensificado dentro e fora da sala de aula, 
através da imprescindível e profícua interação que deve existir entre aluno, 
aprendizagem, professor, ensino, leituras, escritas e práticas sociais diversas.

Não podemos pensar um indivíduo que seja competente discursivamente 
sem pensar na importância do seu desempenho crítico-social. Se o estudo, a 
escrita, a reutilização e as reescritas do texto, seja ele qual for, não estiverem 
associados às constantes reconstruções sociais que o estudante precisa fazer 
desse texto no seu dia a dia, pode-se afirmar que no processo de ensino da 
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língua encontram-se lacunas a serem preenchidas.

2 Metodologia 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram selecionadas 04 (quatro) 
produções textuais. Dois temas contemplam as produções: A falta de leitura 
entre os jovens e O uso das tecnologias na vida em sociedade. A escola tem, na 
sua grade, uma disciplina intitulada Oficina de Redação, que acontece uma 
vez por semana, na qual são trabalhadas, de modo intercalado, atividades de 
apresentação da estrutura dos gêneros textuais, discussão sobre os temas a 
serem desenvolvidos (quando necessário) e a produção textual propriamente 
dita. 

As produções tratam, de maneira embrionária, do texto dissertativo-
argumentativo. Apesar da complexidade desse gênero textual, o mesmo 
começou a ser desenvolvido no 9º ano do Ensino Fundamental de maneira a 
trabalhar no estudante alguns conceitos básicos sobre dissertar e argumentar, 
pontuando as problemáticas encontradas no processo de aprendizagem da 
escrita e, posteriormente, refletindo sobre uma solução para elas. A ideia 
de trazê-lo para ser desenvolvido no Ensino Fundamental justifica-se pela 
observação da dificuldade em produzir esse tipo de texto pelos estudantes 
do Ensino Médio, antecipando, dessa forma, o contato com esse tipo de 
produção. 

O trabalho foi desenvolvido em uma turma de 30 alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental de uma escola pública no município de Canindé/CE. 
A produção dos textos foi dividida em seis etapas. Na primeira, a professora, 
durante a aula de Oficina de Redação, que acontece uma vez por semana, 
tratou de alguns aspectos específicos sobre o texto. Ao tratar do gênero textual 
dissertativo-argumentativo, discutiu a estrutura à luz das cinco competências7 
que são exigidas à estrutura da redação estilo Exame Nacional do Ensino 
Médio – Enem. 

Na segunda etapa do trabalho, a professora realizou um levantamento 
com a ajuda dos estudantes, sobre temas de interesse comum. Após esse 

7 As cinco competências exigidas pelo Enem são: competência I-Demonstrar domínio da norma 
culta da língua escrita; competência II- Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos 
das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do 
texto dissertativo-argumentativo; competência III- Selecionar, relacionar, organizar e interpretar 
informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; competência IV- 
Demonstrar conhecimento dos mecanismos necessários para a construção da argumentação e 
competência V- Elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito 
aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.
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momento, um assunto foi escolhido para ser debatido. Os alunos foram 
incentivados a pensar sobre o tema, contribuindo com elementos que os 
ajudariam a construir, posteriormente, a argumentação no texto. Quando 
possível, a professora trabalhou em parceria com os professores das áreas de 
ciências humanas, uma vez que os temas discutidos por eles em sala sempre 
contribuem para as produções textuais por serem, muitas vezes, problemáticas 
de cunho social. 

Em seguida, no terceiro momento na aula da Oficina de Redação, 
ocorreu a escrita propriamente dita, com o mínimo possível de intervenção 
por parte da professora. Esta estratégia visava contribuir para o processo de 
independência na escrita, fazendo com que o aluno fosse levado a escrever de 
forma autônoma. 

Na quarta etapa, ocorreu a correção entre pares. Isso significa dizer que 
cada estudante recebeu a redação de algum colega para corrigir. O professor 
deixou os estudantes à vontade para a correção, fazendo a orientação quanto 
ao processo, que deveria ser feito de forma individual e sem interferência do 
autor do texto, levando em consideração, dentro dos limites e possibilidades 
de cada estudante, observações quanto aos processos que permeiam o domínio 
da língua escrita (desvios ortográficos, acentuação, pontuação, entre outros) 
e o contexto argumentativo (informações pertinentes ao tema tratado e que 
estivessem interligados, contribuindo para a defesa da tese ou de um ponto 
de vista). Ressaltamos, no entanto que trata-se de um trabalho minimizado 
quanto a aspectos argumentativos, haja vista a falta de habilidade com o 
referido gênero textual. 

Na etapa seguinte, houve a postagem da imagem da redação em 
uma plataforma web8 de correção, Rapi10, desenvolvida para que houvesse 
a correção de textos dissertativo-argumentativos e fosse dado o feedback ao 
aluno em um curto espaço de tempo. Cada estudante tirou a foto da sua 
redação com a correção do colega, utilizando um celular, e, em seguida, 
postou na plataforma. 

8 Plataforma web chamada Rapi10 que foi desenvolvida por uma educadora da rede pública para 
contribuir nas aulas de oficina de redação. Trata-se de uma ferramenta pedagógica estruturada 
para a correção de vários gêneros: redação estilo Enem, Literatura de Cordel, conto, crônica, 
poema, documentário e artigo de opinião. O estudante, após escrever a sua redação, tira foto e 
posta a imagem na plataforma, aguardando a devolutiva com a nota e as observações digitadas 
em balões de fala e através de áudios. 
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Figura 1 - Imagem do ambiente de correção da plataforma web Rapi10

Fonte: Plataforma web Rapi10

A última etapa diz respeito à correção da professora. Ao entrar na 
plataforma web Rapi10, ela teve acesso à produção do estudante com as 
devidas observações feitas pelo colega. Assim, acrescentou observações que 
julgou necessárias, através de “balões de fala” ou através do áudio (ferramentas 
pedagógicas existentes na plataforma web), dando a nota por competência, 
que variou de 0 (zero) a 200 (duzentos) pontos para cada uma das cinco 
competências tratadas. 

Dessa forma, o estudante, ao entrar no sistema, teve a oportunidade 
de visualizar a sua redação novamente, com as observações do seu colega e 
da sua professora. Caso o texto do estudante tivesse muitas observações e a 
professora tenha percebido, haverá o estímulo à reescrita da produção com 
vistas a melhorá-la de forma mais intensa.

3 Análise dos dados

Durante o processo de desenvolvimento das etapas citadas na 
metodologia, pudemos perceber o entusiasmo dos estudantes ao desenvolver 
a atividade, sobretudo na aula em que tiveram a oportunidade de corrigir as 
redações dos colegas e no dia em que receberam as redações, ansiosos para 
identificar as observações apontadas pelos seus pares.

Durante a análise das redações, os alunos apontaram desde falta de 
acentos e desvios ortográficos até repetição de palavras, ideias não desenvolvidas 
e erros de concordância. Percebemos que existem estudantes que têm mais 
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“prestígio” entre os colegas por terem mais facilidade em escrever. Notamos 
isso através da Redação 01, para a qual alguns alunos se colocaram receosos 
em corrigi-la, haja vista, segundo eles, ser uma redação de excelência e, por 
esse motivo, sem a necessidade de correção. No texto, foram apontados 03 
(três) erros ortográficos por parte do aluno/corretor. Uma situação que nos 
chamou a atenção foi o fato de o produtor esquecer rotineiramente o ponto 
final, problema percebido pelo aluno corretor do texto 01, que apresentou 
soluções ao problema.

A Redação 02 foi menos desenvolvida do que a Redação 01, na 
exposição de argumentos. Nessa correção, o aluno corretor apontou a 
ausência de dois acentos, dois erros de concordância e duas expressões que 
remetem diretamente à primeira pessoa. Na conclusão, ele trouxe o problema 
e conseguiu apontar a resolução para ele. 

A Redação 03 nos chamou atenção pela quantidade de observações 
colocadas pelo aluno corretor. Acrescenta-se que o mesmo foi o último aluno 
a devolver a redação corrigida. Apontou alguns erros ortográficos, algumas 
repetições de termos. O diferencial dessa correção foi o fato de o aluno 
corretor lembrar ao produtor do texto que deve usar a impessoalidade no 
gênero dissertativo-argumentativo. Outro ponto a ser ressaltado foi o fato 
dele ter usado diferentes formas de assinalar o texto, conforme a inadequação 
apresentada pelo produtor, a exemplo de acentuar, circular, sublinhar, 
escrever no meio do texto e deixar a observação abaixo da produção. Dessa 
maneira, conseguimos perceber o fato de o aluno corretor conseguir, além de 
elencar desvios cometidos pelo colega, ser capaz de categorizá-los, criando um 
mecanismo próprio de correção, tornando visível a sua compreensão quanto 
às etapas de uma produção, bem como ao que deve ser observado quanto à 
utilização da norma culta. 

Na Redação 04, percebemos alguns elementos interessantes 
apresentados durante a correção. As palavras “atualmente” e “hoje” foram 
observadas pelo aluno corretor como um problema, de acordo com o modo 
como foram utilizadas pelo aluno escritor, uma vez que, embora não sejam 
iguais, representam no texto a mesma ideia. Outro aspecto pertinente foi 
o fato de o corretor circular um problema apresentado pelo produtor e ter 
questionado sobre quais soluções a ele poderiam ter sido apresentadas no 
texto. Enquanto os outros alunos corretores se preocuparam mais em apontar 
situações relacionadas às regras gramaticais, esse preocupou-se com as ideias 
apresentadas pelo produtor, inclusive na solução trazida à problemática 
trabalhada no texto. Da mesma forma como deixou uma mensagem 
parabenizando o colega, solicitou-lhe que escrevesse mais e que desenvolvesse 
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melhor as suas ideias.
De maneira geral, as correções apresentaram como principal foco as 

regras trazidas pela gramática normativa. O olhar do aluno corretor deixou 
de lado as ideias e proposta trazida na redação, mostrando-nos que falta a esse 
aluno melhorar seu nível de leitura, além de aperfeiçoar-se enquanto avaliador 
de textos, de modo a realizar mais eficientemente uma avaliação classificatória, 
inclusive para que possa escrever e avaliar com mais eficácia o que diz respeito 
aos aspectos de coerência e coesão textual, essenciais à escrita proficiente. 

Portanto, notamos que há um foco muito grande no nível microtextual 
na correção dos textos pelos pares, fazendo-se necessária a ampliação e 
integracão com os outros níveis propostos por Adam (2019) como o 
mesotextual e o macrotextual para que se possa ter uma visão do texto como 
um enunciado completo, que se conclui como uma unidade de comunicação, 
reconhecível por sua unidade de sentido em contexto.

4 Considerações finais 

Através da proposta de correção de redação entre pares, percebemos 
que os conhecimentos linguísticos consolidam-se pelas práticas de uso, 
análise e reflexão sobre a língua, apesar de fixarem-se no nível microtextual. 
Os estudantes colocaram-se numa posição mais reflexiva quanto aos temas 
abordados, tanto pelo fato de terem a oportunidade de escolhê-los quanto o 
fato de terem a possibilidade de pensarem sobre o assunto não só no momento 
da escrita, uma vez que a proposta de trabalho trouxe uma dinâmica de 
contextualização com as diferentes áreas do conhecimento, proporcionando 
assim, um trabalho mais efetivo quanto ao uso social do texto, mas que deve 
ser ampliado para que se consiga atingir o nível mesotextual e macrotextual. 

Notamos também que, através desse tipo de correção, os alunos 
viveram uma situação de empoderamento ao corrigirem os textos dos colegas, 
apesar do foco ser no nível microtextual. Essa situação favoreceu, a nosso 
ver, o desenvolvimento do protagonismo e da autoconfiança dos discentes, 
na medida em que ao se colocarem no lugar de professores, levam, através 
de recados nos próprios textos, a devolutiva aos escritores, criticando-os de 
forma construtiva e incentivando-os. Percebemos, além disso, que o uso das 
tecnologias é uma forma positiva de envolver os estudantes nas atividades de 
escrita.

Acreditamos, por fim, que a correção entre pares é bastante vantajosa, 
tanto para o escritor, quanto para o corretor. O olhar atento voltou-se também 
para a sua produção, uma vez que a mesma seria avaliada pelo seu colega. Isso 
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trouxe um sentido diferente à redação, pois sempre se escrevia somente para o 
professor, a fim de se obter uma nota ou como atividade obrigatória da escola. 

Um modo de realizar o ensino da escrita eficientemente é por meio de 
um trabalho que desperte o interesse, a atenção, o prazer e a satisfação do aluno 
e que não deixe de considerar suas preferências e seus conhecimentos prévios. 
Considerar os textos que os alunos reconhecem, vivem e compartilham entre 
si no cotidiano da sua comunidade, como embasamento para sua produção 
textual, é essencial para que o trabalho com a escrita alcance os objetivos 
almejados. Não há como se pensar o ensino sem considerar, valorizar e ativar 
o conhecimento prévio e o conhecimento de mundo construídos ao logo da 
vida de cada estudante, ajudando-o, assim, a refletir, criticamente, sobre as 
práticas educativas que lhe são propostas diariamente, inclusive através das 
atividades construídas pelo professor. Há ainda que se atentar ao fato de que 
a interação verbal, propiciada inclusive pelo processo de construção da escrita, 
sobrepõe-se constantemente ao processo de ensino-aprendizagem e ao da 
construção de conhecimentos. 
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Capítulo 23

O USO DAS TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA 
PELOS PROFESSORES NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL: 
DESAFIOS DAS TIC’S COMO INTERVENÇÃO 

DIDÁTICA

Erimar Pereira da Rocha1

Sarah Fontenelle Santos2

1 Introdução

Ao longo da história vimos que a escola foi adaptando-se às 
novas tecnologias. Num primeiro momento a educação formal 

era baseada em aulas expositivas, com o enfoque no discurso do professor. 
Depois passamos para utilização do recurso didático do quadro e em seguido 
a utilização do retroprojetor e do computador, que, segundo o MEC, ocorreu 
no final do século XX para o século XXI.

É evidenciado que no início houve resistência, e, apenas com o passar 
dos anos, foi possível quebrar as resistências. Atualmente temos diversas mídias 
educacionais, o grande desafio é saber utilizá-las de modo eficiente e permitir 
que elas contribuam de modo mais significativo, para auxiliar no processo 
de ensino aprendizagem dos alunos e aperfeiçoar as práticas pedagógicas dos 
professores.

Na sociedade da informação ao qual estamos inseridos constatamos a 
necessidade de nos inserir no mundo digital, e isso nos leva a buscar meios de 

1 Formado em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Faculdade Piauiense – FAP/UNINASSAU, 
Teresina – PI; Especialista em Gestão Educacional em Rede pela Universidade Federal do 
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Social e Cidadania de José de Freitas e Tutor Pedagógico do Centro Universitário de Maringá - 
UNICESUMAR, Polo de José de Freitas. E-mail: erimardarocha@gmail.com

2 Formada em comunicação social pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI); Especialista em 
educação contextualizada no semiárido pela UESPI; Mestra em comunicação pela Universidade 
Federal do Piauí (UFPI). Atualmente possui vínculo docente com Centro Universitário de 
Ciências e Tecnologia do Maranhão, UNIFACEMA. E-mail: fontenellesarah@gmail.com
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nos adequar às novas tecnologias. Como professores, precisamos estar atentos 
às mudanças nas maneiras de ensinar. Com isso passamos a procurar meios 
para que possamos nos inserir nas novas tecnologias e dar ao aluno melhor 
acompanhamento na sua aprendizagem.

Sabendo que muitos professores têm uma visão muitas das vezes 
equivocada sobre o uso da tecnologia em sala de aula e esperam encontrar uma 
fórmula já pronta para lidar com este desafio, surgiu o seguinte questionamento: 
De que forma os professores identificam e buscam soluções para enfrentar a 
inserção do aluno ao mundo digital, em especial nas Séries Iniciais da zona 
rural do Ensino Fundamental no município de José de Freitas?

Ao estudar as relações entre professor, aluno e tecnologia, nosso 
objetivo é efetivamente levar a sociedade a uma reflexão sobre a evolução 
da Educação identificando as dificuldades e desafios no processo de ensino 
aprendizagem, traçando um perfil do professor que atua nos anos iniciais do 
ensino fundamental caracterizando a prática docente de forma a identificar a 
inclusão digital;

Também, faz-se necessário verificar a percepção dos professores sobre 
a inclusão digital e sua repercussão pedagógica através de mecanismos que 
possam averiguar a capacitação e aceitação dos professores em relação ao uso 
da tecnologia com os alunos da zona rural que por vezes são vistos como a 
margem do desenvolvimento.

Para fazer a relação sobre o ensino da EAD e o uso das tecnologias 
no processo de ensino aprendizagem alguns pesquisadores são vistos como 
referencias quando se trata do tema Tecnologia e Educação no Brasil. 

Segundo Moran (2003), “As tecnologias chegaram na escola, mas estas 
sempre privilegiaram mais o controle a modernização da infraestrutura e a 
gestão do que a mudança”. Relata Moacir Gadotti (2002), “pelo avanço das 
novas linguagens tecnologias, precisam ser selecionadas, avaliadas, compiladas 
e processadas para que se transformem em conhecimento válido, relevante e 
necessário para o crescimento do homem como ser humano em um mundo 
alto sustentável”.

Para dar credibilidade a nossa pesquisa, como metodologia utilizamos 
de observação pratica, bem como, a aplicação de questionário semiestruturado 
aplicado a professores da Escola municipal Agripina Portela e Escola Municipal 
Francisco Mendes localizadas na zona rural do município de José de Freitas.

 Pode-se observar a importância do estudo, visto que, a informática é 
uma necessidade mundial, e que a escola tem a missão de preparar o aluno para 
essa realidade. Tendo esta que estar preparada para tal evolução e participação 
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no desenvolvimento das tecnologias que nos cercam e consequentemente na 
evolução da sociedade.

 O capítulo está estruturado em três momentos ou seções. A princípio 
no primeiro momento apresentamos os conceitos sobre as tecnologias 
digitais de informação e comunicação. No segundo, abordamos conceitos e 
discussões voltadas para o trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor 
nos anos iniciais do ensino fundamental e sua pratica em mídias pedagógicas, 
especificamente, o trabalho desenvolvido em escolas que possuem acesso a 
rede de computadores na zona rural. 

Em seguida teremos caracterização dos espaços pesquisados, bem como 
a análise dos dados levantados na pesquisa e finalizando com as considerações 
apresentadas sobre a discussão da importância do ensino EAD através da 
utilização das tecnologias e seus respectivos impactos no processo de ensino 
aprendizagem dos alunos da educação pública.

2 As Tecnologias Digitais de Informação e de Comunicação – TIC’s

 As Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC são atualmente 
conceituadas como todas as tecnologias que interferem e que fazem a mediação 
entre os processos de informação e comunicação dos seres humanos. Elas, 
ainda podem ser entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos 
integrados entre si, que proporcionam, por meio das mais diversas formas 
de hardware, software e aplicativos de rede, a automação e comunicação dos 
processos de comunicação em pessoas, de negócios, da pesquisa científica e de 
ensino e aprendizagem.

É importante observar que as tecnologias da informação ou como 
conhecemos atualmente as novas tecnologias da informação e comunicação 
são o resultado da fusão de três vertentes técnicas: a informática, as 
telecomunicações e as mídias eletrônicas. Elas criaram no meio social e 
educacional um encantamento em relação aos conceitos de espaço e distância, 
como as redes eletrônicas e o telefone celular, que nos proporcionam ter em 
nossas mãos o que antes estava a quilômetros de distância.

Comparado o uso das TIC’s com as gerações passadas, o advento da 
internet e das redes sociais tem possibilitado aos indivíduos o contato com as 
mais variadas formas de comunicação. A esse respeito Lévy (1993) ressalta:

As ‘chamadas tecnologias da inteligência’, construções internalizadas nos 
espaços da memória das pessoas e que foram criadas pelos homens para avançar 
no conhecimento e aprender mais, vem ressaltando a linguagem oral, a escrita 
e a linguagem digital (dos computadores são exemplos paradigmáticos desse 
tipo de tecnologia. (CAMPOS, 2006, p.35)
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Além disso, cabe salientar que a internet oferece livros na rede, 
downloads de músicas e vídeos, permite baixar obras clássicas de literatura 
brasileira e do mundo, além da troca de informações e experiências entre as 
pessoas, independente da distância em que se encontram. Essa interação nos 
proporciona o aprendizado e o desenvolvimento cultural, social e cognitivo. 
Assim, a comunicação entre os homens é o que lhes permitem tornar-se 
cidadãos, pois através das várias formas de linguagem o homem consegue se 
organizar na sociedade.

Lévy (1999) ressalta que, “as redes de computadores permitem as pessoas 
construírem e partilharem conhecimentos, tornando-os seres democráticos 
que aprendem a valorizar a competências individuais”.

De fato, as tecnologias sejam elas as mais variadas, proporcionam 
que cidadãos construam seus saberes a partir de comunicação e interações 
com as pessoas e com um mundo diverso, no qual não há limites geográficos 
impostos, em que a cultura é a base do saber e a troca de conhecimentos e 
experiências é constante. Assim sendo, na sociedade atual em que estamos 
vivendo, na qual por muitas vezes a máquina substitui o trabalho humano, 
cabe ao homem à tarefa de ser criativo, ter boas ideias. E na era da informação 
e comunicação é indispensável que as pessoas saibam e consigam identificar o 
que há de essencial. 

3 As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no contexto 
escolar

As tecnologias podem ser caracterizadas em quatro categorias 
distintas: tecnologias de informação, tecnologias de comunicação, tecnologias 
interativas, tecnologias colaborativas. 

Cortelazzo (2009), “descreve as tecnologias de informação como 
sendo as formas de gerar, armazenar, veicular e reproduzir a informação”. 
Observamos que as tecnologias de comunicação são as formas de difundir 
informação, incluindo as mídias mais tradicionais, da televisão, do vídeo, das 
redes de computadores, de livros, de revistas, do rádio, etc. Com a associação 
da informação e da comunicação há novos ambientes de aprendizagens, novos 
ambientes de interação. 

A Tecnologia Interativa é a elaboração concomitante por parte do 
emissor (quem emite a mensagem) e do receptor (quem recebe a mensagem), 
codificando e decodificando os conteúdos, conforme a sua cultura e a realidade 
onde vivem. As tecnologias interativas se dão através da televisão a cabo, vídeo 
interativo, programa multimídia e internet. 
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Para Cortelazzo (2009), “as tecnologias colaborativas facilitam 
as interações entre pessoas e o mundo, permitem um trabalho em equipe 
satisfatório, e com as diferentes linguagens proporcionam tipos diferentes de 
aprendizagens”. 

A partir das múltiplas vivencias do século XXI, o professor deve colocar 
as tecnologias como aliadas para facilitar o seu trabalho docente. Deve-se estar 
a atento e usá-las no sentido cultural, científico e tecnológico, no sentido de 
que os alunos adquiram condições suficientes para enfrentar os problemas a 
eles colocados e buscar soluções para viver no mundo em constante mudança. 
Nesse sentido, cabe ao professor utilizar dessas novas tecnologias como 
mediadoras no processo de decisão e condução do aprendizado significativo. 

A sociedade atual está passando por inúmeras e cada vez mais aceleradas 
transformações em torno de todos os campos da sociedade, desde o princípio 
da civilização o homem está sempre em busca de adaptações, mudanças, novos 
conhecimentos, aliás, fato este implícito em sua constante busca do saber e 
aprender.

A preocupação com o impacto que as mudanças tecnológicas podem causar 
no processo de ensino-aprendizagem impõe a área da educação a tomada de 
posição entre tentar compreender as transformações do mundo, produzir o 
conhecimento pedagógico sobre ele auxiliar o homem a ser sujeito da tecnologia, 
ou simplesmente dar as costas para a atual realidade da nossa sociedade baseada 
na informação. (SAMPAIO e LEITE, 2000, op cit SANTOS, 2012, p. 9)

De acordo com o que Gadotti descreve o professor deve ser um 
aprendiz permanente e um organizador da aprendizagem. Esclarecemos que 
um ambiente de aprendizagem não pode se transformar em mero transmissor 
de informações, mas, na efetivação da comunicação e construção colaborativa 
do conhecimento.

Surge uma grande reflexão durante nossos estudos sendo que ao 
contrário do que grande parte da sociedade pensa, os recursos tecnológicos não 
foram implantados nas escolas para facilitar o trabalho dos educadores, mas 
para que os alunos aprendam a partir da realidade do mundo e principalmente 
para que esse indivíduo consiga então agir sobre essa realidade, transformando 
a sua realidade e assim transformando a si próprio. 

Pierre Lévy (1999), em sua obra Cibercultura, afirma que a “rede de 
computadores é um universo que permite as pessoas conectadas construir e 
partilhar inteligência coletiva sem submeter-se a qualquer tipo de restrição 
político-ideológico, ou seja, a internet é um agente humanizador porque 
democratiza a informação e humanitário porque permite a valorização das 
competências individuais e a defesa dos interesses das minorias”.
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Neste sentido, navegar na internet como ferramenta de ensino pode 
ser um processo de busca de informações que dependendo da situação 
pode transformar-se em conhecimento, gerando um ambiente interativo de 
aprendizagem ou pode ser um inútil coletor de dados sem a menor relevância 
que não proporciona nenhuma contribuição ao aluno dependendo única e 
exclusivamente do processo de mediação do uso dessa ferramenta feito pelo 
professor em sua aula.

Como descreve Gadotti, o professor “deixará de ser um lecionador para 
ser um organizador do conhecimento e da aprendizagem (...) um mediador 
do conhecimento, um aprendiz permanente, um construtor de sentidos, um 
cooperador, e sobretudo, um organizador de aprendizagem” (Gadotti, 2002).

Na pesquisa observamos que muito são as dificuldades encontradas no 
trabalho com os estudantes junto as mídias, especialmente ao acesso à internet 
por meio dos computadores, visto que os alunos ainda não estão habituados 
com o aparelho fixo em laboratório. Constata-se que o uso do aparelho móvel 
configura uma realidade efetiva na realidade de cada indivíduo, sendo que 
em sua maioria se utiliza da praticidade do acesso em qualquer lugar sem 
necessariamente se fixar numa sala com poucos aparelhos e acesso restrito. 

Diante dessa realidade, surgem os desafios da escola, na tentativa de 
responder como ela poderá contribuir para que crianças, jovens e adultos 
tornem se usuários criativos e críticos dessas ferramentas, evitando que 
se tornem meros consumidores compulsivos das redes sociais e do mundo 
virtual. Para tanto seria preciso estudar, aprender e depois ensinar a história, a 
criação, a utilização e a avaliação dos equipamentos tecnológicos, analisando 
de forma minuciosa como estas estão presentes na sociedade e qual o impacto 
e implicações causados pelas mesmas na sociedade.

4 Refletindo sobre a prática pedagógica dos professores através do uso 
das TICs e a didática utilizada na zona rural

As redes de comunicação e aqui destacamos a internet como percussora, 
são utilizadas para romper as barreiras impostas pelas paredes das escolas, 
tornando possível ao professor e ao aluno conhecer e lidar com um mundo 
diferente a partir de culturas e realidades ainda desconhecidas, a partir de 
trocas de experiências e de trabalhos colaborativos.

O uso do computador deve auxiliar os professores na sua prática 
pedagógica e aos alunos como fonte de pesquisa e investigação desses novos 
conhecimentos adquiridos. Sendo assim, a presente pesquisa trata do tema 
sobre o uso da tecnologia em sala de aula, em especial nas Séries Iniciais do 
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Ensino Fundamental da rede pública.
A partir das nossas experiências como professor em uma Escola 

Municipal, localizada na Zona Rural da Cidade de José de Freitas, o que me 
oportunizou observar as dificuldades de alguns professores em lidar com o 
uso das novas tecnologias em sala de aula, surgiu questionamentos de como 
melhorar a percepção dos mesmos junto a utilização daqueles aparelhos 
ociosos na sua pratica relacionando benefícios para o ensino aprendizagem 
daqueles alunos. 

Observamos que na Zona Rural, quando bem planejadas e elaboradas 
atividades que se utilizam das tecnologias, essas levam o aluno a acessar os 
recursos digitais especificamente o acesso à internet, tornando-se uma grande 
aliada do professor em sala de aula e deve ser vista como um instrumento que 
consolida o aprendizado do aluno. As aulas ficam ainda mais interessantes, 
a relação entre professor e aluno fica fortalecida, os alunos mais motivados e 
receptivos ao aprendizado e o ensino mais dinâmico.

Ao perceber a angústia de determinadas professores procuramos 
explorar das temáticas das tecnologias aliadas a pratica pedagógica o que nos 
levaram a investigar o tema em questão, com a intenção de pesquisar e analisar 
como os professores enfrentam as dificuldades relacionadas à inclusão digital 
em sala de aula.

Em uma sociedade com desigualdade social como a que vivemos, a 
escola pública em alguns casos torna-se a única fonte de acesso às informações 
e aos recursos tecnológicos, das crianças de famílias da classe trabalhadora 
baixa. A esse respeito Pretto (1999, p. 104) vem afirmar que “em sociedades 
com desigualdades sociais como a brasileira, a escola deve passar a ter, também, 
a função de facilitar o acesso das comunidades carentes às novas tecnologias”.

É importante ressaltar que em nossas pesquisas constatamos que a 
tecnologia, por si só, não é capaz de transformar a prática de um professor. 
Mas, se usada de modo contextualizado, ela é capaz de aproximar a rotina 
em sala de aula daquilo com que os alunos já estão acostumados na vida 
real, estreitando o relacionamento entre professor e aluno, que passam a 
compartilhar da mesma realidade.

O uso da informática na educação implica em novas formas de 
comunicar, de pensar, ensinar/aprender, ajuda aqueles que estão com a 
aprendizagem muito aquém da esperada. A informática na escola não deve 
ser concebida ou se resumir a disciplina do currículo, e sim deve ser vista 
e utilizada como um recurso para auxiliar o professor na integração dos 
conteúdos curriculares, sua finalidade não se encerra nas técnicas de digitações 
e em conceitos básicos de funcionamento do computador, a tudo um leque de 
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oportunidades que deve ser explorado por aluno e professores.
Valente (1999) “ressalta duas possibilidades para se fazer uso do 

computador, a primeira é de que o professor deve fazer uso deste para instruir 
os alunos e a segunda possibilidade é que o professor deve criar condições 
para que os alunos descrevam seus pensamentos, reconstrua-os e materialize-
os por meio de novas linguagens, nesse processo o educando é desafiado a 
transformar as informações em conhecimentos práticos para a vida”. Pois 
como diz Valente:

[...] a implantação da informática como auxiliar do processo de construção 
do conhecimento implica mudanças na escola que vão além da formação do 
professor. É necessário que todos os segmentos da escola – alunos, professores, 
administradores e comunidades de pais – estejam preparados e suportem as 
mudanças educacionais necessárias para a formação de um novo profissional. 
Nesse sentido, a informática é um dos elementos que deverão fazer parte da 
mudança, porém essa mudança é mais profunda do que simplesmente montar 
laboratórios de computadores na escola e formar professores para utilização 
dos mesmos. (1999, p. 4).

Implantar laboratórios de informática nas escolas não é suficiente para 
a educação no Brasil de um salto na qualidade, é necessário que todos os 
membros do ambiente escolar inclusive os pais tenham seu papel redesenhado.

É importante ressaltar que a tecnologia, por si só, não é capaz de 
transformar a prática de um professor. Mas, se usada de modo contextualizado, 
ela é capaz de aproximar a rotina em sala de aula daquilo com que os alunos já 
estão acostumados na vida real, estreitando o relacionamento entre professor 
e aluno, que passam a compartilhar da mesma realidade.

Destacamos que recursos como Computadores com acesso à 
internet, tablets, o próprio celular, aplicativos e acesso à internet via Wi-Fi, 
permitem que as aulas de muitos professores ganhem vida nova, podendo 
apresentar os conteúdos disciplinares aos seus alunos por meio de plataformas 
verdadeiramente atraentes.

 A presente pesquisa se deu no âmbito de duas realidades existentes 
no município de José de Freitas, na Escola Municipal Francisco Mandes e na 
Escola Municipal Agripina Portela com 05 (cinco) professores de cada escola 
que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental de cada Instituição.

 Inicialmente desenvolvemos nossa Pesquisa na Escola Municipal 
Francisco Mendes, localizada a PI113 na Localidade Olinda, município de 
José de Freitas. A instituição conta com 18 profissionais na equipe escolar 
sendo 01 (uma) diretora, 01 (uma) coordenadora pedagógica, 01 (uma) 
secretária, 01 (uma) auxiliar administrativo, 01 (um) vigia, 03 (três) serviços 
gerais e 10 (dez) professores. Estes divididos nos turnos manhã e tarde. 
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 A estrutura física da instituição se caracteriza moderna tendo como 
parte integrantes do prédio 01 (uma) sala da Diretoria/Coordenação, 01 (uma) 
sala dos professores, 01 (uma) cantina, 02 (dois) banheiros para os alunos 
sendo um wc masculino e um feminino, 01 (uma) cantina, 08 (oito) salas de 
aula e 01 (um) Laboratório de Informática com 10 (dez) computadores. 

 Posteriormente aplicamos nossos questionários e realizamos 
observação na Escola Municipal Agripina Portela, localizada a PI116 próximo 
ao Balneário do Bezerro, município de José de Freitas. A instituição conta 
com 27 profissionais na equipe escolar sendo 01 (uma) diretora, 01 (uma) 
vice-diretora, 01 (uma) coordenadora pedagógica, 01 (uma) secretária, 02 
(duas) auxiliar administrativo, 03 (três) vigias, 05 (cinco) serviços gerais e 
18(dezoito) professores. Estes divididos nos turnos manhã, tarde e noite. 

 Observamos que a estrutura física da instituição também se caracteriza 
como moderna, tendo como parte integrantes do prédio 01 (uma) sala da 
Diretoria/Coordenação, 01 (uma) sala dos professores, 01 (uma) cantina, 04 
(quatro) banheiros para os alunos sendo dois wc masculino e dois femininos, 
01 (uma) cantina, 12 (doze) salas de aula e 01 (um) Laboratório de Informática 
com 12 (doze) computadores.

 Aplicamos questionários em ambas instituições cada um com 10 
questões versando sobre o perfil do professor que atua nos anos iniciais; fatores 
que caracteriza a prática docente do professor nos anos iniciais; os conceitos 
escolares sobre a inserção da tecnologia em sala de aula; administração e a 
inclusão digital em sala de aula; as percepções dos professores sobre a inclusão 
digital e sua repercussão pedagógica.

Ainda a concepção de EAD dos professores dos anos iniciais que 
atuam na zona rural; desenvolvimento e prática pedagógica do professor dos 
anos iniciais na zona rural, observando os desafios que emergem da prática 
pedagógica do professor e as estratégias e planejamento se utilizando de 
recursos que podem ser aplicados na modalidade de EAD com esse público 
distinto de alunos. 

 Após aplicados questionários com os professores e mediante a 
informações neles colocadas partimos rumo a uma análise das informações no 
intuito de traçar um perfil dos professores no que diz respeito a qualificação, 
didática e perspectivas do ensino ligado as tecnologias. 

Partindo do objetivo de pesquisar as relações entre professor, aluno e 
a tecnologia, identificando as dificuldades e desafios enquanto processo de 
ensino aprendizagem. E dentro dele traçar o perfil do professor que atua nos 
anos iniciais e especificamente caracterizar a prática docente dos professores e 
identificar os conceitos escolares sobre a inserção da tecnologia em sala de aula 
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levando-nos a verificar a percepção dos professores sobre a inclusão digital e 
sua repercussão pedagógica.

A pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa a qual é 
essencialmente descritiva, visando o que as pessoas têm a dizer sobre o assunto, 
explorando suas ideias para melhor entendimento do contexto que está sendo 
pesquisado.

Posteriormente averiguamos a capacitação e aceitação dos professores 
em relação ao uso da tecnologia em sala de aula, levantamos alguns dados aqui 
colocados em gráfico pertinente. 

Gráfico 1: Formação adquirida ou conhecimento básico em informática

Dentre os 10 (dez) professores escolhidos entre as Escolas 6 (seis) 
possuem curso técnico ou avançado em informática, 2 (dois) não possuem 
conhecimento em informática, 1 (um) descreveu que possui conhecimento 
intermediário, visto que além do básico procura atualizar-se com o surgimento 
das novas tecnologias e 1 (um) possui conhecimento básico adquirido no 
cotidiano e por meio das suas vivencias. 

Nos diálogos estabelecidos com os professores através da pesquisa, 
constatamos que há de fato uma preocupação ou uma sensibilização dos 
mesmos em incluir os alunos da zona rural que estudam em ambas as 
instituições no mundo digital. E para isso são elaboradas estratégias para 
que eles possam utilizar dessas tecnologias para expandir as fronteiras, buscar 
novas fontes de pesquisas ou simplesmente conhecer o mundo sem sair do 
lugar apenas a frente de uma tela.

Dentro da Pesquisa tivemos acesso a material de apoio pedagógico e 
dentre eles verificamos que os planos de ensino e consequentemente os planos 
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de aula, os professores ao elaborar as estratégias a serem usadas nas aulas que 
necessitam do uso da internet, preocupam-se em adequar seus objetivos ao 
manuseio dos alunos, dentro das possibilidades que os laboratórios instalados 
na instituição tenha. Aja vista possuir inúmeros fatores que dificultam uma 
produção de conhecimento em excelência dentro daquele espaço. 

Não há dúvidas de que o uso da tecnologia em sala de aula traz 
vantagens tanto para professores quanto para os alunos. Por isso, conhecer 
as tecnologias educacionais e saber como utilizá-las deve estar na pauta dos 
educadores, como tarefa constante.

Cabe ressaltar ainda que o uso desses recursos em sala de aula não é 
obrigatório, mas a adequação ao uso desse tipo de tecnologia é primordial 
para que seja possível acompanhar as demandas e necessidades dos estudantes. 
Tais recursos não têm por finalidade substituir a presença do professor, mas 
auxiliá-lo na mediação eficiente do conhecimento, ajudando a otimizar o 
tempo em sala de aula e melhorando sua qualidade no exercício profissional.

5 Considerações finais 

 A educação ao longo da vida será o único meio de evitar a 
desqualificação profissional e de atender às exigências do mercado de trabalho 
da sociedade tecnológica. Assim segundo Belloni (1999), “faz-se necessário 
uma flexibilização forte de recursos, tempos, espaços e tecnologias, que abrigam 
à inovação constante, por meio de questionamentos e novas experiências”.

Contatamos ao longo de nossas vivencias que implantar laboratórios 
de informática nas escolas não é suficiente para a educação no Brasil de um 
salto na qualidade, é necessário que todos os membros do ambiente escolar 
inclusive os pais tenham seu papel redesenhado.

 Antes de introduzir as novas mídias interativas nas aulas expositivas 
é preciso entender suas funcionalidades e as consequências de seu uso nas 
relações sociais, pois somente a partir desse momento é possível utilizá-las de 
forma a transformar as aulas em eventos de discussão onde ocorra de maneira 
efetiva à participação de todos os indivíduos, bem como professores, alunos e 
pesquisadores, propiciando assim a comunicação que só é possível a partir do 
momento que todas as partes se envolvem.

É fundamental que o professor se torne mediador e principalmente 
orientador na aprendizagem mediada pelas novas tecnologias, pois é seu papel 
criar novas possibilidades para ensinar e aprender. Segundo Moran (2000) o 
papel do professor é dividido em:

Orientador/mediador intelectual – informa, ajuda a escolher as 
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informações mais importantes, trabalha para que elas sejam significativas 
para os alunos, permitindo que eles a compreendam, avaliem – conceitual 
e eticamente -, reelaborem-nas e adaptem-nas aos seus contextos pessoais. 
Ajuda a ampliar o grau de o grau de compreensão de tudo, a integrá-lo em 
novas sínteses provisórias.

Orientador/mediador emocional – motiva, incentiva, incentiva, estimula, 
organiza os limites, com equilíbrio, credibilidade, autenticidade e empatia.

Orientador/mediador gerencial e comunicacional –organiza grupos, atividades 
de pesquisa, ritmos, interações. Organiza o processo de avaliação. É a 
ponte principal entre a instituição, os alunos e os demais grupos envolvidos 
(comunidade). Organiza o equilíbrio entre o planejamento e a criatividade. 
O professor atual como orientador comunicacional e tecnológico; ajuda a 
desenvolver todas as formas de expressão, interação, de sinergia, de troca de 
linguagens, conteúdos e tecnologias.

Orientador ético – ensina a assumir e vivenciar valores construtivos, individual 
e socialmente, cada um dos professores colabora com um pequeno espaço, uma 
pedra na construção dinâmica do “mosaico” sensorial-intelectual-emocional-
ético de cada aluno. Esse vai valorizando continuamente seu quadro referencial 
de valores, ideias, atitudes, tendo por base alguns eixos fundamentais comuns 
como a liberdade, a cooperação, a integração pessoal. Um bom educador faz a 
diferença. [grifos do autor] (p. 30-31)

Cabe constatar que nos últimos anos a presença dos alunos em sala 
de aula diminuiu consideravelmente nas escolas principalmente no turno 
noturno e na modalidade EJA, sem falar nas universidades onde alunos estão 
presentes de maneiras virtuais, invisíveis para a estrutura acadêmica, eles têm 
buscado na internet as fontes de conteúdos programáticos das disciplinas, 
ignoram a oportunidade de debates e reflexões em sala de aula.

Hoje os alunos têm acesso muito mais rápido e fácil às informações, 
esse fator tornou as aulas expositivas desinteressantes e assim sua presença 
se tornou limitada, aos eventos protocolares como: exames e atividades 
extraclasses.

 Nesse sentido, o Brasil precisa melhorar a competência dos professores 
em utilizar as tecnologias de comunicação e informação na educação. A forma 
como o sistema educacional incorpora as TIC afeta diretamente a diminuição 
da exclusão digital existente no país.

 Vários pontos devem ser levados em conta quando se procura 
responder a questões norteadoras da nossa pesquisa, tais como: Qual o perfil 
do professor que atua nos anos iniciais? O que caracteriza a prática docente 
do professor nos anos iniciais? Quais os conceitos escolares sobre a inserção da 
tecnologia em sala de aula? Como os professores administram a inclusão digital 
em sala de aula? Quais as percepções dos professores sobre a inclusão digital 
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e sua repercussão pedagógica? Qual a concepção de EAD dos professores dos 
anos iniciais? Como se desenvolve a prática pedagógica do professor dos anos 
iniciais? Quais os desafios que emergem da prática pedagógica do professor 
dos anos iniciais que se utiliza de recursos na modalidade de EaD?

Primeiro, observamos que as TICs são apenas uma parte de um 
contínuo desenvolvimento de tecnologias, a começar pelo giz e os livros, todos 
podendo apoiar e enriquecer a aprendizagem; Segundo, as TIC, como qualquer 
ferramenta, devem ser usadas e adaptadas para servir a fins educacionais e por 
último, várias questões éticas e legais, como as vinculadas à propriedade do 
conhecimento, ao crescente tratamento da educação como uma mercadoria, à 
globalização da educação face à diversidade cultural, interferem no amplo uso 
das TIC na educação.

Portanto, sobre as dificuldades dos professores em relação ao uso 
da tecnologia em sala de aula e quais os desafios que emergem da prática 
pedagógica do professor dos anos iniciais, destacamos que o estudo do tema 
mostra-se cada vez mais relevante à medida que traz uma reflexão sobre a 
importância da inclusão tecnológica em sala de aula, de forma a promover 
mudanças no modo de ensinar, de aprender e de enxergar as crianças dessa 
geração que estão cada vez mais envolvidas no mundo da tecnologia.

Desta forma, pode-se observar que a informática é uma necessidade 
mundial, e que a escola tem a missão de preparar o aluno para essa realidade. 
Temos que estar preparados para tal evolução se queremos participar do 
desenvolvimento das tecnologias que nos cercam.

Concluímos destacando, que as novas tecnologias possibilitam a 
expansão e o uso do ensino a distância, fazendo com que o papel do professor 
passe por grandes transformações. Assim, o papel do professor que atua com 
instrumentos que promovem a educação significativa, aqui destacamos as 
pesquisas na internet, vídeo aulas e fóruns, têm muita relevância e é muito 
maior do que se imagina.

Portanto, o professor que utiliza ferramentas de Tecnologia será a “porta 
de entrada” no ambiente de aprendizagem, principalmente à distância, onde 
se promove a construção de conhecimento através de um papel dinâmico e 
muito interativo. E consequentemente este profissional desempenha um 
papel de extrema importância ao fazer o contato inicial com a turma. Assim, 
ao elaborar atividades, os professores devem dentro das estratégias, incentivar 
pesquisas, fazer perguntas, avaliar respostas, coordenar as discussões, sintetizar 
os seus pontos principais e estimular o pensamento crítico da turma, ele 
desenvolve um papel pedagógico e intelectual fundamental, encorajando a 
construção colaborativa do conhecimento entre os participantes do processo 
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de aprendizagem.
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Capítulo 24

UMA ANÁLISE SOBRE O USO DA IMAGEM 
FOTOGRÁFICA COMO ILUSTRAÇÃO LITERÁRIA

Ludmila Magalhães Naves1

Ilsa do Carmo Vieira Goulart2

1 Considerações iniciais

A fotografia [...] repousa na nossa convicção de
 que aquilo que nós, os espectadores, vemos existiu de fato,

que aquilo ocorreu em determinado e exato momento e que, 
como realidade, foi apreendido pelo olho do observador. 

(MANGUEL, 2001, p. 93)

Partindo da concepção de que a fotografia é uma linguagem, uma 
forma de expressão da linguagem não-verbal, compreende-se que 

esta palavra que se manifesta pela imagem é carregada de sentidos e de um 
teor vivencial, pois é capaz de provocar sensações em seu observador vez que 
“[...] é assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que 
despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida”, considera 
Bakhtin (2012, p. 99). Sendo assim, verifica-se que a fotografia permite tal 
reação imediata pois remete seu leitor a alguma experiência já vivida, a algum 
momento da vida, a uma determinada pessoa ou lugar.

Para Sontag (2004) a fotografia pode ser vista como artefato carregado 
de significados, de fantasia e de informação. Pode ser compreendida como 
a imagem possuidora do “prestígio da arte” e da “magia do real”, capaz de 
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incitar diálogos por meio do despertar de efeitos reflexivos e interpretativos 
no observador. Tais efeitos se mostram como resultado de uma escolha, de um 
gesto de procura e de seleção de uma cena, acontecimento ou momento que 
por algum motivo cativou a atenção de quem fotografou ou de quem mais 
tarde observa a imagem capturada. (SANTAELLA, 2012).

Nessa direção, compreendemos a imagem fotográfica como um texto 
que narra, informa e que promove um movimento de interação em um espaço 
singular de leitura, refletindo em um ato intenso de produção de sentidos. 
Assim, a fotografia ganha neste capítulo, uma ampliação de suas dimensões, 
como uma forma de expressão e interação social, onde a imagem sendo um 
texto visual, ocupa destaca-se nas reflexões sobre leitura, visto que o ato de ler 
acontece mediante a uma relação ativa e dinâmica entre o sujeito-leitor e o 
texto. 

Sendo assim, apresenta-se a arte fotográfica como um recurso 
para construção e ilustração de histórias. Para isso, desenvolve-se uma reflexão 
teórica sobre as potencialidades da imagem fotográfica e seu uso como artifício 
no processo de contação de histórias literárias bem como sua utilização na 
prática de construção e de produção de sentidos.

Para tanto, destaca-se o curso de extensão Fotografia como arte literária 
na contação de histórias, realizado na Universidade Federal de Lavras, UFLA, 
em julho de 2017 que visou a identificação das potencialidades do uso da 
imagem fotográfica como técnica de construção de obras literárias O curso 
intercalou aulas práticas e teóricas e ao final cada cursista teve a oportunidade 
de produzir seu próprio livro ilustrado com fotografias e narrativas autorais. 
Nessa direção, o presente texto busca refletir sobre os meios e os instrumentos 
empregados na composição das obras ilustradas com fotografias produzidas 
neste curso, a partir de uma análise descritiva com base na seleção de imagens 
escolhidas em obras literárias construídas pelos alunos deste curso. 

Como base teórica, o presente estudo se ampara nas concepções de 
linguagem de Bakhtin (2012), sobre fotografia de Susan Sontag (2004) e 
Vilem Flusser (2000), em Alberto Manguel (2001) sobre a imagem como 
testemunho e valor documental e em Lucia Santaella (2012) sobre a leitura de 
imagens, entre outros autores que contemplam as temáticas. Assim, o texto 
articula a teoria com as práticas desenvolvidas no curso de extensão por meio 
de uma discussão sobre a fotografia como discurso e produção de sentidos.

Para uma para melhor organização textual deste capítulo, divide-
se a reflexão proposta em duas partes. Primeiramente, compartilha-se a 
fundamentação teórica a respeito da linguagem fotográfica e os elementos 
que envolvem o processo de apreensão da imagem. Em seguida, apresenta-se 
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o percurso de construção das obras literárias em articulação com o processo 
de ensino e aprendizagem na formação docente e na formação de sujeitos 
educados visualmente. 

2 A linguagem fotográfica e a apreensão da imagem 

Segundo a concepção enunciativa-discursiva da linguagem de Bakhtin 
(2006), a palavra se apresenta como uma manifestação concreta do sujeito no 
mundo, como expressão da linguagem, verbal e não-verbal, que possibilita 
aos sujeitos a interação consigo mesmo, com o outro e com o mundo ao 
seu redor. Para Bakhtin (2012), mesmo sem a presença de um sujeito, a 
palavra movimenta-se em interlocução por meio de uma forma de expressão 
que acontece quando a palavra vai até a palavra, seja ela escrita, sinalizada, 
encenada, gesticulada, pronunciada ou fotografada. 

Santaella (2012, p. 78) declara que a fotografia se constitui como 
linguagem devido ao fato de conter os quatro princípios fundamentais da 
natureza do índice, porque ela funciona “[...] simbolicamente como criação 
convencional, cultural, ideológica e perceptivamente codificada [...]”. As 
significações de uma linguagem dependem das suas referências, das suas 
características internas e das interpretações que se espera, no caso da linguagem 
fotográfica, para Santaella (2012, p. 74), este terceiro aspecto é chamado de 
“leitura de imagens”. 

Habilitar-se para ler uma imagem fotográfica significa alfabetizar-
se visualmente para então compreendê-la como uma linguagem visual, 
nas palavras de Santaella (2012, p. 13): “[...] alfabetização visual significa 
aprender a ler imagens, desenvolver a observação de seus aspectos e traços 
constitutivos, detectar o que se produz no interior a própria imagem [...]”. 
Sendo assim o leitor de imagens transforma o ato de olhar e de contemplar 
em uma ferramenta de sentir e de conhecer, um atividade que se dá por meio 
de ações de examinar e detectar com sensibilidade as linhas e entrelinhas, 
somando ou associando a aspectos ou modos de produção que constituem 
esta determinada forma de linguagem. 

Belmiro (2014, p. 186), entretanto, faz uma distinção entre alfabetização 
visual e letramento visual, como duas perspectivas que se complementam. 
Para a professora, a alfabetização visual está ligada às técnicas de constituição 
da imagem que englobam elementos como a cor, a linha, o volume, o traço, a 
textura, entre outros. Já o letramento visual envolve fatores mais amplos como 
culturais, históricos, estéticos, sociais entre outros, que influenciam a maneira 
como este sujeito leitor vê o mundo, pois possui uma dinâmica que: 
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 [...] nos ajuda a lidar com uma multiplicidade de linguagens visuais, seja a 
fotografia, ou a pintura, a escultura, a gravura, o desenho, entre outras, além 
de fortalecer o entendimento consciente dos usos de diferentes mídias, como o 
impresso, o digital, a mídia televisiva, os museus interativos etc.” (BELMIRO, 
2014, p. 187). 

A arte fotográfica possui o poder de eternizar o tempo e quanto mais 
carregada de valores e sentidos “[...] mais carregada ela estará de significados 
coletivos que falam à cultura” e mais essa imagem será capaz de despertar o 
leitor para diálogos e interpretações. Segundo Manguel (2001, p. 29) as obras 
de arte são artifícios para comunicar ideias e sensações, nessa direção nota-se 
que ao longo dos anos as imagens ocupam lugar de destaque como artefatos 
que promovem interações. 

Por este motivo, o processo de compreensão de uma imagem fotográfica 
se dá inicialmente pelo despertar de algum tipo de sentimento, seja este um 
efeito de reconhecimento ou estranhamento, de encantamento ou repulsa, de 
apreciação ou desgosto, enfim, o sentir é acionado. Em um segundo nível de 
apreensão da fotografia, busca-se pelo seu motivo, identificações sobre o que 
há nela. E, no terceiro e último estágio de apreensão da imagem fotográfica, o 
leitor finalmente passa do ver ao ler a foto. 

Imagem 1 - Livro ilustrado com fotografias registradas criado por uma das cursistas

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Na imagem 1, ilustrada acima, observa-se uma cursista expondo seu 
trabalho final de constituição de uma obra literária produzida a partir de 
imagens fotográficas e narrativa autorais. Dessa maneira, compreende-se que 
se associada ao texto escrito, a imagem ganha outro valor, pois representa a 
função de cognição, de explicação, ou ainda, de imaginação e magia, como 
esclarece Santaella (2012, p. 107). De acordo com Barthes (1984, p. 132) a 
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magia da imagem fotográfica favorece a autenticidade do que foi registrado, 
comprovando o acontecimento que passou e que foi capturado pelas lentes da 
câmera, de modo que “[...] o poder de autenticação sobrepõe-se ao poder de 
representação”. 

Fotografias são representações simbólicas do real, que indicam algo 
da realidade, comprovam e testemunham a existência do objeto naquele 
dado tempo e espaço, “uma foto equivale a uma prova incontestável 
de que determinada coisa aconteceu” afirma Sontag (2004, p. 16). É 
necessário entender a origem técnica da captura da imagem e identificar sua 
característica de rastro da realidade eternizada na fotografia, como uma prova, 
um testemunho. Mauad (1996, p. 4) declara que a fotografia “[...] atesta a 
existência de uma realidade”, por isso torna-se uma fonte historiográfica de 
estudo para as pesquisas acadêmicas. 

A fotografia representa um testemunho do que foi registrado e passa a se 
tornar testemunho de um processo histórico, comprova a existência do que foi 
eternizado em uma imagem, consequentemente, possui seu valor documental. 
Assim, a fotografia assume o seu valor como documento, por evidenciar um 
fato inegável, por registrar dados de um determinado tempo e lugar, a imagem 
fotográfica torna-se uma fonte documental. (SANTAELLA, 2012).

De acordo com Manguel (2001, p. 91), a fotografia é a representação 
do que enxergaríamos se fôssemos sensíveis e fiéis àquilo que nossos olhos 
enxergam, segundo ele, a imagem fotográfica testemunha e comprova o que 
nossos olhos nus se confundem ao ver, pois oferecem ao espectador uma 
“percepção pura” do objeto, e “[...] embora admitindo a subjetividade da 
câmera, repousa na nossa convicção de que aquilo que nós, os espectadores, 
vemos existiu de fato, que aquilo ocorreu em determinado e exato momento e 
que, como realidade, foi apreendido pelo olho do observador”. (MANGUEL, 
2001, p. 93). 

3 Apresentando o curso Fotografia como arte literária na contação de 
histórias 

Para uma melhor reflexão sobre a linguagem fotográfica, realiza-se uma 
análise descritiva a partir da seleção de algumas imagens coletadas no curso 
Fotografia como arte literária na contação de histórias, realizado em julho de 
2017, na Universidade Federal de Lavras, na cidade de Lavras Minas Gerais, 
voltado para a formação de professores. 

O curso visou de habilitar e encorajar adultos a produzirem suas 
próprias obras literárias, a partir do uso da tecnologia fotográfica disponível 
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na rotina de grande parte dos cidadãos da contemporaneidade. Escolheu-se a 
fotografia como ferramenta literária para ilustrar livros artesanais bem como 
para a construção de uma narrativa escrita. Durante o curso, cada cursista foi 
encorajado a exercer a leitura e a interpretação de variadas imagens disponíveis 
em aula, e mais adiante realizar a leitura de fotografias produzidas por eles 
mesmos, como estratégia de criação de uma narrativa escrita, compondo uma 
história infantil.

De acordo com Santaella (2012) as escolas ainda da atualidade ainda 
se veem presas nas práticas que colocam o uso do texto verbal ainda como 
principal transmissor de conhecimentos, negligenciando tanto a alfabetização 
visual quando o letramento visual de seus alunos. Neste viés, o curso buscou 
valorizar práticas que colaboraram para a educação do olhar dos sujeitos, por 
meio de práticas e discussões amparadas teoricamente que permitiram aos 
participantes desenvolver um ato de olhar mais pensante e reflexivo, ou seja, 
estenderam a capacidade de ver imagens e passaram a ler imagens.

Segundo Ramos (2013, p. 34) a prática de leitura de imagens é 
menosprezada em nossa cultura nacional, pois “[...] não fomos preparados 
e educados para compreender que ver é um ato de conhecimento”. E 
ainda, a geração atual, mergulhada no mundo tecnológico merecem que as 
escolas dediquem mais atenção ao uso das imagens no processo de ensino-
aprendizagem. (SANTAELLA, 2012, p. 14).

Sendo assim, entende-se que é preciso reforçar a importância do 
desenvolvimento da habilidade de ler imagens, muitas vezes, ignorado pelas 
práticas educativas, de modo que se mostra necessário que os educadores 
se desvencilhem do uso de textos, como principal fonte de informação, e 
usufruam do valor cognitivo das imagens durante o processo educativo. 

Imagem 2 – Cursista recortando fotografias de revista para a composição de uma obra 
literária artesanal

Fonte: Arquivo da pesquisadora.
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Com a intenção de oferecer espaço para diálogos, reflexões e para a 
identificação dos ensinamentos, as aulas intercalaram teoria e prática com 
momentos livres de criação. Dessa forma, durante o curso, buscou-se exercitar 
a leitura e a interpretação de imagens fotográficas presentes em nossa rotina, 
por meio de uma oficina de recortes de imagens de revistas, que como ilustrado 
na imagem 2, gerou um espaço para que cada cursista tivesse a oportunidade 
de criar seu primeiro e único livro de história de literatura, com imagens 
fotográficas provenientes das páginas de revistas, o que se constituiu como um 
primeiro ensaio de narração e diagramação autoral. 

Por meio do exercício de recortes de fotografias em revistas, os 
cursistas colocaram em prática a leitura de imagens, selecionaram figuras 
que dialogavam com o íntimo de cada um, com liberdade para organizar a 
sequência narrativa, tamanhos e quantidades, puderam a partir das figuras 
criar o primeiro esboço de uma história autoral, ou seja, um texto visual 
narrativo. Após esta etapa, observou-se o início da produção de uma narrativa 
textual com base nas imagens escolhidas e preparadas anteriormente a este 
momento, concretizando assim a conclusão desta primeira fase prática. 

Santaella (2012, p. 109) explica que as imagens chamam mais a 
atenção dos olhos do leitor do que os textos escritos, além disso, e “[...] sua 
informação permanece durante mais tempo no cérebro”. Por este e outros 
motivos, destaca-se o valor das ações didáticas que colaboraram para a 
familiarização dos cursistas com a prática de leitura de imagens, ações que 
permitiram que cada participante pudesse ocupar a posição de intermediário 
entre a confecção do livro artesanal e, posteriormente, entre a realização da 
leitura da história, um movimento de autor-produtor textual para autor-leitor 
de um texto autoral. 

Imagem 3 – Livro ilustrado com fotografias criado por uma das cursistas.

Fonte: Arquivo da pesquisadora.
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Sabe-se que desde o séc. XIX, a fotografia invadiu o nosso cotidiano 
por meio dos jornais e revistas, e que hoje, já no séc. XXI, a imagem 
fotográfica torna-se ainda mais presente no cotidiano dos indivíduos devido 
aos grandes avanços tecnológicos que tomam conta do nosso cotidiano. As 
imagens digitais estão em toda parte, apresentam-se por meio das mídias 
digitais, dos programas de televisão e filmes entre outras fontes. Sendo assim, 
considerando a realidade tecnológica contemporânea, o curso ofertou a 
possibilidade do uso de ferramentas disponíveis em tablets e celulares para a 
criação das obras literárias, como ilustra a imagem 3, que mostra uma obra 
criada com fotografias registradas pela câmera fotográfica de um celular, cujas 
imagens foram editadas e diagramadas com o uso de um aplicativo instalado 
no mesmo suporte. 

Imagem 4 - Livro ilustrado com fotografias registradas criado por uma das cursistas.

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Observa-se que a imagem 4 ilustra uma obra literária já finalizada, 
criada por um dos cursistas com fotografias e narrativa autorais. Aqui, vê-se 
que o autor escolheu usar brinquedos como personagens de sua narrativa e 
também caracterizou os diálogos pelo uso de balões como os encontrados nas 
histórias em quadrinhos. Por este motivo, os cursistas aprenderam que cada 
artista possui sua própria maneira de criar, porque por meio da arte refletem 
quem são, criando obras que muitas vezes involuntariamente expõem suas 
ideologias, visões de mundo ou mesmo intenções pedagógicas, acrescentam 
Nikolajeva e Scott (2010).

A partir das experiências formativas, destaca-se o quanto a “[...] 
fotografia pode ser produto de um ato técnico, racional, mais operacional 
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e intencional, mas também se mostrar por uma parte mais subjetiva, como 
expressão, uma manifestação originada da singularidade de cada artista” 
(NAVES, 2019, p. 82), em diálogo com Ramos (2013, p. 30) que declara que 
a imagem fotográfica mostra-se como um recurso de grande presença na esfera 
social, sendo assim, compreende-se que seja “[...] importante que quem lida 
com livros infantis se aproximem do universo das imagens”.

Nessa vertente, observou-se que durante o curso, o movimento de 
produção de imagens fotográficas produzidas pelos cursistas, seguiu um fluxo 
intenso relacionado às marcas da personalidade e interesses pessoais de cada 
um, visto que aquilo expomos em forma de imagens está relacionado com 
quem somos. Manguel (2001, p. 90) explica que o oposto também acontece: 
“[...] sabemos que aquilo que lemos em um quadro varia conforme a pessoa que 
somos e conforme aquilo que aprendemos [...]”, o que enfatiza a importância 
em conectar os universos do artista, da obra e do leitor das imagens. 

Assim, os livros produzidos ganharam formas, cores, imagens e 
narrativas com marcas e peculiaridades próprias de cada cursista, revelando 
gostos, intenções pensadas e elaboradas de modo único, permitindo a 
formação de sujeitos educados visualmente, autores do próprio processo de 
formação e aprendizagem.

5 Considerações finais

Com base na análise do trabalho desenvolvido a partir do curso de 
extensão Fotografia como arte literária na contação de histórias, notou-se a 
importância do papel da educação do olhar do professor. Sendo assim, ao 
desenvolver uma reflexão teórica apresentando possibilidades do uso da 
fotografia como ferramenta no exercício de educação do olhar e como prática 
de construção e de produção de sentidos, destaca-se que a prática da leitura 
das imagens combinada à criação da narrativa permitiu uma ampliação de 
diálogos entre os elementos e personagens que envolvem a prática de leitura 
literária. No percurso de construção das obras, notou-se que o professor 
gerou um diálogo entre a suas ideias e a fotografia, entre a imagem e o texto, 
entre a obra e o leitor, entre tantos outros elementos e personagens que se 
entrelaçaram entre si. 

Além disso, percebeu-se que a fotografia encanta porque representa o 
real, representa algo ou uma situação familiar aos leitores dessa geração que 
se encontram em constante contato com as imagens tecnológicas, seja por 
meio das mídias sociais, da educação a distância, dos jogos virtuais, dos filmes, 
entre outras formas. A imagem mesmo que editada, transformada e fantasiosa 
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proporciona um efeito de legitimidade na ilustração, o que amplia a conexão 
visual do leitor com o que vê. 

Por meio da produção de livros artesanais confeccionados pelos 
cursistas, foi possível perceber que as fotografias ilustrativas apresentaram 
grande potencial literário por auxiliar os leitores no processo de entendimento 
e envolvimento com a história narrada ao provocar diálogos, reflexões e 
interpretações por parte dos autores das fotografias e, também, por parte dos 
leitores da obra literária ilustrada.

Dessa maneira, destaca-se que nos dias de hoje, as crianças encontram-
se em contato diário com a tecnologia e por isso emerge uma nova necessidade, 
de que as ilustrações atuais sejam mais inteligentes e acompanhem as 
mudanças tecnológicas de modo a captar o interesse dos novos leitores imersos 
no universo tecnológico. Portanto, o uso de fotografias como ferramenta de 
ilustração literária apresenta uma característica ainda mais expressiva para a 
geração atual, sendo assim, ela cumpre o seu papel de testemunho do real 
contribuindo de forma significativa para a compreensão leitora e aprendizagem 
do leitor, o que compreende a fotografia como um potencial artefato literário 
e arte ilustrativa.

Logo, constatou-se que a presença da linguagem fotográfica em obras 
literárias, pode auxiliar na fixação da história, bem como pode possibilitar 
a criação de novos desfechos, além de permitir uma maior proximidade 
com o ato de contar histórias. A leitura literária quando associada ao uso 
de fotografias e a outros recursos, é motivadora do exercício da criatividade 
e integração entre o mundo real e o imaginário por possibilitar um maior 
envolvimento entre o artista, o leitor e o livro ilustrado.
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Capítulo 25

TEXTOS ESPONTÂNEOS DE CRIANCAS DO 
3ºANO: NÍVEIS ESTRUTURAIS DA LINGUAGEM 

ESCRITA
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Vanuza Cecília Oliveira4

1 Introdução 

A história da educação evidência que os processos educacionais 
são permeados por diversos estudos e a partir destes surgem 

conceitos que sustentam a teoria e orientam a prática pedagógica do 
professor.  A alfabetização nunca foi tão discutida como nas últimas décadas. 
E neste contexto de discussões surgem concepções de alfabetização que se 
fundamentam na teoria Construtivista de Piaget, Sócio-interacionistas de 
Vygotsky e os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a Psicogênese 
da Língua Escrita. Estas teorias compreendem que o conhecimento não está 
nem no sujeito e nem no objeto. Pelo contrário, dá-se pela interação ou pelas 
trocas do sujeito com objeto, onde ambos se transformam. Assim sendo, a 
aquisição de conhecimentos depende tanto das estruturas cognitivas do sujeito 
quanto de sua relação com o ambiente. 

 Nesse contexto o nosso trabalho pauta-se por apresentar uma análise 
dos níveis estruturais da escrita através da produção de textos espontâneos 
realizado por duas crianças de 09 anos de idade do 3.º ano, anos iniciais, 
pertencentes à mesma sala de aula. 

 Assim, para realizarmos as analises fundamentamos em teóricos que 
discutem sobre alfabetização, letramento, leitura e escrita estudados durante 
o curso de especialização em Alfabetização e Letramento da Universidade do 
Estado da Bahia - UNEB. Recorremos a Cagliari ao analisar o certo, o errado 
e o diferente, já que para a linguística não há certo e errado, mas o diferente. 
Para o autor a fala possui aspectos não revelados pela escrita e a escrita possui 
aspectos inutilizáveis pela linguagem oral. 
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Assim, pautamos nossa análise em Cagliari ao classificar os “erros” 
encontrados nos textos como: Transcrição fonética, Juntura intervocabular, 
Uso indevido de letras, Forma morfológica diferente e Modificação de 
estrutura segmental das palavras que engloba os erros de troca, supressão, 
acréscimo e inversão de letras. Cabe aqui ressaltar que os conceitos utilizados 
para categorizar os “erros” encontrados nos textos se deram por meio da análise 
e exemplificação dos mesmos.  

A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica e 
análise textual realizadas através dos textos produzidos pelas crianças de 09 
anos de idade do 3.º ano dos anos iniciais do município de Guanambi-Ba, 
portanto, fazem parte do ciclo de alfabetização.

2 Fundamentação teórica

 Os últimos anos do século XX formam promissores no que se refere às 
discussões sobre o processo de alfabetização. Nesse mesmo período, assistimos 
no Brasil a introdução do termo letramento, propondo o rompimento de 
olhares fragmentado que restringia a alfabetização à aprendizagem do sistema 
da escrita.

O termo letramento ganha força na segunda metade da década 1980, 
como tradução da língua inglesa literacy com uma ideia dominante de que o 
domínio e o uso da língua escrita trazem consequências para diferentes esferas, 
a saber: social, política, econômica, cognitiva e linguística.

 Em síntese, letramento corresponde a ação de ensinar ou de aprender 
a ler e escrever, bem como resultado da ação de usar essas habilidades em 
práticas sociais, em outros termos, é estar inserido num mundo organizado 
diferentemente – a cultura escrita. Como conceitua Soares,

[…] letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e escrita, 
em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as 
necessidades, valores e práticas sociais, ou seja, é o conjunto de práticas sociais 
relacionadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu 
contexto social (SOARES, 2009, p. 72).

 Soares propõe que letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e 
escrever, associado a um contexto, em que a escrita e a leitura se revestem 
de sentido, significado e faça parte da vida do sujeito aprendente. Por outro 
lado, a mesma autora enfatiza que mesmo a alfabetização e letramento sendo 
práticas interdependentes e indissociáveis: o processo de alfabetização só tem 
sentido quando realizado no contexto de práticas sociais de leitura e de escrita, 
permeado por essas práticas, isto é, em contexto de letramento e com atividades 
de letramento. Já o letramento, só pode desenvolver-se na dependência da e 
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por meio da aprendizagem do sistema de escrita. 
 No sentido de pensar uma alfabetização contextualizada, que é possível 

dizer que engloba e supera o conceito de letramento, temos o conceito usado 
por Paulo Freire, para o qual, a alfabetização ganharia sentido ao relacionar 
a consciência crítica dos sujeitos sobre a realidade por eles vivida para 
transformá-la, algo que apenas a técnica mecânica de codificar e decodificar 
não daria conta, como ele aponta:

(...) Para mim seria impossível engajar-me num trabalho de memorização 
mecânica dos ba-be-bi-bo-bu, dos la-le-li-lo-lu. Daí que também não pudesse 
reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. 
Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse “enchendo” com suas palavras 
as cabeças supostamente “vazias” dos alfabetizandos. Pelo contrário, enquanto 
ato de conhecimento e ato criador, o processo da alfabetização tem, no 
alfabetizando, o seu sujeito. O fato de ele necessitar da ajuda do educador, 
como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa dever a ajuda do 
educador anular a sua criatividade e a sua responsabilidade na construção 
de sua linguagem escrita e na leitura desta linguagem. Na verdade, tanto o 
alfabetizador quanto o alfabetizando, ao pegarem, por exemplo, um objeto, 
como laço agora com o que tenho entre os dedos, sentem o objeto, percebem 
o objeto sentido e são capazes de expressar verbalmente o objeto sentido e 
percebido. Como eu, o analfabeto é capaz de sentir a caneta, de perceber a 
caneta e de dizer caneta. Eu, porém, sou capaz de não apenas sentir a caneta, 
de perceber a caneta, de dizer caneta, mas também de escrever caneta e, 
consequentemente, de ler caneta. A alfabetização é a criação ou a montagem 
da expressão escrita da expressão oral. Esta montagem não pode ser feita pelo 
educador para ou sobre o alfabetizando. Aí tem ele um momento de sua tarefa 
criadora (Freire, 1989, p.13).

Na ideia de Freire, o educador constrói sua prática a partir da escuta 
sensível do seu educando em suas experiências, por meio desta escuta, o 
educador elabora seu roteiro de trabalho, produzindo e apresentando materiais 
que fazem sentido para a vida dos alfabetizandos tornando-se momentos ricos 
de reflexão, pois para Freire (1989, p.13) ”(...) a leitura do mundo precede 
sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura 
daquele”.

Emília Ferreiro não adotou o termo letramento. Na tradução de literacy, 
deu preferência à expressão “cultura escrita”. Na visão dessa autora, o acesso 
à cultura escrita desencadeia o processo de alfabetização e, a participação da 
criança em contextos sociais em que a escrita é produzida, antecede ao ensino 
formal e sistematizado promovido pela escola. 

Ferreiro e Teberosky (1986) apresentam o processo de aprendizagem 
da escrita a partir do ponto de vista da criança, difundindo assim, o paradigma 
cognitivista, isto é, o construtivismo. Se de um lado, a nova teoria deu um 
caráter psicogenético à alfabetização, por outro, obscureceu o enfoque 
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linguístico: fonética e fonologia. Como agravante dessa situação produziu 
uma ideia equivocada de que todos os métodos eram tradicionais, mecânicos, 
obsoletos e os professores deveriam afastar deles, pois o convívio intensificado 
com material escrito era suficiente para a criança se alfabetizar. Como bem 
enfatiza Ferreira e Teberosky,

[...] Que além dos métodos, dos manuais, dos recursos didáticos, existe um 
sujeito que busca a aquisição de conhecimento, que se propõe problemas e 
trata de solucioná-los, segundo sua própria metodologia... insistiremos sobre 
o que se segue: trata-se de um sujeito que procura adquirir conhecimento, 
e não simplesmente de um sujeito disposto ou mal disposto a adquirir uma 
técnica par ticular. Um sujeito que a psicologia da lecto-escrita esqueceu [...] 
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1986, p. 11).

É importante apontar que na Psicogênese da língua escrita, as autoras 
descrevem como o aprendiz se apropria dos conceitos e habilidades de ler 
e escrever. E, que esse processo linguístico se desenvolve por meio de um 
percurso semelhante àquele que a humanidade percorreu até chegar ao sistema 
alfabético. No processo que o aprendiz percorre até se alfabetizar, ele ignora 
que a palavra escrita representa a palavra falada, bem como também como essa 
representação se processa.

Um ponto a ser considerado é que o construtivismo de Emília Ferreiro 
é uma teoria psicolinguística, isto é, explica como os aprendizes organizam 
psicologicamente a aprendizagem de um conteúdo escrito, não se trata de 
uma teoria pedagógica sobre como ensinar.

Partindo dessa compreensão, Isabel Cristina Alves da Silva Frade 
organiza uma síntese do que a escola precisa compreender no processo de 
alfabetização: 

Partindo desses princípios, a escola precisa compreender que:

* um método ou uma única direção não é determinante da aprendizagem e que 
é preciso considerar o processo do aprendiz;

* o contexto escolar deve propiciar a experimentação em torno da escrita, sem 
provocar nos alunos o medo de avaliação de “erros”;

* o material usado na escola deve ser aquele que representa a diversidade de uso 
da escrita existente na sociedade;

* é necessário, antes de iniciar o ensino e durante o processo, saber em que 
nível de compreensão da escrita o aluno se encontra;

* para acompanhar o processo de aprendizagem, é importante que a escola 
construa instrumentos que permitam ao aluno expressar, sem medo, o que 
sabe;

* é fundamental que o professor conheça as teorias sobre o “como se aprende” 
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para interpretar os resultados apresentados pelos alunos;

* a escrita e a leitura devem ser aprendidas em uso social. (FRADE, 2005, p. 
40).

Fechando essa etapa, a escolha dos teóricos Emília Ferreiro, Paulo 
Freire e Magda Soares para discutir a alfabetização no contexto atual se deram 
ao analisar que esses autores atribuem a mesma conotação para a alfabetização. 
A primeira, Emília Ferreiro, vê o sujeito como construtor de hipótese no 
processo de alfabetização, bem como defende que a leitura e a escrita devem 
ser aprendidas em uso social; o segundo, Paulo Freire, relacionava o processo 
de alfabetização à consciência crítica dos sujeitos, conhecer para transformar 
a realidade; por fim, Magda Soares, o letramento irrompe com velhas práticas 
convencionais de ensino de leitura e escrita, que desconsideram o contexto em 
que elas ocorrem socialmente. 

3 Descrição do caso

Os textos que apresentamos nesta análise foram resultados de uma aula 
realizada em uma turma do 3.º ano, anos iniciais de uma escola municipal da 
cidade de Guanambi-BA, com crianças entre 09 e 10 anos. 

A professora iniciou a aula realizando a leitura do livro “As doze 
princesas bailarinas”, dialogou com as crianças sobre a leitura e, em seguida, 
as perguntou sobre qual tipo de dança gostavam de dançar. Várias foram as 
respostas, então a professora colocou as crianças para escutarem músicas de 
ritmos diferentes (hip hop, forro, funk etc). Feito isso, foi solicitado aos alunos 
que escrevessem um texto com o tema: O que mais gosto de dançar. Assim 
selecionamos os textos que utilizamos para análise neste trabalho. 

Selecionamos dois textos: o texto 1, é o resultado da produção de uma 
criança que de acordo com a professora, ler fluente e não apresenta dificuldade 
em leitura, escrita e interpretação textual. Já o texto 2, foi produzido por um 
aluno que segundo a professora apresenta dificuldades de leitura e escrita, 
mas que ao longo do ano mostrou um avanço satisfatória no processo de 
aprendizagem da leitura. 

4 Apresentação dos dados/Análise da escrita das crianças 

 Nesta seção, detemo-nos a analisar a escrita dos alunos, mas 
precisamente, os supostos "erros" ortográficos, para além de focar nos erros, 
nossa intenção é compreender a lógica pela qual os alunos se apegam ao 
desenvolverem determinada escrita. Trata-se de dois textos produzidos por 
alunos dos anos iniciais de uma escola pública do município de Guanambi-
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BA. 

Para o desenvolvimento dessa análise, usamos como embasamento 
teórico as ideias trazidas por Luiz Carlos Cagliari em sua obra Alfabetização e 
linguística. Assim, recorremos às seguintes categorias trabalhadas pelo referido 
autor, a saber: Transcrição fonética, Uso indevido de letras, Modificação da 
estrutura segmental das palavras, Juntura intervocabular e Forma ortográfica 
diferente. Logo abaixo, segue à esquerda, o texto produzido por uma aluna e 
à direita, a síntese da análise do texto feito pelos autores.

Neste primeiro exemplo, podemos perceber que na linha 1 e 3: dança 
(dançar) e come (comer), o não uso da letra r sinaliza um erro de Transcrição 
fonética, caso que acontece com maior incidência, de acordo com Cagliari 
(2009, p. 121) “o erro mais comum dos alunos é caracterizado por uma 
transcrição fonética da própria fala”. A justificativa de tal erro se dar por não 
haver som correspondente na sua fala. Na linha 2: Ceto dia (Certo dia.), não 
escreve o r porque pronuncia a vogal que o antecede de forma mais longa, 
englobando assim o som do r. 

 Ainda na categoria Transcrição fonética, percebemos o uso somente 
da vogal para indicar o som nasalizado, suprimindo as consoantes m e n, que 
não são pronunciadas exemplo do uso da palavra vei (vem) nas linhas 3, 4 e 
5; da palavra isanhado (ensaiando) linha 4; da palavra sepri (sempre) linha 6. 
Outro exemplo de transcrição fonética, temos a escrita do l em lugar de u, na 
linha 4: valol (falou:) e estul (estou).

      Outra categoria usada nessa análise foi o Uso indevido de letras, 
tal erro ocorre segundo Cagliari (2009) quando o aluno escolhe uma letra 
possível para representar um som de uma palavra e a ortografia usa outra letra. 
Essa ocorrência é perceptível no texto na linha 3:   samol (chamou) e na linha 
4: isanhado (ensaiando).
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Continuando a análise, recorremos à categoria Modificação da 
estrutura segmental das palavras. Nessa categoria, são observados erros de 
troca, supressão, acréscimo e inversão de letras. A ocorrência desses erros é 
explicada por Cagliari (2009, p. 124) ao apontar que “Não tem apoio nas 
possibilidades de uso das letras no sistema de escrita e representam, às vezes, 
maneiras de escrever de que o aluno lança mão porque ainda não domina 
bem o uso de certas letras, como a distribuição de m e n, v e f nas palavras”. 
Ao analisar a produção de texto, percebemos a ocorrência de troca de letras na 
linha 4: valol (falou).

Ao escrever textos espontâneos as crianças costumam juntar todas as 
palavras. Isso acontece porque não existe, na fala, a separação de palavras, a 
não ser é claro, quando marcada na entonação da voz. Percebemos no texto, 
esta ocorrência, Juntura intervocabular, na linha 5: Tanbo (- está bom).

Alguns supostos “erros” ortográficos mantêm relação com a variedade 
dialetal em uso, isto é, certas palavras possuem características próprias que 
dificultam o conhecimento, a partir da fala, de sua forma ortográfica. Quando 
isso acontece, dizemos que aconteceu uma Forma ortográfica diferente, tal 
ocorrência no texto se dar na linha 2: tava (estava) e linha 5: vei (venha).

Nesta análise, não centramos nossos olhares para algumas ocorrências 
do processo de escrita, são elas: Acentos gráficos, em que percebemos sua 
ausência nas linhas 2 e 3 na palavra bale (balé) e Sinais de pontuação, em que 
não se percebe o uso em todo o texto. A opção pela não explicação e análise 
dessas categorias se deu por perceber que elas não são ensinadas no início da 
aprendizagem da escrita, justificando-se tais ausências nos textos espontâneos. 

No texto 2, que apresentamos logo abaixo, apresenta maior incidência 
de transcrição fonética. A escolha por analisar os textos em dois blocos: texto 
1 e texto 2, se deu por percebermos, que a criança do texto 2 encontra-se em 
processo de aprendizagem da leitura e da escrita, isto é, ainda não desenvolveu 
a leitura fluente.

Feita a análise do texto acima, encontramos exemplos claros de algumas 
categorias de “erros” definidas por Cagliari, a exemplo da Transcrição fonética 
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que nada mais é que a transcrição da própria fala, ou melhor, o aluno escreve 
exatamente como fala. Podemos confirmar tal ocorrência no texto na linha 1: 
di (de); linha 2: meninu (menino) e linha 3: mi (me) e qui (que). 

Outra categoria de “erro” definida por Cagliari presente no texto é a 
Modificação de estrutura segmental das palavras que engloba os erros como: 
troca, supressão, acréscimo e inversão de letras. Essas ocorrências se dão na 
linha 1: gotu (gosto) e mutu (muito), e linha 3: fala (falar), em que percebemos 
supressão de letras; a troca de letras está presente na linha 4: bou (bom) e linha 
5: maes (mais) e bocaria (porcaria). 

A juntura intervocabular aparece na linha2: udia (um dia) e michomo 
(me chamou). Aparece também no texto Forma morfológica diferente, 
na linha 3: runhe (ruim) e linha 4: pa (para). O uso indevido de sinais de 
pontuação e acentuação, como justificou anteriormente, não foi analisado. 

Percebemos ao final da análise dos textos que diferentes autores, tais 
como Ferreiro (1986) e Moraes (2012) alertam que conceber a escrita como 
um código é um equívoco, porque compreendê-la dessa maneira é colocar em 
evidência a capacidade de discriminação visual e auditiva. Segundo Ferreiro e 
Teberosky (1999) para aprender como o SEA funciona, a criança também vive 
um sério trabalho conceitual, ela precisa desvendar duas questões intituladas 
como segredos por Moraes (2012). O que as letras notam (registram), e 
como elas criam essas notações.  Para compreender como o sistema de escrita 
alfabética funciona a criança precisa desenvolver as habilidades de análise 
fonológica. 

Assim para compreensão das propriedades do SEA e tornar-se 
alfabetizado a criança precisa construir em sua mente, por exemplo, que 
escrevemos com letras que são diferentes de números e que não podem ser 
inventados. As crianças precisam passar por diferentes fases que vão desde 
a hipótese pré-silábica, onde o sujeito ainda não faz correspondências entre 
o som e a escrita a fase alfabética quando já compreende que as palavras são 
representações de unidades sonoras como as sílabas e fonemas. São as hipóteses 
infantis que seguem uma ordem de evolução na apropriação da escrita.

5 Considerações finais

Ao final do trabalho podemos perceber que a passagem de um nível 
para o outro é gradual e depende muito das intervenções feitas pelo professor 
durante todo o processo de alfabetização, tornando-se necessário, portanto, 
que sejam realizados diagnósticos e intervenções para que as crianças possam 
avançar em suas hipóteses de escrita. 
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Nessa perspectiva, parafraseando Ferreiro e Teberosky (1999) os “erros” 
cometidos pelas crianças não são mais censurados, passam a ser considerados 
como reveladores de hipóteses que as crianças elaboram ao tentar escrever, a 
aprendizagem passa a ser vista como um processo de sujeitos ativos na busca 
de compreender como a escrita nota. Percebe-se neste sentido, a importância 
de incentivar a criança a fazer escrita espontânea. 

As leituras indicam que o trabalho específico para o ensino do SEA 
seja inserido em práticas de letramento, de modo que esse não negue as 
especificidades da alfabetização.  Assim, percebemos que as produções dos 
alunos se deram articuladas a atividades sociais de ler e escrever textos, isto é, 
o letramento. E, ao analisar os “erros” percebemos que não são dificuldades 
insuperáveis, tão pouco, falta de capacidade das crianças, mas fazem parte do 
processo de aprendizagem da escrita e reflexão das crianças sobre esse processo. 
O trabalho evidencia também, a importância da escrita espontânea, pois ela é 
reveladora das dificuldades e potencialidades dos sujeitos aprendentes. 
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Capítulo 26

EXPOSIÇÃO DE “CONHECIMENTO 
TECNOLÓGICO” REMOTO – UMA EXPERIÊNCIA 

BEM SUCEDIDA NAS AULAS DE MATEMÁTICA 
EM TEMPO DE PANDEMIA

Márcia Barbara Bini1

Sandra Denise Zawaski2

1 Pandemia, quarentena. E agora?

O presente capítulo traz o relato de experiência a partir de uma 
situação vivenciada nas aulas de Matemática do Nono Ano. A 

prática pedagógica descrita se desenvolve ao longo do período de aulas remotas 
em uma escola pública do extremo oeste de Santa Catarina, na qual atua como 
professora a primeira autora. 

O relato da referida prática, considerada bem-sucedida, é feito com 
o propósito de socializar com colegas professores, uma proposta de trabalho 
inspiradora, pois almeja contemplar a construção de novos conhecimentos e 
também a formação atitudinal dos estudantes. Para isso conduz um processo 
de busca e seleção de informações, exercitando a capacidade de escrita e a 
apresentação de suas produções, mesmo num momento adverso como o 
vivenciado nesta ocasião.

2 Contexto do relato

O ano letivo de 2020 já estava em curso, tudo fluía normalmente até 
que no dia 19 de março do corrente ano, o governo do Estado, por meio de um 
decreto, determina a suspensão as aulas. Motivado pela ameaçadora pandemia 
que já assolava outros países. Com o início repentino da suspenção das aulas, a 
Secretaria de Estado da Educação antecipa o recesso de julho. Ficamos todos, 
equipes gestoras, professores, estudantes e Secretaria de Estado da Educação à 
mercê dos fatos vindouros, aguardando o breve retorno das aulas. 

Durante os quinze dias destinados ao recesso escolar, a Secretaria 
de Estado da Educação reorganiza um sistema de trabalho possível para o 
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momento por meio do ambiente Google Classroom, integrante do projeto 
Google for Education.

Professores, pedagogos, equipes gestoras e estudantes iniciaram uma 
maratona de formações e trocas de experimentos e auxílios formais e informais, 
oficiais ou não, por meio de todos os dispositivos possíveis, para se adaptar ao 
modelo de aulas e salas de aulas e assim dar cumprimento o planejamento do 
ano letivo. 

Ensinar matemática numa situação dita “normal” já é desafiador. Em 
um momento ímpar como esse, cientes da responsabilidade de cumprirmos 
os conteúdos propostos no planejamento anual, ao mesmo tempo que 
contribuímos para desenvolver as competências e as habilidades que a BNCC 
– Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) nos recomenda, se 
torna um desafio ainda mais complexo.

Para iniciar as “novas” aulas produzimos vídeos com explicações verbais 
de conteúdo específicos da matemática do Nono Ano, elaboramos textos 
explicativos, preparamos atividades especiais. 

Porém, esse momento diferente, jamais experimentado, foi se 
alongando, exigindo replanejamento e desenvolvimento de novas estratégias.

 Eis que faz parte dos conteúdos a serem trabalhado no referido ano, 
presente no planejamento anual, está um capítulo destinado ao “Conhecimento 
Tecnológico” que aborda temas como a história do computador, da internet, 
do GPS, os exames de Raio-X, as unidades de medida em informática, os 
instrumentos de armazenamento e tantos outros. Esse capítulo destinado a 
tecnologia e a revolução informática é sempre instigador e desperta o interesse 
de boa parte dos alunos do 9º ano, fato vivenciado nos anos anteriores. E 
chegava a hora de executar esse trabalho de forma remota.

Procuramos desenvolver o nosso planejamento sempre propondo 
metodologias inovadoras, capazes de tirar os estudantes da mera condição de 
ouvintes, reprodutores de conhecimentos prontos e acabados e colocando-os 
na condição de parceiros ativos na construção do conhecimento. 

Nesse contexto, nossa preocupação como professor ao preparar as aulas 
remotas e ao desenvolver o trabalho com o aluno nos ambientes disponíveis 
nos apoiamos em DEMO (2003), quando argumenta que o professor precisa 
ser um pesquisador na sala de aula, fazendo da reflexão e da crítica parceiras 
permanentes na busca da melhoria de suas ações.

Esse circuito passa a fazer parte da prática da sala de aula, por meio do 
Educar pela Pesquisa (DEMO, 2003) constituindo-se como uma ferramenta 
capaz de favorecer aprendizagens significativas.
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Pesquisar é estabelecer relações entre o conhecimento já existente com 
as novas evidencias, (re)significando os conceitos de acordo com a bagagem 
de conhecimento que possuímos no momento com a possibilidade de 
avançarmos. A capacidade de argumentar representa a dúvida permanente. 
Pesquisar é conviver com a dúvida e argumentar em função delas. Segundo 
Moran (2000, p. 23),

aprendemos quando descobrimos novas dimensões de significação que antes 
nos escapavam, quando vamos ampliando o círculo de compreensão do que 
nos rodeia, quando como numa cebola, vamos desencadeando novas camadas 
que antes permaneciam ocultas à nossa percepção, o que nos faz perceber de 
uma outra forma. Aprendemos mais quando estabelecemos pontes entre a 
reflexão e a ação, entre a experiência e a conceituação, entre a teoria e a prática; 
quando ambas se alimentam mutuamente. 

Podemos dizer de acordo com Moraes (2002) que pesquisar é exercitar 
um movimento dialético analisar, refletir e duvidar, convivendo com a 
incerteza. É analisar criticamente várias fontes de informação, conteúdos ou 
teorias para superar ou acrescentar algo, sempre na presença da dúvida, por 
meio de um estudo contínuo.

Nessa linha de pensamento e usando grupos de whatsapp os alunos se 
organizaram, com a supervisão da professora, para trabalhar individualmente 
ou em duplas, desde que à distância, conforme a escolha de cada um.  A 
partir dessa organização cada aluno ou dupla recebeu um tema para estudo e 
alguns questionamentos, cujo objetivo eram nortear a busca de informações 
e reflexões. Para o processo de definição do tema, a professora organizou uma 
lista numerada. Conforme as duplas ou estudantes colocavam seus nomes 
no grupo, recebiam o tema correspondente a sua ordem, por exemplo, eu, 
Julia e a Roberta vamos trabalhar juntas. Foram a terceira a se cadastrar então 
receberam o tema número três. 

Iniciou-se então, um processo de produção sobre o referido objeto de 
estudo. Várias fontes foram consultadas por cada um ou dupla, na tentativa de 
satisfazer os questionamentos propostos. Texto, imagens, vídeos. Inicialmente 
cada um deveria escrever um texto ou montar um esquema simples capaz de 
auxiliar na compreensão daquilo que cada um estava estudando. 

Para exemplificar, conforme já mencionamos alguns dos temas no 
início deste artigo, eram objeto de estudo por exemplo, o GPS (Sistemas 
de Posicionamento Global), dentre os questionamentos propostos podemos 
mencionar: O que é um GPS? Como ele foi desenvolvido (criado)? Qual a 
relação entre o Plano Cartesianos que estudamos nas aulas de Matemática e o 
GPS? Qual a importância desse instrumento em nossas vidas? Dentre vários 
outros.
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 Essas ações e iniciativas, tinham como propósito, levar à superação da 
condição inicial em relação ao conhecimento do assunto, de forma reflexiva e 
questionadora, superando a mera reprodução das informações colhidas.

 De acordo com Ramos, (2004, p.29), a “mera reprodução ocorre 
quando não há a possibilidade do exercício da argumentação, que nasce da 
dúvida, do questionamento”. A reprodução social, em geral está associada à 
certeza, mas ações voltadas à argumentação arrastam consigo a necessidade 
da dúvida. Nesse aspecto entendemos que essas atitudes favorecem o fim da 
cópia e da reprodução, pois se alguém duvida de algo e constrói argumentos 
para defender sua ideia, não pode simplesmente reproduzir ideias alheias. 

Esse processo fundamentado no questionamento, e na busca de 
subsídios, pode ser um caminho importante para que possa se estabelecer 
à comunicação em sociedade. Esse processo contribui para desenvolver nos 
sujeitos habilidades como o respeito e o confronto com o novo culminando 
com a capacidade de intervir de maneira consciente na realidade.

Os questionamentos que levam à argumentação e à pesquisa beneficiam 
a reflexão, a produção e a autoria. Para argumentar é preciso organizar e 
aperfeiçoar as ideias. O aperfeiçoamento delas contribui na formulação de 
novos questionamentos pertinentes, que levem à busca de informações para 
validar e superar a condição inicial.

Para que um argumento possa ser validado, é preciso buscar subsídios, 
na tentativa de aprofundar-se nas teorias já existentes, impregnando-se do 
assunto para ampliar a compreensão. Para isso é necessário refletir e interpretar, 
sempre que possível relacionando teoria e prática. Ludke e André (1986, p.2), 
dizem que “para se realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre 
os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e 
o conhecimento teórico a respeito dele”.

Para Demo (2003), pesquisa significa diálogo crítico e criativo com a 
realidade, culminando na elaboração própria. Assim, pesquisa é a atitude do 
aprender a aprender, isto faz parte de todo processo educativo e emancipatório. 
Pesquisar é contribuir significativamente para o desenvolvimento da 
autonomia e da emancipação dos sujeitos, dependendo para isso da capacidade 
de argumentação de cada um.

A partir do estudo feito era necessário produzir um texto ou esquema 
explicativo a respeito do objeto de estudo que seria utilizado posteriormente 
na produção de um vídeo com uma explicação de qualidade, o qual faria parte 
da Exposição de “Conhecimento Tecnológico” Remoto a ser divulgada nos 
grupos de WhatsApp das turmas, no ambiente classroom e no Facebook da 
escola. 
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Com esse trabalho conseguimos contribuir com pelo menos 4 
competências recomendadas pela BNCC (2017, p. 9), apresentadas 
resumidamente a seguir: 

Competências 1, 2, 4 e 5:
1 - Conhecimento (Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 

construídos sobre o mundo social cultural para entender e explicar a realidade.)
2 – Pensamento científico crítico e criativo (Praticar a curiosidade 

intelectual).
4 – Comunicação (Utilizar diferentes linguagens e conhecimentos 

matemáticos para se expressar e partilhar informações, experiências e ideias 
em diferentes contextos além de produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo).

5 – Cultura digital (Compreender e utilizar a tecnologia digital 
da informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimento e exercer o protagonismo e autoria na 
vida pessoal e coletiva). 

Nesse contexto podemos citar Frizon (2004), quando diz que “não se 
justifica mais a crença da simples transmissão de informações e conhecimentos” 
e que “a construção da aprendizagem se dá através do envolvimento e da 
relação de parceria que se estabelece entre professor e aluno” (FRIZON, 2004, 
p. 143). Além de proporcionar o pleno desenvolvimento de seus educandos, 
a escola tem o importante papel de prepará-los para a cidadania. Para isto 
precisa viabilizar a vivência da cidadania na própria escola a cada dia e não se 
constituir como se ela fosse algo para um futuro remoto. 

Não ensinamos apenas conteúdos formais, ensinamos por meio das 
nossas atitudes, de nossos exemplos, da nossa preocupação com o fazer 
da melhor maneira possível. Daí a importância do professor demonstrar 
preocupação com o conteúdo reforçando sempre sua relevância, com a 
metodologia e com a participação de todos e não apenas com os naturalmente 
disposto.

Sendo assim, entendemos que a escola deve primar pelo desenvolvimento 
da capacidade de serem autores e disseminadores de suas próprias produções, 
tornando capaz de enfrentar os imprevistos ao longo de toda a vida. 

Este não é um processo breve que se completa de imediato, muitos 
alunos inicialmente resistiram a produção do próprio documentário, não 
queriam aparecer nos vídeos e argumentavam que tinham vergonha, se 
sentiam tímidos. Mas como uma casa que vai sendo edificada e precisa de 
planejamento, dedicação, persistência e trabalho para que o resultado seja 
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alcançado conseguimos êxito.
Vale acrescentar ao relato que as produções feitas pelos estudantes 

foram surpreendentes. Contribuíram para melhorar o conhecimento do 
tema e também nos quesitos relacionados a disseminação de informações, 
capacidade de escrita, autoria e utilização das tecnologias digitais.

3 Considerações finais

O presente artigo procurou mostrar que mesmo em condições adversas 
é possível conduzir um processo de construção de novos conhecimentos, 
fomentando o desenvolvimento da competência da participação, do 
tratamento aluno como parceiro ativo no processo. Essa característica faz com 
que o sujeito tenha iniciativas próprias e defenda suas ideias, argumentos e 
entendimentos. 

A proposta conseguiu retirar os sujeitos de uma condição de passividade 
diante do conhecimento, levando-o a construir e fundamentar suas produções, 
promovendo a superação da condição inicial, contribuindo para a edificação 
da autonomia.  

É evidente a importância dos assuntos trabalhados para motivar 
os alunos, já que são temas que permeiam seu cotidiano e servirão para 
contextualizar os conteúdos estudados em outros momentos das aulas 
de matemática como é o caso, por exemplo, das unidades de medidas em 
informática e das potências de base 10. Fato que fica evidenciado diante da 
preocupação dos grandes mestres da educação em defender o fim da pedagogia 
da cópia.

Estamos distantes da época em que a escola era concebida apenas 
como instituição responsável, apenas, pela mera transmissão de conhecimento 
sistematizado. Atualmente, além desta concepção já ter sido ultrapassada pela 
visão construtivista de ensino, a escola tem o papel fundamental de contribuir 
para o pleno desenvolvimento da pessoa, fornecendo subsídios para a 
formação de um cidadão capaz de buscar as informações disponíveis quando 
necessário, conseguir interpretar e compreender, interagindo com a realidade, 
desenvolvendo sua autonomia.

O ato pedagógico não é mais concebido como transmissão de 
informações. Os conteúdos que se pretende ensinar precisam estar inseridos 
em uma metodologia na qual eles possam ser construídos pelos alunos. Não 
compartilho da ideia de que o problema está nos conteúdos, eles “designam o 
conjunto de conhecimentos ou formas culturais, cuja assimilação e apropriação, 
pelos alunos e alunas é considerada essencial para o seu desenvolvimento e 
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socialização”. (COLL, p. 12), pois que a aprendizagem não ocorre no vazio, 
mas o que precisamos rever é a maneira como estes são propostos aos alunos. 
As atitudes do professor e as ferramentas didáticas que ele utiliza, devem 
ter como metas, abrir as portas para os alunos para o questionamento das 
verdades, privilegiando a busca, a criatividade e a superação da condição 
inicial (DEMO, 2003).

O professor precisa acreditar na capacidade dos alunos, fomentar seus 
desejos e suas esperanças. Instigar a curiosidade e a busca pela superação do 
próprio aluno que deixa de ser um objeto que memoriza e repete e passa a ser 
sujeito ativo, parceiro do professor na construção do conhecimento.
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Capítulo 27

O ENSINO DE HISTÓRIA EM TEMPOS DE 
PANDEMIA 

Pâmela Pongan1

1 Introdução 

O ano de 2020 vem sendo um dos mais dificeis para o mundo, no 
último semestre o surto da pandemia de COVID-19 trouxe consigo 

diversas dificuldades seja para o Brasil ou a nível mundial, tais dificuldades são 
provinientes de uma crise sanitária. Sabe-se até o presente momento que a 
contaminação da Covid-19 pode se dá de diversas formas, bem como, que o 
vírus possui uma grande taxa de transmissão e um percentual avassalador de 
letalidade.

As ações fundamentais para que não ocorra uma disseminação em 
massa do vírus são o uso de máscaras, a constante higienização das mãos e 
de materiais individuais, bem como o distanciamento social e a quarentena. 
Tais medidas como o distanciamento social trouxeram grandes impactos que 
se dão de forma direta na vida de todas as pessoas, um desses impactos se dá 
em especial na educação, decorrente do afastamento presencial de professores 
e alunos em todas as esferas de ensino. 

Instituicoes sejam públicas ou privadas tiveram seus fechamentos 
– recorrendo a outras formas de atendimento educacional – Centros de 
educação infantil, escolas, faculdades e universidades – permanecem com suas 
atividades escolares presenciais suspensas desde o início da pandemia, o que 
acaba por atingir milhões de estudantes em todo o país. Porém mesmo sendo 
que tais circunstâncias sejam terríveis e prejudicaram de forma direta o ensino 
e a aprendizagem, tal suspensão se mostra uma medida fundamental a fim de 
se evitar a propagação e a contaminação do vírus, visto que as instituições de 
ensino se apresentam como um ambiente de natural contato. Contudo, existe 
uma percepção coletiva das autoridades, gestores e docentes de que a educação 
não pode cessar, com o intuito do ano letivo não ser perdido. Fica visível a 

1 Doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de 
Passo Fundo/RS – PPGH/UPF. Bolsista CAPES.
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necessidade da adaptação e busca de novas formas de se ensinar e aprender por 
parte de professores e alunos.

O presente capítulo busca fazer uma análise acerca do ensino de 
História em tempos de pandemia. Discorre também acerca das dificuldades 
do ensino de História frente a um cenário pandêmico além da apresentação 
de algumas considerações acerca do campo educacional em decorrência 
da pandemia mundial, a reflexão a cerca do ensino de História, incluindo 
o papel do professor bem como o grande desafio imposto ao professor de 
história perante ao cenário pandêmico. Percebendo o Ensino de História com 
a prerrogativa de que o mesmo disponibiliza alicerces para se compreender o 
cenário atual.

2 O cenário educacional em decorrência da pandemia mundial 

A crise que se iniciou por meio do contágio em nível mundial pelo 
Sars-cov-2 mais conhecido como COVID-19, mesmo sendo um assunto 
referente a saúde pública devido a ser uma pandemia, acabou por afetar 
varios campos, disiminando efeitos devastadores em diferentes esferas como 
a econômia, política, social bem como na esfera educacional. Instituiu-se o 
isolamento social, adotado em diversas escalas e vigor por diferentes países, 
sendo assim perante o aumento dos casos, ao fim de março cerca de 850 
milhões metade dos alunos do mundo em 102 países estavam fora de sala, 
atualmente mais de 1,6 bilhão de estudantes de todas as idades foram afetados 
tendo interrupções no seu desenvolvimento escolar devido ao fechamento das 
instituições de ensino pelo mundo, algo que perpassa 90,2% da população 
estudantil mundial. Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas).

[...] até meados de julho, as escolas estavam fechadas em mais de 160 países, 
afetando mais de 1 bilhão de estudantes. Além disso, pelo menos 40 milhões 
de crianças em todo o mundo não tiveram acesso à educação pré-escolar. E os 
pais e responsáveis – e especialmente as mulheres – foram forçados a assumir 
os encargos mais pesados de cuidados em casa.( ONU, 2020)

 Ainda de acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas) as 
consequências sentidas pelos jovens estudantes ocorrem de modo avassalador, 
pois:

A crise da COVID-19 está causando um efeito devastador sobre 
a educação e a formação de jovens. Desde o início 
da pandemia, mais de 70% dos(as) jovens que estudam ou combinam 
os estudos com o trabalho foram adversamente afetados(as) pelo fechamento 
de escolas, universidades e centros de treinamento, de acordo com um estudo 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT). .( ONU, 2020)

Devido a esssa paralisação compulsória iniciou-se no campo educacional 
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um debate acerca do uso de novas tecnologias educacionais na realização de 
atividades não presenciais de nsino. Inicialmente ocorreu uma movimentação 
em prol de buscar efetivar essas atividades, porém, o ensino não se dava na 
modalidade de Educação a Distância. Porém, perante a situação emergencial, 
Governos Estaduais e Municipais, se depararam com a necessidade de se utilizar 
o EAD, ao mesmo tempo que depararam-se com a necessidade emergente de 
se preparar as estruturas e os professores para o desenvolvimento de aulas e 
momentos de aprendizagem de forma remota, que, em sua grande maioria, 
ocorrem e são mediadas através do uso das tecnologias.

Diante disso, foi demandada, por parte dos docentes, a capacidade de 
experimentar, inovar, sistematizar esse conhecimento e avaliar o processo de 
aprendizagem de seus alunos, fazendo o melhor uso possível dessas ferramentas, 
cujo uso, para muitos, era até então desconhecido.(VIEIRA E RICCI, 2020, 
p. 1).

Ainda de acordo com as autoras em diversos países como China, 
Portugual e Canadá ocorreu uma grande mobilização e diferentes iniciativas 
a fim de disponibilizar aulas aos seus estudantes. Em países como a China em 
que existe uma boa estrutura para o acesso à internet e às tecnologias nos mais 
variados dispositivos, escolas públicas e quanto privadas, adotaram o sistema 
de atividades online, e plataformas de aprendizagem em nível nacional foram 
criadas, contendo conteúdos diversos. O exemplo de Portugual foi a adoção 
do uso da tv com a transmissão de aulas por canais abertoscom programações 
diárias, com aulas de trinta minutos. No Canadá foram construídos portais 
online oferecidos por Governos, o qual disponibiliza atividades para as 
crianças, bem como o acompanhamento por meio de contato semanal,através 
do telefone entre professores e alunos. Vale ressaltar que tais medidas não 
se deram do dia para a noite, porém, a agilidade em tais medidas foram 
impressionantes. (VIEIRA E RICCI, 2020, p. 2-3).

Ao que se refere ao nosso país, os governos Estaduais tiveram que 
tomar algumas providências e adotarem medidas de maneiras individuais 
devido ao fato da ausência de uma política nacional disponibilizada por parte 
do Governo Federal. Um exemplo de tais medidas se deu pelo maior Estado 
brasileiro São Paulo, o qual fez a opção de ofertar de educação não presencial, 
com suporte através do canal de televisão TV Educação, a partir de aulas pelo 
canal de tv e virtual dividido em horários alternados, as quais tem cmo base 
os conteúdos curriculares respeitando a série e a etapa da educação básica de 
cada turma.

No estado do Paraná foi adotado o uso a nível da educação 
Fundamental II a partir dos sextos anos ao Terceiro ano do Ensino Médio 
o uso mídias tecnológicas em conjunto sendo um aplicativo Aula Paraná, o 
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portal Classroom o qual traz aulas online bem como atividades que devem 
ser realizadas pelos alunos e enviadas a partir da plataforma, além do uso de 
canais televisivos que passam as aulas em canais abertos em todo o estado. A 
resolução Resolução Seed nº 1.016 - 03/04/2020 - Regime especial - aulas não 
presenciais apontaem seus artigos:

Art. 9.º Para garantir maior abrangência das aulas não presenciais, será 
disponibilizado, sem custo para o usuário, o aplicativo “Aula Paraná” e seus 
recursos, o qual deverá ser acessado durante o horário de disponibilização das 
aulas[...]

Art. 10. Serão disponibilizados os serviços Google Classroom e Google Forms, 
vinculados ao e-mail @Escola, disponível a todos os estudantes e professores da 
rede estadual de ensino, que consiste em uma sala de aula virtual sincronizada 
com o aplicativo Aula Paraná, permitindo ao professor autonomia em organizar 
de forma didática os materiais complementares da respectiva disciplina por 
meio de fóruns, imagens, vídeos, links, quizzes etc.(PARANÁ, 2020).

Vale resaltar que mesmo com todos os esforços empegados em tais ações 
sejam esses em escala estadual, nacional ou mundial, uma grande problemática 
vem a tona o fato dos sistemas de ensino evidenciarem a fragilidade da 
educação e as desigualdades, demonstrando desse modo a escancarar o quanto 
ainda existe a se fazer a fim de se alcançar a equidade nesses novos modelos 
educacionais.

3 O ensino de História 

Ao se pensar no ensino de história nos surgem diversos modos de 
se expressar o conteúdo histórico, utilizando-se de métodos diferentes os 
quais nos permitem acessar e repassar conceitos importantes de um modo 
recreativo, os quais nos trazem a possibilidade de ao mesmo tempo, repassar 
os conteúdos necessários bem como serem prazerosos.

Apesar de se conhecer a importância e a necessidade de se diversificar 
o ensino a fim da obtenção de êxito na tentativa da melhor apropriação do 
conteúdo por parte dos estudantes, existem normalmente alguns empecilhos 
que dificultam a efetivação desse processo como à sobrecarga sobre os 
professores que dessem organizar e ministrar várias aulas por semana. A vida 
do professor é um desafio cotidiano, de acordo com a autora Schmidt (2015) 
existem também alguns aspectos importantes a serem considerados pelo 
professor:

Os dilaceramentos atingem também os alunos em sua condição de receptáculos 
de informações, conteúdos, currículos, livros e materiais didáticos, na maioria 
das vezes desinteressantes, que eles lutam por decifrar, entender. Por isso, ainda 
se escuta o ressoar de suas queixas, revoltas, apatias... e embates. Agente de 
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recusa e de contestação, os alunos também manifestam insegurança e temor 
ante os instrumentos de poder aos quais são submetidos: exames, julgamento 
dos colegas e professores. Na relação pedagógica, buscam, na verdade, a 
autonomia, procuram convencer-se por si mesmos, ser reconhecidos, ser 
libertados em sua originalidade na compreensão e no resgate de sua história. 
(SCHMIDT, 2015, p. 56).

A História enquanto disciplina foi vista até meados dos anos 70 como 
cronológica e linear a qual estava distante dos alunos, tal visão acabava por 
dificultar o ensino no que se refere as concepções de tempo e históricas. 

A partir da década de 1970, novas teorias sobre o ensino de história 
surgem nesse novo cenário fazendo com que os indivíduos perante essa nova 
perspectiva deem novos significados a História como seus conceitos a questão 
da temporalidade entres outros aspectos. O que se evidencia de acordo com 
SCHIMIT (1998) no surgimento da perspectiva de Educação Histórica 

A Educação Histórica se preocupa com a busca de respostas referentes ao 
desenvolvimento do pensamento histórico e a formação da consciência 
histórica de crianças e jovens. Essa perspectiva parte do entendimento de que a 
História é uma ciência particular, que não se limita a compreender a explicação 
e a narrativa sobre o passado, mas possui uma natureza multiperspectivada, 
ou seja, contempla as múltiplas temporalidades pautadas nas experiências 
históricas desses sujeitos. Parte também dos referenciais epistemológicos da 
ciência da História como orientadores e organizadores teórico-metodológicos 
da investigação histórica (SCHIMIT, 1098 p.13)

Nesse momento o professor passa a ter a função de problematizador 
e investigador, uma vez que os alunos passam a serem considerados sujeitos 
ativos perante a própria formação, os quais possuem uma bagagem de ideias 
históricas que são anteriores acerca da História. 

Assim o conhecimento do passado acaba por perpassar a concepção de 
presente de cada indivíduo. O ensino da História a partir do saber histórico, 
tem como finalidade a construção da consciência história. 

4 O papel do professor 

O papel do professor se apresenta como mediador do conhecimento, 
desafiando e auxiliando o educando a construir e buscar novos conhecimentos 
para a sua formação, além de sua faceta enquanto investigador no uso e 
de diversas fontes e suas análises com o intuito de proporcionar ao aluno 
a construção de uma Consciência Histórica percebendo que a História se 
constitui por meio de diferentes perspectivas. O professor deve contextualizar 
e problematizar o passado levando o aluno a criar pressuposições acerca do 
presente.



348
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

O professor de história é um auxiliador no processo de aprendizagem do 
aluno, transmitindo o conteúdo de maneira adequada, considerando a idade, 
capacidades e limitações dos alunos, além disso, o professor deve considerar 
fatores externos que envolvem a aprendizagem da disciplina de história como 
a cultura, localidade, a própria história, fatores sociais, políticos e econômicos 
do cotidiano dos alunos, assim o aluno absorve melhor o conteúdo e desperta 
interesse e curiosidades das ações de seu dia a dia, participando mais da 
sociedade. (MIRANDA; SCHIER, 2016).

A consciência histórica surge assim da junção do pensamento histórico 
científico e o pensamento histórico geral, de forma a colaborar na formação 
do aluno demonstrando assim o papel da Educação Histórica e do professor.

Assim, o professor de História vai além daquele que passa o conteúdo 
para os alunos. Demonstrando que o mesmo deve contextualizar a produção 
histórica, questionando os materiais bem como buscando utilizados da melhor 
maneira possível. Os conteúdos históricos, devem ser pensadores repensados e 
analisados pelo professor (BITTENCOURT, 2011, p. 60).

Desse modo, torna-se imprescindível o docente contextualizar a 
produção histórica e o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas que 
possam romper com a forma tradicional de ensinar e aprender história na sala 
de aula. (FONSECA, 2003, p. 245).

Assim, o professor deve buscar a construção de um trabalho reflexivo 
e critico perante suas práticas bem como o aprimoramento, essa formação 
“[...] ‘implica um investimento pessoal, livre e criativo sobre os percursos e os 
projetos próprios, com vista à construção de uma identidade pessoal, que é 
também uma identidade profissional” (FONSECA, 1997, p. 198). 

De acordo com MIRANDA e SCHIER (2016), a importância da 
História é essencial para a formação do estudante, isso devido ao fato de que 
a partir do conhecimento do passado se pode entender o presente para assim 
se desenvolver um futuro melhor, desse modo a História pode proporcionar o 
entendimento de diversas ações de diferentes gerações.

A história transmitida ao aluno de maneira adequada, utilizando comparações 
com o cotidiano dos mesmos, é mais bem absorvida despertando curiosidades 
e interesses em também fazer parte dela, mesmo que inicialmente em sua 
localidade e quem sabe futuramente fazer parte de uma parcela maior da 
história. (MIRANDA; SCHIER, 2016, p. 32)

Cunha discorre acerca da necessidade de se mostrar as dificuldades 
que são enfrentadas pelo professor. Ao que se refere a estrutura de ensino 
ou melhor dizendo a falta dela ela se dá em todos os graus, os professores 
apontam uma série de dificuldades na divisão do ensino em departamentos 
distintos. A falta de condições de trabalho se mostra como o mais complexo, 
sendo que abrange a falta de materiais essenciais e adequados para o ensino. 
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Tais dificuldades que os sistemas educacionais apresentam, acabam por refletir 
na incapacidade de proporcionar o ensino de qualidade. (CUNHA, 2012). 

As dificuldades estruturais, a falta de condições e suportes educacionais 
acabaram por se agravar durante a pandemia sabendo que as mesmas já 
existiam e assolavam o campo educacional.

5 O grande desafio imposto ao professor de História perante ao cenário 
pandêmico

O grande desafio do ensino de História hoje e do professor é encontrar 
uma prática de ensino de História que se adeque a esse novo cenário e aos 
novos alunos, de forma a tornar o conteúdo significativo ao indivíduo perante 
a sociedade, mesmo que a distância. De acordo com Candoti (2020),

Às vésperas de uma nova década, a humanidade foi surpreendida por uma doença 
infecciosa de proporção gigantesca. Tendo seu início em Wuhan, na China, em 
finais do ano de 2019, o surto de gripe e de pneumonia alcançou diferentes 
continentes e sua rá- pida disseminação fez com que a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, declarasse pandemia, ocasiona- da 
pelo novo coronavírus. Diante do quadro, com altos índices de contaminação 
e de óbitos, as orientações da OMS para contenção contemplaram três ações 
básicas: isolamento e tratamento dos ca- sos identificados, testes em massa e 
distanciamento social. (CANDOTI, 2020, p. 167)

Assim vieram à tona as dificuldades ao ensino de história as quais o 
autor Pinsky (2010) já apontava antes mesmo da pandemia o que nos leva a 
pensar que os problemas já existem acabaram por se agravar com o cenário 
pandêmico atual. 

O grande desafio que se apresenta neste novo milênio é adequar nosso olhar 
às exigências do mundo [...] é preciso, nesse momento, mostrar que é possível 
desenvolver uma prática de ensino de História adequada aos novos tempos 
(e alunos): rica de conteúdo, socialmente responsável e sem ingenuidade e 
nostalgia. Historiador/professor sem utopia é cronista e, sem conteúdo, nem 
cronista pode ser. (PINSKY, 2010, p. 19)

Nesse sentido, a História pode auxiliar a compreensão de tal período, 
pois ela assume o papel frente as demais matérias escolares como conscientizada, 
possuindo a responsabilidade social de auxiliar na compreensão dos sujeitos 
frente ao mundo que o cercam. 

E para tal, o professor necessita articular em sala de aula mesmo que 
de forma online, pesquisas leituras que articulem questões sociais e culturais 
do cotidiano trabalhando com temas referentes, por exemplo, as crises 
econômicas, aos tipos de desigualdades e mesmo com as grandes pandemias 
que assolaram o mundo.
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O professor acaba por fazer a mediação entre o discente e a sociedade, 
a partir do planejamento e de aulas, e na busca por desenvolver as habilidades 
e capacidades de seus alunos para que os mesmos acabem por se tornarem 
sujeitos capazes de enfrentar os desafios da vida cotidiana bem como atuar 
na sociedade a fim de democratizá-la (LIBÂNEO, 1994).  Assim o professor 
pode buscar embasar seu trabalho a fim de que o mesmo estimule:

[...] o desejo e o gosto pelo estudo, mostra a importância dos conhecimentos 
para a vida e para o trabalho, exige atenção e força de vontade para realizar as 
tarefas; cria situações estimulantes de pensar, analisar, relacionar aspectos da 
realidade estudada nas matérias; preocupa-se com a solidez dos conhecimentos 
e com o desenvolvimento do pensamento independente; propõe exercícios de 
consolidação do aprendizado e da aplicação dos conhecimentos. A realização 
consciente e competente das tarefas de ensino e aprendizagem torna-se, assim, 
fonte de convicções, princípios de ação, que vão regular as ações práticas dos 
alunos frente a situações postas pela realidade (LIBÂNEO, 1994, p. 99). 

E perante esse novo cenário social torna-se cada vez mais difícil 
conseguir despertar o interesse do aluno frente as novas tecnologias as quais 
fora do ambiente educacional acaba por proporcionar uma grande quantidade 
de informações sem se proporcionar uma reflexão. A fim de se superar esses 
novos desafios, deve se integrar a História das Mentalidades e História social e 
a do Cotidiano, fazendo com que a História se torne mais acessível aos alunos. 

De acordo com Pinsky (2010) a História das Mentalidades e História 
social e a do cotidiano acabam por se complementar, pois: 

[...] a História Social busca a percepção das relações sociais, do papel histórico 
dos indivíduos e dos limites e possibilidades de cada contexto e processo 
histórico. A das Mentalidades privilegia cortes temáticos. Frequentemente, a 
primeira busca a floresta; a segunda, a árvore; uma, o telescópio; a outra, o 
microscópio. Bem utilizados, ambos os procedimentos são recomendáveis. Se 
trabalhados de forma integrada, chega-se aos melhores dos mundos, olha-se 
a partir de diferentes pontos de vista. Além disso, por meio desses olhares, 
poderá o professor (re)aproximar o aluno do estudo da História (PINSK, 
2010, p. 27).

Por meio do desenvolvimento do pensamento histórico a História 
torna-se algo significativo para os alunos, se mostrando importante permitindo 
aos alunos o questionamento e a análise de seu entorno esses por meio de uma 
visão consciente e crítica. De acordo com Cainelli (2010 p. 27), “aprender 
História seria: discutir evidências, levantar hipóteses, dialogar com os sujeitos, 
os tempos e os espaços históricos. Olhar para o outro em tempos e espaços 
diversos”. 

Dessa maneira a seleção de conteúdos se torna de suma importância, 
pois são eles que possibilitam proporcionar a construção do pensamento 
crítico nos alunos, através do levantamento de questões cotidianas. E tal 
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prática se torna cada vez mais primordial vale compreender que:
Os saberes históricos, os valores culturais e políticos são transmitidos e 
reconstruídos na escola por sujeitos históricos que trazem consigo um conjunto 
de crenças, significados, valores, atitudes e comportamentos adquiridos nos 
vários espaços. Isso implica a necessidade de nós, professores, incorporarmos 
no processo de ensino outras fontes de saber histórico, tais como o cinema, a 
TV, os quadrinhos, a literatura, a imprensa, as múltiplas vozes dos cidadãos e 
os acontecimentos cotidianos. O professor, ao diversificar as fontes e dinamizar 
a prática de ensino, democratiza o acesso ao saber, possibilita o confronto e o 
debate de diferentes visões, estimula a incorporação e o estudo da complexidade 
da cultura e da pesquisa histórica. (FONSECA, 2003, p. 244)

Uma das metodologias a serem utilizadas pelo professor é proveniente 
da Nova História cultural difundida a partir da década de 1980, a qual 
concretizou importantes avanços em termos de utilização de documentos 
como fontes históricas, propondo uma História para além dos documentos e 
registros oficiais. Disponibilizando e trazendo vasta gama de fontes sob uma 
abordagem que se preocupava com os acontecimentos da população em geral 
e não só em grandes nomes, datas e nos grandes acontecimentos. 

A História, no ensino Fundamental e Médio, pode se beneficiar dessa corrente 
historiográfica, porque ela valoriza a diversificação de documentos, como 
imagens, canções, objetos arqueológicos, entre outros, na construção do 
conhecimento histórico. Tal diversidade permite relações interdisciplinares 
com outras áreas do conhecimento. (DIRETRIZES CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, 2008, p. 53)

Assim o professor ao utilizar as fontes históricas estaria fomentando a 
curiosidade, as indagações e as discussões em torno dos conteúdos dentro da 
sala de aula cujo o professor assumiria o papel de intermediador. A partir disso, 
o professor estabelece uma ligação entre passado e futuro, promovendo uma 
melhor associação do conteúdo trabalhado com sua realidade (SCHMIDT; 
CAINELLI, 2010, p. 117).

As quais podem ser feitas no tempo de isolamento social por meio de 
leituras de textos fotografias, cinema literatura tudo de forma online.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Estaduais, o trabalho direto 
com o documento histórico proporciona uma “análise crítica sobre o processo 
de construção do conhecimento histórico e dos limites de sua compreensão” 
(DCE, 2008, p. 70).

Ao trabalhar com vestígios na aula de História, é indispensável ir além dos 
documentos escritos, trabalhando com os iconográficos, os registros orais, os 
testemunhos de história local, além de documentos contemporâneos, como: 
fotografia, cinema, quadrinhos, literatura e informática. (DCE, 2008, p. 69)

Podemos perceber assim a existência de um leque de possibilidades 
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que auxiliam na concretização dos objetivos propostos para o ensino de 
História. Partindo da ideia de que a educação possui seus objetivos e são esses 
direcionados, cabe ao professor ter o domínio dos pressupostos teóricos e 
metodológicos e historiográficos. 

Por meio dos encaminhamentos metodológicos sugeridos, destacou-se a 
utilização de diferentes abordagens nos materiais disponíveis e em tantos 
outros possíveis, além de diversas formas de registro, estimulando exercícios 
voltados à pesquisa, à obser- vação, à comparação, ao raciocínio, à análise 
e à argumentação. O uso de fontes históricas, como textos e imagens 
(representações fotográficas de pessoas, lugares e objetos), retratando o 
próprio meio ou realidades distintas, foi explorado com maior frequência 
e de modo mais reflexivo, fazendo a ponte entre presente e passa- do por 
meio de comparações e de análises de diferentes contextos e temporalidades 
(CANDOTI, 2020. p. 73).

Perante o cenário atual um dos principais papéis do professor de 
História se dá em auxiliar o aluno na percepção do processo das mudanças, 
o qual deve tornar-se um sujeito críticos e reflexivos, acerca do âmbito social 
através do estudo do passado e das experiências humanas já vividas a fim de 
compreender e entender as circunstâncias do presente. 

Diante das desigualdades e das demandas que emergem com o ensino remoto, 
professores se depararam com o desafio de aten- der, em suas aulas remotas[...]. 
Trata-se de um desafio se fazer entender pelos estudantes e familiares, sem 
mediações presenciais, de modo que se propuseram a gravar e a editar vídeos, a 
se dedicar por mais tempo em busca de materiais e de estratégias que tornassem 
o aprendizado mais objetivo, claro, lúdico e dinâmico, considerando os espaços, 
os tempos e o grau de autonomia da faixa etária atendida (CANDOTI, 2020, 
p. 75).

Percebe-se assim a importância do professor quando o mesmo incentiva 
o próprio estudante na construção de seu conhecimento, pois a escola vai 
além de um lugar de transmissão de conhecimento, sendo um espaço de 
debates e reflexões, o qual possibilita a efetividade do processo de ensino 
aprendizagem e o ensino de História por sua vez se mostra como aquele que 
proporciona a formação da consciência histórica dos alunos, possibilitando 
os mesmos compreender-se enquanto sujeitos inseridos no espaço e tempo os 
quais formam a sociedade que o rodeia, na qual ele deve assumir o papel de 
cidadão ativo tendo a capacidade de construí-la e transforma-la.

Trata-se, então, de proporcionar situações de aprendizagem que envolvam a 
reflexão sobre elementos cotidianos, favorecendo a compreensão do passado a 
partir do presente, bem como a compreensão do presente a partir dos elementos 
que configuram o passado. Essa prática agrega significado ao ensino de História, 
contribuindo para que os indivíduos se orientem no tempo, am- pliem sua 
consciência histórica e seu senso de identidade, além de proporcionar relações 
mais humanizadas entre as esferas de convívio (CANDOTI, 2020, p 76).
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Desse modo se faz necessário buscar novas formas de se ensinar a fim 
de despertar o interesse do educando para o conhecimento mesmo que esse 
não esteja ocorrendo de modo presencial.

6 Conclusão 
Diante desse cenário pandêmico revelou-se de modo escancarado a 

vulnerabilidade humana, as desigualdade bem como a fragilidade do ensino. 
Mesmo diante a todas as limitações existentes em decorrência da pandemia e 
por consequência no ensino remoto, tendo a necessidade de serem realizadas 
aulas online, seja por platarmas digitais ou canais televisivos, existe uma grande 
mobilização com o intuito de se manter os vínculos entre os alunos, a escola os 
professores e o conhecimento, de modo que se configurou um novo cenário.

Compreende-se que o coletivo de professores em todos os cantos do 
mundo, veem se aventurando em novas realidades métodos a fim de que seus 
alunos possam acessar o conhecimento e educação, de modo que os educadores 
em esfoços colosais buscam realizar o melhor que podem perante as mais 
diversas variáveis que surgem ao longo do processo. Assim os professores 
demostram sua superação atraves da busca por novos modos e formas de se 
ensinar, de conhecimentos e de novas tecnologias as quais são utilizadas para 
se alcançar os alunos em suas individuailades e se efetivar o ensino. 

O ensino de História se apresenta nesse cenário como proporcionador 
de reflexão acerca da conjutura atual de modo a se conseguir ver novas 
expectativas de se tirar lições desse período, pois por meio da História 
conhecemos o passado, buscamos compreender o hoje para que o amanhã se 
torne mais vivável. 
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Capítulo 28

METODOLOGIAS DE PESQUISA DOS ARTIGOS 
PUBLICADOS NA REVISTA HOLOS EM 2017
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1 Introdução

Na elaboração de um trabalho científico muitos pesquisadores 
encontram dificuldades, seja no planejamento e organização das 

ideias, na análise de um determinado dado estatístico o que gera incerteza 
sobre qual caminho deve percorrer para alcançar seus objetivos de pesquisa.

Todavia, estes problemas apontados podem ser minimizados por meio 
das metodologias, às quais assim como uma bússola que auxilia o navegante 
na direção correta a seguir, elas também tendem a guiar o investigador ao 
longo de todo o processo de estudo, de sistematização das etapas da pesquisa 
e de apreensão dos resultados, os quais permitiram a verificação das hipóteses 
de pesquisas levantadas inicialmente.

As metodologias de pesquisa, segundo Minayo (2014) é discussão 
epistemológica sobre o “caminho do pensamento” junto a compreensão dos 
instrumentos de pesquisa, a fim de alcançar os objetivos do estudo e saciar as 
inquietações iniciais, tendo como aliada a criatividade do investigador.
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Diante disto, algumas inquietações foram necessárias para conduzirmos 
a elaboração deste trabalho, quais sejam: o que são e como se classificam 
as pesquisas científicas? Qual o conceito e os tipos de metodologias de 
pesquisas? E o que são pesquisas qualitativas e quantitativas? Esses são alguns 
questionamentos que buscamos desvendar nesse estudo tendo como campo 
empírico a revista Holos. Essa é uma publicação online do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), a qual 
há 32 anos, tem como objetivo publicar artigos que contribuam para o estudo 
de temas interdisciplinares. O periódico recebe contribuições de artigos em 
português, inglês e espanhol.

Assim, temos como objetivo geral de investigação analisar as 
metodologias de pesquisa dos artigos publicados na revista Holos em 2017. 
Para isso, além de contextualizar e classificar pesquisa e metodologia, 
partindo da conceituação destes termos e nos fundamentando em teóricos 
que estudam a construção do conhecimento científico. Por fim, analisamos 
a conceituação e as características específicas das metodologias expressas nos 
artigos encontrados.

Com a pesquisa, propusemos problematizar a importância das 
metodologias na produção do trabalho científico, tendo em vista que 
muitos estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, encontram 
dificuldades em diferenciar métodos, metodologias e técnicas de pesquisa. 
Logo, este estudo busca contribuir para que pesquisadores apreendam esses 
termos científicos, pois, tendo o domínio dessas classificações podem as 
utilizar de maneira adequada em seus estudos, haja vista que diversos artigos 
analisados não apresentavam a metodologia de forma clara e objetiva. 

2 Metodologia

Tendo estabelecido nossos objetivos de pesquisa e sua justificativa, 
nos indagamos qual seria a metodologia ideal para auxiliar nesta trajetória 
investigativa em busca de respostas às indagações supracitadas.

Nessa investigação, optamos por trabalhar com pesquisa qualitativa e 
quantitativa. Inicialmente, recorrendo ao estudo bibliográfico, tendo como 
embasamento teórico, autores que conceituam e contextualizam aspectos do 
conhecimento científico, tais como: Andery (1996), Lehfeld (2007), Santos 
(2010), Demo (2012), Minayo (2014) e Fantinato (2015) para fundamentar 
a análise das metodologias de pesquisa presentes nos artigos científicos 
publicados na revista Holos, em 2017. 

A coleta de dados consistiu na busca de artigos publicados no ano de 
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2017 na supracitada revista, visando identificar as metodologias utilizadas, 
para então classificá-las e, posteriormente, discuti-las à luz dos teóricos. Os 
dados foram postos em tabelas contendo: identificação do artigo, referência 
e as metodologias utilizadas, além da natureza da pesquisa. Após essa etapa, 
construímos os gráficos, a fim de representar os resultados das análises. 

Também, entendemos que essa investigação lidou com quantidades 
de artigos publicados, durante o recorte temporal apresentado e que as 
informações coletadas foram apresentadas via modelo de gráficos. Sendo 
assim, classificamos nossa pesquisa, também, como quantitativa.

3 Fundamentação teórica
Desde o início da nossa formação educacional e social fomos ensinados 

que o questionamento e o pensamento crítico são características inerentes à 
espécie humana. Temos ainda, por intermédio de Andery (1996), a revelação 
de que desde o período do feudalismo há reflexões embasadas por Santo 
Tomás de Aquino as quais reafirmam a superioridade do ser humano, pois se 
percebe no homem o fator intelecto-racional. Mensura-se também que, por 
causa deste fator, somente a alma desta espécie racional é imortal.

Logo, pensamos que estas características apontadas são essenciais ao se 
fazer pesquisa científica. Contudo, a seguir abordaremos as especificidades da 
pesquisa com o objetivo de esclarecer possíveis dúvidas e/ou ampliar a discussão 
sobre a temática, consequentemente norteando os futuros pesquisadores.

3.1 Definição e classificação de pesquisa 

A pesquisa é uma atividade corriqueiramente desenvolvida pela 
sociedade, a dona de casa, por exemplo, pode não saber o significado 
epistemológico do termo “pesquisar”, contudo, ela realiza uma pesquisa 
mensalmente afim de obter os melhores preços em suas compras alimentícias. 
Ainda, o estudante recorre à pesquisa no intuito de apreender conhecimentos 
que colaborem à realização de alguma atividade escolar.

Assim, percebemos que, mesmo por intermédio do senso comum os 
indivíduos realizam pesquisas, conseguem através da prática encontrar um 
significado para este termo. 

Referente ao conhecimento advindo do senso comum, ele não 
pode ser desvalorizado, pois como infere Santos (2010) o senso comum é 
classificado como um tipo de conhecimento, mesmo ele sendo indisciplinar, 
imetódico e resultando de uma prática não orientada, que aceita o que existe 
tal como existe. Porém, se este saber formado por meio do senso comum 
for fundamentado pelo conhecimento científico, pode incentivar a origem de 
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uma nova racionalidade. Uma racionalidade feita de racionalidades.
Além do conhecimento do senso comum, há outros conhecimentos 

como o: científico, este conhecimento é sistematizado, crítico e racional, 
utiliza como possíveis métodos de pesquisa a observação e as experiências; 
filosófico, é um saber sistemático e racional, mas suas hipóteses levantadas 
não podem ser verificadas via observação ou experiências; religioso, também 
é sistemático e sustenta suas verdades, tidas como indiscutíveis, por meio da 
fé e das crenças.

Ora, sejam os conhecimentos do senso comum, científico, filosófico 
ou religioso, todos são fundamentais, seja na iniciação ou no prosseguimento 
de uma pesquisa científica. Pois, estes conhecimentos podem colaborar no 
levantamento de hipóteses e consequentemente junto ao conhecimento 
científico produzir as teses.

Mas, o que é pesquisa? Para esta inquietação recorremos aos estudos 
de Demo (2012), dos quais, inferimos que o autor entende que pesquisa e 
realidade são termos interligados, de forma que para se realizar a pesquisa há a 
necessidade de observar a realidade. Demo (2012, p. 23) infere que:

Pesquisa é a atividade científica pela qual descobrimos a realidade. Partimos 
do pressuposto de que a realidade não se desvenda na superfície. Não é o 
que aparenta à primeira vista. Ademais, nossos esquemas explicativos nunca 
esgotam a realidade, porque esta é mais exuberante que aqueles. A partir daí, 
imaginamos que sempre existe o que descobrir na realidade, equivalendo isto a 
aceitar que a pesquisa é um processo interminável, intrinsecamente processual.

Por meio desta citação interpretamos que pesquisa é um processo 
interminável e subjetivo, que não possui um fim ao término da pesquisa. 
Sendo esta subjetiva, inferimos que as análises dos dados, a compreensão 
das informações obtidas durante o desenvolvimento e seus resultados finais 
são estudados de acordo com os anseios e conhecimento teórico-prático do 
pesquisador.

Porquanto, o que percebemos é que muitos investigadores debatem 
qual seria a metodologia ideal para realização de uma pesquisa. Um debate 
que compreendemos ser equivocado, pois nenhuma metodologia é exclusiva 
de um tipo de pesquisa, o que acreditamos é na intermediação e no bom 
senso, utilizando metodologias que contribuam para o desenvolvimento da 
pesquisa, sem preconceitos estabelecidos.

Ainda, as pesquisas, de acordo com o gênero, podem ser classificadas 
como: teórica, metodológica, empírica e prática. As quais, segundo Fantinato 
(2015, p. 5-7) podem ser caracterizadas, respectivamente como: 

[...], dedicada a (re) construir teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, 
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tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos. Não 
implica intervenção na realidade, mas cria condições para tal intervenção. 
[...], trata-se da pesquisa ligada à prática de conhecimento científico para fins 
explícitos de intervenção na realidade, mas sem perder o rigor metodológico 
[...], voltada para a inquirição de métodos e procedimentos adotados como 
científicos. Ex.: estudos de paradigmas científicos, crises da ciência, métodos 
e técnicas dominantes da produção científica [...], busca de dados relevantes e 
convenientes obtidos através da experiência, da vivência do pesquisador. Tem 
como objetivo chegar a novas conclusões a partir da maturidade experimental 
do (s) outro (s). 

A partir destas descrições dos tipos de pesquisas refletimos o quão 
específico e rico são as estruturas e os procedimentos de cada pesquisa. Ainda 
percebemos, que este leque de possibilidades tende a permitir ao investigador 
analisar qual pesquisa é mais coerente com seus objetivos pretendidos.

A seguir, dedicaremos nossa atenção à reflexão teórica referente às 
metodologias de pesquisa, assumindo uma conceituação embasada em 
pensadores do fazer científico e pesquisadores da temática. Ainda, abordaremos 
as classificações destas metodologias e as vertentes metodológicas.

3.2 Metodologias de pesquisa e vertentes metodológicas

No processo de elaboração da pesquisa científica alguns critérios devem 
estar bem estruturados como, por exemplo, a metodologia e a fundamentação 
teórica. Ambas, do ponto de vista científico, apresentam equidade de 
valorização ao estudo. Temos por meio de Lehfeld (2007, p. 15) que no 
caminho à busca do conhecimento científico é fundamental a compreensão 
de que “[...] o pesquisador tenha uma base teórica e metodológica que lhe 
possibilite concretizar o processo a ser desenvolvido, seja pela demonstração 
lógica ou pela experiência ou, ainda, pela interpretação e síntese elaborada 
com base nos dados obtidos”. 

Logo, reafirma-se através da citação acima, a importância das 
metodologias para a pesquisa. Além de que os aspectos teóricos e metodológicos 
estão inter-relacionados, trabalham juntos às inquietudes e aos objetivos pré-
estabelecidos na pesquisa. Todavia, paira na mente de muitos investigadores, 
o desconhecimento do conceito de metodologia.

Isto posto, segundo Minayo (2014), interpretamos metodologias 
como a discussão epistemológica sobre o caminho do pensamento que o tema 
ou objeto de estudo requer, englobam as técnicas ou práticas escolhidas a fim 
de alcançar os objetivos da pesquisa, em suma é o trajeto escolhido para se 
construir ciência.

Além do mais, Minayo (2014) e Demo (2012) contextualizam os 
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principais tipos de metodologias. Assim analisando os pensamentos de ambos 
os autores, percebemos que as metodologias podem ser influenciadas por 
perspectiva de análise baseada na dialética, no empirismo, no positivismo, no 
estruturalismo e no sistemismo. 

A dialética é mais presente em trabalhos voltados a problemas sociais, 
pois apesar de lógica apresenta sensibilidade às problemáticas sociais. Expressam 
também o desejo por mudanças históricas e sociais. Esta metodologia trabalha 
com aspectos da realidade, logo seus resultados de pesquisa podem apresentar 
soluções ou não.

Já o empirismo busca superar a análise teórica, para tal recorre às 
observações empíricas e aos testes experimentais. Busca trabalhar além do 
subjetivismo, logo realiza procedimentos metodológicos desenvolvidos, 
muitas vezes, no laboratório.

Em contrapartida, o positivismo é extremamente mais complexo do 
que as duas metodologias anteriores, pois se desinteressa pela problematização 
do relacionamento entre sujeito e objeto e agarra-se às condições lógicas do 
enunciado científico. Não se prende aos aspectos da realidade social e sim ao 
pensamento da objetividade e neutralidade. É uma metodologia mais presente 
em trabalhos científicos da área Ciências da Natureza e Exatas.

Adiante, temos o estruturalismo o qual foi mais evidente nas Ciências 
Humanas e Sociais por intermédio de Lévi Strauss. Esta metodologia 
apresentava algumas objeções à dialética, acredita ainda estar a realidade 
invariavelmente estruturada, além de secundarizar a consciência e a História, 
procurando assegurar as Ciências Sociais e Humanas um lastro de objetividade 
e exatidão.

Finalmente, o sistemismo o qual se alimenta da teoria dos sistemas 
e advém das concepções funcionalistas da sociedade. Também enxerga a 
sociedade como um fenômeno organizacional, configurada em partes que se 
complementam e necessárias ao êxito em processos que envolvem questões 
sociais. Todavia o fator primordial não é a conexão entre as partes, mas a 
capacidade de constante retroalimentação que mantem o dinamismo de 
recomposição de seu equilíbrio na ambiência.

Esta contextualização permitirá a apreensão das características 
específicas dos principais tipos de metodologias e a identificação das diferenças 
existentes entre elas. Além do mais, auxilia aos futuros investigadores na 
escolha da metodologia de pesquisa mais pertinente ao desenvolvimento de 
seus estudos, aproximando-a ao objeto de estudo.

Ainda, destacamos a importância das vertentes metodológicas 
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para a pesquisa científica, pois por meio delas estabelecemos os aspectos 
preponderantes no processo investigativo, além de determinar os sentidos e 
direções às quais nosso estudo trilhará. A respeito disto, Demo (2012, p. 21) 
reitera que: 

A metodologia pode ser vista basicamente em duas vertentes mais típicas. A 
mais usual é aquela derivada da teoria do conhecimento e centra-se no esforço 
de transmitir uma iniciação aos procedimentos lógicos do saber, geralmente 
voltada para a questão da causalidade, dos princípios formais da identidade, 
da dedução e da indução, da objetividade etc. Outra vertente é aquela filiada à 
sociologia do conhecimento, que acentua mais o débito social da ciência, sem, 
no entanto, desprezar a outra. 

Destarte, percebemos que, independentemente do investigador ter 
optado em sua pesquisa científica, tanto por uma vertente metodológica 
advinda da teoria do conhecimento quanto por uma filiada à sociologia do 
conhecimento, ambas permitirão uma melhor interpretação do objeto de 
estudo e fomentarão ao enriquecimento do trabalho acadêmico.

Adiante, incitaremos à reflexão acerca das pesquisas qualitativas e as 
pesquisas quantitativas, destacando ainda suas características particulares 
e semelhanças. A fim de que possa o leitor/pesquisador (re) construir o 
conhecimento acerca destas pesquisas, podendo assim melhor utilizá-las em 
suas futuras buscas científicas.

3.3 Pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa

Mais do que investigadores, durante o processo de construção da 
pesquisa científica, precisamos ser críticos. Pois, se faz necessária a análise 
da qualidade dos resultados obtidos ao longo da pesquisa, além de sabermos 
como estes dados foram obtidos e quais procedimentos adotaremos em seu 
estudo e interpretação.

Diante dessas necessidades, desenvolveram os sistemas que classificam 
as pesquisas segundo a natureza dos dados, denominando-as em pesquisa 
quantitativa e pesquisa qualitativa.

Sendo assim, entendemos por pesquisa quantitativa aquela 
investigação que utiliza predominantemente dados estatísticos e preocupa-
se com quantidade numérica, seja de entrevistados, de sujeitos observados, 
de trabalhos analisados, etc. Richardson et al. (1999, p. 70) referente a esse 
tipo de pesquisa, complementa que “[...] caracteriza-se pelo emprego da 
quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no 
tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples como 
percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas como coeficiente de 
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correlação, análise de regressão etc”.
Deste modo, interpretamos que os dados na pesquisa quantitativa 

devem pertencer ao universo da Estatística que utiliza as informações obtidas 
na pesquisa para se chegar a uma conclusão, porém, isso não significa não 
poder incluir dados qualitativos no estudo. Também ressaltamos que as 
pesquisas quantitativas não são meramente descritivas, elas podem alcançar 
aspectos relacionais e apreender ou expressar qualidades.

Apesar do referido o método poder ser definido como o estudo dos 
aspectos quantitativos, segundo Rodrigues (2007), não podemos excluí-
lo, como anteriormente mencionado numa possível apreciação qualitativa 
do objeto investigado, porque não designa um modo de estudar uma não- 
qualidade, mas apenas o caminho matemático de examinar um objeto, quanto 
às suas quantidades, ou em relação às suas qualidades.

Ressaltando o já descrito em linhas anteriores, uma pesquisa é 
quantitativa quando as suas conclusões se baseiam em cálculos estatísticos 
do tipo inferencial, ou seja, não basta que contenha dados estatísticos, mas 
que fundamente neles as suas conclusões e que tais cálculos sejam do tipo 
inferencial e não apenas do tipo descritivo.

Já as pesquisas qualitativas são aquelas que se valem da razão discursiva, 
elas preocupam-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 
descrevendo a complexidade do comportamento humano. Esse tipo de 
pesquisa fornece análise mais detalhada sobre as investigações, atitudes, 
tendências de comportamento, hábitos, etc.

Destarte Minayo (2014, p. 57), sobre o método qualitativo, destaca 
que:

É o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das 
crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os 
humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si 
mesmos, sentem e pensam. [...] as abordagens qualitativas se conformam 
melhor a investigações de grupos e segmentos delimitados e focalizados, de 
histórias sociais sob a ótica dos atores, de relações e para análises de discursos 
e de documentos. 

A partir dessa citação, compreendemos que o método tende a trabalhar 
inter-relacionado com a empiria, ele além de revelar processos sociais ainda 
pouco conhecidos referentes a grupos particulares estudados, possibilita 
também a construção de novas abordagens, revisão e até mesmo a criação de 
novos conceitos e categorias durante a investigação.

Por meio do método qualitativo, o investigador entra em contato 
direto e prolongado com o indivíduo ou grupos humanos, com o ambiente 
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e a situação que está sendo investigada, permitindo um contato de perto 
com os informantes. À medida que os dados são coletados, são também 
interpretados, o que pode levar à necessidade de novos levantamentos. Além 
disso, “O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar 
instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos 
dados”. (LAKATOS e MARCONI, 2011, p. 269).

Também compreendemos que no método qualitativo as amostras 
são reduzidas, os dados são analisados em seu conteúdo psicossocial e os 
instrumentos de coleta não são estruturados. Já no método quantitativo, os 
pesquisadores se valem de informações numéricas e amostras amplas. 

A escolha do método a ser utilizado na pesquisa nos remete para uma 
posição teórica (positivista, estruturalista, dialética, etc.) que deve ser explicada 
evidenciando como foi realizada a forma de abordagem.

Portanto, podemos afirmar que os dois tipos de métodos aqui 
abordados (quantitativo e qualitativo) têm seu papel, sua importância, seu 
lugar e sua adequação, afinal ambos podem conduzir a resultados relevantes 
sobre o objeto estudado, não havendo superioridade de um sobre o outro.

4 Resultados e discussões

A Holos é uma revista online pertencente ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), a qual 
anualmente divulga resultados de pesquisas científicas em diferentes áreas de 
conhecimento. Essas publicações são expostas, atualmente, por meio de oito 
volumes anuais. Vale ainda ressaltar que neste ano de 2018 completou trinta 
e dois anos de atuação, permitindo o compartilhamento do saber através dos 
estudos publicados, além de fomentar, em indivíduos do ambiente escolar, 
o interesse em fazer pesquisa. Temos por intermédio de Leite (2004, p. 2) a 
contextualização histórica acerca da iniciação dos trabalhos da revista. O autor 
relata que: 

A atividade de pesquisa do CEFET-RN foi iniciada formalmente a partir da 
publicação da revista ETFRN em 1985 na gestão da profa. Luzia Vieira de 
França, sendo seu editor a profa. Maria Emília Guedes Gonçalves. A revista 
tinha como objetivo ser um veículo de comunicação da produção intelectual 
técnico-científica do público interno da Instituição (Revista da ETFRN, 
1985). A primeira publicação apresentou oito artigos.

Ainda, vale observar que os trabalhos apresentados no ano de 1985 
não apresentaram artigos de cunho tecnológico, contudo, constavam artigos 
da área de matemática e eletrotécnica. A revista ficou sem publicar artigos 
entre 1986-1989, não sendo identificado o motivo, voltando a ser publicada 
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no ano de 1990. 
Atualmente, o periódico está dividido em 8 volumes anuais em diversas 

áreas do conhecimento, possuindo qualis específico para cada uma delas, 
sendo: B1 nas áreas de Filosofia e Planejamento Urbano/Demografia; B2 nas 
áreas Administração pública e de empresas, Ciências Contábeis e Turismo, 
Educação, Interdisciplinar e Psicologia; B3 nas áreas de Antropologia/
Arqueologia, Direito e Serviço Social; B4 nas áreas de Arquitetura, Arte/
Música, Economia, Ciências Ambientai, Ciência Política e Relações 
Internacionais, Enfermagem, História, Medicina Veterinária, Odontologia e 
Saúde Coletiva; B5 nas áreas de Ciência da Computação, Ciências Agrárias 
I, Educação Física, Engenharia I, Engenharia II, Engenharia III, Engenharia 
IV, Ensino, Farmácia, Geociências, Geografia, Letras/Linguística, Materiais, 
Nutrição e Sociologia.

Deste modo, realizamos uma análise das metodologias de pesquisas 
presentes nos artigos publicados durante o ano de 2017. Ao todo foram 
averiguados 216 trabalhos científicos divididos em 8 volumes, sendo: 35 no 
Volume I; 30 no Volume II; 17 no Volume III; 28 no Volume IV; 28 no 
Volume V; 29 no Volume VI; 25 no Volume VII e 24 no Volume VIII.

Com base na análise dos referidos volumes, abaixo, apresentamos no 
gráfico 1 as metodologias usadas durante a construção dos artigos presentes na 
Holos no decorrer do ano de 2017.

Gráfico 1 - Metodologias recorrentes nos artigos publicados na revista em 2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Ao observarmos o gráfico 1 percebemos que, aproximadamente, 
56% dos artigos apresentaram a metodologia do empirismo (122), 27% 
dialética (58), 11% positivismo (24), 3% materialismo histórico dialético (6), 
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2% fenomenológica (4) e 1% computacional (2). Inferimos como possível 
justificativa da maioria dos trabalhos conterem pesquisas empíricas ao fato de 
pertencerem as Ciências da Natureza e Exatas. Sendo corriqueira essa opção 
metodológica, pois acredita-se na necessidade de ir além do estudo teórico, 
tendo em vista a verificação prática dos fenômenos. Já a metodologia dialética, 
esteve mais presente nos estudos das Ciências Sociais e Humanas, considerando 
as especificidades das mencionadas ciências, as quais se fundamentam na 
reflexão e na contraposição de pensamentos e ideias. 

O materialismo histórico dialético e a fenomenológica foram 
pouco utilizados nas pesquisas, pois o primeiro trata-se de um exercício de 
contextualização histórica para entender a realidade por meio do diálogo 
reflexivo, enquanto o segundo refere-se ao estudo do significado dos atos 
sociais que não são contemplados pelas demais ciências. 

O materialismo histórico dialético tende a ser mais utilizado em 
estudos voltados para área da História e da Geografia. Todavia, constatamos a 
carência de artigos contemplando as referidas ciências. De modo semelhante, 
a fenomenológica foi pouco aplicada pela sua complexidade e por ser 
comumente empregada aos estudos sociofilosóficos. Ainda, observamos que 
a metodologia computacional, presente em apenas dois estudos, é um termo 
empregado pelos próprios autores das pesquisas.

A seguir, realizamos a identificação dos (as) principais tipos ou naturezas 
de pesquisas presentes no periódico. Pois, o processo de coleta e interpretação 
dos dados emergiu a curiosidade de observarmos a natureza desses estudos. 
O que ao nosso entendimento, significará uma complementariedade de 
informação ao leitor/investigador.

Adiante, expomos no gráfico 2 o percentual dos tipos de natureza de 
pesquisas, nos artigos publicados pela revista Holos.

Gráfica 2 - Natureza de pesquisas publicadas na revista em 2017.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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Ao analisar o gráfico percebemos que, aproximadamente, 57% dos 
artigos possuem natureza de pesquisa qualitativa (122), 30% quantitativa (65) 
e 13% qualitativa/quantitativa (29). Apesar da grande maioria dos artigos 
referirem-se à área das Ciências da Natureza e Exatas, percebemos a forte 
presença de pesquisas qualitativas, devido à necessidade de estudar e analisar 
subjetivamente a problemática da pesquisa, além de propor a discussão 
teórica e incentivar a construção de novas abordagens. No tocante à pesquisa 
quantitativa, interpretamos que a referida análise se fez importante a fim 
de quantificar os métodos de coleta de informação, os sujeitos da pesquisa, 
como também para expressar os dados obtidos durante a investigação, seja 
via tabela e/ou gráficos. Por fim, as pesquisas qualitativas/quantitativas foram 
empregadas em estudos que relacionaram a abordagem subjetiva teórica com 
a análise de dados numéricos de investigação. 

Constatamos por meio de Santos (2010) que as pesquisas voltadas 
para as Ciências Exatas e da Natureza tendem a optar pela metodologia do 
positivismo, tendo em vista a precisão dos fatos e dos conceitos concernentes 
às disciplinas dessas áreas. O autor complementa que a metodologias da 
dialética e do materialismo histórico são geralmente elencados por pesquisas 
das Ciências Humanas e Sociais. 

Por outro lado, Minayo (2014) constata que as pesquisas das Ciências 
Sociais comumente buscam utilizar o método qualitativo, pois se deseja 
construir pontes de pensamentos que relacionem os pontos de vista dos teóricos 
a fim de melhor compreender a problemática da questão. Outrossim, afirma 
a autora que as Ciências Sociais, quando recorrem ao método quantitativo, o 
fazem na perspectiva do positivismo clássico, o qual objetiva expor indicadores 
e tendências de alta abstração em aplicabilidade prática. 

5 Conclusões

Diante do exposto, percebemos que houve predominância pelas 
metodologias empíricas, dialética e positivista. No que tange à natureza da 
pesquisa, verificamos que os artigos apresentam maior utilização do método 
qualitativo. 

Assim, entendemos que durante o processo de construção da pesquisa 
científica o investigador deve atentar-se ao uso da metodologia empregada, 
bem como com a natureza da investigação, com o intuito de elucidar a 
direção que o referido estudo deverá seguir, além de sobre qual perspectiva de 
abordagem serão conduzidas as análises. 

Por meio da análise das metodologias utilizadas na revista Holos no 



  369
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

ano de 2017, foi possível inter-relacionar a teoria com a prática, à medida 
que se fez necessário o levantamento teórico e a análise no campo empírico, 
além de refletirmos sobre o perfil da mencionada revista. Por ser um periódico 
vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte, promove formação propedêutica e técnico-profissional, 
nesse sentido suas publicações abrangem diferentes campos da ciência. 

Destarte, a presente pesquisa propõe-se a orientar novos pesquisadores 
no caminho do fazer científico, tendo em vista o fomento da reflexão acerca 
do conhecimento, especificamente no campo da metodologia da pesquisa. 
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Capítulo 29

LITERACIA CRÍTICA EN EL IDIOMA INGLÉS: 
REFICCIONES Y RETOS METODOLOGICOS DEL 
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Eduardo Dias da Silva3

1 Introducción

En la Literacia Crítica, el alumno aprende el lenguaje “para transformarse 
a sí mismo y a la sociedad, si le conviene [...] y es, en última instancia, un 

instrumento de poder y transformación social. 
(Mattos & Valerio, 2010, p. 139).

Es sabido que los avances tecnológicos, el surgimiento de la cultura 
digital y la expansión de los fenómenos de la globalización han 

dado lugar a la aparición de muchos de los estudios sobre literacias centrados 
en la educación básica (PAIVA; LIMA, 2018). Por ello, en la actualidad 
es urgente que los docentes tengan acceso a metodologías y/o métodos de 
enseñanza capaces de formarse de manera integral y continua, a fin de impartir 
una enseñanza crítica y multimodal, tanto al alumno como al docente, de 
manera que sea posible una formación reflexiva y lingüística basada en un 
comportamiento lingüístico interactivo y (re)significativo del docente y del 

1 Aluno especial do Doutorado em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará 
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2 Especialista em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa e Espanhola (UCAM). Graduado 
em Letras pela Universidade Estadual do Ceará (UECE/FAFIDAM). Professor na Educação 
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rogerionog@yahoo.com.br 
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alumno, basado en concepciones de la educación, los idiomas y las tecnologías 
(PAIVA; LIMA, 2017).

Cabe señalar que “la lengua inglesa como lengua extranjera ha sido 
vista como un problema de disciplina4” (MONTE MÓR, 2010, p. 577). Por 
lo tanto, en este estudio, son relevantes los siguientes aspectos

concebir de manera diferente la enseñanza/aprendizaje de la Lengua Extranjera, 
incorporando las nuevas prácticas alfabetizadas, no significa dejar de hacer 
todo lo que se ha hecho antes, o ignorar todos los contenidos - gramaticales o 
no - enseñados/aprendidos hasta entonces. Se trata de evaluar la importancia 
y funcionalidad de lo que tanto profesores como alumnos harán en el aula y 
fuera de ella (planificación y tareas), ya que ya se están discutiendo muchas 
cosas. Sin embargo, la discusión ya no se centra en las ventajas y desventajas de 
usar este o aquel método, o de enseñar gramática desde una perspectiva más 
estructural el comunicativa (COSTA, 2012, p. 916).

Es decir, es crucial cuestionar hoy en día lo que las metodologías 
de enseñanza de la lengua extranjera (LE), en este caso, en lengua inglesa, 
son recurrentes en el contexto del aula, a partir de la revisión de artículos 
recopilados a la luz de la Lingüística Aplicada5, que “es una ciencia social, cuyo 
objetivo es comprender situaciones de uso del lenguaje a las que se enfrentan 
los participantes de la palabra en el contexto social, es decir, los usuarios de 
la lengua (lectores, escritores, hablantes, oyentes) dentro del medio de la 
enseñanza/aprendizaje y fuera de él” (MOITA LOPES, 1996, p. 04).

Un estudio realizado por Parreiras y Paiva (2018) sobre la importancia 
de los géneros orales en la enseñanza del inglés nos ha hecho reflexionar que 
“[...] los recursos didácticos y la expansión de las prácticas pedagógicas en el 
aula de lenguas extranjeras, creemos que las posibilidades más significativas 
para el aprendizaje de la lengua inglesa (LI) se incrementan, con efectos 
especialmente positivos para el desarrollo de las habilidades de producción y 
recepción oral de la LI” (PARREIRAS; PAIVA, 2018. p. 72).

En esta perspectiva, se construyeron preguntas para guiar este trabajo: 
i) ¿Qué prácticas críticas de literacias se materializan en las metodologías de 
enseñanza del idioma inglés en el contexto de la educación básica brasileña? 
ii) ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de promoción y mejora del aprendizaje 
en el curso de la enseñanza y aprendizaje del inglés, teniendo en cuenta la 

4 Los autores hicieron traducciones del inglés y del portugués al español.
5 Según De Grande (2011), las investigaciones en Lingüística Aplicada (en adelante LA), debido 

a su preocupación por las cuestiones sociales y su interés en los usos reales del lenguaje, han 
adoptado metodologías de carácter cualitativo, interpretativo, esta elección no es aleatoria. Se 
deriva de una comprensión de lo que es hacer investigación, de los objetivos y objetos de la 
investigación, de lo que implica la relación entre el investigador y el investigado y se articula con 
los objetivos y supuestos teóricos de la investigación.
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formación del profesorado y las metodologías adoptadas por los profesores en 
la educación básica?

En Brasil, aunque es opcional en las escuelas primarias, la enseñanza 
del inglés a niños y adolescentes forma parte del currículo en la mayoría de las 
escuelas privadas y en algunas escuelas públicas, dependiendo de las iniciativas 
locales. Como consecuencia, hubo un aumento en el número de estudiantes 
en los grados iniciales de las escuelas primarias y secundarias brasileñas que 
aprenden otros idiomas, lo que generó una demanda de profesores de idiomas 
(TONELLI; QUEVEDO-CAMARGO, 2018). 

En relación con las concepciones de enseñanza y aprendizaje de idiomas 
que guiaron la práctica de un profesor de inglés. Por lo tanto, según Forte 
(2010), también preocupado por las creencias, analizó la enseñanza del inglés,

examinó el uso del lenguaje para promover la alfabetización en inglés, junto con 
los puntos de vista de maestros, estudiantes, padres y coordinadores escolares. 
En sus conclusiones, afirma que “las creencias de los padres, profesores y 
coordinadores escolares son relevantes, pero necesitan ser escuchadas dentro 
del contexto escolar para producir un aprendizaje efectivo y agradable para los 
estudiantes” (FORTE, 2010, p. 108).

Mientras tanto, el objetivo central de este estudio es analizar las 
metodologías de enseñanza en las producciones científico-académicas, 
buscando entender cómo se están trabajando en la educación las prácticas 
de alfabetización crítica en actividades de lengua inglesa en el contexto de la 
educación brasileña. 

Para lograr el objetivo propuesto, se utilizó como recurso metodológico 
el enfoque metodológico de la Revisión Sistemática de la Literatura6, utilizado 
por RAMOS, FARIA y FARIA (2014) amplio y, recientemente, utilizado por 
BOTTENTUIT JUNIOR y SANTOS (2014), LIMA y BOTTENTUIT 
JUNIOR (2015), COSTA y BOTTENTUIT JUNIOR (2016), SILVA y 
BOTTENTUIT JUNIOR (2017), PAIVA y LIMA (2018), entre otros, con 
mucha recurrencia en el área de la Enseñanza de Ciencias de la Educación, 
Tecnologías, Cultura y Lenguas en el contexto brasileño.

2 Del camino metodológico al análisis teórico-metodológico de las 
prácticas críticas de literacias

En Brasil ha surgido la necesidad de estudios centrados en la forma 
de pensar, enseñar y aprender idiomas en la época contemporánea JORDÃO 

6 La revisión sistemática se caracteriza por el uso de una metodología de investigación con rigor 
científico y gran transparencia, cuyo objetivo es minimizar el sesgo de la literatura, como una 
colección completa de textos publicados sobre el tema en cuestión (THORPE et Al., 2005).
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(2013; 2014), SILVA & LÁSCAR-ALARCÓN (2016), SILVA; GUEDES 
(2018), SILVA; SOUZA-DIAS; NASCIMENTO (2018; 2019), SIQUEIRA 
(2011), entre otros. Cabe destacar que “la enseñanza de idiomas no es algo fácil 
de hacer, pero es un gran desafío, impuesto en este momento, para profesores, 
estudiantes e instituciones, considerando, entre otros, los diversos enfoques, 
técnicas, métodos y teorías disponibles” (SILVA; GUEDES, 2018, p. 54).

Hay que añadir a la discusión que Silva Junior (2017), en un estudio 
sobre alfabetización crítica en la formación inicial de profesores de lengua 
materna y adicional, hace hincapié en que la formación de profesores debe 
adoptar en un contexto específico, la praxis en la que el profesor se verá 
sustancialmente llevado a saber cómo tratar con los más diferentes recursos 
tradicionales y actuales de lengua (gema) y cultura en el aula. En este sentido, 
es necesario coincidir con el Mercado (1999) en que

En la formación del profesorado se requiere que el profesorado sepa incorporar 
y utilizar las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje, lo que requiere una 
nueva configuración del proceso didáctico y metodológico tradicionalmente 
utilizado en nuestras escuelas, en el que la función del alumno es la de mero 
receptor de información y de inserción crítica de los implicados, una formación 
adecuada y propuestas de proyectos innovadores (MERCADO, 1999, p. 12).

Se puede decir que con el uso de tecnologías y recursos pedagógicos 
de lenguas extranjeras, es decir, “el aprendizaje tiende a desarrollarse a partir 
de procesos cognitivos interactivos, donde los alumnos y los profesores 
se emancipan como sujetos en el aula” (SILVA JÚNIOR, 2017, p. 237). 
Vale la pena mencionar que, según Santos (2013, p. 03): “la investigación 
centrada en la enseñanza adicional de idiomas y la formación de profesores 
(MOTTA, 2008; MATTOS; VALÉRIO, 2010; BRYDON, 2011 y otros) 
han contribuido cada vez más a la producción teórica y a la construcción de 
prácticas docentes”. A pesar de ello, se puede ver, en un primer momento, 
que toda esta producción aún no parece haber traspasado los muros que 
mantienen a raya las teorías y prácticas de los maestros.

En este diapasón se comprueba que Cervetti, Pardales y Damico 
(2001), entienden que el enfoque de la literacia crítica (LC) “se basa en la 
teoría de la crítica social, en los estudios de Paulo Freire y, más recientemente, 
en las teorías postestructuralistas”, y se asocia a la idea de “empoderamiento” 
del sujeto para que éste pueda, a través del lenguaje, actuar en diferentes 
prácticas sociales, a fin de posicionarse como sujeto crítico y provocar cambios 
si así lo desea. Es decir, Menezes de Souza (2011), al redefinir el concepto de 
alfabetización crítica, amplía la visión de la crítica que recuerda el concepto 
de lectura del mundo de Freire. Para el autor, si cada uno de nosotros pudiera 
leer críticamente al Otro y a sí mismo, tal vez podríamos evitar conflictos tan 
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intensos en nuestras sociedades.
En resumen, analizando todos los artículos recogidos a la luz de una 

investigación crítica, se encontró que, de hecho, el significado de la literacia 
crítica. Por lo tanto, lo que sigue según Lucas y Frebody (1997):

La literacia crítica tiene en cuenta una serie de principios de educación que 
apuntan al desarrollo de prácticas de discurso y construcción de significados. 
También incluye una conciencia de cómo, para qué y por qué, y también 
para quién, y de quién es el interés que pueden tener los textos en particular. 
Enseñarlo es fomentar el desarrollo de posiciones y prácticas de lectura 
alternativas para que puedan surgir preguntas y críticas sobre sus funciones 
sociales. Y, más aún, presuponen el desarrollo de estrategias para poder hablar, 
reescribir y cuestionar los textos de la vida cotidiana (LUKE; FREBODY, 
1997, p. 218).

Por lo tanto, en este estudio, se observa que es relevante. Además, 
es fundamental señalar que la formación de profesores de inglés bajo la 
condición de la importancia de una lengua responsable de la proliferación 
de la información internacional, en ámbitos lejanos, se materializa hoy en día 
en un amplio desafío (PALLU, 2016). El área de Lingüística Aplicada (LA) 
ha centrado su trabajo en este tema en los últimos años, multiplicando las 
diferencias para la enseñanza del inglés como lengua franca (Jenkins, 2008) 
con el fin de hacer que el aprendizaje del inglés sea democrático y significativo 
para los estudiantes, especialmente para los hablantes y usuarios no-nativos 
(EL KADRI, 2011; PALLU, 2013; 2016). Cabe señalar que el papel de los 
profesores de lenguas extranjeras como mediadores interculturales, según 
Fontana (2017):

Esto significa que el profesor que enseña idiomas es un constructor de puentes. 
Necesita establecer los caminos para que sus alumnos, inmersos en una 
determinada cultura, puedan tocar con la punta de sus dedos y, más tarde, 
apropiarse plenamente de una nueva cultura al culturas. Estas son nuevas 
formas de pensar y sentir. Para poder hacer esto, el mismo profesor debe 
tener muy clara su propia cultura, la cultura de sus alumnos y la cultura de 
las personas cuya lengua estudia. Sólo así, conociendo y respetando lo que 
pertenece al otro, puede mostrar el camino para que su alumno, sin sentirse 
atacado, cruce el puente y encuentre placer y conocimiento en la cultura de los 
demás (FONTANA, 2017, p. 52).

Para ello, esta toma de conciencia de los profesores de lenguas extranjeras 
sólo puede desarrollarse a través de una formación que los edifique desde el 
inicio de su experiencia docente en contacto con los más diversos tipos de 
seres humanos y sus necesidades particulares. Para ello, es necesario pensar 
que “la gran tarea de todo profesor de LE, sea cual sea la lengua, es construir y 
guiar un camino de adquisición-enseñanza-aprendizaje de la lengua meta que 
permita gradualmente al alumno comprometerse e involucrar a otros en su 
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discurso, produciendo y comunicando sentidos” (SILVA, 2014, p. 07).
Este estudio se configuró como una revisión sistemática aplicada que 

consiste en un tipo de investigación, basada en la revisión de la literatura, 
en la que el investigador (PAIVA; LIMA, 2018), a partir de una pregunta de 
investigación, inicia el mapeo y evaluación de la producción académica sobre 
el tema investigado y, por lo tanto, las revisiones son, en general, descripciones 
de las contribuciones realizadas por varios autores en un campo de estudio 
(FINK, 1998; HART, 1998). Por lo tanto, en este estudio, se adoptaron los 
siguientes pasos para el proceso de Revisión Sistemática de la Literatura (SLR), 
a saber:

Figura 1: Descripción de los pasos de la revisión sistemática de la literatura

Adaptado de Silva y Bottentuit Junior (2017, p. 269).

De acuerdo a las etapas de la SLR, este estudio fue desarrollado con el 
objetivo de lograr una aproximación al tema a través del análisis de 05 estudios 
existentes sobre el tema: Literacias Críticas, enseñanza de la lengua inglesa 
y formación de profesores, en las áreas de Letras, Lingüística y Educación, 
disponibles en tres bases de datos: Google Academic, Scielo7 y Periodicals Capes8. 
Véase el tabla que figura a continuación:

7  Para obtener más información, ver https://search.scielo.org. Accedido el: 25 jun. 2020.
8  Para obtener más información, ver https://search.scielo.org. Accedido el: 26 jun. 2020.

https://search.scielo.org
https://search.scielo.org
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Tabla 1: Pasos adoptados en el proceso de revisión sistemática de la literatura

1 – OBJETIVOS Analizar las metodologías de enseñanza en las 
producciones científico-académicas, buscando entender 
cómo se están trabajando en la educación las prácticas 
de literacia crítica en actividades de lengua inglesa en el 
contexto de la educación brasileña;

2 - ECUACIONES DE 
INVESTIGACIÓN

Expresiones como: “Critical Literacia”, “Technologies”, 
Teaching and Methodology of English Language” 
aliadas a “Teacher Training”; 

3 - ALCANCE DE LA 
INVESTIGACIÓN

Google Academic, Scielo y Periodicals Capes;

4 - CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN

Artículos publicados en revistas y eventos científicos, 
en revistas académicas, todos en portugués, realizados 
entre los años 2017 y 2019, empíricos los teóricos, pero 
que se centran en el desarrollo en el aula con un enfoque 
en el fomento de la lectura y la escritura con el uso de 
tecnologías en la educación y áreas relacionadas;

5 - CRITERIOS DE 
EXCLUSIÓN

Artículos fuera del ámbito educativo, no publicados en 
revistas científicas y escritos en lengua extranjera; tesis 
de maestría y tesis;

6 - CRITERIOS 
DE VALIDEZ 
METODOLÓGICA

Documentos los artículos de blogs u otras herramientas 
de la web social no publicados en vehículos académicos;

7 - RESULTADOS Verificación de los criterios de inclusión y exclusión;
8 - TRATAMIENTO DE 
DATOS

Registro de todas las etapas de la investigación;

Fuente: Adaptado de (Costa y Bottentuit Junior, 2016, p. 9-10).

La selección de las tres bases de datos se explica por el propósito de 
lograr una búsqueda sólida y completa sobre el tema y también por el objetivo 
de que estas bases permitan el acceso a los textos de una manera plausible, así 
como sus rutas de publicación.

Por lo tanto, la comparación se realizó a través de la investigación 
avanzada en las tres bases de datos de obras producidas, entre los años 2017 
y 2019, en idioma portugués y que trataron el uso de la alfabetización crítica 
con un enfoque en la enseñanza del inglés y la formación de Profesores en 
Brasil, especialmente en las áreas de Educación, Literatura y Lingüística de las 
bases de datos a investigar, cada una con sus criterios específicos. La siguiente 
tabla muestra la encuesta de los trabajos encontrados:
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Tabla 2: Bases de datos, descriptores y cuantitativos de los trabajos encontrados y 
enfoque temático relacionado

DESCRIPTORES BASE DE 
DATOS: 

GOOGLE 
ACADÉMICO - 
RESULTADOS

BASE DE 
DATOS: SCIELO

BASE DE DATOS: 
PERIÓDICOS 

CAPES 

Literacia(s) crítica(s) 
y del Idioma Inglés

2.280 4 10

Tecnologías y 
Lengua Inglesa

9.660 2 55

Enseñanza y 
metodología del 
idioma inglés

7.220 1 43

Formación del 
profesorado y lengua 
inglesa

8.470 4 42

Fuente: Elaborado por los autores.

Desde el criterio de pertinencia de la base de datos de Google Académico9, 
por ejemplo, hay unos resultados cuantitativos de aproximadamente 15.800 
(0,06 s) para el descriptor “competencias críticas y del Idioma Inglés”, justo en 
el marco de tiempo 2017-2019. Y cuando se incluye el término “capacitación 
docente e idioma inglés”, hubo aproximadamente 15,800 resultados (0.04 s), 
pero hay poca evidencia de la formación de profesores de lengua materna en 
Brasil.

En las otras dos bases encuestados, hay una mayor simetría de los datos 
encontrados por el hecho de que las bases - Scielo y Periódicos Capes tener 
criterios de búsqueda más señaladas, lo que permite una información de filtro 
con mayor precisión los objetivos propuestos en esta investigación, y sólo 
obtuvo artículos Los académicos buscaron con las especificaciones adoptadas 
aquí, es decir, encontramos publicaciones de 2017 a 2019, especialmente en 
el área de Educación, Literatura y Lingüística. La lectura y el análisis de los 05 
artículos recopilados se pueden evidenciar metodológicamente de la siguiente 
manera:

9  búsqueda aplicada en el sitio: https://scholar.google.com/scholar?q=digitalselements&hl=en&l
r=lang_en&as_sdt=1%2C5&as_vis=1&as_ylo=2010&as_yhi=2017. Accedido el 19 jul. 2020.

https://scholar.google.com/scholar?q=digitalselements&hl=en&lr=lang_en&as_sdt=1%2C5&as_vis=1&as_ylo=2010&as_yhi=2017
https://scholar.google.com/scholar?q=digitalselements&hl=en&lr=lang_en&as_sdt=1%2C5&as_vis=1&as_ylo=2010&as_yhi=2017
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Tabla 3: Artículos académicos sobre literacia crítica, enseñanza del idioma inglés y 
formación docente encontrados

Nº EL TITULO AUTOR AÑO REVISTA QUA-
LIS10

1
Letramento crítico: 
as relações de causa 
e consequência apri-
morando a leitura, 
a compreensão e a 
produção de textos.

MOTOYA-
MA, J. F. M.; 
SOUZA R. J.
de; SEGABI-
NAZI, D. M.

2018
Revista Letras & Letras. 
Disponível em: 
http://www.seer.ufu.br/index.
php/letraseletras/article/
view/37870/22431 

B1

2

O letramento crítico 
na formação inicial 
de professores de
Língua materna e 
adicional.

SILVA JÚ-
NIOR, S. N. 
da.

2017

BRAZILIAN JOURNAL OF 
EDUCATION, TECH-
NOLOGY AND SOCIETY 
(BRAJETS). Disponível em: 
http://brajets.com/index.php/
brajets/article/view/355/220

B2

3

Letramento crítico e 
cidadania: possibili-
dades
para o uso da Cons-
tituição brasileira em 
aulas
de inglês da escola 
regular.

CAETANO, É. 
A.; PINTO, P. 
H. P. C.

2018

CALIDOSCÓPIO. Dispo-
nível em: 
http://revistas.unisinos.
br/index.php/calidosco-
pio/article/download/
cld.2018.161.09/60746161 

A2

4  Gêneros orais e 
literatura no ensino 
de língua inglesa.

PARREIRAS, 
V. A.; PAIVA, 
V

2018

 Horizontes de Linguística 
Aplicada. Disponível em: 
http://periodicos.unb.br/in-
dex.php/horizontesla/article/
view/23308

B1

5
Letramento crítico: 
uma abordagem 
crítico-social dos 
textos.

SARDINHA, 
P. M. M.

2018
Linguagens & Cidadania. 
Disponível em: https://pe-
riodicos.ufsm.br/LeC/article/
view/32421/pdf 

B1

Fuente: Elaborado por los autores.

10 Según la Clasificación Periódica Cuatrienal 2013-2016. Disponible en: https://sucupira.capes.
gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.
jsf }. Accedido el 20 de jul. 2020.

http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras/article/view/37870/22431
http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras/article/view/37870/22431
http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras/article/view/37870/22431
http://brajets.com/index.php/brajets/article/view/355/220
http://brajets.com/index.php/brajets/article/view/355/220
http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/download/cld.2018.161.09/60746161
http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/download/cld.2018.161.09/60746161
http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/download/cld.2018.161.09/60746161
http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/download/cld.2018.161.09/60746161
http://periodicos.unb.br/index.php/horizontesla/article/view/23308
http://periodicos.unb.br/index.php/horizontesla/article/view/23308
http://periodicos.unb.br/index.php/horizontesla/article/view/23308
https://periodicos.ufsm.br/LeC/article/view/32421/pdf
https://periodicos.ufsm.br/LeC/article/view/32421/pdf
https://periodicos.ufsm.br/LeC/article/view/32421/pdf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf%7d
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf%7d
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf%7d
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Cabe destacar que las prácticas de literacias críticas en la enseñanza del 
idioma inglés en los artículos analizados muestran que las actividades habituales 
de la escuela, académicas, profesionales, etc., permiten la estimulación y el uso 
de metodologías, así como la enseñanza del idioma inglés en la educación 
como fomento de la promoción de la literacia en la formación tecnológica 
de docentes y en la mejora metodológica del aprendizaje de los numerosos 
participantes de los estudios evaluados. En otras palabras, estas prácticas de 
literacia crítica permiten a los estudiantes, a través de una lectura crítica y 
reflexiva, situarse como actores contra las ideologías a las que están expuestos, 
como Van Dijk (2003):

En la medida en que son sistemas de ideas de grupos y movimientos sociales, 
las ideologías no solo dan sentido al mundo (desde el punto de vista del 
grupo), sino que también subyacen a las prácticas sociales de sus miembros. 
Por lo tanto, las ideologías sexistas los racistas son la base de la discriminación; 
Las ideologías pacifistas se utilizan para protestar contra las armas nucleares, 
y las ideologías ambientales dirigen acciones contra la contaminación. Por lo 
tanto, a menudo, las ideologías surgen de la lucha y el conflicto de un grupo: 
se ubican frente a otros, ellos (VAN DIJK, 2003, p. 16).

En referencia a la perspectiva anterior, Baptista (2010) señala que la 
LC puede promover una postura crítica frente a un texto, a fin de construir 
la percepción de los privilegios y borrados en las prácticas sociales. Así, en el 
primer artículo (MOTOYAMA; SOUZA; SEGABINAZI, 2018), se observa 
que la escuela debe instrumentalizar a los estudiantes, a través de una literacia 
crítica, para que no solo reciban el lenguaje de otros a través de un canal 
comunicativo, sino que pueden actuar sobre él con una serie de acciones 
cualitativas. Después de todo, la literacia y el conocimiento del funcionamiento 
de las estructuras lingüísticas es una condición sine qua non para el buen 
desarrollo de la escritura. Los autores concluyeron que metodológicamente la 
enseñanza del idioma inglés.

Los educadores siguen cuestionados sobre cómo hacer que sus estudiantes 
tengan el conocimiento del idioma sin la enseñanza de la gramática normativa 
de una manera tradicional o sin el uso del texto literario como pretexto para el 
análisis de cualquier naturaleza. Desde este ángulo, es primordial enseñar a los 
lectores en el entrenamiento cómo escribir cómo funciona la escritura y cómo 
el individuo, al establecer relaciones con la escritura, construye el significado 
que se recorta semánticamente en el lenguaje (MOTOYAMA, SOUZA; 
SEGABINAZI, 2018, p. 68).

Se puede observar que las prácticas de literacias críticas mencionadas 
anteriormente, Silva Júnior (2017), en el segundo artículo evaluado, 
enfatizan que las actividades con idiomas nativos y adicionales en la escuela 
son indispensables y, al mismo tiempo, se han convertido en un desafío. La 
enseñanza del idioma a través de los tres ejes (gramática, producción de textos 
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y literatura) ha sido una ocupación intensa y no tan beneficiosa cuando se 
trata de la pequeña carga de trabajo de las disciplinas. En la lectura del autor,

[...] el LC desempeña un papel contribuyente a la formación intelectual 
del sujeto-estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas, 
no solo en la lengua materna y adicional, sino también en otras disciplinas, 
una contribución que requiere la concepción del lenguaje como mediando 
los posibles discursos, proporcionando al estudiante-sujeto (el estudiante 
como un sujeto activo en la construcción del conocimiento) la autonomía 
de posicionarse o adaptar con flexibilidad las nuevas construcciones de 
significados implicadas en el texto (SILVA JÚNIOR, 2017, p. 241).

Siguiendo esta lógica metodológica de la enseñanza del idioma inglés 
con un enfoque en la literacia crítica, Caetano y Pinto (2018) afirman que 
la alfabetización trata con el uso social de la lectura y la escritura o con la 
condición de aquellos que están socialmente en contacto con estas habilidades, 
es Es crucial entender que sus prácticas están enfocadas ideológicamente, 
ya que “ciertas identidades están asociadas con ciertas prácticas” (STREET, 
2013, p. 54). En este sentido, los autores afirman.

Las actividades propuestas fueron diseñadas para proporcionar a los estudiantes 
de secundaria de hablar inglés, oportunidad para aprender y apropiarse de 
los derechos constitucionales fundamentales para ejercer su ciudadanía y 
protegerse contra el abuso o el incumplimiento de las garantías ofrecidas a 
ellos y al máximo. La empresa brasileña por CF. La decisión de traducir la FQ 
al inglés surgió de la necesidad de atribuir relevancia a las clases de inglés en 
la escuela regular, según la aproximación entre el idioma y la realidad de los 
alumnos (CAETANO; PINTO, 2018, p. 112).

Así, como iniciativa de democratización de la enseñanza de idiomas 
en actividades anteriores, Parreiras y Paiva (2018, p. 85), basados   en una 
metodología de enseñanza L1, concluyen que “leer textos literarios puede ser 
más atractivo para el estudiante y también para ampliar sus habilidades en el 
campo de la oratoria, así como sus habilidades argumentativas y su literacia 
crítica”. Estos investigadores enfatizan que

Los [...] estudiantes, sin el requisito de un maestro, utilizaron el idioma 
inglés en estas interacciones para decidir sobre los personajes de una manera 
natural, lo que puede haber ocurrido debido al alto grado de participación 
de los estudiantes en la actividad de preparación para el debate. También se 
observa que el estudiante de KAR, tal vez por haber iniciado la conversación, 
compartió con sus colegas la “Guía del Consejo de los Derechos de los Magos”, 
incluso si el maestro ya lo había hecho en el aula antes. Esta iniciativa puede 
interpretarse como una agencia del estudiante en el proceso de aprendizaje 
(PARREIRAS; PAIVA, 2018, p. 85).

En el último artículo, cerrando el análisis sistemático de la literatura, 
Sardinha (2018. p. 01) verificó que “Permiso crítico [...] (LC) es la capacidad 
de leer un texto de forma activa y reflexiva con la intención de comprender las 
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relaciones de poder, desigualdad e injusticia en la sociedad”. Este investigador 
entiende que LC fomenta el cuestionamiento de los discursos dominantes 
imperativos presentes en los textos, que apuntan a la justicia y la igualdad en las 
relaciones sociales desde el contexto social e histórico en el que se elaboraron.

Finalmente, el desempeño del docente es de vital importancia en el 
trabajo pedagógico, ya que es el profesional, entre otras funciones, el mediador 
en la formación de ciudadanos y futuros profesionales, agentes sociales.

[...] De ahí la importancia de que los profesores lleven a los estudiantes a 
cuestionar las relaciones culturales, históricas y sociales durante el trabajo con 
los textos. No tendrá mucho sentido que el alumno utilice el texto solo para 
resaltar los aspectos lingüísticos del idioma (SARDINHA, 2018, p. 11).

Cabe destacar que, al igual que otros autores, el desarrollo de prácticas 
de literacia crítica está vinculado a la enseñanza del idioma inglés, es decir, en 
el análisis de Sardinha (2018).

En las actividades de LC, la opinión del profesor sobre un tema determinado 
no debe prevalecer, ni el pensamiento de ningún otro individuo involucrado 
en las discusiones sobre el texto. El quid de LC es el diálogo, la comprensión 
y las consultas. Cuestionar no criticar (en el sentido de decir que tengo razón, 
estás equivocado), pero en el sentido de cuestionar para comprender que el 
otro tiene una historia de vida que lo ayuda a pensar y actuar de cierta manera 
(SARDINHA, 2018, p. 12).

Finalmente, el LC señala los entendimientos de perspectivas dispares 
con el objetivo de contribuir a una sociedad más digna e igualitaria que respeta 
y exalta la diversidad humana (aspectos físicos, sociales, históricos y culturales 
de los individuos). En resumen, siguiendo el pensamiento de Leffa (1988), 
para describir los diferentes métodos mediante los cuales se puede aprender 
una lengua extranjera, se necesita una terminología adecuada, por lo que el 
estudio sistemático de las prácticas de literacia crítica en el contexto de los 
favores de la educación básica Los estudiantes una formación crítica, moderna 
y comprometida.

Por lo tanto, como enseña Leffa (1988) y Silva, Souza-Dias, Nascimento 
(2019), los enfoques pedagógicos, que a través de la experiencia docente deben 
coexistir en la práctica, se convierten en preceptos irreductibles y antagónicos: 
inducción versus deducción, escritura versus discurso, significado versus 
forma, aprendizaje versus adquisición, auténtico versus Material adaptado - 
son solo algunos ejemplos. Debe agregarse, por lo tanto, que “la enseñanza 
del lenguaje mediada por diversos métodos, técnicas, teorías y enfoques no 
puede dejar de lado que la interacción entre los sujetos y estos elementos con 
el mundo es parte del universo humano, no solo para la enseñanza de lenguas, 
pero para su vida en general” (SILVA; GUEDES, 2018, p. 57).
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3 Conclusión

En vista de lo anterior, la evidencia y los sucesos resultantes del 
análisis sistemático de cada artículo estudiado, mostraron que todavía hay 
pocos estudios (CAETANO; PINTO, 2018; MOTOYAMA; SOUZA; 
SEGABINAZI, 2018; SARDINHA, 2018), publicado en Brasil sobre la 
relación entre la literacia crítica, la enseñanza del idioma inglés y la formación 
docente, disponible en la lengua materna en las bases en línea de las encuestas 
evaluadas, tanto en Google Scholar, Scielo como en Periódicos Capes, pocos 
artículos fueron encontrados puntuación más alta por Qualis/Capes.

Los artículos analizados presentan tanta calidad en las metodologías 
de enseñanza y aplicación de idiomas, ya que trabajan con una perspectiva 
crítica de hacer que los actores de la comunidad escolar puedan usar de 
manera crítica el lenguaje en prácticas sociales efectivas de acuerdo con 
sus necesidades lingüísticas en el mundo globalizado. Por lo tanto, se debe 
enfatizar que la aplicación de una revisión sistemática favorece la comparación 
crítica de las concepciones de la enseñanza de idiomas y las prácticas de uso de 
las tecnologías en el desarrollo de la literacia crítica de los sujetos que aprenden 
educación básica.

Incluso porque el papel de los maestros como mediadores que ayudan 
al desarrollo de la LC en el aula, se basa en una relación dialéctica y dialéctica, 
principalmente, dirigida a formar ciudadanos críticos que pueden comprender 
que los textos no son neutrales y que fueron producidos con el contexto 
objetivo y sociohistórico localizado (SARDINHA, 2018). Debe agregarse que 
“[la reflexión] solo surge en la vida de un maestro (en el caso de las lenguas 
extranjeras) cuando existe la posibilidad de apertura para entenderlo como un 
profesional en constante desarrollo y formación” (SILVA, 2014, p. 06).

Se concluye, por lo tanto, que las prácticas de literacia crítica en las 
actividades académicas, académicas, profesionales, etc., usuales permitieron la 
estimulación y el uso de metodologías para enseñar inglés en educación, así 
como la promoción de la literacia en la formación tecnológica de Profesores y en 
la potenciación metodológica del aprendizaje de los diferentes participantes de 
los estudios evaluados, que culminan en el aprendizaje inter y multidisciplinario 
de idiomas, integrando la teoría y la práctica para una mejor formación humana, 
tecnológica y profesional en un mundo sin fronteras culturales y bombardeado 
por diversas identidades. Lenguaje, cuestiones políticas y conflictos entre sujetos 
del lenguaje, de esta manera “es en el lenguaje y a través de él que nuestras 
personalidades se someten constantemente a un proceso de reformulación” 
(RAJAGOPALAN, 2003, p. 70).
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Capítulo 30

O DIFERENTE NA COMPREENSÃO DO SOCIAL: 
PODER, SUJEIÇÃO E IDENTIDADES NO MUNDO 

GLOBALIZADO
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Etyane Goulart Soares4

1 Introdução

Conhecer a maneira que o ser humano institui-se enquanto integrante 
de uma sociedade implica em reconhecer que somos parte de 

uma instituição que, por conta do poder, usa das mais variadas formas e dos 
mais variados instrumentos para fazer valer a sua razão, ainda que para tanto 
haja a inescrupulosa sujeição. Na busca incessante pela mantença do poder 
vão se construindo identidades que se amoldam, se modelam ao alvitre das 
instituições de poder, ao que estas ditam como normal, onde o simbolismo é 
utilizado como modo de aceitar de forma subordinada as ações fundantes do 
poder. 

O desenvolvimento de culturas, assim como o desenvolvimento 
econômico e financeiro da sociedade implicam em mudanças de valores, 
que gera a necessidade de adequação dos simbolismos. Com as mudanças 
o diferente se apresenta e, diante da alteridade, o indivíduo atenta para 
seu mundo, se vê e percebe a sua extremada necessidade em ver o outro. 
Entendendo e respeitando o diferente, o sujeito se volta para o mundo e a 
vida num diálogo universal, onde as culturas diferentes são respeitadas e onde 
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objetivos comuns passam a interessar, a exemplo os direitos humanos, que a 
priori são de grande interesse na globalização. 

 
2 A alteridade e simbologia na instituição de poder 

Desde as primeiras investidas do homem na terra Brasil, a exploração 
de subjetividades flexíveis se fez presente, seja pela linguagem, seja pela troca 
ou pela religiosidade, fator esse que se mostrou instrumento para obtenção e 
garantia do poder. Da noção de poder, muitos são os conceitos, para Santos 
(2000, p. 266):

[...] o poder é qualquer relação social regulada por uma troca desigual. É uma 
relação social porque a sua persistência reside na capacidade que ela tem de 
reproduzir desigualdade mais através da troca interna do que por determinação 
externa. As trocas podem abranger virtualmente todas as condições que 
determinam a ação e vida, os projetos e as trajetórias pessoais e sociais, tais como 
bens, serviços, meios, recursos, símbolos, valores, identidades, capacidades, 
oportunidades, aptidões e interesses.

Nos primórdios, a linguagem surge como meio de criação do mundo. 
A palavra é instrumento para um mundo a ser compreendido. Neste sentido, 
Rodrigo Labriola (2007) menciona que da separação entre palavras e coisas, 
cria-se o mundo que deve ser compreendido dentro do contexto material em 
termos de racionalidade. A criação renascentista do homem é a criação do 
mundo em que este homem está inserido. Com a Revolução Darwiniana se 
passa a entender a noção de meio ambiente, e com a revolução freudiana, a 
sexualidade. 

O simbolismo já se fazia presente nos mais remotos escritos conhecidos 
em nossa história. Labriola (2007) ao expressar sobre o assombro de Colombo 
diante do novo, diz que este se utiliza da linguagem simbólica como um modo 
de apelo discursivo. O maravilhoso utilizado por Colombo em suas cartas na 
verdade servia para exprimir uma finalidade política, era meramente discursivo, 
não tendo a função de evocar o assombro diante do novo ou da alteridade. 
Os índios não teriam adorado a cruz enquanto símbolo religioso, mas como 
objeto assombroso pela sua feitura tecnológica. O assombro é a relação básica 
com a matéria e seu domínio pelo homem pelo uso da tecnologia. A religião 
aparece como forma de domínio e poder. 

O ouro, que também era um símbolo, assim o deixou de ser, passando 
a ser um signo utilizado na apropriação do mundo pelo homem. No outro 
diferente, vinha a residir o nascimento da subjetividade que era modo de 
conhecer o mundo, onde o conhecido e inesperado se encontra no mesmo 
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espaço-tempo. A apreciação das culturas alheias, ainda que de forma pejorativa, 
vinculava o outro (LABRIOLA, 2007). 

Esta breve menção de historicidade aqui relatada, tem também 
pretensão trazer o conhecimento de que a alteridade, que adquiriu relevância 
na filosofia moderna por conta do hegelianismo, sempre existiu, e que a 
origem do conceito de alteridade cultural, de acordo com Rodrigo Labriola 
(2007) surge com Michel de Montaigne, que foi o primeiro a conjecturar esta 
alteridade em seu ensaio: “Dos Canibais”, que foi publicado em 1580, num 
trabalho quanto aos costumes dos índios tupis, usos e valores europeus.

3 Dos direitos humanos e a globalização

Insta mencionar que ao contrário do que é por muitos pensado, os 
direitos humanos não são manifestações abstratas da inteligência humana, 
mas surgem e se encontram inseridos nas situações históricas de cada cultura 
e se tornam obrigatórios na agenda do pensamento social, político e jurídicos 
contemporâneos, haja vista implicarem na complementação necessária entre 
teoria e política, onde devem estar os problemas sociais. Os valores éticos se 
mostram presentes na construção da solidariedade como base da sociedade 
(BARRETTO, 2004). Esclarecendo a origem dos buscados direitos humanos 
de forma universalizada, Saldanha (2008, p. 132) destaca: 

[...] foi a luta da burguesia por um direito “aberto” e formalmente igual 
que gerou as declarações ditas universais de direitos, em conexão com o já 
mencionado traço universalizante e impessoalista da própria cultura burguesa, 
ao menos na sua fase de ascensão. 

A eficácia dos direitos humanos se liga a sua fundamentação, que 
depende de sua legitimação em função das suas raízes éticas e estes valores 
éticos assumem muita importância nas sociedades multiculturais. A exclusão 
religiosa, social econômica ou política na cultura Ocidental, não representam 
a negação e rejeição dos direitos humanos, mas que ao serem negados se 
mostram verdadeiros instrumentos/argumentos contra atos de quem os 
negam (BARRETTO, 2004). 

 Segundo o entendimento relativista, a existência de diferentes valores, 
hábitos e práticas sociais que se evidenciam nas mais variadas formas culturais, 
demonstram que nada pode atender o bem-estar de toda a humanidade, eis que 
os seres humanos não comportam uma generalização. O relativismo cultural, 
(que busca realizar a avaliação sem privilegiar os valores de um só ponto de 
vista, e estruturar o corpo social a partir de suas próprias características) sustenta 
que as particularidades culturais exercem papel determinante na forma de 
como os valores que os direitos humanos pretendem sejam formalizados irão 
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ser definidos. 
A variedade de formas de viver dos diversos grupos justifica o pluralismo 

cultural, mas algumas necessidades do homem são comuns a todos os seres 
humanos, como o sentimento de a afeição, que ultrapassam os limites das 
fronteiras culturais (BARRETTO, 2004). No que concerne a efetividade dos 
direitos humanos, Santos (2004) destaca, que ela esta sendo conquistada em 
processos políticos de âmbito nacional, donde em fragilizando-se o Estado-
nação, restarão fragilizados os direitos humanos, sucedendo nos níveis de 
direitos econômicos e sociais. Falar de direitos humanos é falar em cultura e 
religião, é falar de diferenças, de particularidades no contexto da globalização, 
assim como da fragmentação cultural e da política de identidades.

Para Santos (2004) o que se chama de globalização são conjuntos 
de relações sociais diferentes, ao que, existem globalizações e não uma só 
globalização. Estas globalizações contemplam conflitos, onde uns vencem, 
outros saem perdendo. Segundo o autor, a globalização é processo pelo qual 
determinada condição ou entidade local estende sua influência a todo o globo 
e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra condição 
social ou entidade rival.

Como as transformações ocorrem em espaço-tempo, os fenômenos se 
aceleram e se difundem pelo globo. A classe capitalista transnacional é a que 
controla a compreensão de espaço e tempo, transformando-a em seu favor, 
ao tempo que as classes e grupos subordinados não o fazem (imigrantes e 
refugiados que efetuam movimentos entre fronteiras). Os turistas são um 
terceiro modo de produção deste espaço-tempo. Além dos citados, há os que 
contribuem para a globalização, embora permaneçam sempre em seu espaço-
tempo, como por exemplo, as pessoas que cultivam a coca (SANTOS, 2004).

Ainda o autor supracitado observa que a intensificação de interações 
globais pressupõe dois processos, entre eles o cosmopolitismo, que se traduz 
como um conjunto bem vasto, heterógeno, de movimentos voltados à luta 
contra a destruição do meio ambiente, contra exclusão social e discriminação. 
O outro processo é o patrimônio comum da humanidade, onde o que importa 
são temas que fazem sentido com relação ao global, como por exemplo, a 
proteção camada de ozônio.

4 A formação de identidades cooperantes e o poder

Em observando a história dos direitos humanos, imediatamente após 
a Segunda Guerra, vê-se claramente que as políticas públicas de direitos 
humanos estiveram ao serviço dos interesses econômicos e geo-políticos dos 
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Estados capitalistas hegemônicos. Ensina Ruiz (2003) que cada pessoa possui 
uma identidade que pode ser determinada em um modo social, sendo que 
a construção desta identidade é um espaço disputado pelo poder, já que é 
onde o sujeito tem sua autoafirmação. Assim, com a integração do sujeito no 
mundo dos objetivos pretendidos e almejados em um sistema, onde a vontade 
da autoridade ou dos hierarquicamente superiores se impõe, consolida-se o 
poder.

Por meio desta modelagem de subjetividades, se adestram os indivíduos, 
que com suas identidades se reconhecem nestes imperativos das instituições 
de poder, de modo que os referenciais externos, do meio social em que vive 
o indivíduo, o adaptam para a prática do que pretende o sistema. O sujeito 
coopera, escolhendo o que lhe vem posto e não o que ele cria, é ele ator que 
executa o papel por outros projetado, é então modelado pelos mecanismos 
de poder da sociedade contemporânea. A identidade se desenvolve então por 
meio de elementos simbólicos. 

O sujeito interage com a realidade (práxis e sua interpretação), onde os 
fatores são múltiplos, que não são fáceis de mensurar ou programar, eis que 
não há forma universal para ser pessoa (pessoa natural e verdadeira) ou forma 
de construir-se determinada pessoa ou sociedade (RUIZ, 2003). Merece 
registro a manifestação de Saldanha (2008, p. 86-87) quando refere sobre a 
organização social e o poder:

[...] as formas de organização da vida grupal são formas de distribuição do 
poder. O poder promove e sustenta a própria organização social, seja qual 
for o padrão e a medida de “coatividade” que nela exista. Os “tipos de poder” 
consignados em ceras classificações indicam simultaneamente, modos pelos 
quais se fundamenta o poder e modos pelos quais o poder se exerce.  

A este modo, os mecanismos do poder são a identificação dos indivíduos 
com os princípios programáticos do sistema. Privilegiam a dimensão econômica 
como critério de eficácia para definir a identidade individual e coletiva, onde 
o critério econômico (sucesso e eficácia) constitui o princípio (simbólico) que 
pelo sistema é o referente fundamental para modelar a identidade do sujeito. 
Como estratégia alguns elementos simbólicos se constituem referenciais 
significativos, como por exemplo, o simbolismo da honra, nas sociedades 
tradicionais e o da dignidade nas sociedades contemporânea. 

O simbolismo da honra constitui-se em um núcleo articulador matricial 
das identidades, e o da dignidade, constitui símbolo central que trama a auto 
compreensão do Indivíduo (RUIZ, 2003). À guisa de esclarecimentos e para 
tornar mais clara ingerência do poder e o modo que o mesmo se institui, 
insta mencionar a curiosa determinação deste na formação das identidades 
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humanas, com o rompimento com a ordem aristocrática.
Assim, na Modernidade, surgiam novas identidades para indivíduos 

e novos modos culturais. A Burguesia se legitimava com a velha classe 
Aristocrática. A Velha ordem se legitimava e se estruturava com eixos do 
simbólico material, coerentes e harmoniosos, sendo que isso lhe dava 
estabilidade e neutralidade por estamentos próprios da sociedade tradicional. 
Por conta da honra (valor chave) as pessoas aceitavam a hierarquia das relações 
sociais. Tinha a honra como princípio à desigualdade natural das pessoas e a 
estratificação natural da sociedade, para uns terem honra, outros não poderiam 
ter, devendo, pois, obediência aos que tivessem honra, que não é isonômica 
nem pertence para todos por direito positivo, natural ou divino, eis que ela 
vem pela ninhagem, é dada pelo nascimento, não podendo ser comprada, só 
herdada (RUIZ, 2003).

Os títulos nobiliários e status social dão ao indivíduo o direito de ser 
honrado e ascender privilégios que a honra lhe conferia de berço, sendo que 
o pobre nunca teria direito a honra, devendo reconhecer a honra dos outros, 
venerar, prestar homenagem e lhe servir com o servo ou trabalhador fiel. No 
pacto de vassalagem honra resta selada, visto a superioridade do Senhor e 
obediência dos demais até a morte. O nascer então estabelece um código de 
honra, seus deveres e direitos, a delimitação de suas possibilidades e limites, 
bem como a trama do universo simbólico que deve sujeitar-se ao longo de 
sua existência. Isso é algo natural e incontestável e a identidade é modelada 
(RUIZ, 2003). 

A sociedade moderna rompeu com a ordem hierárquica e estamental, 
por conta disso houve a necessidade de um novo simbólico para estruturar 
um novo modo de identificação do indivíduo. Aristocratas tinham a honra 
e a Burguesia mercantil (burgueses) o poder econômico. A Aristocracia se 
mantinha com o poder político e religioso. Como os Burgueses tinham o 
poder econômico e detinham os principais meios de produção, mas não 
poderiam ascender a honra, se fazia necessário um novo símbolo. Surge então 
a dignidade como novo símbolo para tramar o novo imaginário social da 
modernidade. Ela era concedida de modo isonômico para todas as pessoas 
desde o nascimento. Era elemento de identidade nas sociedades e por meio 
deste se conferia legitimação aos regimes democráticos (RUIZ, 2003).

Todos tinham dignidade, a igualdade era natural e era invocada 
para creditar direitos individualmente conseguidos. Importa aqui frisar o 
ensinamento de Sarlet (2015, p. 33) que em sua obra sobrea dignidade da 
pessoa humana e os direitos fundamentais, esclarece: 
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[...] no pensamento filosófico e político da antiguidade clássica, verifica-se que 
a dignidade (dignitas) da pessoa humana dizia em regra, com a posição social 
ocupada pelo indivíduo e o seu grau de reconhecimento pelos demais membros 
da comunidade, daí poder falar-se em uma quantificação e modulação da 
dignidade, no sentido de se admitir a existência de pessoas mais dignas ou 
menos dignas. 

Surge, no entanto, o conflito de identidades, que reflete a luta pelo 
poder, onde as elites sociais contemporâneas conferem à dignidade um 
sentido que possibilita a aceitação do cooperante, este com projetos pré-
definidos, sentindo-se com liberdade individual. Daí surgem objeções contra 
o mercado livre, por conta de uma falta de fé na própria liberdade. Criar 
subjetividades flexíveis, sujeitas ao modelo social, evitando assim a criação 
de sujeitos que possam desestruturar a nova ordem era o que interessava. A 
luta travada é pelo domínio do Universo simbólico, já que isso constrói a 
identidade do indivíduo, e com a sujeição voluntária do sujeito, permite-se 
encobrir mecanismos de poder para que o indivíduo aceite a inserção social de 
forma natural. Se as pessoas construírem suas identidades de forma autônoma 
e se constituírem como sujeitos sociais, promoverão práticas de caráter crítico 
e transformadores da ordem (RUIZ, 2003).

Quem controlar os mecanismos de produção das identidades terá o 
poder e poderá inserir as subjetividades que tronará os demais cooperantes. As 
identidades cooperantes implicam em indivíduos sujeitados. Nas sociedades 
tradicionais, as identidades se constituíam num conjunto que se tratava de uma 
trama simbólica que tinha caráter religioso, cultural, étnico etc. O poder de 
produzir sujeitos debilitou-se e a identidade de classes se mostrou insuficiente 
para exercer seu papel de símbolo articulador do complexo conjunto de práticas 
sociais da sociedade contemporânea. A crise de identidades levou a uma forma 
de segmentação social que promove identidades plurais a partir da divergência 
de grupos sociais, com características próprias, interesses específicos e formas 
culturais próprias (RUIZ, 2003). Na sequência, insta referir o ensinamento de 
Sarlet (2015, p. 43) quando refere:

[...] a dignidade da pessoa humana (independentemente, no nosso sentir, de 
aceitar, ou não a tese da dignidade da vida não humana) há de ser compreendida 
como um conceito inclusivo, no sentido de que a sua aceitação não significa 
privilegiar a espécie humana acima das outras espécies, mas sim, aceitar que 
do reconhecimento da dignidade da pessoa humana resultam obrigações para 
com outros seres e correspondentes deveres mínimos e análogos de proteção.

Contemporaneamente a identidade do indivíduo se apresenta 
organizada em torno do símbolo da dignidade, que é um campo de poder 
muito disputado, sendo que por conta do tipo de dignidade se darão as formas 
de identidade e o tipo de identidade produzirá relações e práticas sociais 
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diferentes. Novamente a constituição de identidades remete ao controle 
das práticas sociais, que são decisivos para consolidar mecanismos de poder 
(RUIZ, 2003).

5 Multiculturalidade: aceitação de diferenças globais

Todos convivem em uma mesma sociedade e são desafiados a 
coexistirem na tensão das diferenças e no enriquecimento da pluralidade. Essa 
multiculturalidade não pode nem deve ocultar a grande contradição social, 
qual seja, os interesses das classes. A dimensão de classes sempre traçará uma 
linha de divisão entre os grupos dominantes e os explorados, que, por óbvio, 
fatalmente serão os excluídos e politicamente dominados (RUIZ, 2003).

Dowbor (1999) acentua que o tempo de simplificações sociais 
passou, onde as divisões do povo em burguesia, proletariado e campesinatos 
cedeu lugar para um conjunto de sistemas mais complexos, que evoluem e 
se transforma com extrema rapidez, onde o mais importante não é definir 
a sociedade ideal que se quer, mas sim gerar na sociedade instituições e 
mecanismos de regulação que permitam sua transformação de acordo com as 
suas necessidades e seus desejos.

 Ainda Ruiz (2003) que as elites sociais buscam instituir novos símbolos 
para a sujeição cooperante dos indivíduos com o sistema, que se efetivam 
quando estes se identificam com o universo simbólico e internalizam como 
seu próprio desejo. As pessoas coexistem com um conjunto plural de núcleos 
identitários, onde a vivência de várias identidades ocorre dentro de um 
mesmo individuo, onde cada um internaliza o modo de identidade flexível. 
Os movimentos sociais se mostram formas de resistência a esses modos de 
sujeição. 

Dando sequência a temática, Lucas (2010) esclarece que na 
contemporaneidade a sociedade não se deixa aprisionar. A globalização 
econômica aproxima os mercados ao mesmo tem em que a tecnologia nos 
permite uma nova ideia de tempo-espaço. A cultura é mostra da identidade 
e reafirma o sujeito com o local onde está inserido. As relações globais 
demonstram que o longe está perto, que o que está perto é deveras importante 
e não pode ser desprezado pelo global. A tecnologia possibilita acessos e um 
mundo de trocas, atribuindo novos conceitos para exclusão. 

Hoje o indivíduo exerce várias atividades, utilizando-se de várias 
identidades. É trabalhador, é consumidor, é cidadão, é torcedor, enfim, convive 
com pessoas diferentes, que se aglutinam numa classe e depois se separam e 
formam outra classe. Assim, o individuo deixou de possuir uma identidade 
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global que o defina. Essa malhabilidade afeta os movimentos sociais e suas 
práticas. Identidades fortes produzem práticas sólidas, identidades maleáveis 
direcionam práticas fracas, o acontece no voluntariado (RUIZ, 2003). 

Para Dowbor (1999 ) há um objetivo social que é razoavelmente 
consensual, qual seja, a visão de um mundo justo, que é essencial para nossa 
sobrevivência assim como a visão de um mundo produtivo e de um meio 
ambiente sustentável. Descabe discutir qual o mais importante, eis que não 
são alternativas, mas sim, de acordo com o autor, objetivos articulados, onde 
conseguir o avanço de um em detrimento de outro, é notório recuo para 
todos.

Acrescenta ainda o autor que as mudanças estruturais decorrem 
essencialmente de modificações tecnológicas, onde tanto faz se nos utilizarmos 
da teoria de Adam Smith, onde a divisão do trabalho é permitida pela máquina, 
ou, consideremos o desenvolvimento de forças produtivas que refere Marx, a 
final, o motor da historia reide nos processos produtivos.

Villamarín, em sua obra “Educação e Justiça versus Violência e Crime” 
(2002) menciona que os donos do poder inventam argumentos diversos para 
deturpar e encobrir verdades, justificando deslizes e corrupções. Para ele, no 
ambiente desumano e selvagem que se produziu pela ideologia capitalista, 
é raro encontrar coisas como amor, ternura, decoro, decência, respeito e 
idealismos verdadeiros, sendo que honradez de dignidade também não mais 
compõem este ambiente. 

Para o autor, as pessoas não estão mais dispostas a colaborarem e se isto 
ocorre, só acontece por motivos egoístas. O egoísmo desenfreado, somado 
à falta de princípios e corrupção generalizada, são marcas da época em que 
vivemos. A ética do capitalismo não tem como errado que o homem empregue 
seus esforços e habilidades para vencer concorrentes, sem importar-se com as 
consequências. Os indivíduos não estão dispostos as esforçarem-se por algo 
que não lhes atenda seus interesses.

Ainda Villamarin (2002) ressalta que se as autoridades fazem um esforço 
comum e bem intencionado para buscar coibir violências e injustiças sociais, 
descobririam que as pessoas são irracionais, haja visto, que se comportam de 
acordo com crenças que lhes foram repassadas quando ainda eram crianças, e 
na fase adulta, nem se dão conta disso. 

O autor traz também, para restar como pensamento a ser cultivado, a 
célebre frase de Albert Einstein, que se mostra adequado à crítica derivada da 
formação de classes, que diz: “vejo os homens se diferenciarem pelas classes 
sociais e sei que nada as justifica a não ser a violência” (2002, apud ALBERT 
EINSTEIN, 1879-1955, p. 52).
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Ruiz (2003) ressalta que o sistema ultraliberal integrou conquistas do 
movimento operário e movimentos sociais e isso estimula a noção de pluralismo 
e respeito à diversidade, preservando os interesses das classes dominantes e as 
legitimando. A tolerância rompe com modelos de padronizados e provoca 
uma ruptura com as atuais tendências dominantes de uniformização cultural, 
desconstruindo também a pretensão de sujeitar os indivíduos a um padrão 
de vida considerado universal ou verdadeiro. Define-se o que é normal e o 
anormal assim normalizam-se indivíduos de acordo com o padrão social 
estabelecido e legalmente definido.

 A produção de subjetividades talvez seja o conflito primordial das 
sociedades contemporâneas. Assim se implementam os novos mecanismos 
de poder, conseguindo sujeição de indivíduos flexíveis e cooperantes de 
estruturas vigentes. Para o poder é importante ter o controle da produção das 
formas simbólicas e dos sentidos. Por isso, o investimento forte dos teóricos 
ultraliberais em obter da tolerância o novo símbolo matricial, eis que serve para 
desconstruir pretensões totalitárias das novas formas culturais, como também 
legitima o poder do sistema. A legitimação simbólica dos mecanismos do 
poder se dá por meio da tolerância do diferente, onde se permite que todos os 
grupos se manifestem dentro da ordem tida como legítima aquela que resulta 
mais desejada (RUIZ, 2003).

O autor acima mencionado, observa que com o símbolo da tolerância, 
a priori se apresenta certa indiferença. O sujeito é tolerante com todos porque 
se sente indiferente e isso contribui para reforçar o mais pretenso valor do 
liberalismo, que é o individualismo. Me preocupo com meus interesses, 
tolero os diferentes e não entro no problema dos outros. Assim a tolerância 
reforça a intenção do capitalismo, que é o interesse próprio, o que leva em si 
a renúncia à luta social. É deixar que os outros façam o que quiserem, sem 
que interfiram na minha vida. Isso determina o progressismo liberal, eis que 
todas as diversidades são toleradas e a preocupação essencial é o seu próprio 
interesse. Ainda Ruiz (2003, p. 149) faz o seguinte esclarecimento:

O símbolo da tolerância quer questionar as visões absolutas (totalitárias) que 
pretendem ser as únicas viáveis ou as verdadeiras. Ele provoca uma ruptura 
com as atuais tendências dominantes de uniformização cultural. A tolerância 
tende a desconstituir a pretensão de sujeitar os indivíduos a um padrão de vida 
considerado universal e verdadeiro.

Para explicar as desigualdades sociais, se realiza uma confusão-fusão 
entre diferença e desigualdade, ao passo que a diferença é natural, sendo, 
portanto natural a existência de desigualdade entre pessoas e grupos sociais. 
Por isso, uns progridem na vida, ficam ricos, poderosos (diferentes), enquanto 
os outros desiguais, por sua incapacidade pessoal ou cultural, ficam excluídos 
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socialmente. Essa confusão legitima a desigualdade social como se fosse natural 
e expressão de riqueza vital. Sempre haverá desigualdade social, porque sempre 
haverá diferenças. Ser tolerante significa aceitação daquele que é inferior a 
mim, porque eu sou tolerante e o outro é inferior a mim.

 A tolerância traz consigo símbolos periféricos, entre eles o respeito, 
que significa deixar o outro onde está. Não o critico, mas não me importo 
com sua vida. A tolerância ultraliberal deixa imune a aliança estratégica 
existente entre identidade e propriedade, camuflando conflitos de classes, 
legitimando as desigualdades como se fossem de origem cultural. A solução é 
a aceitação tolerante da diversidade, mas privilegia-se aquele que tem mais. O 
sistema ultraliberal produz o paradoxo de permitir a existência do diferente 
concomitante ao processo de uniformização das identidades pelos modelos 
próprios da racionalidade econômica, e serve como referencia ao modelo 
capitalista de sociedade, numa forma vinculação com a propriedade (RUIZ, 
2003). 

Seu ser é o ter, todos são tolerados, mas só a minoria acumula bens, tem 
vantagens e privilégios. É, na verdade, a negação real da dignidade humana, 
promovida por estrutura desumanizadora, que promove o interesse do capital 
à custa do sofrimento humano. Esse simbolismo encobre e força a aceitação 
dos mecanismos de poder. É uma forma de multiculturalismo inócuo, eis 
que ocorre a sujeição dos indivíduos à logica moderna, neomoderno (RUIZ, 
2003).

Santos (2000) ao mencionar que no mundo de hoje não faltam condições 
e situações que no causem desconforto, indignação e inconformismos, 
acrescenta que mesmo assim é difícil a produção de uma teoria crítica. Entende 
ele que teoria crítica se trata de toda a teoria que não reduz a realidade ao 
que já existe, sendo neste tipo de teoria, a realidade é considerada como um 
campo de possibilidade, onde a tarefa da teoria reside em avaliar e definir a 
natureza e o âmbito de alternativas do que é dado. Teorizar a superação do 
inconformismo, do desconforto e da indignação é o que deve ser suscitado.

Este tipo de abordagem que busca unir teoria e prática (onde todo o 
conhecimento crítico tem de começar pela crítica do conhecimento e todo o 
conhecimento implica na trajetória de uma ignorância até o conhecer) tem o 
fim de lutar contra o consenso, questionando a dominação, criando o impulso 
de empreender esforços contra essa dominação. A resignação desestabilizada 
implica normalmente em dar lugar para as rupturas radicais com o que está 
acontecendo. A teoria crítica moderna, que sofre influência da cientificidade e 
do determinismo buscou atrelar o presente ao futuro, promovendo diferença 
entre experiência e expectativas (SANTOS, 2000).
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Conceituando história como um estudo do que se passou, tem-se na 
realidade que o passado é um olhar retrospectivo sobre fatos, onde o passado 
chega a ser o presente, adquire importância por ter sido o presente, ao que 
não se mostra fácil separar o passado do presente, eis que a consciência dos 
debates sobre o passado é a consciência do que se compreende ela no presente 
(SALDANHA, 2008). Rosa (2001, p. 157), ao referir sobre as mudanças 
sociais, menciona que:

O valor da igualdade está ligado a outro que se pode definir como o equilíbrio 
social. Toda a sociedade tende a obter certo estado de equilíbrio. É um equilíbrio 
instável, decerto, dentro de um quadro de perpétua mudança. Tal mudança, 
nas sociedades industriais modernas, é em geral, profunda, ampla e desigual. A 
mudança social, entretanto, não impe que estabeleça um certo equilíbrio e que 
esse equilíbrio se constitua em valor sócio-cultural. A ele está ligado o valor da 
igualdade de oportunidades, igualdade perante a lei. Igualdade, respeitadas as 
desigualdades efetivas, para voltarmos à ideia aristotélica. 

Acentua Rosa (2001) que a realidade deixa claro a necessidade que o 
conhecimento científico, integrado e harmônico, vinculado à essência do que 
se tem como obra do homem, na realização de suas potencialidades, onde 
investigações sobre o novo nas ciências sociais mostram resultados efetivamente 
promissores, onde estudiosos de todo o planeta conseguem sensibilizar 
dirigentes das sociedades na busca de um norte para o conhecimento voltado 
sempre para aplicação em benefício geral. 

O Relativismo cultural se apresenta como forma relativizar o outro. 
O relativismo absoluto considera diversidade como maneira de expressar 
diferença, onde a indiferença se apresenta. Quem pertence a uma determinada 
cultura não pode questionar cultura diversa. Com a modernidade buscou se 
entabular um principio universal, tendo que a razão assim o seria de forma 
universalizada, onde as diversas culturas pudessem dialogar dentro da própria 
sociedade, cabendo à razão o poder de julgar a bondade de uma forma cultural 
ou se o modelo social é legítimo (RUIZ, 2003). Assim, conhecer o diferente e 
aceitar a cultura diversa, passa a ser modo que possibilita conversações.

Surge, pois a alteridade do outro e do mundo da vida. A defesa do 
mundo da vida e busca da felicidade do outro definem a bondade ou a 
perversidade de uma cultura ou sociedade, sendo que na vida reside a razão. 
Incentivar o crescimento da vida e o desenvolvimento da felicidade do outro 
são critérios objetivos que se apresentam com dimensão universal, onde cada 
cultura, cada sociedade e pessoa irá definir o modo de viver e de ser feliz. 
Assim será conferida legitimidade às estruturas sociais e aos mecanismos de 
poder vigentes e as instituições que os implementam, que acontecerá enquanto 
forem promovendo o desenvolvimento da vida como um todo, bem como da 



  401
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

felicidade das pessoas. A alteridade não é o último refúgio da verdade, eis que 
o mundo da verdade é o universo de sentidos que nós danos para as nossas 
práticas (RUIZ, 2003). 

Por conta da alteridade, podemos pensar em como somos e o 
que fizemos, numa análise do outro e da vida, numa crítica aos modelos 
desumanizadores, buscando a construção de novos simbólicos, levando em 
consideração as práticas humanizadoras. A felicidade do outro, a alteridade 
da vida, do mundo, é determinante para a possibilidade de diálogo, de 
enriquecimento político-cultural e de questionamentos (RUIZ, 2003). De 
acordo com os ensinamentos de Lucas (2010) verifica-se que a identidade 
cultural sofre efeitos da globalização, pois o efeito da globalização sobre a 
identidade cultural, porém, não é unívoco. Global e local não se excluem, mas 
encerram uma relação dialética na transformação das identidades. 

 A figura da vítima é o outro negado e humilhado, e seu penar, seu sofrer 
não pode ser simplesmente parte de um discurso sociológico. A vítima passa 
a figurar como uma categoria ético-política, um símbolo de superação das 
estruturas sociais, que desconstitui todos os símbolos que deram legitimidade 
aos mecanismos de poder, estimulando novos modelos de autonomia do 
sujeito, o renascer para uma nova identidade (RUIZ, 2003).

6 Da cooperação com(o) sistema

A cooperação social contemplada num sistema de equidade, 
separado de uma atividade social onde as regras são cumpridas por serem 
simplesmente emanadas das autoridades, deve obedecer e ser guiado por 
regras e procedimentos que sejam admitidos na razão de reger as condutas 
dos entes cooperantes, de acordo com a razão destes indivíduos (MÜLER, 
2006). O alienado cooperante questiona-se pelo sofrimento do outro, o que 
o desestrutura. Lança assim um olhar sobre si mesmo e se reconhece na figura 
do indivíduo que está satisfeito dentro de um sistema que gera crueldade. 
Começa então a se construir como individuo e a geração inicial do sujeito 
(RUIZ, 2003).

A inconsciência do sofrimento é a característica principal da alienação. 
Por certo que existem pessoas vitimadas, de forma desumana, cuja dignidade 
lhe é negada. Assim, não é possível ignorar essa condição, assim como não se 
pode legitimar a dor do homem como proveniência cultural, sob pena de se 
estar diante da negação da vida. A cada sociedade o conceito de vitimado se 
altera (RUIZ, 2003).

Cada sociedade, em seu contexto, desenvolve algumas metas que 
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se traduzem em objetivos culturais, refletem seus valores socioculturais 
e são o “Norte” a ser seguido pelos indivíduos, que contam com meios 
institucionalizados que tornam possível aos sujeitos alcançar as metas 
determinadas, devendo cada um com o seu esforço empenhar-se e alcançar as 
metas. Os meios, no entanto, que possibilitam o desenvolvimento das metas, 
não são permitidos a todos, quiçá à maioria (ROSA, 2001).

A teoria crítica se constrói com base em uma tradição episteme que 
se mostra marginalizada e não tem credibilidade, onde a ignorância é o 
colonialismo e este é a concepção do outro como objeto, não o reconhecendo 
como sujeito, onde conhecer é um progresso no sentido de engrandecer o 
outro na condição de sujeito e não de objeto (SANTOS, 2000). 

Ter consciência da existência de vítimas desmarcara a tolerância, onde 
o comprometimento aparece, sendo que o compromisso com o outro vai além 
da tolerância. A dor do outro que passa a estar na consciência dos satisfeitos 
desestrutura a legitimação simbólica e, ainda que seja indiferente o indivíduo 
passa ase posicionar tomando partido. A pessoa é chamada a responsabilidade 
por conta da dor da vítima. Essa alteridade por conta das vítimas faz superar os 
entraves da sujeição. A responsabilidade pelo outro vitimado implica em não 
tolerar a indiferença e conduz ao comprometimento com a responsabilidade, 
que é uma característica do multiculturalismo, onde práticas solidárias 
implicam na constituição do sujeito (RUIZ, 2003). 

7 Considerações finais

É inegável que atualmente não há como conceber qualquer sociedade 
alheia à globalização. No entanto, a cultura de um povo não pode ser 
ignorada, donde o conflito cultural é uma realidade. Os direitos humanos, já 
que pretensa de uma universalidade, sempre encontrarão inúmeros obstáculos 
e resistências. Mas uma sociedade multicultural deve respeitar as diferenças 
que surgem da alteridade.

O poder implicará em se ter sempre pessoas oprimidas e excluídas, 
cabendo às políticas sociais a busca de alternativas que possam tornar os 
indivíduos sujeitos de iguais obrigações, portadores de iguais direitos, onde as 
oportunidades não sejam reservadas a uma minoria, em especial no que tange 
ao conhecimento e consciência de seu local, seu espaço-tempo enquanto 
sujeito crítico.

O indivíduo, diante do quadro da Multiculturalidade que se apresenta, 
percebe-se cidadão e como tal sabe que lhe cabe autonomia, e desta autonomia, 
em uma sociedade democrática, lhe advém às escolhas. Torna-se ciente de 
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que suas atitudes, ainda que orientadas e sob ingerência do poder, sempre 
serão ações que merecem respaldo, e que toda a indignação se torna hábil a 
contribuir com as mudanças necessárias.
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Capítulo 31

A ÉTICA EMPRESARIAL: OS CAMINHOS DA 
EMPRESA CONTEMPORÂNEA
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1 Introdução

A ética relaciona-se intimamente ao agir de forma condizente com 
a moral e aos valores históricos e culturais vigentes em uma 

sociedade. Ser ético, de acordo com esta concepção, significa pensar e agir de 
acordo com a ideia de bem. A ética, portanto, pode ser considerada um fator 
de coesão social, o qual contribui para o equilíbrio e bom funcionamento da 
sociedade. Neste sentido, embora não possa ser confundida com as leis, a ética 
está relacionada com o sentimento de justiça social. Tal conceito, relacionado 
a valores morais e de cidadania, nasceu com os gregos, mais especificamente 
com Platão e Aristóteles, segundo os quais um bom cidadão seria um ser 
humano ético por excelência.

Em virtude da mobilidade social e ascensão de algumas classes, no 
processo da pluralidade das classes sociais e preocupados na manutenção 
de relações éticas nos negócios no contexto mundial, surgiu a necessidade 
de se estabelecer normas, contratos, regras de procedimentos, convívio em 
bases éticas que orientam, as diversas atividades e as ações nas indústrias, 
estabelecimentos comerciais, empresas prestadoras de serviços e profissionais 
liberais em seus empreendimentos e ações junto a sociedade. Assim, deu-se a 
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gênese da Ética Empresarial. Pode-se conceituar a ética empresarial como um 
conjunto de padrões e princípios que orientam o comportamento e as relações 
no universo das empresas e de seus negócios. Em adição, cabe esclarecer 
que o certo ou o errado, o justo ou o injusto, o bem ou o mal, no contexto 
empresarial, são avaliados pelos clientes, investidores, parceiros, fornecedores, 
funcionários e pelo sistema jurídico ao qual estão atreladas as empresas.

A evolução histórica do conceito e da prática ética por parte das 
empresas é extremamente recente, tendo se estabelecido principalmente 
durante o século XX. Sendo que, neste período, as maiores mudanças foram 
acontecendo especialmente a partir dos anos 1950. No final dos anos 80, a 
ética passou a ser alvo de grande interesse e mais considerada pelos dirigentes 
de grandes corporações, tornando-se um diferencial à vida das empresas e às 
instituições em geral. Diante deste fato, criar um código de ética tornou-se 
um elemento estratégico indispensável à sobrevivência das empresas em geral. 
Todavia, há de se escolher que caminho seguir para implementar o código de 
ética e o que fazer para alimentá-lo, dinamizá-lo, aperfeiçoá-lo. Visando assim 
o bom funcionamento do código, ou melhor, desse tratado de convivência 
social ética e harmônica, sendo necessário que se instale uma cultura ética 
dentro da empresa, ou seja, uma espécie de pedagogia da ética dentro do seio 
empresarial.

Assim, este artigo científico tem como objetivo geral, analisar os 
processos de relações éticas na empresa contemporânea, sendo os objetivos 
específicos, discutir o papel da ética na empresa contemporânea, analisar o 
contexto da prática da éticas na multiplicidade das relações empresariais na 
sociedade, avaliar o contexto dos procedimentos, levando em consideração o 
código de ética da empresa e seus desdobramentos junto a todos os envolvidos 
no processo negocial empresarial. Trata-se de uma pesquisa exploratório-
descritiva com abordagem voltada para a pesquisa bibliográfica a partir dos 
compêndios, dos livros e artigos científicos. Dentro da pesquisa bibliográfica, 
desenvolvida a partir de um levantamento de informações e dados para 
em seguida desenvolver leitura atenuada e crítica, discussão e interpretação 
oral coletiva e produção escrita. A partir de Lakatos (2010), uma pesquisa 
bibliográfica caracteriza-se pela utilização de uma grande parte do trabalho 
desenvolvido em livros, artigos científicos para análise de um tema ou problema 
fundamentando-se pela literatura, ou seja, com embasamento teórico sob 
um material já elaborado. Desta forma, a pesquisa não apenas engloba a 
união de diversos conceitos mas também possui a finalidade de acrescentar 
e aprofundar novos conhecimentos com a ligação ou relação entre conceitos 
até então distintos. Conforme Lakatos (2010, p. 58). “Uma pesquisa sobre 
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problemas práticos pode conduzir à descoberta de princípios científicos. Da 
mesma forma, uma pesquisa pura pode fornecer conhecimentos passíveis de 
aplicação prática imediata.” A estrutura de uma pesquisa bibliográfica consiste 
em analisar um material com o impacto direto na reavaliação do tema sob 
uma nova perspectiva. Quanto a estrutura, o presente texto científico está 
dividido em três capítulos, sendo o primeiro a introdução apresentando os 
principais conceitos do tema abordado, a problemática a ser discutida, sua 
justificativa e a metodologia da pesquisa utilizada na realização do presente 
trabalho. O segundo capítulo tem como objetivo fundamentar, analisar, 
aprofundar e discutir a Ética Empresarial na empresa contemporânea. 
Finalmente, no terceiro capítulo são apresentadas as considerações finais deste 
trabalho científico.

2 A ética nas empresas

A Ética é um saber científico que se enquadra no campo das Ciências 
Sociais (COSTA; COSTA, 2008). É consistente em uma disciplina teórica, um 
sistema conceitual, um corpo de conhecimento que torna inteligível os fatos 
morais, que, por sua vez, são fatos sociais que possuem algumas características 
próprias, como o de provocar efeitos positivos ou negativos sobre os agentes 
sociais. Isso significa que muitos fatos sociais são moralmente neutros, 
como, por exemplo, contatos sociais e atividades profissionais de rotina. Em 
suma, a ética é uma disciplina teórica que se caracteriza pela generalidade 
de seus conceitos e tem como objetivo investigar fenômenos morais que são 
objetos singulares e reais. Tal disciplina estuda, portanto, a moral praticada 
pelas coletividades, os modos de agir que afetam as pessoas para o bem ou 
para o mal (COSTA; COSTA, 2008). O termo ética origina-se do grego 
“ethos” que significa o caráter distintivo, os costumes, hábitos e valores de 
uma determinada coletividade ou pessoa. Em latim, denomina-se “mos”, que 
significa também um conjunto de costumes ou de normas adquiridas por 
hábito (FERRER, 2011). 

Nesse prisma, os valores éticos emergem dos diversos modos como a 
pessoa se coloca no mundo, assim como, a maneira que se relaciona consigo 
mesma e com o mundo. São compreendidos como éticos os seguintes valores: 
justiça, honestidade, amor, prudência, liberdade, responsabilidade, sinceridade 
e respeito (LEISNGER, 2011). A cada um destes valores corresponde um 
princípio ético, um imperativo e um convite à ação. Deve-se respeitar, 
portanto, não só os valores, mas os princípios decorrentes destes para se falar 
em ética. Caso contrário, o discurso torna-se vazio.

Assim como na vida pessoal e profissional, os valores éticos também 
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devem ser utilizados nas empresas, daí a importância da Ética Empresarial. 
A atividade de ganhar dinheiro sempre teve uma aliança desconfortável com 
o senso particular de moralidade das pessoas (LEISNGER, 2011). Muitos 
executivos hoje, expressam um cinismo em relação à ética na prática gerencial 
das empresas. Por diversas razões, que vão desde a eterna ganância e os modos 
administrativos ultrapassados, embora alguns gestores defendam a necessidade 
de altos padrões éticos, tem sido difícil descrever a ética empresarial.

Foi no final dos anos 1960, conforme Alencastro (2012, p. 59) que, 
“por conta de uma série de escândalos acontecidos no mundo empresarial 
norte-americano, a ética empresarial começou a ser debatida com mais 
intensidade”. A década de 1980 viu surgir uma série de seminários sobre ética 
nos negócios, criados em várias organizações e a disciplina de ética foi inserida 
no currículo de várias universidades. Segundo Moreira (2009, p.28), para 
a ética nos negócios, ou ética empresarial, é: “comportamento da empresa 
entendida com lucrativa quando age de conformidade com os princípios 
morais e as regras do bem proceder aceitas pela coletividade”. As empresas 
atuam em cenários cada vez mais complexos, praticando ações inovadoras, 
mesmo quando repetem atividades antigas. 

Nesse sentido, a ética tem a missão de padronizar e formalizar o 
entendimento da organização em seus diversos setores, assim como, evitar 
julgamentos contra seus princípios Mercier (2013). A empresa precisa de 
liberdade de ação, pois do contrário fica privada de toda iniciativa, e com isso, 
de todo o progresso econômico. Também deve cooperar e manter-se solidária 
com as pessoas, isto é, além do próprio interesse, ela deve buscar também o 
bem comum. Cada vez mais as decisões empresariais ficam submetidas ao crivo 
de uma cidadania disposta a retaliar as empresas que abusam da confiança 
e da credulidade de suas contratantes. Para que estas situações fiquem 
mais transparentes nas empresas, é necessário a elaboração dos chamados 
“códigos de ética”, pois como as leis de uma nação, precisam ser observados 
e obedecidos. Conforme Lisboa (2010, p. 46), pode-se afirmar que “a prática 
de qualquer ato que desrespeite uma regra estabelecida e aceita pela sociedade, 
independentemente de sua natureza, representa falta de ética. Essas regras 
éticas podem ser formais e informais”. As formais são as escritas publicadas 
e de conhecimento das pessoas envolvidas como exemplo o conjunto de leis 
de um país ou um regulamento de um condomínio, e as informais são as de 
origem cultural que não são escritas, mas observadas pela maioria das pessoas.
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3 A importância do Código de Ética

O Código de Ética é uma relação de práticas de comportamento que 
se espera ser seguida e respeitada no exercício da profissão e até mesmo nas 
empresas que visam o bem-estar de todas as pessoas envolvidas inclusive a 
sociedade. É a ética dos empresários, dos homens e mulheres de negócios que 
imprimirá uma cultura ética à empresa. O dia a dia das empresas refletirá essa 
cultura que vem de seus fundadores e das pessoas que eles nomearam para 
geri-las. Conforme Lisboa (2010 p. 58) “um dos objetivos de um código de 
ética profissional é a formação da consciência profissional sobre padrões de 
conduta”. Estes, propõem um conjunto de valores e regras a serem seguidas 
norteando a conduta pessoal e coletiva. Alguns princípios éticos, que não 
são respeitados pelas organizações, são transformados em leis com severas 
punições aos contraventores.

Segundo Sabongi et al., (2013), a empresa moderna atua em cenários 
cada vez mais complexos, praticando operações inovadoras, mesmo quando 
repetem atividades antigas. A ética tem a missão de padronizar e formalizar o 
entendimento da organização empresarial em seus diversos relacionamentos e 
operações. A ética não acredita que os fins justifiquem os meios em qualquer 
situação, a justiça é o tratamento razoável e adequado, e a devida recompensa, 
de acordo com padrões éticos ou legais.

Quando falamos em relacionamento da empresa com a sociedade é 
interessante conhecer o conceito de Stakeholders. Os Stakeholders são todos os 
afetados e que têm direitos e expectativas legítimos em relação às atividades 
da empresa, o que inclui os empregados, os consumidores, os fornecedores, os 
acionistas, o governo, assim como a comunidade (SROUR, 2008). Por conta 
disso, se uma companhia não considera os interesses dos Stakeholders, pode 
sair prejudicada pois é provável que esses, insatisfeitos, exerçam pressão sobre 
a organização para que ela respeite seus interesses.

De acordo com Mattar (2014, p. 317) a empresa seria então “uma rede 
de relações com os Stakeholders, que exerceriam uma espécie de vigilância sobre 
seu comportamento”. O ato de emprestar seu trabalho a uma organização 
que age com ética constitui-se para o funcionário uma compensação de 
valor incalculável. Os procedimentos éticos fortalecem os laços de parceria 
empresarial com os clientes e com os fornecedores, isso ocorre em função do 
respeito e da confiança que os agentes éticos estabelecem com seus parceiros.
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4 A Ética no trato da concorrência, na relação com os clientes e 
produtos, nas obrigações com os empregados e nos processos de vendas 
e negociação

A competição faz parte dos negócios. Como lidar com a concorrência 
não abrindo mão do fator competição sem incorrer em falhas éticas? É 
um problema complicado para quem está no mundo dos negócios. Beal e 
Bordignon (2017) citando Alencastro (2012, p. 88) relatam que:

A competição no mundo dos negócios deve ser feita seguindo parâmetros éticos. 
A competição predatória literalmente cria um ambiente no qual prevalece a 
deslealdade, o que certamente provocará um grande desiquilíbrio nas relações 
comerciais. Por outro lado, empresas que competem de forma “limpa”, ou seja, 
na qualidade de seus produtos e serviços e no valor agregado que oferecem aos 
seus clientes, constroem um ambiente saudável, no qual todos saem ganhando 
(BEAL; BORDIGNON, 2017, p.10 apud ALENCASTRO, 2012, p.88).

A expressão concorrência desleal tem dois sentidos de certa forma 
distintos: macroeconômico, em que representa os atos decorrentes do abuso 
de poder econômico, e microeconômico, em que representa os atos praticados 
pela indústria ou comércio que prejudicam os concorrentes, segundo 
Tagliapietra; Santana; Deparis, (2014). Assim, enquanto as leis antitruste 
procuram garantir a liberdade de competição mediante o controle do abuso 
do poder econômico, as leis de concorrência desleal procuram garantir a 
justiça na competição.

O modelo econômico atual está em constante transformação por conta 
de uma figura chamada: cliente. A concorrência no mercado é extremamente 
acirrada e a ética cumpre um papel fundamental nesse contexto, que é 
contribuir para que as atitudes das pessoas e empresas sejam vantajosas para 
toda a sociedade, pois a maioria dos clientes insatisfeitos não reclama, e a 
maioria dos clientes que não reclama não volta mais a comprar o produto ou 
serviço e, além disso, as empresas não ficam sabendo que perderam o cliente, a 
partir de Tagliapietra; Santana; Deparis, (2014). A integridade e a honestidade 
devem estar presentes na relação com os clientes e no calor da venda, no 
esforço para ganhar o cliente não podem ser esquecidos esses valores. Não é 
por que o cliente é a razão de ser das empresas que precisam fazer de tudo para 
tê-los consigo. Devem-se utilizar somente os meios que sejam aceitáveis sob o 
ponto de vista moral. Alencastro (2012, p. 88) afirma que “o cliente, quando 
descobre que foi enganado, vira as costas para a organização e, para piorar, 
ainda faz propaganda negativa contra ela”. 

Os instrumentos normativos, como o Código de Defesa do Consumidor, 
são importantes porque protegem os clientes e consumidores de práticas 
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abusivas, infelizmente ainda praticadas por organizações que não percebem o 
quanto isso é prejudicial para a criação de um ambiente de negócios saudável. 
O importante é a ação proativa por parte das empresas na busca de práticas 
comerciais pautadas pelo respeito às pessoas que procuram por seus produtos 
e serviços, afirma ainda, Tagliapietra; Santana; Deparis, (2014). Assim 
também acontece com os produtos. São eticamente questionáveis as decisões 
de promover e vender produtos para o consumidor, como cigarros, chicletes, 
balas, álcool etc. Deve-se, nesse caso, respeitar a liberdade de mercado e de 
escolha individual do consumidor ou o governo deveria restringir o que pode 
ser comprado e vendido. 

Questões relativas à propaganda enganosa são também em geral 
abordadas na administração ética. Se de um lado podemos encarar a 
propaganda como criadora de necessidades, de outro lado temos que 
reconhecer que a propaganda é também um veículo de informação para a 
sociedade, vai afirmar, Srour (2008). No que diz respeito às obrigações com 
os empregados, não se pode deixar de lembrar o tema/valor valorização das 
pessoas, que são o objeto da ética. As pessoas são o motivo para esse estudo 
sobre ética, pois se ética é uma escolha, ela deve ser realizada por alguém. O 
ser humano seria colocado em primeiro plano nas organizações. Hoje, com o 
intuito de identificá-lo como parceiro é usada a denominação “colaborador” 
Segundo, Srour, (2008, p. 34). Pensar na pessoa em primeiro lugar e colocar 
as metas da empresa em segundo plano pode funcionar. Algumas empresas 
implementaram a participação de lucros, bônus e outras iniciativas, além do 
salário fixo, para relevar ainda mais a importância do colaborador.

Por fim, a ética em vendas e negociação também é importante. Uma 
das áreas mais vulneráveis às práticas antiéticas numa empresa é seu setor 
comercial. A comissão no final do mês, a tentação de fechar a venda “custe o 
que custar”, a adrenalina de fechar os negócios e a própria pressão por parte 
da organização, para que o vendedor atinja as metas definidas, fazem com 
que essa área seja uma das mais complicadas, no que diz, Srour (2008). No 
mundo dos negócios, o que não falta são conflitos éticos. As atividades de 
uma empresa, para atingir seus objetivos nos negócios, podem colidir com 
o esforço de seus colaboradores para que alcancem seus próprios objetivos 
pessoais.

Nesse contexto, a confiança é mais um valor que merece consideração 
quando o assunto é negócios. Assim também é nas empresas onde os líderes 
não tem como estarem ao lado dos seus subordinados o tempo todo, por isso 
não há liderança sem confiança. Toda confiança resulta de um passado de 
experiências. E se esse passado foi vivido com ética, com certeza o caminho 
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para a confiança se torna mais curto. Segundo Pereira, (2010). As empresas 
bem-sucedidas estabelecem essa relação de confiança com seus clientes por 
intermédio dos produtos que elas disponibilizam no mercado. Se o produto 
corresponde com a promessa da sua divulgação, se o consumidor se satisfaz 
ao usá-lo/consumi-lo, certamente essa relação de consumo se repetirá criando 
assim uma confiança entre fabricante e consumidor. Afirma Pereira, (2010). 
Mas se determinado produto ou serviço não corresponde com o seu marketing, 
além de gerar desconfiança, a empresa também agiu sem ética, prejudicando 
o cliente, e sua permanência no mercado.

5 A importância da cultura organizacional e a ética

A cultura organizacional ética de uma empresa engloba valores e normas 
a ela relevantes e princípios por ela adotados, que controlam as interações dos 
membros entre si e destes com pessoas externas, por exemplo, os clientes. 
Além das tradições, o modo como se dá o exercício do poder em uma empresa 
também influencia tal cultura, sendo que os padrões comportamentais geram 
consequências ao longo do tempo, vai dizer Mattar (2014).

Lisboa (2010) reforça declarando que a cultura organizacional é usada 
para obter vantagem competitiva e também para atrair stakeholders, que se 
deve ao fato de que o projeto proporciona um controle comportamental das 
pessoas, assim como, do modo como elas tomam decisões e gerenciam o 
ambiente. Os novos funcionários, para serem efetivados na empresa, devem 
aprender os valores e normas da cultura organizacional ética e agir de acordo 
com eles, vai esclarecer, Pereira (2010). Para isto, eles podem observar o 
comportamento dos outros funcionários já efetivados, absorvendo para si 
quais condutas seriam apropriadas na empresa.

Na visão de Leisnger (2011), a cultura organizacional é um dos itens que 
define a identidade corporativa, sendo importante, dentro da ética empresarial, 
para a credibilidade e estabilidade das organizações. Com relação ao modo como 
cada empresa exerce seu poder dentro da cultura organizacional, as empresas 
podem ser centralizadas ou descentralizadas. As empresas centralizadas 
possuem grande formalidade, priorizando técnicas e horários, sendo notável 
a prioridade dos gerentes e funcionários de alta hierarquia para a tomada de 
decisões. Segundo, Leisnger (2011). Já nas empresas descentralizadas, afirma 
Moreira (2009, p.123), aponta que “a importância conferida à formalidade é 
menor e motiva a agilidade nas tomadas de decisões diante de imprevistos”. 
Um bom exemplo deste tipo de empresa é a Microsoft, na qual a hierarquia 
é mais diluída e há mais espaço para que os funcionários criem, discutam e 
exponham novas ideias. Desse modo, percebe-se que é fundamental em uma 
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empresa a junção de valores morais e a cultura corporativa, que resulta na 
cultura organizacional ética, pois, em um mundo globalizado como o atual, 
várias culturas e costume diferentes precisam coexistir e isso não deve ser um 
impasse nas tomadas de decisões segundo, (Moreira, 2009).

Os valores, núcleo da cultura de organização, servem de referência para 
decisões estratégicas de empresa e construção de coesão interna, contemplando 
a criação de princípios e normas. Neste contexto, Pegoraro (2016), destaca que 
o papel do líder é essencial para motivar o real envolvimento com a cultura 
organizacional ética da empresa. Sendo assim, no processo de implementação 
da cultura ética da empresa são indispensáveis o total comprometimento da 
administração, assim como, a transparência e a clareza, em todos os níveis 
hierárquicos, sobre as razões da seleção de certos valores e princípios e sobre 
o modo como estes serão aplicados às rotinas da empresa. Segundo Ferrer 
(2011), as habilidades e competências exigidas para a implementação de um 
programa ético na empresa são: envolver o máximo de pessoas no projeto de 
implementação de programa de ética; incrementar condições favoráveis para 
a prática ética desde o início do processo; confiar e apoiar pessoas no caso de 
dilemas éticos; ser coerente em situações de diversidade; evitar o moralismo, 
aceitando as pessoas com suas virtudes e seus defeitos.

Deve-se, primeiramente, incrementar os princípios da justiça e da 
razão na empresa, convencendo os funcionários da importância da ética. 
Como consequência, o ambiente de trabalho fica mais agradável, as pessoas 
mais coesas e preocupadas em serem mais justas, mais honestas e respeitosas. 
Assim diz Pereira, (2010). Tal ação gera benefícios internos e externos para 
a empresa, pois não só a imagem da empresa perante a sociedade melhora, 
constatando-se, também, um aumento na produtividade.

Com o desenvolvimento desses princípios rumo ao alcance ético no 
âmbito empresarial, no qual a formalidade e o respeito à hierarquia se dão de 
forma mais evidente, talvez os valores éticos sejam difundidos e propagados 
de forma mais eficaz, pois antes da ética na empresa, na saúde, na política ou 
em qualquer outro ramo ou atividade, é preciso que haja ética nos indivíduos, 
de modo que não seja o meio que influencie as pessoas, mas as pessoas que 
influenciem o meio em que vivem, construindo um mundo mais harmônico 
e justo, no que vai afirmar, Alencastro (2012).

6 A relação entre ética empresarial e responsabilidade social

A Ética empresarial é um assunto muito delicado, pois quando não é 
considerada contraditória, está, no mínimo, distante dos objetivos da empresa. 
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As organizações comerciais têm o lucro como objetivo, não o percebendo 
mais como uma consequência do trabalho bem realizado. Essa mudança 
de paradigma se reflete num dito popular que diz que “os fins justificam os 
meios”. Segundo Lisboa (2010, p. 25) entende que:

A Ética nos negócios é o estudo da forma pela qual normas pessoais se aplicam 
às atividades e aos objetivos da empresa comercial... o contexto dos negócios 
cria seus problemas próprios e exclusivos à pessoa moral que atua como um 
gerente desse sistema. 

A falta de ética pode ser compreendida como a falta de referenciais 
num individuo que sejam compatíveis com os valores que orientam o seu 
grupo e sociedade. Existem inúmeros exemplos de ocorrência da falta de 
ética das empresas e das consequências dessas decisões, o que acontece, por 
exemplo, na sonegação de imposto devido, como o INSS (Instituto Nacional 
de Segurança Social) sobre a folha de pagamento e, por isso, as empresas 
respondem a inúmeros processos judiciais, ocorre também casos de processos 
suscitados por corrupção.

Fatos assim, quando são descobertos, arranham a imagem da empresa 
junto ao mercado, trazendo-lhe danos irreparáveis, dificultando-lhe a aceitação, 
já que os investidores e até mesmo os consumidores de bens e serviços daquelas 
empresas não se sentem mais confortáveis para continuar mantendo relações 
econômicas com ela, como dizem Beal e Bordignon (2017).

Para evitar tais situações, as organizações empresariais estão 
desenvolvendo formas para incentivar a ética em suas decisões, como, por 
exemplo, a criação de Códigos de Ética para a empresa e, às vezes, até mesmo 
a elaboração de equipes especializadas nesse assunto dentro das próprias 
empresas. Esse tipo de ação previne a empresa contra problemas futuros com 
a falta de Ética, afirma assim, Beal e Bordignon (2017). Ficam, assim, bem 
explícitos os conflitos por que o administrador passa na sua tomada de decisão, 
já que se depara o dilema de, por exemplo, maximizar o lucro a qualquer 
custo, em curto prazo, ou aplicar programas socialmente responsáveis, visando 
ao bem-estar de seus colaboradores a fim de aumentar a produtividade da 
empresa e assim obter um retorno a médio e longo prazo. De acordo com 
Lisboa (2010, p. 30), “A dificuldade-chave dos problemas éticos da atualidade 
consiste em equacionar interesses pessoais com responsabilidade social”.

Dessa forma o combate à falta de ética também está presente no 
conceito de responsabilidade social, uma vez que, quando toma decisões 
éticas, a empresa está respeitando os direitos, os valores e os interesses de todos 
aqueles que, de uma forma ou de outra, são afetados por essas decisões. De 
acordo com Pegoraro (2016, p. 74), “outros agravantes da falta de Ética são a 
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desconfiança, o trabalho em equipe dificultado, pouca satisfação no trabalho, 
e falta de estímulo e comprometimento”.

Por isso, a prática da responsabilidade social está ocorrendo a fim 
de promover melhorias e o desenvolvimento da comunidade, promovendo 
programas de inclusão social, preservando o meio ambiente entre outras 
inúmeras ações que estão se tornando cada vez um diferencial na interação 
da empresa com a sociedade, melhorando sua imagem perante investidores, 
clientes e fornecedores. A partir desse reconhecimento de uma administração 
responsável e preocupada com os interesses da comunidade onde está inserida, 
fica mais fácil para a empresa de conquistar novos clientes, manter uma boa 
relação com fornecedores e até mesmo mais fácil captar novos investidores 
já que através dessas ações ela ganha mais respeito na comunidade como 
vão afirmar Beal e Bordignon (2017). Segundo Pereira (2010), a Ética e a 
Responsabilidade Social estão estritamente relacionadas, uma vez que, a partir 
da moral e dos valores éticos daqueles que conduzem uma empresa, origina-se 
a prática da responsabilidade social corporativa. Entretanto, tal perspectiva 
não se aplica ao mundo contemporâneo. Já se sabe que o conceito de empresa 
é amplo e complexo, não se resumindo exclusivamente no capital e que, sem 
os recursos naturais, isto é, a matéria-prima, e as pessoas, consistentes em 
conhecimento e mão de obra, ela não gera riquezas, não satisfaz às necessidades 
humanas, não proporciona progresso e não melhora a qualidade de vida. Em 
razão disso, afirma-se que a empresa está inserida em um ambiente social, 
relacionando-se com as demais instituições e com diversos públicos.

No tocante à responsabilidade ética, Costa e Costa (2008), destacam 
que esta inclui comportamentos ou atividades que a sociedade espera das 
empresas, mas que não são necessariamente codificados na lei e podem não 
ser compatível com seus interesses econômicos. O comportamento antiético, 
referente às decisões que permitem a um indivíduo ou empresa obter ganhos em 
detrimento da sociedade, deve ser eliminado, a partir de Costa e Costa (2008). 
Para serem éticos, os líderes das empresas devem agir com equidade, justiça 
e imparcialidade, respeitando os direitos individuais. Já a responsabilidade 
discricionária ou filantrópica é puramente voluntária e orientada pelo desejo 
da empresa em fazer uma contribuição social não imposta pela economia, pela 
lei ou pela ética. Assim, a atividade discricionária consiste em fazer doações a 
obras beneficentes, contribuir financeiramente para projetos comunitários ou 
para instituições de caridade que não oferecem retornos para a empresa.  

Para Ferrer (2011), vai acrescentar que a realidade atual da sociedade 
exige dos indivíduos novas atitudes e respostas em torno de modelos sustentáveis 
de desenvolvimento, de modo que compete às empresas transmitir também 
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conhecimentos e práticas como retorno para a sociedade. Isto só é possível 
através da construção e da difusão de valores éticos.

Em suma, a responsabilidade social é um exercício continuado de 
ações que objetivam implementar ações éticas visando o bem comum, o 
desenvolvimento social e o respeito pelo ser humano, considerando os 
interesses e a dignidade dos consumidores, oferecendo produtos e serviços de 
qualidade, incrementando as atividades culturais, educacionais e de lazer em 
geral, e proporcionando melhores condições de trabalho e de salário para seus 
funcionários e, tendo sempre em vista a preservação do meio ambiente, como 
vai afirmar Ferrer (2011).

7 Valores e princípios éticos na empresa moderna

Como já citado, a ética é um estudo das avaliações do ser humano 
em relação a sua conduta ou a dos outros, também são avaliações feitas sob a 
ótica do bem e do mal, de acordo com um critério que geralmente é ditado 
pela moral. Segundo Costa e Costa (2008), o comportamento ético por parte 
da empresa é esperado e exigido pela sociedade, é a única forma de obtenção 
de lucro com respaldo da moral, esta impõe que a empresa aja com ética 
em todos os seus relacionamentos, especialmente com clientes, fornecedores, 
competidores, empregados, governo e o público em geral.

De acordo com Leisnger (2011), uma empresa ética incorre em custos 
menores do que uma antiética, esta não faz pagamentos irregulares ou imorais 
como, suborno e compensações. Ao estabelecer como regra, a pratica de uma 
conduta ética, a empresa coloca-se em posição de exigir o mesmo de seus 
empregados e administradores, desse modo, podem cobrar-lhe maior lealdade 
e dedicação como vai dizer Mattar, (2014). O ato de emprestar seu trabalho 
a uma organização que age com ética constitui-se para o funcionário uma 
compensação de valor incalculável. Os procedimentos éticos facilitam e 
solidificam os laços de parceria empresarial, quer com os clientes, quer com os 
fornecedores, isso ocorre em função do respeito que um agente ético gera em 
seus parceiros. Segundo Moreira, (2009). As organizações só tomam decisões 
quando reconhecem que há um componente ético em um dado problema 
ou uma situação específica. O primeiro passo para compreender a ética nos 
negócios, conforme Mattar (2014), consiste em reconhecer que essas questões 
existem, é uma situação ou oportunidade que exige da empresa uma escolha 
entre vários cursos de ações que terão que ser avaliados como certos ou errados, 
ética ou antiética.

Nesse sentido, Lisboa (2010) apresenta uma lista de valores para definir 
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a integridade nos negócios, que são os seguintes: honestidade, confiabilidade, 
justiça e pragmatismo. Essas quatro marcas da integridade nos negócios 
cobrem uma abundância de assuntos éticos. As três primeiras previne a 
falsidade, o dano internacional, o favoritismo, o conflito de interesses e a 
recusa em assumir a responsabilidade pelos erros cometidos. A última evita 
todas as formas de crimes, ineficiência e desperdício e a má qualidade. Uma 
empresa que encobre a má qualidade não tem outra opção, a não ser mentir 
para o público e seus acionistas afirma (LISBOA, 2010).

Já os princípios éticos empresariais são normas e valores básicos que 
guiam as diferentes condutas e ações da vida humana que acontecem num 
dado espaço geográfico, num determinado tempo e numa dada cultura social, 
a partir de (Lisboa, 2010). Caracterizam-se por: Orientar a conduta humana 
por limites aceitáveis socialmente; Responder ao objetivo social (solucionar 
problemas ou evitar conflitos sociais) de proporcionar o bem comum;

Constituir valores e normas de aceitação geral que passaram pelo crivo 
da sociedade concreta; Não serem normas arbitrárias. Foram criadas por uma 
razão concreta e passaram pela experiência acumulada da sociedade concreta. 
Transmitir-se de geração em geração como síntese de costumes que permitem 
subsistir numa sociedade a longo prazo;

Ser difíceis de alterar, embora não sejam imutáveis. As sociedades 
progridem quando se questionam sobre a razão e o porquê de determinadas 
normas.  No âmbito empresarial, conforme aponta Mercier (2013), os princípios 
éticos regulam as relações internas e as relações externas. Seja nas relações internas 
seja nas relações com o exterior, deverão ser observados os seguintes princípios: 
Princípio da legalidade. Respeitar a lei é o primeiro de todos os princípios das 
sociedades modernas, garante da convivência no âmbito social e econômico. 
As empresas estabelecem contratos com clientes, com fornecedores, 
relacionam-se com instituições no contexto e com regras de jogo definidas 
no âmbito do direito positivo, como vai afirmar, Mercier (2013). Princípio 
de responsabilidade. Tal é consequência da realização de atos livres. Princípio 
de lealdade à empresa. Supõe cumprir os pactos legalmente aceites e permite 
a confiança mútua. Princípio de discrição. Entendido no seu duplo aspecto: 
não divulgação de informação a que se tenha tido acesso por motivos de 
trabalho ou que, conhecendo-a por outros meios, possa danificar a imagem 
da empresa, do pessoal, etc.; e tomar as medidas consideradas necessárias para 
proteger documentos confidenciais.

Princípio da integração. Numa tripla vertente: supõe-se que as relações 
interpessoais, trabalhos e tarefas realizam-se de boa-fé e com reta intenção; não 
discriminar as pessoas que trabalham na empresa pelas suas ideias políticas, 
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religiosas, de raça (racismo), sexo, nacionalidade (xenofobia ou hostilidade aos 
estrangeiros); e não atentar contra a integridade física e emocional das pessoas. 
Tantos os valores como os princípios mostram que o comportamento ético nas 
empresas depende das avaliações, feitas de acordo com os princípios morais 
de cada sociedade, no que diz, Mercier (2013). Cada vez mais as questões 
relacionadas ao comportamento responsável das organizações, são avaliadas 
pelos consumidores antes da aquisição de um produto ou serviço.

8 Considerações finais

Como podemos constatar neste artigo, a Ética é um tema bastante 
estudado, profundo e continuará sendo, por ser uma ciência ou filosofia de 
comportamentos e culturas, que se apresenta como um balizador moral nas 
relações sociais, também nas organizações. Estas, por sua vez, estão focadas 
em suas ações e atitudes e, nas dos seus colaboradores, pois sentem que os 
clientes em geral, os consumidores estão mais exigentes e a concorrência está 
disposta a acompanhar essas mudanças. Um dos grandes motivos que remete 
à preocupação das empresas com o comportamento ético dos colaboradores 
é a abertura de mercado, que possibilita negócios com empresas do exterior 
que são mais exigentes quando o assunto é Ética e Responsabilidade Social. 
Enquanto indivíduos e empresas agirem de forma egoísta, onde buscam 
apenas o bem-estar próprio, não será possível chegar ao objetivo proposto. 
Mas, atualmente, as organizações estão de olho na sociedade e vice-versa. 
Com isso a cobrança está inerente aos resultados financeiros e a ética aflora 
entre os colaboradores, sócios e diretores proporcionando um lucro moral, 
social e humano para todos, com a valorização da Ética e seus procedimentos.

Observamos também que um negócio conduzido de forma ética 
e transparente serve de motivo para a continuidade e futuro da empresa, 
mas exige muito jogo de cintura por parte dos envolvidos, e a ética precisa 
estar inserida no indivíduo como uma atitude e não como uma obrigação. 
No curto prazo, a empresa acaba sofrendo com alguns gastos que a prática 
ética exige, mas certamente uma boa conduta no presente gerará muito mais 
benefícios no futuro para a empresa e seus envolvidos, daí uma verdadeira 
responsabilidade social. Constatamos ainda que o Código de Ética também 
é um importante manual de Conduta para que a empresa possa manter 
uma postura ética e responsável especialmente em relação com todos os seus 
colaboradores, gestores, sócios, investidores, enfim, com todos os participantes 
deste processo. A responsabilidade social, deverá ser sempre um compromisso 
que a empresa assume, em desenvolver da melhor forma possível suas 
atividades e promover maior qualidade de vida para a sociedade, em todas 
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as suas dimensões. Registrando que a ética deverá está sempre na base do 
conceito de responsabilidade social e se expressa através do comportamento, 
procedimentos e atuação da organização. Não há responsabilidade social, sem 
a prática constante e permanente da Ética nos negócios.

Portanto, ética e responsabilidade social estão diretamente relacionadas 
ao processo de contemporaneidade das organizações, para dar continuidade 
as atividades empresariais e por isso mesmo, devem ser motivos constantes 
do trabalho, conduta e preocupação de todos os envolvidos, nas diversas 
atividades laborais da corporação, seja através dos seus administradores diretos 
ou indiretos, esses valores, devem fazer parte do cotidiano de todos eles. Na 
luta constante dentro do conjunto, pela busca do sucesso organizacional e 
com isso, valorizarem o relacionamento e garantirem qualidade de vida para 
a empresa e a sociedade.

Chega-se a algumas conclusões, dentre elas que a Ética na Empresa 
Contemporânea desencadeia, sem dúvida, uma série de transformações 
organizacionais reais e importantes, dando assim, respostas às necessidades 
de construir uma identidade social mais profunda, visando solucionar os 
problemas que surgem dentro das diversas fases na atuação das corporações, 
na multiplicidade das relações com o mercado, com os colaborares, 
fornecedores, clientes, enfim, todos os segmentos que compõe a Empresa, na 
busca permanente por relações éticas consistentes e duradouras em toda a sua 
plenitude.
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