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PREFÁCIO

 O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. 
Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. (Cora Coralina)

Busco nas palavras de Cora Coralina inspiração para prefaciar 
uma obra tão sublime “Educação e contemporaneidade: 

questões e diálogos”, fruto da caminhada de muitos professores da 
Educação Básica que com coragem e ousadia avançam para o universo 
da pesquisa, da produção acadêmica e científica. E, apresentam trabalhos 
permeados de reflexões a partir do chão da escola.

Como ressalta a poetisa Cora Coralina, o que vale na vida não é 
o ponto de partida e sim a caminhada, pois estamos diante de pontos de 
referência diversos, unidos com o propósito de fortalecer a pesquisa em 
educação, compartilhar experiências diversas e produzir conhecimento. 
Tarefa nada fácil, se analisarmos a conjuntura do país, em que a educação 
não é uma prioridade, fazendo com que muitas pessoas fiquem alheias a 
esse processo ou a recebam de forma marginal.

 Caminhemos firmes deixando as nossas marcas por meio de 
narrativas que certificam a importância da pesquisa em educação pela 
capacidade de materializar conhecimentos através de diferentes estudos 
que mantêm firme o diálogo entre teoria e prática, a saber: leitura, 
formação de professores, avaliação, dentre outras temáticas caras ao fazer 
da educação básica. 

 Este livro é, pois, uma excelente contribuição para educação, em 
especial para o fazer pedagógico, uma vez que traz narrativas construídas 
em sua maioria por professores que conhecem na prática o chão da sala 
de aula e, neste momento, ousam ser professores pesquisadores. O desejo 
é que todos saibamos aproveitar as provocações e reflexões acerca da 
educação para, cada vez mais, nos mantermos esperançosos.

Junho de 2020.
Odair Ledo Neves



 



LEITURA EM UMA PERSPECTIVA 
EMANCIPADORA NO ENSINO    

FUNDAMENTAL  – ANOS FINAIS

Carla Daiane Souza Silva1

1 Introdução

O que é leitura? Para que ler? Como ler? São questões discutidas 
neste trabalho, pois defendemos que o ensino da leitura nas 

escolas deve pautar a formação de leitores, uma vez que o sucesso na 
educação tem seu princípio no ato de ler. Neste sentido, o gosto pela 
leitura, por sua vez, não se origina de imposições, cobranças e avaliações, 
mas pela dinamicidade de como ela é apresentada. É um processo gradual 
do qual faz parte: a família, o professor e a escola. No entanto, o que vemos 
é que, em algumas escolas, a prática da leitura é realizada de forma isolada 
e ainda é desenvolvida a partir de influências tradicionais e concepções 
distorcidas sobre a leitura fundamentada unicamente no livro didático.

Paulo Freire, em seu livro “A importância do ato de ler”, aponta aos 
educadores e educadores caminhos favoráveis a uma leitura prescindida da 
leitura de mundo do aluno, é a “leitura da palavramundo” (FREIRE, 2009, 
p. 12). Segundo o autor, é na relação constante entre texto e mundo, na 
leitura dinâmica e desafiadora que se realiza a emancipação do educando 
e, por assim dizer, é nessa prática instigadora, incrementadora do ensino 
consciente de conteúdos interagidos com a realidade, através de temas 
geradores vivenciados pelos sujeitos da aprendizagem oportunizando-os a 
reflexão crítica sobre o mundo que os cerca é que será formado realmente 
um público leitor crítico e liberto, apto a vivenciar desafios sendo capazes 

1 Especialista em Educação em e para os direitos humanos no contexto da diversidade 
cultural pela Universidade de Brasília (UnB). Licenciada em Letras pela UnB. Professora 
de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental anos finais no Município de Malhada- 
Bahia. E-mail: carladaianegmail.com.
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de respondê-los e superá-los.
Torna-se evidente, portanto, a amplitude do conceito de leitura que 

sob a perspectiva libertadora considera, em primeiro plano, a experiência 
prévia, a visão de mundo e o conhecimento anterior, imprescindíveis para 
a construção de significados acerca do lido, sobretudo, da autonomia do 
indivíduo.

Neste sentido, o presente trabalho apresenta como objetivo 
analisar como se constrói a prática de leitura numa turma de 6º ano do 
ensino Fundamental anos finais. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 
de campo de abordagem qualitativa em que se fez uso da observação e 
questionário. 

2 Leitura numa perspectiva de formação 

A leitura é uma das ações imprescindíveis em diversas situações do 
cotidiano: na escola, no trabalho, nas relações profissionais, no lazer, em 
casa. Na escola, o sucesso da educação começa no ato de ler. E esse não se 
esgota no puro processo de decodificação mecânica de signos linguísticos 
encontrados em estímulos respostas. Pelo contrário, a dinâmica de ensino 
e de compreensão leitora envolve diversos fatores, como: sensoriais, 
intelectuais, neurológicos, culturais e econômicos, corroborantes à 
ampliação dos repertórios de informação do leitor.

A importância do ato de ler e compreender o lido fundamenta-se 
em um processo emancipador de modo que o educando torna-se capaz 
de agir de forma, crítico-reflexivo sobre aquilo que está em sua volta 
conquistando, assim, sua autonomia e o “direito de dizer a sua palavra” 
(FREIRE, 2009, p. 45). Visto dessa forma há uma forte relevância entre 
o ato de ler e o gosto de ler; união que não se origina de imposições, 
cobranças ou avaliações, mas pela dinamicidade de como a leitura é 
apresentada e o significado que ela possibilita construir nos contextos de 
práticas sociais. 

Neste aspecto, a leitura como prática libertadora encontra espaço 
nas práticas pedagógicas que prima pela liberdade, que sejam oferecidos 
os diversos tipos de leituras presentes no cotidiano dos alunos e de que 
efetivamente eles venham utilizar. Com isso, não se quer dizer que 
autores clássicos não sejam considerados, pelo contrário, devem, sim, 
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ser realizadas leituras de autores clássicos, mas é necessário em primeiro 
plano despertar o gosto pela leitura para depois aprimorá-lo. 

Eis que surge a hora de se perguntar: como anda o ensino de 
leitura nas escolas? Quais as razões têm levado a este ensino? Qual a 
prática (mecânica ou emancipadora) tem perseverado em nossas escolas? 
É nessa linha de pensamento que foi desenvolvida esta pesquisa, a qual 
encontra fundamento em um dos objetivos dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental Anos Finais 
que defende:

Utilizar a linguagem na escuta e na produção de textos orais e na 
leitura e produção de textos escritos de modo a entender a múltiplas 
demandas sociais, responder a diferentes propósitos comunicativos 
e expressivos e considerar as diferentes condições de produção de 
discurso (BRASIL, 1998, p. 32).

E isso só será possível quando o professor assumir o papel de 
observador, sobretudo, flexível sabendo considerar os diversos gêneros 
textuais utilizados no cotidiano dos alunos e conjugá-los aos exigidos no 
currículo escolar, pois “um dos aspectos da competência discursiva é o 
sujeito ser capaz de utilizar a língua de modo variado” (BRASIL, 1998, 
p. 23). Uma aprendizagem que serve de apoio as diversas circunstancias 
comunicativas cotidianas. Nesse sentido, pergunta-se: se o objetivo da 
escola é desenvolver competências comunicativas através da atividade de 
leitura, por que não trabalhar essa atividade de acordo com a realidade 
do aluno?

Quanto a isso, Freire (2009, p. 11) salienta “a compreensão 
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das 
relações entre o texto e o contexto”, pois leitura descontextualizada 
não tem significado para o aprendizado. Nesse ponto de vista, Martins 
complementa:

O que é considerado matéria de leitura, na escola está longe de 
propiciar aprendizado tão vivo e duradouro (seja de que espécie for) 
como o desencadeado pelo cotidiano familiar, pelos colegas e amigos, 
pelas diversões e atribuições diárias, pelas publicações de caráter 
popular [...], enfim, pelo contexto geral em que os leitores se inserem. 
Contexto permanente aberto a inúmeras leituras (MARTINS, 2007, 
p. 28).

Portanto, uma possibilidade é o uso de metodologias adequadas 
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e contextualizadas com a realidade dos educandos, professores ativos, 
reflexivos e pesquisadores que desenvolvam um ensino de leitura 
emancipador, capaz de formar alunos leitores saibam agir sobre o que 
leem e compreenda que não é possível texto sem contexto (FREIRE, 
2009).

Neste aspecto, o ato de ler está intrinsecamente ligado às 
circunstancias momentâneas e conhecimentos prévios captados no 
cotidiano que deverão ser equalizados harmonicamente no ambiente 
escolar para que esse ato de leitura passe a ter o significado merecido 
fazendo surgir a autonomia e por si a emancipação leitora e, por 
conseguinte social.

No tocante à leitura, pode se classificar em duas concepções, 
que segundo Martins, baseia-se em: “Decodificação mecânica de signos 
e linguísticos [...] e processo de compreensão abrangente” (MARTINS, 
2007, p. 31), observemos minuciosamente cada um.

 A leitura como decodificação mecânica muito vista no ensino 
tradicional condicionada ao estímulo/resposta considera o aluno um 
mero receptor de modo que o professor é o depositante do saber. E por ser 
ele o depositante cabe-o escolher o que depositar: leituras pré-elaboradas, 
conhecimentos prontos, desejos e preferências dele (professor), pois 
o aluno é como um ser a ser moldado sendo que, como sabemos, sua 
contribuição é o que tornará um cidadão de “bem”. Esse cidadão não terá 
querer, sua escolha sempre será a dos outros ou dos que detêm o poder. 

Neste sentido, Freire (2009, p. 17) defende: “por isso, é que a 
leitura de um texto, tomado como pura descrição de um objeto é feita 
no sentido de memorizá-la, nem é real leitura, nem dela, portanto resulta 
o conhecimento do objeto de que o texto fala”. Percebe-se assim que 
não surge o aprendizado, apenas a reprodução mecânica do que lhe foi 
ensinado. A esse conceito de leitura está ligado o que no futuro será 
chamado de leitura por imposição. 

 Partindo para o conceito de leitura como processo de 
compreensão abrangente é perceptível uma ação por si espontânea. 
Associando-se a atividade de leitura a atos que estão ligados a fatores 
como: sensorial, emocional, intelectual e neurológicos. Nesta concepção, 
o educando é considerado ser humano que pensa e é competente a ponto 
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de agir sobre o mundo. O aluno não precisa memorizar para mostrar 
que sabe. É através da significância do que lhe é ensinado que o aluno 
vai constituindo o conhecimento e essa significância nasce a partir do 
momento em que o contexto em que vive é valorizado de modo que o 
aluno passa a aprender com aquilo que lhe é palpável, é visto, é falado em 
sua casa ou em seu meio. 

Assim, a leitura ganha novos rumos indo além dos muros da escola 
e alcançando o cotidiano do educando, fazendo-o perceber que é possível 
aprender com aquilo que faz parte do seu meio. Ele deixa de ser passivo e 
passa assumir um papel atuante em que as pessoas, os objetos ocupem um 
espaço relevante no seu desempenho linguístico, por assim dizer, com a 
leitura, pois “a leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto 
lido” (MARTINS, 2007, p. 33). Nesse sentido, não vale apresentar ao 
leitor leituras escolhidas, ou seja, distantes do interesse ou da realidade 
dele. Vale frisar que não defendemos a retirada dos clássicos literários, 
mas que se tenha a compreensão que quando o leitor passa a ter o gosto, 
o prazer de ler, a curiosidade de ler os clássicos nasce naturalmente.

3 Leitura crítica como emancipação social

O que aprendemos na escola é para além dos muros que a 
protegem; utilizamos o que nela aprendemos para participar da sociedade 
na qual estamos imersos, bem como para compreender e indagar sobre as 
formas de realização e compreensão da vida, produzir, criar, transformar. 
O que significa dizer que uma leitura aprendida de maneira superficial 
será ineficaz nos processos de ensino e de aprendizagem, quando mais 
significativo deveria ser o anseio por um aluno crítico, livre, criativo, 
autônomo nas diversas situações cotidianas. Mas, para que isso ocorra, 
é preciso em primeiro instante compreender o que se ler e assim 
refletir criticamente sobre o que fora lido. E ao referir à liberdade, não 
é uma prática “espontaneísta”, como assegura Freire (2009, p. 25) “o 
espontaneísmo é silencioso, por isso irresponsável”. A liberdade aqui 
mencionada é a condição de descoberta dos direitos a si reservados, e 
a consciência de saber utilizá-los em prol da harmonia consigo, com a 
sociedade e com a vida. 

É sabido que persistir em teorias ultrapassadas de um ensino da 
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leitura, voltado para a pura decifração de palavras é contribuir com o 
fracasso da escola quanto à formação leitora. Segundo Kleiman (2007, p. 
16), “as práticas desmotivadoras, perversas até, pelas consequências nefastas 
que trazem, provêm, basicamente, de concepções erradas sobre a natureza 
do texto e da leitura, e, portanto, da linguagem”, isto, pois, sustentou-
se em nosso ensino uma ideia de que ensinar português, o professor é 
legitimado a prender-se unicamente ao ensino da gramática normativa, e 
de forma isolada, o que vai ao contrário do ensino significativo da língua 
e de seu uso. Convicção esta, desvinculada ao uso da linguagem a qual 
vale apenas a “decoreba” de regras e nominações da gramática deixando 
de lado, dessa forma, o texto e seu poder amplificador de conhecimento. 

Neste aspecto, o texto como pretexto para o ensino de regras 
sintáticas, distante do contexto do aluno ou leituras como simples 
decodificação são atividades que em nada modificam a visão de mundo do 
aluno (KLEIMAN, 2007), pelo contrário, o deixa cada vez mais passivo 
não somente em relação ao texto, mas em todas as situações do dia a dia. 

A concepção leitura como avaliação é outra prática errônea 
que deveras inadmissível no ensino de leitura. Com esta compreensão 
Kleiman, observa que “a leitura como avaliação inibe, ao invés de 
promover, a formação de leitores” (KLEIMAN, 2007, p. 20), os alunos 
leem por obrigação e não por gosto ou prazer e assim a literatura perde 
seu lado belo e estético podando o aluno de viajar pelo mundo mágico 
da leitura fincando apenas em questões conteudistas a serem cobradas nas 
provas de final de bimestre. 

Faz-se necessário o diálogo constante entre a tríade da formação 
leitora aluno/texto/contexto, pois não é em leituras silenciosas, como o 
nome diz, impera o silêncio e não a troca de saberes, de experiências. É na 
relação de texto e contexto que o aluno faz analogias, simulações e assim 
chega ao progresso leitor. Assim Freire (1995) defende que o movimento 
do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente.

4 Abordagem metodológica e análise dos resultados 

Para o desenvolvimento deste estudo, teve como base metodológica 
uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa, em uma escola da 
comunidade Quilombola Parateca, situado no município de Malhada-
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BA. Participaram da pesquisa 39 estudantes com faixa etária entre 10 e 12 
anos, do 6º ano Ensino Fundamental anos finais, em que foi aplicado um 
questionário com questões objetivas, almejando informações relacionadas 
à realidade leitora vivenciada por eles.

No desenvolvimento da pesquisa, também foi realizada visita e 
observação tanto na escola quanto na comunidade, principalmente, 
para captar o ambiente leitor. A cada observação e questionário aplicado 
fazia reflexão e análise critica, buscando principalmente, compreender os 
dados. 

Nesse sentido, os dados obtidos fomentaram a curiosidade em 
saber por que 84% responderam que gostam de ler (pesquisa de campo 
28/05/2019), contudo observando a comunidade, não se percebe 
ambientes que instigam a leitura, tais como: biblioteca, outdoor, banca 
de jornal e outros. No contexto familiar, não há incentivo a leitura, 
comprovado na pesquisa onde 51,2% responderam que seus pais nunca 
leram (texto, livro) para eles (Pesquisa de campo, 28/05/2019), dados 
agravantes, pois a família é o alicerce na formação da personalidade 
humana e com a formação leitora ela é imprescindível. 

Os alunos chegam à escola, pouco ou nada sabem sobre esse 
mundo a ser explorado, o professor o apresentará e fará com que goste ou 
não, se apaixone ou odeie, persiste ou desiste do aprender. É o professor, 
talvez, que apresentará pela primeira vez um livro literário a aquele 
aluno, um jornal, revista, ou outro texto, pois seu cotidiano pode ter 
esses recursos, mas falta-lhe quem lhes encante e convence a embarcar no 
mundo da leitura. Assim, foram realizados o seguinte questionamento: 
compreendendo que variados são os gêneros encontrados no nosso 
cotidiano, quais os gêneros mais explorados na escola, principalmente 
nas aulas de Língua Portuguesa?

Apenas livro didático 66,6%

Poesias, contos de fadas, etc. 25´6%

Textos musicais 7,6 %

Cartas 0
Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2019.
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Nessa linha entramos em um ponto da pesquisa, 66,6% dos 
alunos responderam que veem textos na sala de aula unicamente pelo 
livro didático. Por conta desse resultado, ainda, responderam que leem 
para aumentar o conhecimento (76,9%) comprovando que não existe o 
deleite da leitura e sim uma leitura por imposição, cobrança para avaliação, 
pois o verbo ler não suporta o imperativo, mais do que formar leitores 
é preciso despertar neles o amor pela literatura, ninguém ler o que não 
gosto. Nesta linha de compreensão, Pennac apresenta o direito do leitor, 
quais sejam: o direito de não ler; o direito de pular páginas; o direito de 
não terminar um livro; o direito de reler; o direito de ler qualquer coisa; o 
direito ao bovarismo (doença textualmente transmissível); o direito de ler 
em qualquer lugar; o direito de ler uma frase aqui e outra ali; o direito de 
ler em voz alta; por fim, o direito de se calar (PENNAC, 1998).

Compreendido o direito do leitor, é importante dizer que professor 
deve ser um apaixonado pela leitura para despertar este gosto no aluno. 
Ele precisa se envolver com o que ler, pois é a partir da familiaridade com 
os gêneros textuais existentes, que serão capazes re relacionar o que ler 
com a realidade local, fazendo um com o seu contexto.

Para Freire (2009, p. 39), é importante que as linguagens dos 
textos “se entreguem a curiosidade crítica dos educandos e não que 
sejam lidos mecanicamente”, não é preciso abolir o livro didático da 
sala de aula, no entanto, precisamos encará-lo como mais um de muitos 
instrumentos da prática pedagógica. O livro didático é apenas mais um 
suporte o qual os textos veem. Existem milhares de textos e nossos alunos 
precisam conhecê-los, já que no cotidiano os encontrará nas mais diversas 
modalidades principalmente agora na era digital.

Sendo a leitura elemento essencial no nosso cotidiano e em nossas 
comunicações, qual o número de livros lidos por você durante o ano?

1 a 5 livros (especificamente 1) 43, 5%

Nenhum 38,4%

5 a 10 livros (especificamente 5) 17,9 %

20 livros ou mais 0

Fonte: Pesquisa empírica realizada em 2019.
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Analisando e comparando o índice de livros lidos por eles durante 
o ano, percebemos a relação com os dados da Câmara Brasileira do Livro 
(CBL) que evidenciam que o brasileiro lê 1,8 livros por ano. Os dados 
obtidos comprobatórios em que 43,5 % leem especificamente um livro 
durante o ano e que o que mais leem é o livro didático isto quando é 
pedido pelo professor (Pesquisa de campo, 28/05/2019).

Compreendendo a importância da leitura realizada por prazer e 
de maneira espontânea, bem como também os aspectos psicológicas e 
cognitivas envolvidos ao ler, questionamos ler para você é:

Aumenta meu conhecimento 76,9 %

Viajar pelo mundo da imaginação 15,3 %

Não gosto de ler. 7,6 %

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2019.

Demonstrando assim que a maioria 76,9 % leem pelo dever ou 
para aprender esta ação e aprimorar seus conhecimentos. Apenas 15,3 % 
leem pelo real papel da literatura e da leitura, pelo prazer e imaginação 
que a leitura proporciona. São vários os problemas que acometem o 
ensino e a formação leitora, entre eles estão: o desinteresse pela leitura, 
pelo hábito de ler, compreendendo que essa é uma realidade nacional. A 
cada dia que passa o número de leitores críticos na sala de aula diminui, 
para alguns estudiosos, tal situação é decorrente do modo como à leitura 
é trabalhada em sala de aula, de modo coercivo, em que o aluno é sempre 
pela concretização da leitura. Neste sentido, cabe a escola propiciar aos 
alunos práticas leitoras ancoradas na realidade em que eles vivem para 
que o gosto pela leitura seja consolidado. 

5 Considerações finais 

A leitura é um pilar da educação e, ao tratá-la aqui, defendemos 
uma leitura crítica, capaz de libertar e emancipar os alunos, principalmente 
ao relacionar os conhecimentos prévios aos novos saberes, que o ato 
de ler proporciona. Nesse sentido, a pesquisa mostra que diferentes 
fatores comprometem a leitura: carência leitora da família, inexistência 
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de ambientes de leitura na comunidade, fontes de leitura tais como: 
biblioteca, outdoor, placas e, também a escola como instigadora do 
hábito leitor, entre outros. 

 No que se refere ao espaço da escola, a prática de leitura ainda 
está muito associada à resolução de atividades, o que se torna um 
agravante para formação de leitores competentes e críticos. Torna-se 
necessário que a leitura seja trabalhada numa perspectiva libertadora, que 
respeite as experiências, a visão de mundo e o conhecimento dos alunos 
na construção de significados acerca do que ler. 
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FORMAÇÃO DE EDUCADORAS/ES DO CAMPO 
E A CONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

DA REALIDADE 

Gidelmo Santos de Jesus1 
Odair Ledo Neves 2

Romário Pereira Carvalho3

1 Introdução 

A escola é um lugar em que o cidadão se encontra em constante 
formação e aperfeiçoamento do que vivencia na sociedade, 

como relata Leite e Freire (2008, p. 01) “A escola é uma extensão da 
sociedade, onde as crianças manifestam a sua realidade de relações diversas, 
apresentando questões recorrentes quanto à formação do sujeito e seu 
lugar na sociedade”. Porém, nem sempre essa instituição está preparada 
para desenvolver um trabalho que estabeleça relações entre os sujeitos, 
valorize as vivencias dos educandos e desenvolva práticas que dialoguem 
com a sua realidade. São inúmeras as experiências que distanciam a 
Escola Zumbi dos Palmares no Projeto de Assentamento Jacaré Curituba, 

1 Mestre em Educação do Campo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB); licenciado em História pela Universidade Federal da Paraíba (2008); Professor 
da Rede Municipal de Delmiro Gouveia-AL. E-mail: gsjmst@yahoo.com.br

2 Mestre em Educação do Campo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB). Especialista em Alfabetização e Letramento pela Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB). Especialista em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 
pela Universidade de Brasília (UnB). Especialista em Gestão Pública (UNEB). Licenciado 
em Pedagogia (UNEB). Licenciado em Letras (UnB). Professor da rede municipal de Serra 
do Ramalho - BA. Professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Bahia (FACITE). 
E-mail: odairln@yahoo.com.br. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5144465651782992

3 Especialista em Educação do Campo pelo Instituto Federal da Bahia. Licenciado em 
Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Coordenador de Educação 
do Campo da Secretaria Municipal de Educação de Serra do Ramalho – BA. E-mail: 
romarioeducampo@gmail.com

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=7929F027604893699F95CA8D9CC5DFBE
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município de Poço Redondo no Alto Sertão sergipano, da realidade em 
que está inserida, seja ela, histórica, cultural e, sobretudo, de produção 
embora ela se localiza em um assentamento de reforma agrária 

Nesse sentido, propomos uma dinâmica de formação a partir da 
Jornada Pedagógica inicial do ano letivo de 2019, onde introduzimos 
uma discussão a partir da metodologia da Educação do Campo e da 
Pedagogia do Movimento Sem Terra, pois a escola é de assentamento e 
não podemos perder de vista esta essência.

A formação teve como eixo de discussão a Educação do Campo 
e a Pedagogia do Movimento Sem Terra que desenvolve educação com a 
participação da comunidade no processo educativo e, principalmente no 
que se refere às práticas produtivas. Assim abordamos um panorama sobre 
a situação em que se encontra o assentamento no uso de agrotóxico, uma 
situação urgente a ser trabalhada ao construir um projeto que relaciona 
práticas educativas com práticas agroecológicas.

Nesta construção, discutimos a necessidade de inserção de 
trabalho que valorize a identidade do ser camponês e do ser Sem Terra, 
bem como, procuramos alternativas para desenvolver um trabalho que 
dimensione a relação da escola com a realidade em que ela está inserida.

2 Construindo o plano de formação 

Imbuído do desafio de desenvolver um trabalho de militância 
junto às comunidades e escolas do campo, construímos um plano de 
formação com os/as educadores/as da escola do assentamento, para isso, 
articulando a coordenação da escola e a Secretaria Municipal de Educação, 
firmamos uma parceria para o desenvolvimento da formação. Iniciamos 
as discussões a partir da temática Potencialidades e Limites na Formação 
de Educadoras/es do Campo na Construção da Reforma Agrária no Alto 
Sertão Sergipano. No primeiro momento, desenvolver uma formação 
continuada, com uma carga horária de 60 horas: 20 horas na jornada 
pedagógica da escola, nos dias 12 e 13 de fevereiro e 40h distribuídos em 
estudos mensais durante o ano letivo de 2019. 

Construímos assim uma equipe de trabalho composta pela 
Secretaria Municipal de Educação: direção, coordenação e Coletivo de 
Pais e Mães de alunos da escola Municipal Zumbi dos Palmares, Setor 
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de Educação do MST e Unidade de Produção Camponesa (UPC/MPA). 
Para a certificação deste trabalho, registramos na Pro Reitoria de Extensão 
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (PROEXT/UFRB), 
garantindo a realização como atividade de extensão da universidade.

Contextualizamos a atividade tomando como base a pesquisa que 
estamos realizando no mestrado intitulada – A Educação do Campo e a 
Luta pela Reforma Agrária no Alto Sertão Sergipano – garantindo uma 
formação continuada das/os educadoras/es que atuam na escola e que 
em sua maioria não tem uma formação voltada para a realidade em que 
estão inseridos. Assim, propondo a inserção da Pedagogia do Movimento. 
Como caracteriza Caldart (2015, p. 29):

[...] chamamos de Pedagogia do Movimento: como afinal se formou/
vai se formando esse sujeito coletivo de nome Sem Terra? Como se 
educam os Sem Terra? No dia a dia da organização coletiva que eles 
próprios constroem? O raciocínio foi construído assim: vivencias 
educativas – matrizes formadoras – matrizes pedagógicas (que então 
também podem ser uma referência para se construir um novo modo 
de se fazer escola).

A Escola Zumbi dos Palmares em suas práticas se distancia da 
realidade histórica, cultural e de produção que envolve o Projeto de 
Assentamentos Jacaré Curituba, ou seja, da realidade em que está inserida. 
Por exemplo, quando se trata da questão produtiva, que, diga-se de 
passagem, um ponto urgente dentro do assentamento, pois é desenvolvida 
por um projeto de irrigação, fruto da luta pela reforma agrária, mas sofre 
as estratégias do agronegócio, distanciando do princípio de garantir uma 
produção saudável. Isto se dar pela ausência de um processo formativo 
que discuta essa realidade, que a escola precisa trabalhar, enquanto espaço 
de formação existente na comunidade. Pois compreendemos que 

[...] a escola pode ajudar as famílias a problematizar aspectos da 
realidade ainda não percebidos como relevantes e menos ainda como 
algo que pode ser “da alçada” de jovens estudantes. Não é demais 
lembrar que, especialmente, na conjuntura atual, a posição das 
famílias sobre o que acontece na escola ou pela mediação dela pode 
ser decisiva para continuidade de um trabalho que se coloque contra 
a política de educação dominante (CALDART, 2017, p. 158). 

É por isso que propomos uma formação na jornada pedagógica e 
introduzir uma discussão a partir da Educação do Campo e da Pedagogia 
do Movimento e, construir uma discussão que problematiza a realidade e 
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busca a transformação necessária a escola e a realidade que a envolve, pois 
entendemos que, a formação continuada de educadores deve acontecer 
com base na vivência comunitária e nas práticas sociais das comunidades. 
O educador do campo necessariamente precisa estar vinculado ao povo, 
precisa entender o projeto educativo das escolas do MST e das escolas do 
campo (CALDART, 2017).

Assim, entendemos que o/a educador/a do campo não deve ser 
omisso com a realidade do campo e o trabalho pedagógico deve se pautar 
na realidade sempre. O trabalho deve ultrapassar o currículo para dar 
sentido ao processo de transformação da escola, da comunidade e da vida 
dos sujeitos, pois “a base da concepção de escola da Educação do Campo 
é a ligação forte da escola com a vida” (CALDART, 2017, p. 148). Só 
assim construiremos a compreensão do sentido da reforma agrária em 
que estão inseridos, como um processo de contradição social.

Metodologicamente a formação aconteceu na jornada pedagógica 
inicial do ano letivo de 2019, com temas específicos da Educação do 
Campo, procurando situar os/as educadoras/es deste debate. Além 
disso, discutimos a possibilidade de desenvolver atividades e metas 
para o plano de ação da escola de acordo com o debate da Educação 
do Campo, propondo atividades de discussão, debates, avaliação e 
proposições dentro das metas e atividades estabelecidas no plano de ação 
na jornada pedagógica, foi proposta atividade na jornada inicial e no 
decorrer do ano letivo a exemplo de planejamento, execução e avaliação 
do desenvolvimento do plano de ação.

Nesse sentido, objetivamos, acima de tudo, garantir a aproximação 
da escola com a realidade da comunidade por meio de práticas de ensino 
que sejam desenvolvidas tanto na sala de aula quanto fora dela, por 
meio de práticas educativas que aproximam da proposta da Educação do 
Campo.

3 Relato de experiência 

A formação com os educadores e educadoras, bem como com o 
coletivo de pais e mães da Escola Municipal Zumbi dos Palmares é a 
primeira que realizamos dentro da proposta de intervenção nos espaços 
educativos do campo sertanejo na educação básica. Esta se deu em um 
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primeiro momento dentro da jornada pedagógica inicial da secretaria 
de educação, tendo como eixo de discussão a proposta da Educação 
do Campo e da Pedagogia do Movimento que visam um processo de 
educação que promova uma maior participação da comunidade no 
processo educativo da escola nas práticas produtivas. 

Assim fizemos um panorama da situação que se encontra o 
assentamento no uso de agrotóxico e o desenvolvimento de um projeto 
que relacione às práticas educativas com as práticas de produção 
agroecológicas durante o ano letivo de 2019. Discutimos a necessidade 
de inserção de trabalho que valorize a identidade camponesa, Sem Terra e 
o desenvolver atividades que relaciona escola e realidade.

Figura 1 – Símbolos que compõem a mística da Formação de professores

Fonte: Arquivo de trabalho dos autores, em 18 de fevereiro de 2019.

Cabe ressaltar que a princípio a atividade promoveu anseios de um 
processo de transformação da escola, resgate dos objetivos da educação 
no Movimento Sem Terra, que visa articulação com o mundo do trabalho 
para favorecer a discussão e relação com a construção da reforma agrária, 
as mudanças econômicas, políticas e sociais existentes a partir da luta pela 
terra no alto sertão sergipano. “Muitas das vezes, os educandos de nossa 
escola não se interessam em estudar”4, pois tem uma visão estreita da 
educação e do trabalho, isto é, acreditam que por serem agricultores não 
precisam estudar. 

4 Extraído da fala de uma professora da escola no debate.
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Nesse sentido, a reflexão feita é de que este/s aluno/os precisa/m 
saber a importância do trabalho no campo e por isso, a necessidade de se 
aperfeiçoar a partir do estudo, pois a educação que ele tem recebido não 
garante essa valorização como ser social em um espaço que produz vida e 
conhecimento. O conhecimento garante a não dependência do homem 
pelo homem, e pela educação que se constrói a liberdade em qualquer 
lugar que esteja o sujeito.

Figura 2 – Plenária da Formação de Professores em 18/02/19

Fonte: Arquivo de trabalho dos autores.

O primeiro dia da formação dos/as educadores/as (19/02/19) 
iniciou com uma mística que nos fazia refletir e desenvolver o 
extraordinário, com uma mensagem que nos desafia a construir o 
novo e uma educação transformadora. Fomos instigados a conhecer/
reconhecer o extraordinário e diferenciá-lo do que é natural na educação 
e, sobretudo, na luta pela Educação do Campo e, principalmente, o que 
é extraordinário em nossas vidas, através do texto de Bogo, 

Natural é interpretar a realidade. Extraordinário é formular métodos 
para transformá-la. Natural é ter consciência social. Extraordinário 
é desenvolver a consciência política. Natural é cooperar em todos 
os sentidos. Extraordinário é forjar e desenvolver novos seres 
humanos. Natural é fazer pressão. Extraordinário é criar referências 
permanentes no tempo e no espaço. Natural é a convivência 
social. Extraordinário é desenvolver valores. Natural é alfabetizar. 
Extraordinário é educar transformando. Natural é tomar decisões. 
Extraordinário é implementar princípios que dão sustentação às 
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decisões. Natural é criar instâncias e fazer parte delas. Extraordinário 
é exercer direção coletiva. Natural é formular normas para manter a 
ordem. Extraordinário é a disciplina consciente. Natural é apegar-se 
a ídolos. Extraordinário é constituir símbolos e desenvolver a mística 
(BOGO, 1999, p. 106).

Assim, após este momento místico, Acácia Daniel5 expos o 
tema – Educação do Campo: histórico, objetivos e princípios – fazendo 
uma abordagem a partir da luta do MST por educação, e um resgate 
dos principais encontros e conferências realizados desde o I ENERA (I 
Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária) 
em Brasília no mês de junho de 1997, passando por diversos outros até o 
grande encontro celebrativo dos 20 anos do PRONERA em 2018.

Uma exposição fundamental na discussão do processo de formação 
em virtude da falta de conhecimento que a maioria dos/as educadores/as 
da escola tem acerca da discussão e do conceito de Educação do Campo, 
sobretudo, da diferença entre educação do e educação no campo. Assim, 
retomamos às discussões de Arroyo, Caldart e Molina (2004, p. 149-
150), 

Um dos traços fundamentais que vem desenhando a identidade deste 
movimento por uma Educação do Campo é a luta do povo do campo 
por políticas públicas que garantam o seu direito à educação e a uma 
educação que seja no e do campo. No: o povo tem o direito a ser 
educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação 
pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada às suas 
necessidades humanas e sociais. 

Percebe-se que é um conceito que se forja e se forma na luta dos 
movimentos sociais e do povo camponês por políticas públicas para a 
garantia do direito a educação onde seja uma educação que valorize os 
saberes existentes nas comunidades, que fuja da realidade em que está 
inserida, como discutido neste estudo. Além disso, faz-se necessário 
“distinguir a educação rural da Educação do Campo para fortalecer o 
conceito desta última” (MOLINA, 2010, p. 21). É preciso deixar claro 
o viés da Educação do Campo na luta por uma educação que reconheça 
o camponês como protagonista de sua própria história. Assim, Caldart 
(2004, p. 150-151) apresenta uma clara evidência neste sentido, 

5 Militante do Setor de Educação no MST e coordenadora do Núcleo de Educação do 
Campo da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe.
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A educação do campo se identifica pelos seus sujeitos: é preciso 
compreender que por trás da indicação geográfica e da frieza de dados 
estatísticos está uma parte do povo brasileiro que vive neste lugar e 
desde as relações sociais especificas que compõem a vida no e do 
campo, em suas diferentes identidades e em sua identidade comum; 
estão pessoas de diferentes idades, estão famílias, comunidades, 
organizações movimentos sociais... A perspectiva da educação 
do campo é exatamente a de educar este povo, estas pessoas que 
trabalham no campo, para que se articulem, se organizem e assumam 
a condição de sujeito da direção de seu destino. 

Outra questão que merece destaque nesse debate se dá acerca dos 
principais marcos da luta pela terra, que também coincide com a luta por 
educação – a exemplo do massacre de eldorado dos Carajás que vitimou 
19 Sem Terras no dia 17 de abril de 1996 no município de Eldorado dos 
Carajás no Sul do Pará em uma ação truculenta da Polícia Militar daquele 
estado – são momentos que expressam tragédia, mas que são marcos da 
luta do povo, pois a muito tempo o MST já vinha lutando por uma 
política de educação para os assentamentos e como forma de paliativo 
pela tragédia/massacre de Eldorado dos Carajás, o governo “em 16 de 
abril de 1998, por meio da Portaria Nº. 10/98, [...] criou o Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), vinculando ao 
Gabinete do Ministro e aprovou o seu Manual de Operações”6. A isso 
também está associado à criação resolução CNE/CEB de 2002, que 
Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 
Campo. Não queremos aqui exaltar a tragédia, mas queremos deixar 
registrado que os trabalhadores rurais deste país são massacrados em suas 
lutas pela conquista dos seus direitos.

Dentro da conceituação da Educação do Campo, outra questão 
que tem sido debatida é à questão da construção da pedagogia da 
alternância que é uma prática abordada pelas escolas famílias agrícolas 
e que foi adotada na Educação do Campo, nos cursos do MST, e, 
principalmente nos cursos do PRONERA tem, 

[...] se constituído como um diferencial eficaz na articulação de 
saberes produzidos em diferentes espaços culturais e vem sendo 
praticada em uma série de situações de educação formal nos diferentes 

6 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – 
INCRA. História do Pronera. Disponível em http://www.incra.gov.br/pronerahistoria. 
Acessado em 23/07/2019.
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níveis de ensino, sobretudo a partir do segundo segmento do Ensino 
Fundamental. Ela contém princípios que consideram e valorizam 
os saberes produzidos nos contextos socioculturais, o que difere 
substancialmente de muitas propostas educacionais (VIZOLLI; 
AIRES; BARRETO, 2018, p. 4).

 
Outra reflexão pertinente que foi abordada pela expositora se 

dá acerca do processo de nucleação que na maioria das vezes não tem 
dado certo, mas que tem sido uma prática para justificar o fechamento 
das escolas do campo, uma grande luta dos últimos anos. Além disso, 
outra questão da luta atual dos movimentos sociais, como já discutimos 
anteriormente, a respeito da atuação dos egressos dos cursos do 
PRONERA e a construção da agroecologia no campo e assim avançar 
nas articulações entre educação e o mundo do trabalho, e construir 
possibilidades de parcerias viáveis para esse desenvolvimento.

Como complementação na discussão da Educação do Campo, 
embora anterior as discussões e a luta por Educação do Campo, a 
Pedagogia do Movimento Sem Terra, a qual se dá a partir de um processo 
histórico da luta do MST que se baseia em três aspectos para a ocupação 
da escola no processo histórico da luta, conforme escritos de Caldart 
(2004, p. 226), 

1. As famílias Sem Terra mobilizaram-se pelo direito a escola e pela 
possibilidade de uma escola diferente, que tivesse sentido para sua 
vida;

2. O MST como movimento de mobilização e formação das 
educadoras;

3. A escola passa a ser cotidiano no MST;

Diante desta abordagem a autora ainda acrescenta que,

[...] a escola passou a fazer parte do cotidiano e das preocupações das 
famílias Sem Terra com maior ou menor intensidade (...) e a escola 
passou a ser vista também como uma questão política, ou seja, como 
parte estratégica na luta pela reforma agrária (CALDART, 2004, p. 
225-226).

Fundamentados em Caldart (2004), abordamos sobre os aspectos 
da escola e a história da formação dos sem-terra, o qual se dá a partir 
de três momentos distintos do processo histórico da formação dos Sem 
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Terra.
O primeiro momento é a Articulação Nacional de Luta pela 

Terra. Esse primeiro momento da história do MST era de conscientizar 
os sem terras pelo direito à terra, mais não só, de que essa luta se dá 
com a projeção de que Terra é mais do que terra. Neste momento surge 
as preocupações e iniciativas educacionais realizadas nas ocupações e 
acampamentos no início dos anos 80. Essas preocupações culminam no 
“Primeiro Encontro Nacional de Professores de Assentamento em julho 
de 1987, no município de São Mateus/ES” (CALDART, 2004, p. 238). 

No segundo momento da história da ocupação da escola do MST, 
Caldart traz a Constituição do MST como organização social de massa; 
esse segundo momento é marcado:

1. As famílias Sem Terra mobilizaram-se pelo direito a escola e pela 
possibilidade de uma escola diferente, que tivesse sentido para sua 
vida;

2. O MST como movimento de mobilização e formação das 
educadoras;

3. A escola passa a ser cotidiano no MST;

A ênfase desse momento se deu pela “produção da chamada 
proposta de educação ou proposta pedagógica do MST, configurada a 
noção de direito. Daí fazer de cada escola conquistada uma escola do 
MST” (CALDART, 2004, p. 249).

O terceiro momento é a inserção do MST na luta por um projeto 
popular para o Brasil. A Escola do MST e a formação dos sujeitos de um 
projeto de educação popular de educação e de país. “É o momento que 
projeta novas formas de relação do MST com a sociedade, incluindo a 
Reforma Agrária como uma luta de todos” (CALDART, 2004 p. 273). 
Nesse período também, há também um desdobramento da discussão 
Por uma Educação Básica do Campo. Esses três momentos foram 
trabalhados por Caldart (2004) em sua pesquisa de doutorado o qual 
se transformou na obra clássica Pedagogia do Movimento Sem Terra, 
porém, o MST na atualidade vive uma nova fase que, além de outras 
bandeiras de luta, traz o processo de produção e de soberania alimentar 
para o debate, principalmente na discussão da produção de alimentos 
saudáveis, com isso, a educação também tem ganhado uma nova fase que 



  33
Educação e Contemporaneidade: Desafios e Perspectivas

é a da abordagem da educação relacionada ao trabalho e o processo da 
agroecologia.

O debate se deteve com relacionamento da abordagem da educação 
do MST que não tem sido desenvolvida pelas práticas pedagógicas 
trabalhadas na escola em questão, sendo que alguns professores foram 
sugerindo e cobrando formas de se trabalhar tais questões no cotidiano 
escolar. Percebe-se a falta de um apoio neste sentido e que é urgente 
um trabalho de resgate da identidade da escola e da comunidade, além 
de atividades que tragam para a proposta pedagógica eventos mais 
relacionados à vida do campo e da comunidade.

Visando essa relação da educação com o trabalho, foi discutido 
por meio da apresentação do tema Trabalho, Educação e Agroecologia, 
as práticas que vem sendo experimentadas e desenvolvidas pela UPC7, o 
que trouxe também a discussão acerca da produção agroecológica. Nessa 
discussão foi abordada que é preciso que a escola discuta os conceitos 
da agroecologia que é importante para o desenvolvimento da Educação 
do Campo. Foi apresentado ainda as dimensões da agroecologia e como 
elemento chave dessa proposta, as relações de gênero, a soberania e a 
comercialização direta. Como experiência prática, foi apresentado então 
as atividades que estão sendo desenvolvidas na UPC como espaço de 
formação.

No segundo dia, iniciamos com o documentário – Parir-nos na 
luta – e mais uma vez veio à tona a discussão da relação da escola com a 
comunidade, sobretudo do resgate da identidade do sujeito. Ficou claro 
também a importância da participação de todos nessa relação, ou seja, 
não é possível fazer a transformação se todos não puserem a mão na 
massa, foi essa mensagem principal que o documentário nos trouxe.

Na sequência, a educadora popular Val Santos8 apresentou 
objetos que podem serem produzidos a partir de elementos existentes 
na comunidade que possam servir como material lúdico para as aulas 
da educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Após 
apresentação e discussão de tais elementos, a mesma desenvolveu com 

7 Tema exposto pela Educadora Elielma Barros que é uma das coordenadoras da UPC.
8 Val Santos é filha de assentado do P. A. Jacaré Curituba, é ex-aluna da escola, é formada 

em licenciatura em Artes pela UFPE é membro do setor de cultura do MST e contribui 
com praticas de incentivo a arte e a cultura nas escolas dos assentamentos.
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as/os educadoras/es uma oficina de produção de material lúdico a ser 
trabalhado no dia a dia em sala de aula. Além disso, se propôs construir 
junto a escola um projeto de produção destes materiais com as crianças 
com momentos de oficinas a serem trabalhadas durante o ano letivo.

Tendo em vista que tivemos que interromper a atividade no 
primeiro turno do segundo dia, por falta de alimentação, foi preciso 
apertar a programação e uma das oficinas foi cancelada e somente a oficina 
da identidade e da cultura foi desenvolvida, tornando possível extrair 
a necessidade de criação de atividades criativas, inclusive com oficinas 
com as crianças para a produção de brinquedos, seguido de exposição ao 
público externo.

Além dessa atividade, foram propostas a serem desenvolvidas 
na escola, quais sejam: um projeto para o trabalho com a agroecologia 
(mais urgente); Atividades de embelezamento e valorização do espaço 
educativo; Promover atividade de recreação com base no processo da 
identidade do ser camponês e ser Sem Terra. 

A avaliação aponta o plano de formação como um momento 
único para alguns educadores que mesmo trabalhando em uma escola 
do campo não tinham passado por um processo de discussão semelhante 
e que a formação trouxe uma reflexão acerca da relação direta com a 
comunidade para assim melhorar as práticas educativas. O terceiro dia da 
formação se deu de forma conjunta na sede do município com discussões 
acerca da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mas a semente foi 
lançada e seguiremos com a proposta inicial de realizar encontros mensais 
durante todo o ano letivo, conforme sugestão do plano de formação 
sendo que no primeiro momento da formação traçaremos caminhos para 
toda a formação. 

4 Considerações finais

A princípio a atividade promoveu anseios de um processo de 
transformação da escola, sobretudo, procurando resgatar os objetivos 
da educação no Movimento Sem Terra que visa uma articulação com 
o mundo do trabalho para assim favorecer a discussão e relação com 
a construção da reforma agrária, as mudanças econômicas, políticas e 
sociais existentes a partir da luta pela terra e pela reforma agrária no alto 
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sertão sergipano. 
Percebemos que a maioria das vezes, os educandos de nossa 

escola não se interessam em estudar, pois tem uma visão estreita da 
educação e do trabalho, ou seja, acham que por serem agricultores não 
precisam estudar. Nesse aspecto, a reflexão feita é de que estes/s alunos/os 
precisam saber a importância do trabalho no campo e, por isso precisam 
se aperfeiçoar a partir do estudo, pois a educação que ele tem recebido 
não garante a valorização como ser social em um espaço que produz 
vida e conhecimento. Apontamos que, é pela educação que se constrói a 
liberdade, seja no campo, ou em qualquer lugar que esteja o sujeito.
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LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO DA PESSOA 
SURDA

Luiz Gracia Santos1

Odair Ledo Neves2

Romário Pereira Carvalho3

1 Introdução

Quando recorremos à história para analisar a inclusão dada 
à pessoa surda, percebemos que ela foi por muitos séculos 

alvo da incompreensão, a saber: na Grécia, por exemplo, em meados do 
século VX, estes eram vistos como animais, pois para eles o pensamento 
se dava mediante a fala. Assim, sem a audição os surdos ficavam fora dos 
ensinamentos e com isso, não adquiriam o conhecimento.

Já os Romanos privavam os surdos de direitos legais, eles não se 
casavam, não herdavam os bens da família e diante da religião, a igreja 
católica considerava os surdos sem salvação, ou seja, não iriam para o 
reino do Deus após a morte. Pode-se dizer que a condição do sujeito 

1 Mestre em Ciências da educação (FICS). Especialista em Desenvolvimento humano, 
educação e inclusão escolar pela Universidade de Brasília (UnB). Licenciado em 
Pedagogia (UnB). Professor da rede municipal de ensino de Serra do Ramalho - BA. 
E-mail: luizgraciasantos@gmail.com

2 Mestre em Educação do Campo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
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pela Universidade de Brasília (UnB). Especialista em Gestão Pública (UNEB). Licenciado 
em Pedagogia (UNEB). Licenciado em Letras (UnB). Professor da rede municipal de Serra 
do Ramalho - BA. Professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Bahia (FACITE). 
E-mail: odairln@yahoo.com.br. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5144465651782992

3 Especialista em Educação do Campo pelo Instituto Federal da Bahia. Licenciado em 
Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Coordenador de Educação 
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romarioeducampo@gmail.com
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surdo era a mais miserável de todos, pois a sociedade os considerava como 
imbecis, anormais, incompetentes. Assim, até os familiares da época viam 
os surdos como sujeitos incapazes de aprender, eles eram considerados 
sujeitos feios, inconcebíveis, para um ser humano normal.

A partir da renascença e com os avanços na medicina e com novos 
estudos da anatomia ampliaram-se as informações sobre a relação surdo-
mudez e a capacidade do surdo adquirir conhecimento. No Brasil, a 
educação dos surdos se iniciou em 1855, com a chegada do professor 
surdo francês Hernest Huet, trazido pelo imperador D. Pedro II. Em 26 
de setembro de 1857 é fundado o Instituto Nacional de Surdos-mudos, 
atualmente é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos (Ines).

O processo da inclusão da criança surda nas escolas brasileiras vem 
ocorrendo gradualmente. Na busca da garantia dos direitos dos surdos e 
pelo reconhecimento da cultura da comunidade surda, a Lei nº 10.436/02 
oficializou a Língua Brasileiras de Sinais (LIBRAS), reconhecendo-a como 
meio legal de comunicação, o que colaborou para que as crianças surdas 
tivessem direito à educação. Logo, os surdos brasileiros lutaram por um 
ensino que atendesse eficazmente suas necessidades, tanto linguísticas, 
cultural e social, para que pudessem interagir e estar em condições de 
igualdade como ouvintes.

Dando continuidade ao processo de inclusão, no início do 
século XXI, podemos presenciar muitos movimentos sociais, políticos 
e educacionais, estudiosos, associações e conferencias que propõem 
aprofundar as discussões, problematizando os aspectos acerca desse 
público, resultando em reflexões diante das práticas pedagógicas 
educacionais de alfabetização e inclusão em busca da efetivação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação onde preconiza que a educação Especial 
deve ser oferecida de preferência na rede regular de ensino (BRASIL, 
1996).

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede municipal de 
ensino da cidade de Sítio do Mato no Estado da Bahia com o objetivo 
de analisar como as práticas de alfabetização e inclusão são desenvolvidas 
pelos professores no processo de ensino aprendizagem dos alunos surdos 
de uma escola da rede pública municipal de ensino de Sítio do Mato 
– BA. Para desenvolvimento dessa pesquisa, optou-se por realizar como 
técnicas de coleta de dados a observação não participante e a entrevista 
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semiestruturada a professores do ensino regular. Esperamos que este 
trabalho possa contribuir com quem estuda o assunto surdez e os 
processos de inclusão.

2 Perspectivas históricas da educação especial

A Educação Especial é o ramo da Educação que se ocupa do 
atendimento e da educação de pessoas com deficiência em instituições 
especializadas, tais como escolas para surdos, escolas para cegos ou 
escolas para atender pessoas com deficiência mental. Dependendo 
do país, a educação especial é feita fora do sistema regular de ensino. 
Nessa abordagem, as demais necessidades educativas especiais que não se 
classificam como “deficiência” não estão incluídas. Não é o caso do Brasil, 
que tem uma Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva e que inclui outros tipos de alunos, além dos que 
apresentam deficiências (BRASIL, 2007). 

A Educação Especial é uma educação organizada para atender 
exclusivamente alunos com determinadas necessidades especiais. Algumas 
escolas dedicam-se apenas a um tipo de necessidade, enquanto outras se 
dedicam a vários. O ensino especial tem sido alvo de críticas por não 
promover o convívio entre as crianças especiais e as demais crianças. 
Por outro lado, a escola direcionada para a educação especial conta com 
materiais, equipamentos e professores especializados. 

O sistema regular de ensino precisa ser adaptado e pedagogicamente 
transformado para atender de forma inclusiva. O termo “educação 
especial” denomina tanto uma área de conhecimento quanto um campo 
de atuação profissional. De um modo geral, a educação especial lida 
com aqueles fenômenos de ensino e aprendizagem que não têm sido 
ocupação do sistema de educação regular, porém têm entrado na pauta 
nas últimas duas décadas, devido ao movimento de educação inclusiva. 
Historicamente, a educação especial vem lidando com a educação e 
aperfeiçoamento de indivíduos que não se beneficiaram dos métodos e 
procedimentos usados pela educação regular. 

Estas perspectivas históricas levam em conta a evolução do 
pensamento acerca das necessidades educativas especiais ao longo 
dos últimos cinquenta anos, no entanto, elas não se desenvolvem 
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simultaneamente em todos os países, e consequentemente retrata uma 
visão histórica global que não corresponde ao mesmo estágio evolutivo 
de cada sociedade. 

Tais perspectivas são descritas por Peter Clough (2000): 

- O legado psico-médico, que predominou na década de 50, vê o 
indivíduo como tendo de algum modo um déficit e por sua vez 
defende a necessidade de uma educação especial para aqueles 
indivíduos; 

- A resposta sociológica, com predominância na década de 60, 
representou a crítica ao legado psico-médico, e defendeu uma 
construção social de necessidades educativas especiais; 

- As Abordagens Curriculares, na década de 70, tem o objetivo 
de enfatizar o papel do currículo como solução para os problemas 
educacionais.

- As Estratégias de melhoria da escola, que predominou na década 
de 80, enfatizou a importância e organização sistêmica detalhada na 
busca de educar.

Dentro de tal conceituação, no Brasil, inclui-se em educação 
especial desde o ensino de pessoas com deficiências, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, passando pelo 
ensino de jovens e adultos, alunos do campo, quilombolas e indígenas, até 
mesmo o ensino de competências profissionais. Dentre os profissionais 
que trabalham ou atuam em educação especial, estão: educador 
físico, professor, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta 
ocupacional, entre outros. Sendo assim, é necessário antes de tudo, tornar 
reais os requisitos para que a escola seja verdadeiramente inclusiva, e não 
excludente.

3 Letramento e alfabetização para surdos

 Sem a linguagem não existe a possibilidade de transmissão 
de saberes, por isso, quando se dialoga acerca da educação de surdos, 
a instituição escolar deveria requerer a ampliação da linguagem da 
criança surda, já que, dentre as dificuldades encontradas no processo 
de alfabetização e letramento, encontra-se a ausência ou retardo na 
obtenção da LIBRAS que estabelece uma das principais barreiras desse 
processo. 
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Conforme Soares (2003), no Brasil, os significados de alfabetização 
e letramento se juntam e se confundem. A discussão do letramento aparece 
sempre misturada no conceito de alfabetização. Conforme Ferreiro e 
Teberosky (1986), não podemos separar os dois processos, pois de início 
o estudo do aluno no universo da escrita se dá concomitantemente por 
meio da alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades da leitura e 
escrita que é o letramento.

 Soares (2003), também defende o equilíbrio entre os dois 
em questão, e assegura que a alfabetização e letramento são conceitos 
confundidos ou sobrepostos com muita frequência. É importante 
diferenciá-los e, ao mesmo tempo, aproximá-los. A distinção é necessária, 
por que.

Alfabetizar letrando ou letrar alfabetizando pela integração e pela 
articulação das várias facetas do processo de aprendizagem inicial da 
língua escrita é sem dúvida o caminho para superação dos problemas 
que vimos enfrentando nesta etapa da escolarização (SOARES, 2003, 
p. 56).

Logo, alfabetização e letramento necessitam ter tratamento 
metodológico diferenciado para que se alcance sucesso do processo de 
ensino-aprendizagem. Acredita-se que o passo inicial para a alfabetização 
em língua portuguesa seja a alfabetização na própria língua. Quadros 
e Shimiedt (2006) apontam que a criança surda que está em processo 
de alfabetização através da língua de LIBRAS terá mais elementos para 
passar a registrar as relações de significação que estabelece com o mundo. 
Asseguram ainda que alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever, 
já o indivíduo letrado não é só aquele que sabe ler e escrever, mas 
também utiliza e pratica socialmente a leitura e a escrita respondendo 
adequadamente às demandas sociais.

Entende-se que para atingir sucesso na alfabetização e letramento 
de surdos é necessário ter subsídios como, por exemplo, a língua específica 
(LIBRAS), metodologia apropriada e conhecimento das especialidades e 
particularidades do aluno surdo. Assim, utilizar essas ferramentas significa 
considerar aspectos da cultura surda. 

Quadros e Shimiedt (2006) afirmam que alunos surdos necessitam 
ser leitores na própria língua de sinais para serem leitores na língua 
portuguesa. Em consonância com os autores, Botelho (2005) assegura 
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que a mudança das práticas de ensino e a utilização separadamente da 
LIBRAS e do idioma do país, de modo a impedir alterações por uso 
simultâneo, é a direção mais adequada, pois, “tornar-se letrado numa 
abordagem bilíngue pressupõe a utilização da língua de sinais para o 
ensino de todas as disciplinas” (QUADRO, 2000, p. 8).

Diante do exposto, acredita-se que permitir ao surdo a significação 
da prática da leitura deve ser parte da ação educativa da escola, através da 
utilização da LIBRAS que é imprescindível nesse processo.

O processo de ensino-aprendizagem formal demanda estruturação 
pedagógica e didática adaptada à realidade dos alunos. No entanto, os 
professores deste estudo não demonstraram conhecimento sobre como 
realizar a alfabetização dos alunos surdos. Segundo eles os alunos têm 
dificuldade em compreender conceitos científicos, em compreender 
alguns sons e ler lábios, em prestar atenção nas explicações e em ter 
compreensão de espaço de tempo. Os professores identificam essas 
fragilidades, mas não demonstraram empreender estratégias diferentes 
para mudar a realidade.

Nesse sentido, um professor afirmou: “ninguém está preparado, 
as coisas chegam, aceitamos o desafio e abraçamos a causa com estudos e 
pesquisas, pois, o professor é um pesquisador constante” (PROFESSORA 
D). Fica claro a falta de habilidade dos educadores, em geral quanto 
ao conhecimento sobre as peculiaridades de um determinado tipo de 
deficiência, que é a surdez. Fica evidente a ausência de uma política de 
formação continuada capaz de promover o desenvolvimento profissional 
desses professores.

Acredita-se que as escolas devem reconhecer e satisfazer as 
necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e 
ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação 
para todos, através de currículos adequados, de uma boa organização 
escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma 
cooperação com as respectivas comunidades. É preciso, portanto, um 
conjunto de apoios e serviços para satisfazer o conjunto de necessidades 
especiais dentro da escola.

 No estudo, observou-se que os professores tendem a adotar uma 
concepção tradicional de aprendizagem, além de demonstrar claramente 
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uma baixa expectativa em relação à escolarização do surdo, apontando 
também a falta de preparo e as dificuldades que encontram para ensiná-
lo. Eles não costumam utilizar em sala de aula recursos diferenciados e 
adequados ao processo de alfabetização do surdo. Dos 5 professores, dois 
declararam utilizar material específico: vídeos com legenda, gravuras, 
jogos, fontes aumentadas. Porém, no decorrer das observações não foi 
verificado a utilização dos recursos citados por esses professores. 

A partir das observações e falas dos professores, a grande maioria 
deles não desenvolvem atividades especiais e específicas para os alunos 
deficientes auditivos, mostrando que não há uma direção pedagógica e 
didática a favor do aluno surdo, a despeito da paciência e vontade de 
alfabetizar observada nos participantes. 

 De acordo com Carvalho e Barbosa (2008, p. 56), “a maior parte 
dos professores não utilizam uma metodologia específica aplicada aos 
alunos Surdos”. As aulas são ministradas, em sua grande parte, através 
de diálogos orais e atividades escritas sobre temas bordados durante as 
classes que, em muitas vezes, no planejamento não engloba a forma de 
aprendizagem ou o desempenho necessário ao aluno Surdo. “Fica evidente 
uma exclusão do aluno surdo, pois a proposta didática não realiza uma 
inclusão linguística necessária” (CARVALHO e BARBOSA, 2008, P. 
56). Em consequência de uma grande dificuldade de comunicação entre 
professores e alunos, por falta de uma Língua que os uma, o processo de 
ensino-aprendizagem fica comprometido. 

 Conforme Ferreiro e Teberosky (1986), o aluno ouvinte, em 
processo de alfabetização, baseia-se no som das palavras para poder 
escrevê-las, passando por etapas durante o processo de aquisição da escrita. 
A alfabetização é caracterizada em quatro grandes níveis: pré-silábico, 
silábico, silábico-alfabético e alfabético. Quando se trata do aluno surdo, 
esse processo é diferenciado porque ele não tem a palavra falada para se 
apoiar. De acordo com Araújo e Lacerda (2000), o aluno surdo também 
desenvolve os quatro grandes níveis, porém, ele se apoiará na linguagem 
de sinais. Considerando-se que a língua de sinais desempenha as mesmas 
funções que as línguas orais desempenham para os ouvintes, é ela que 
vai propiciar aos surdos a constituição de conhecimento de mundo, 
necessário para o desenvolvimento da escrita. É a língua de sinais que 
sustentará os surdos a entenderem os significados do que leem, deixando 
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de ser meros decodificadores (PEREIRA, 2005, p. 27). 
Logo, é necessário que a escola compreenda que o aluno surdo tem 

um aprendizado diferenciado do aluno ouvinte, pois, “[...] alfabetização 
de crianças surdas enquanto processo só faz sentido se acontece na Língua 
de Sinais Brasileira, a língua que deve ser usada na escola para aquisição da 
língua, para aprender através dessa língua e para aprender sobre a língua” 
(QUADROS, 2004, p. 55). Assim, cabe à escola possibilitar o acesso à 
LIBRAS e a materiais didáticos que se utilizem da língua de sinais para 
que o aluno surdo também possa se desenvolver como o aluno ouvinte. 

Com base nas entrevistas e também em observações em sala de 
aula, percebemos que os professores não conseguem dar atenção especial 
ao aluno deficiente auditivo, sem que haja a presença de um intérprete 
na sala de aula. Segundo um professor: “até consigo dar atenção especial, 
mas não a todo o momento por conta do grande número de alunos em 
sala de aula” (Professor C). Outro professor “... quase nunca consigo 
perceber a dificuldade do aluno surdo no momento da aula e fico muito 
preocupado” (Professora D). Já o professor A afirmou: “Não consigo dar 
atenção pelo fato de não conseguir se comunicar com o aluno e porque 
a sala é muito cheia; uma pena, pois essa comunicação e atenção é muito 
importante, se não, não tem aprendizado, tem é faz de conta”.

Essas falas são muito fortes, evidenciam a fragilidade do professor 
diante da inclusão. O aluno surdo está em sala dela, conforme ordena a 
lei. No entanto, ele não está incluído, ele não se beneficia como deveria 
dos potenciais da escola. Silva (2001, p. 32) indica que a integração no 
ambiente escolar tem como foco inserir o aluno surdo, no entanto, a 
escola continua organizada da mesma forma e acaba sendo o aluno quem 
deve adaptar-se a ela.

Segundo Araújo e Lacerda (2008), o surdo é usuário de uma 
língua que a maioria dos professores efetivamente não conhece. O surdo 
é um estrangeiro que tem acesso aos conhecimentos de um modo diverso 
dos demais e se mantém isolado do grupo, ainda que existam contatos 
e um relacionamento amigável. Dessa forma, considera fundamental 
que os interlocutores compartilhem uma língua comum, pois, sem ela, 
torna-se impossível aprofundar relações, falar de sentimentos, emoções, 
dúvidas ou pontos de vista diversos. O atraso da linguagem pode trazer 
consequências emocionais, sociais e cognitivas para as crianças surdas, 
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mesmo que realizem aprendizado tardio de uma língua. 
Foi observado e detectado também que a participação e 

interação dos alunos deficientes auditivos em sala de aula no processo 
de alfabetização é muito pouca. Esses dados mostram a real dificuldade 
encontrada por esses alunos para se comunicarem em uma língua que não 
tem domínio, isolando-se do contato com a aula. Pereira (2005) adverte 
que o trabalho com a criança surda deve ser desenvolvido de forma que 
haja interação entre sujeitos, e com o professor privilegiando o aspecto 
dialógico por meio da língua de sinais, que possibilitará a vivência de 
práticas envolvendo a escrita, como contar histórias, relatar eventos, 
etc. Assim, eles poderão constituir seu conhecimento de escrita, em um 
processo muito semelhante ao observado em crianças ouvintes. 

No entanto, na prática pedagógica dos professores, a realidade se 
mostra dramática. Segundo um deles: “me sinto totalmente inseguro e 
tenho que buscar aquisição de habilidades que me permita à comunicação 
com este aluno para ser possível a mediação no processo de ensino-
aprendizagem” (Professor A). Para não prejudicar o aluno diante do não-
saber se comunicar adequadamente, eles tentam buscar apoio “...junto 
aos profissionais que os atendem e também junto à família” (Professora 
D). Percebe-se pelo relato dos professores a preocupação em buscar a 
melhor maneira de trabalhar com os alunos surdos, buscando favorecer 
o aprendizado e desenvolvimento social, motor e cognitivo dos alunos. 

Além de formação específica docente, a função do intérprete em 
sala de aula é importante para ajudar o professor regente a conduzir as 
aulas, de modo a beneficiar a todos. É o que pensa também o professor 
a seguir: “[...] sem o intérprete não há possibilidade de comunicação, 
pois não existe investimento para que os professores possam realizar 
melhores trabalhos, não há capacitação, cursos ou outros para o professor 
do cotidiano, inclusão da exclusão” (Professor A).

Segundo Rijo (2009) em sua análise sobre a inclusão de alunos 
surdos em diversas escolas da rede regular de ensino ditas “inclusivas”, 
a real inclusão destes alunos se faz por intermédio do intérprete que lhe 
cabe a função de traduzir em sinais tudo que o professor está falando.  
Nesse sentido, o professor segue explicando para os alunos ouvintes e 
acredita que o intérprete deve fazer o trabalho de tradução e inclusão 
simultaneamente.
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4 Considerações finais

No decorrer do percurso desta pesquisa, foram apresentados 
fatos históricos e abordagens teóricas que permeiam a educação para 
surdos. Com isto, foi possível apreender mudanças nas representações da 
sociedade acerca da surdez. As mudanças a serem reconhecidas no sentido 
de fazer educação para todos não acontece rápido. A escola ainda enfrenta 
sérios desafios, de ordem estrutural, física, ausência de apoios, parcerias 
e formação dos professores face às necessidades das pessoas deficientes. 

Foi possível verificar que a inclusão do aluno surdo nos anos 
regulares está acontecendo de forma parcial, pois se revelou, no decorrer 
das observações feitas e entrevistas realizadas, a ausência de formação e 
o desconhecimento dos professores. Apesar do interesse e sensibilidade 
pode-se perceber que os discursos sobre inclusão não condizem com as 
práticas pedagógicas assumidas pelos docentes. 

Os professores participantes se sentem despreparados para 
trabalhar as questões pedagógicas com o surdo, denunciando a falta 
de recursos e a estrutura. A formação profissional é um dos pontos 
fundamentais para uma educação de qualidade para todo tipo de aluno, 
especialmente para aqueles que requerem mais atenção dos professores 
como alunos com surdez. No caso da escola investigada, os professores 
não fizeram nenhum curso de Língua Brasileira de Sinais, faz necessária a 
presença de intérpretes em sala de aula para ajudar a subsidiar mudanças 
na forma de comunicação e práticas pedagógicas. O desejo é que este 
trabalho contribua para as discussões referentes à educação de surdos, 
principalmente quando inseridos em escolas regulares, na tentativa de que 
seus direitos possam ser respeitados, pois uma educação inclusiva respeita 
a diversidade, as diferenças, valores e as diversas formas de comunicação 
e de linguagens.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E AVALIAÇÃO: 
RELAÇÕES E INTERFACES

Maria das Graças Pereira1

Reginaldo Neves Martins2

Vanuza Cecilia de Oliveira3 

1 Introdução

A avaliação da aprendizagem é um tema bastante complexo, 
cheio de mistificação, que embora as contribuições legais 

e/ou teóricas venham sendo debatidas, têm trazido tímidas mudanças 
na educação. Mesmo sabendo de sua extrema importância, tanto para o 
trabalho do professor quanto para o aluno, os educadores permanecem 
agindo com uma visão distorcida a respeito do conceito de avaliação, ou 
por falta de conhecimentos envolvendo a sua formação ou por não ter 
definido claramente os objetivos propostos em suas aulas. 

Conhecer um pouco mais sobre essa prática, ampliar os 
conhecimentos e favorecer um despertar para a relevância do tema, subsidia 
a escola no enfrentamento dos desafios impostos, mais especificamente 
no campo da avaliação e da aprendizagem. 

O principal objetivo da avaliação é detectar as dificuldades da 
aprendizagem e suas causas, e, quando bem compreendido, possibilita 
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aprender de forma mais significativa e consequentemente traz ganhos à 
educação. Ou seja, a concepção de avaliação deve ser aquela que busca 
o tempo todo estar observando e analisando as situações didáticas que 
envolvam aluno e professor, de modo que esta possa servir de base para a 
reflexão, tomada de consciência e de decisões sobre a prática.

Na Educação Física, avaliar tem a mesma função: diagnosticar falhas 
no ensino-aprendizagem e voltada para reorientação do planejamento. 
No decorrer deste artigo evidenciamos o histórico na Educação Física 
escolar enquanto prática normativa da aprendizagem, apresentando o 
seu papel na Educação Física. No decorrer deste capítulo evidenciamos 
o histórico e as bases legais da Educação Física escolar enquanto prática 
normativa da aprendizagem, apresentando o papel da avaliação no nesse 
processo. Destacamos ainda, as raízes históricas de como a avaliação vem 
sendo praticada e o desejável para as aulas voltadas para o trabalho com 
o corpo, a corporalidade e a cultura corporal, sem dissociar das outras 
dimensões humanas. 

2 Base histórica da Educação Física escolar

 No Brasil, percebem-se as primeiras manifestações relacionadas 
ao componente curricular de Educação Física na Carta de Pero Vaz de 
Caminho, data de descobrimento do Brasil em que ele relata os índios 
dançando, saltando, girando e se alegrando enquanto um dos portugueses 
tocava uma gaita. Pode-se referi a uma aula de ginástica e recreação na 
dimensão da dança. Ramos (1982) relata outra atividade característica 
dos povos africanos e afrodescendentes criadas nas senzalas no Rio de 
Janeiro e Bahia de desenvolvimento motor de forma criativa, rítmica 
de dimensão social. Ainda segundo Ramos (1982), no Brasil Império 
que se criar a denominação de Educação Física escolar que teve em sua 
denominação ginástica.

 No segundo período do Brasil República (1890 – 1946) cria-
se o Ministério da Educação e Saúde, em que a Educação Física é 
inserida na Constituição Brasileira como disciplina obrigatória no 
Ensino Secundário através de leis específicas. Segundo Ramos (1982), 
nesse momento os exercícios físicos foram defendidos e aplicados para 
a obtenção e manutenção da higiene física e moral, de certa forma 
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direcionando o indivíduo para o serviço militar, buscando a formação de 
homens obedientes e submissos à realidade excludente brasileira. 

Na década de 1960 a educação Física ganha força e espaço 
voltado para os esportes de competição, momento que o governo Militar 
faz da Educação Física um referencial ideológico objetivando vencer 
competições, dando um ar de superioridade e, implicitamente contribuído 
para a segregação social na prática desportiva pregada unidades escolares.

  A educação física contemporânea versa a partir de 1980. Para 
Darido e Rangel (2005) a concepção biológica perdeu espaço para o 
conceito de cultura corporal superando a visão de conteúdos gímnicos 
e esportivos. Nesse contexto as críticas vieram apresentar uma educação 
física mais humanizada, mais subjetiva e abrangente do contingente 
educacional, ou seja, o indivíduo realizava as atividades físicas sem 
discriminação, respeitando a cultura local e corporal (DIECKERT, 
1985).

A partir de então, abre-se um campo infinito de possibilidades 
de atividades que denominamos aqui de Cultura Corporal, superando a 
perspectiva fragmentada para que os alunos possam usufruir dos jogos, 
dos esportes, das danças, das lutas e das ginásticas para benefício da 
cidadania e qualidade de vida. 

3 Educação Física como prática normativa da aprendizagem

 A prática de educação física limitava-se a jogos oficiais e 
raramente algumas práticas corporais de valores diversos. A partir da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº 9394/1996), 
a qual asseverou, em seu artigo 26 § 3º: “A Educação Física, integrada 
à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação 
básica, ajustando-se às faixas etárias e às necessidades da população 
escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos” (BRASIL, 1996, p.16). 

A obrigatoriedade da disciplina vem ser reforçada com a normativa 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC 2016) em comunhão com 
a LDBEN oficializando os currículos a serem desenvolvidos em todo 
o território brasileiro, reconhecendo o compromisso globalizado da 
educação com a pessoa humana em todas as dimensões.

A educação Física como parte integrante da Educação Básica 
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versa sobre uma diversidade de possibilidades que buscam a aquisição do 
conhecimento, através de variadas habilidades humanas, dentro da área 
de linguagem, enfatizando a identidade do indivíduo, tendo o professor 
e aluno como protagonista do processo, sendo o professor, aquele que 
planeja estratégias que integram o corpo e o movimento, objetivando 
o trabalho sociocultural em equipes múltiplas e inclusivas sem perder o 
foco da avaliação como processo primordial de evolução e prospecções 
futuras.

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2016) 
os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais possuem sua própria 
característica de aprender com múltiplas experiências pessoais e sociais, 
o que faz reconhecer a singularidade e sua interdependência com as 
características local. E ainda, “[...] reconhecidos e problematizados nas 
vivências escolares com vistas a proporcionar a compreensão do mundo 
e, por outro, ampliados de maneira a potencializar a inserção e o trânsito 
dessas crianças nas várias esferas da vida social”. Para os Anos Finais, 
o estudante tem maior capacidade de abstração e de acessar diferentes 
fontes de informações possibilitando maior aprofundamento das práticas 
corporais na escola, flexibilizando os currículos, além da dimensão local 
para uma escala globalizada.

 A BNCC (2016) compreende a área de conhecimento de 
Linguagens pelos Componentes de Língua Portuguesa e Inglesa, Artes e 
Educação Física. Observando os princípios norteadores das linguagens, 
podemos aferi que a Educação Física escolar ocupa-se mais da linguagem 
corporal, em visa compreender o corpo de forma integral a partir da 
indissociabilidade de seus aspectos biológicos, afetivo, cognitivo, histórico, 
cultual, estético, lúdico, linguístico psicofísico, em suas condições de 
seres pensantes que sente e age.

A linguagem corporal exteriorizada pelo educando leva-o a 
fazer, sentir e refletir a expressão e significados através da prática a ele 
proporcionada. Esta reflexão pode ser o eixo central desta produção 
que visa auxiliar nas práticas educacionais da Educação Física escolar. 
De forma estratégica, é assegurado no currículo escolar, à convivência 
consigo mesmo, com o outro e o ambiente que o cerca. 

 Importante frisar que a prática de Educação Física como 
componente da área de linguagens complementa as outras linguagens, 
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pois elas são dinâmicas e compreende a sua totalidade a partir dos objetos 
de conhecimentos. A ludicidade vinculada à aprendizagem embasada nos 
valores da Educação Infantil, nas experiências familiares e sociocultural 
deve inserir o estudante no mundo em que vive fazendo leitura de sua 
prática efetivas do cotidiano.

Ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para 
a necessária articulação com as experiências vivenciadas na 
Educação Infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva 
sistematização dessas experiências quanto o desenvolvimento, 
pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo, novas 
possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de 
testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa 
na construção de conhecimentos. (BRASIL, 2016, p. 57-8).

 Nesta perspectiva, espera-se do processo educacional, através 
da Educação Física, que o educando se apropria a partir das vivências 
esportivas, artísticas, culturais do cotidiano a adoção de hábitos mais 
saudáveis, consequentemente a formação social deste cidadão com visão 
sistêmica de si e do mundo. Para tanto, as escolas através de sua proposta 
política-pedagógica, em parceria com toda a comunidade escolar, 
representada por docentes, estudantes e responsáveis, devem compreender 
que a disciplina de Educação Física extrapola a dimensão da exportivação e 
embasa em uma formação integral que humaniza, integraliza e possibilita 
retornar e ressignificar as aprendizagens, fortalecendo a autonomia do 
sujeito que vê e sentir-se parte do todo.

Tendo vista esse currículo escolar de educação física das escolas 
com dança, ginastica, folclore, judô, capoeira, entre outros, por que 
sua pouca utilização nas aulas? A nível de exemplificação, a capoeira a 
partir do Eixo temático das Lutas, contribui no processo de autonomia, 
perspectiva de vida, autoestima, empoderamento e fortalecimento das 
aprendizagens a partir da prática da capoeira, como bem afirma Martins.

[...] Sobre a presença nas atividades físicas através das aulas de capoeira 
ficou nitidamente claro que contribui para o desenvolvimento motor, 
social e cognitivo de forma em geral, pois permite maior participação 
e posicionamento pessoal em relação à coletividade presente na 
simbologia da capoeira. (MARTINS, 2019, p. 120).

Essa articulação entre as dimensões físicas do corpo e a linguagem 
diversificada que permite ampliar as capacidades expressivas, como 
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também seus conhecimentos sobre essas linguagens sem perder a visão 
de mudo em que estão inseridos, possibilita a dinâmica de participação e 
transformação pessoal e sociopolítica.

4 Os caminhos desejáveis para avaliação da educação física escolar

O papel da Educação Física extrapola os procedimentos corporais, 
pois inclui atitudes e conceitos que contribuam em sua vivência. Para 
tanto, o foco no desempenho e rendimento dos alunos tem gerado 
discussões e polêmicas acerca da avaliação como medida. O fato é que 
há dificuldade de avaliar e/ou não avaliar na aula de Educação Física, 
quando comparada com outros componentes curriculares. Nesse 
contexto a avaliação da aprendizagem está relacionada à busca pela 
melhoria da qualidade no ensino, colocando-a como um meio possível 
para o planejamento eficiente.

Romper com a pretensão da medida para ceder espaço para o 
registro e interpretação de dados, fundamentados em exercício constante 
de leitura de sinais, de indícios, como juízos de valores e tomadas de 
decisões (SANTOS, 2008) é ainda um abismo silencioso no processo 
ensino-aprendizado de educação física. Para Luckesi (2008), o exercício 
pedagógico escolar é atravessado mais por uma pedagogia do exame que 
por uma pedagogia do ensino-aprendizagem. Dessa forma, o estudante 
é então classificado quanto ao seu desempenho, não conseguindo 
desenvolver seu potencial.

A avaliação é um mito com raízes históricas, em que o 
autoritarismo e o controle ainda assustam muitos os educandos. Entender 
como se processa a construção do conhecimento, bem como o processo 
avaliativo, implica que os professores e a escola revejam seus papéis e 
suas práticas. Aspectos como: o que se avaliar? Como? Quando? Para 
quê? Por quê? Onde? Quem avalia? são perguntas necessárias para dar 
significados ao processo da prática escolar. Hoffmann (2005, p. 13) 
salienta que “reconstruir as práticas avaliativas sem discutir o significado 
desse processo é como preparar as malas sem saber o destino da viagem”.

Deste modo, para as avaliações trazer ações mais eficientes e 
ampliar a qualidade do ensino devem estar focadas na especificidade da 
Educação Física como componente curricular, ou seja, úteis para informar 
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e melhor atender as demandas de aprendizagem do estudante em todas as 
suas condições psicomotoras.

Entende-se então, que a avaliação não apresente apenas a função 
de diagnóstico da aprendizagem, mas sirva como instrumento para 
a transformação do processo de ensino, em função de sua melhoria, 
contribuindo para a formação do estudante. Essa perspectiva de avaliação 
faz parte das discussões conceituais apresentadas por Luckesi (2008). 
O autor considera a avaliação diagnóstica como um instrumento 
“que implica, como seu primeiro passo, coletar dados relevantes, que 
configurem o estado de aprendizagem do educando ou dos educandos” 
(2008, p. 09), tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias o 
avanço no processo de aprendizagem. Nesse caso, avaliar se configura na 
reorientação da aprendizagem, análise dos indicadores e transformação 
do planejamento. 

Não é difícil, nestas últimas décadas, deparar com longos discursos 
e análises sobre os descasos das práticas avaliativas em geral desenvolvidas 
nas escolas, ao mesmo tempo em que cresce os modelos alternativos 
que dariam conta de resolver os problemas apresentados no cotidiano. 
Além dos discursos que apresentam a avaliação como um processo que 
auxilia professores e alunos na condução do ensino e da aprendizagem. 
Porém, o que se vê é uma avaliação baseada na verificação da retenção 
de informações e reprodução de padrões pré-estabelecidos. Na verdade, 
deveria estar pautada na necessidade de

[...] construir uma avaliação capaz de dialogar com a complexidade do 
real, com a multiplicidade de conhecimentos, com as particularidades 
dos sujeitos, com a dinâmica individual e coletiva, com a diversidade 
de lógicas, dentro de um processo costurado pelos múltiplos papéis, 
valores e vozes sociais, perpassado pelo confronto de interesses 
individuais e coletivos [...] (ESTEBAN, 2002, p. 24).

Nesse arcabouço, a avaliação vem sendo discutida e revista anos 
após anos. No entanto, as práticas avaliativas existentes parecem intocáveis, 
distantes de qualquer possibilidade de uma ação reflexiva que gere 
transformações. Ainda são muitos os professores que têm conhecimento 
da verdadeira função da avaliação e percebem a necessidade de mudanças. 
Mas, poucos são os que tentam e conseguem concretizar um trabalho 
voltado para uma avaliação de qualidade.
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5 Avaliação em educação física: um desafio a ser superado

Em meio as essas diversas mudanças estruturais, filosóficas, 
curricular e metodológicas está a avaliação de Educação Física, onde o 
problema é ainda maior, pois tem como principal objeto de trabalho o 
corpo, a corporalidade e a cultura corporal. 

Algumas indagações surgem dessa concepção, de acordo De Paula 
(2009): há uma avaliação específica para o corpo? Como especificar que 
um aluno aprendeu melhor corporalmente e o outro não? Pode-se ainda 
ampliar os questionamentos: num contínuo em que a nota ainda é o 
centro nas escolas, como lançar mão de 0 a 10 na aula de educação física? 
A autora ainda declara que,

dentro deste campo de ensino, tendo em vistas as insuficiências, 
busca-se muitas vezes subsídios em outras áreas do conhecimento 
como, por exemplo, o desenvolvimento psicomotor do sujeito. 
Ainda assim não se consegue determinar com clareza como, porque e 
quando avaliar (DE PAULA, 2009, p. 365).

As escolas privilegiam ainda nas aulas de Educação Física 
uma tendência tecnicista com prerrogativa em jogos que envolvem 
competências e habilidades do de todo o alunado, independentemente 
de suas dificuldades e/ou aptidão, são obrigados avaliados com critérios 
visando performance e rendimento (BRATIFISCHE, 2003). Além de se 
deter apenas no resultado final com a atribuição de uma nota, sobrepondo 
o quantitativo sobre o qualitativo. A autora destaca que “nem sempre 
os julgamentos realizados por um professor condizem com os de outro; 
então, a diferença está na apreciação pessoal, pois a avaliação é tomada de 
decisão e, na maioria das vezes, lança mão das medidas (BRATIFISCHE, 
2003, p.25). 

Esperam-se aulas, as quais oportunizem o conhecimento aos 
alunos com a vivência de habilidades físicas que evidencie nas práticas 
corporais através dos esportes, lutas, danças e ginástica, enriquecendo 
assim, o vocabulário motor do estudante e suas relações sociais. Para o 
aprimoramento intelectual e cidadã, faz necessário incluir nas aulas temas 
como ética, saúde, meio ambiente e pluralidade cultural, pois possibilita 
as relações cognitivas, afetivas e sociais. 

 Partindo desse pressuposto, o professor precisa ser antes de 



  57
Educação e Contemporaneidade: Desafios e Perspectivas

tudo reflexivo para estabelecer um ambiente motivador. Assim, além 
de suas atribuições definidas pela escola, em sua prática avaliativa 
necessita estar atento (observador e ouvinte) às vivências e experiências 
trazidas pelos alunos, envolvendo cada um em suas aulas, sem excluir 
e/ou expor a constrangimentos, sob o risco de afastá-los da prática das 
atividades propostas, sem perder de vista, que a prática da Educação 
Física, o professor e o estudante devem ser protagonistas do processo da 
aprendizagem, pois ambos desenvolvem o processo das práticas corporais. 
Um com o planejamento e propostas de atividades e o outro na produção 
e prática. 

Portanto, avaliar com qualidade está no esforço do professor em 
querer mudar suas práticas arraigadas na atribuição de uma nota para 
aprovação ou reprovação do aluno. Avaliação é um processo que contribui 
para o aluno aprender mais e melhor. “Particularmente, para a Educação 
Física avaliar implica ajudar o aluno a perceber as suas facilidades, as 
suas dificuldades e, sobretudo, pretende ajudá-lo a identificar os seus 
progressos de tal modo que tenha condições de continuar avançando” 
(DARIO, 2012, p. 127), e assim, reconhecendo-se como sujeito do 
processo educacional adquirindo o conhecimento de si e do outro no 
mundo que o cerca.

6 Considerações finais

Debater avaliação e aprendizagem implica refletir sobre a prática 
pedagógica e o papel do professor frente as demandas e suas especificadas. 
Se bem entendida, contribui para um processo contínuo, cumulativo, 
processual ligada ao desenvolvimento do grupo e de cada aluno em 
particular, permitindo-o reconhecer suas conquistas e dificuldades, 
clareando os desafios a serem vencidos e as possibilidades de vencê-los. 
Porém na prática isso vem não acontecendo, principalmente na Educação 
Física.

É preciso atentar para o fato de que a avaliação é um instrumento 
de inclusão que norteia tanto o trabalho do professor quanto do aluno e 
não adianta mudar o sistema de avaliação sem mudar também as formas 
de ensino e as condições de trabalho do educador.

Ficou claro que, para atender todas as demandas, a prática, os 
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critérios, bem como os processos de avaliação necessitam ser reavaliados. E 
nesse contexto, não se pode tolerar a exclusão dos estudantes nas aulas de 
educação física por estratégias inadequadas, conteúdos pautados somente 
em jogos tradicionais e avaliações fragmentadas/descontextualizadas, que 
não oportunizam o direito à aquisição do conhecimento produzido pela 
cultura corporal. 

Acreditamos ser possível mudanças nos atos avaliativos das aulas 
de Educação Física como vem sendo engendrada: ou por exclusão ou por 
indiferença. Desejos como avaliar com critérios mais justos; aulas mais 
agradáveis e prazerosas; professores, escola e sistemas educacionais mais 
comprometidos sejam caminhos para tornar a aprendizagem dos alunos 
mais significativas.
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DA PERDIÇÃO À EDUCAÇÃO PLANETÁRIA: 
UMA LEITURA À LUZ DE EDGAR MORIN

Jenerton Arlan Schütz1

Cláudia Fuchs2

Introdução

Como Robinson em sua ilha, pusemo-nos a enviar sinais em direção 
às estrelas, até agora em vão, e talvez em vão para sempre. Estamos 

perdidos no cosmos (MORIN; KERN, 2003, p. 163).

A epígrafe de Morin e Kern nos remete à fragilidade da condição 
humana, de tudo aquilo que denominamos de vida e que nos 

interrompe com a morte. Somos lançados na vida sem permissão alguma, 
do mesmo modo, nos prometeram que iremos morrer, sem, no entanto, 
termos desejado. É preciso nascer para se tornar mortal, é preciso viver 
para se perder.

O próprio mundo vai em direção à morte, seja por dispersão 
generalizada ou por retorno implosivo à origem, não são apenas 
os indivíduos que estão perdidos, mas, cedo ou tarde, é também a 
humanidade, depois serão os últimos vestígios de vida, e finalmente o 
Planeta Terra (MORIN; KERN, 2003). Complementam Morin e Kern: 
“Nosso mundo está votado à perdição. Estamos perdidos” (2003, p. 163). 

O que nos resta diante da perdição? Por que educar as novas 
gerações nesse contexto catastrófico/caótico? O que nos permite ainda, 
diante da perdição, viver juntos? Teria a educação escolar alguma “coisa” 
a contribuir/somar? Teríamos possibilidades de “quebrar” esse destino 
irremediável e instaurar meios de evitar o pior e de encontrar o melhor? 
Como fazer para que todos possam se sentir em casa nesse mundo?

1 Doutorando em Educação nas Ciências (UNIJUÍ).
2 Mestra em Educação nas Ciências (UNIJUÍ).
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Essas e outras questões orientam o caminhar do presente escrito. 
Busca-se, portanto, à luz das reflexões de Edgar Morin, tematizar a 
fragilidade do humano, do mundo humano, contudo, não em um sentido 
pessimista e sem saídas possíveis, mas sim, num viés que nos permita 
fortalecer laços para uma sociedade mais justa, humanizada e fraterna, 
procurando o desenvolvimento da hominização. Além disso, buscamos 
fazer uma relação do contexto da perdição com a educação escolar, uma 
vez que consideramos que o ato de educar é, acima de tudo, a possibilidade 
de abrir novos caminhos para a construção de conhecimentos que 
ajudem a desvendar os segredos de uma nova visão acerca do mundo e 
suas constantes mudanças, movimento que é considerado inadiável.

Nesse sentido, primeiramente apresentamos a preocupação de 
Edgar Morin em refletir sobre “o evangelho da perdição” (MORIN; 
KERN, 2003, p. 163) e como esta condição de itinerância nos permite 
sermos irmãos e viver autenticamente nossa comunidade de destino, dito 
de outro modo, (con)vivemos com os outros não pelo fato de estarmos 
salvos, mas por estarmos perdidos, e essa condição exige a solidariedade e a 
presença do outro na aventura desconhecida. Por conseguinte, buscamos 
enfatizar a importância de uma educação planetária, permitindo com que 
o aluno possa se reconhecer em sua humanidade comum e ao mesmo 
tempo reconhecer a diversidade cultural inerente a tudo que é humano. 
Essa é (ao menos deveria ser) a finalidade da educação, que deve ser (ou 
deveria ser) trabalhada na era planetária, a fim de buscar a identidade e 
consciência terrena.

Em síntese, educar no viés planetário é instituir uma política 
comprometida com a educação, com os novos e com o mundo comum, 
é essa a nossa responsabilidade enquanto educadores e representantes de 
todos aqueles que adentram na Terra-pátria.

2 Da perdição à pertença: sobre o estar no mundo e ser do mundo

 A partir da dúvida que se instaurou sobre as mitologias do 
nascimento do homem neste mundo, a origem e natureza inseriram 
inúmeros problemas à humanidade. Afinal, indagam Morin e Kern 
(2003): O que seria esse planeta, um grão de poeira cósmica onde 
emergiu a vida, onde a vegetação produziu o oxigênio de sua atmosfera, 
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onde os vários seres vivos se espalharam por toda a superfície do planeta, 
constituindo uma biosfera eco-organizada e autorregulada, onde, 
originada de um ramo do mundo animal, a aventura da hominização se 
lançou e se desenvolveu? 

 Contudo, é esse grão de poeira cósmica que constitui o nosso 
mundo e, sobre as indagações de Morin, podemos considerar que 
estamos numa profunda incerteza no que concerne ao caráter inevitável 
ou fortuito, necessário ou milagroso, do aparecimento do homem, da 
vida, do mundo. Essa incerteza repercute, evidentemente, sobre o sentido 
da vida humana, mas, indiferentemente, a vida surge ao mesmo tempo 
como emanação e criação da Terra, “[...] formou-se e desenvolveu-se uma 
árvore da vida [...]” (MORIN; KERN, 2003, p. 53).

 É esse movimento de emanação e de criação que instaura uma 
vida solidária na Terra, “[...] a vida é solidária da vida”, dizem Morin e 
Kern (2003, p. 53), e essa solidariedade ecológica é que estabelece os 
laços entre os seres vivos na biosfera do planeta. É a constante evolução 
e interação, organização e desorganização, caos e desordem, inovações, 
acidentes e catástrofes, que possibilitaram a aventura da hominização. 
Porém, o Homo não consegue fugir da animalidade ao longo dessa longa 
transformação.

Para Morin e Kern (2003), o homem não é um pós-primata, 
mas um super-primata, que desenvolveu aptidões já manifestadas, mas 
esparsas, temporárias, ocasionais entre os primatas superiores, como a 
confecção de instrumentos, a prática da caça, a marcha sobre os membros 
inferiores. Do mesmo modo, segundo o autor, o homem não é um pós-
mamífero, mas um super-mamífero, que desenvolveu dentro dele o calor 
afetivo, estendendo relações amorosas e amigáveis. Por isso, o homem é 
um 

[...] sobre-vivente, pois as bilhões de células que o compõem e se 
renovam são todas filhas-irmãs do primeiro ser vivente, do mundo 
vegetal e animal; e essas células filhas-irmãs são também mães das 
células que elas produzem ao se reproduzirem por desdobramento. 
Enfim, o homem é um super-vivente porque desenvolveu de forma 
superior um grande número das potencialidades da organização viva 
(MORIN; KERN, 2003, p. 56).

 É o super-vivente que também inaugurou inúmeras esferas 
de vida, a saber, a vida do espírito, a vida das ideias, a vida da 
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consciência, entre outras. E é ao produzir tais esferas que dependem, 
essencialmente, da linguagem, das noções e das ideias, que o homem se 
tornou progressivamente estranho ao mundo vivo e animal (MORIN; 
KERN, 2003). Tem-se, desse modo, um duplo estatuto, de um lado, a 
dependência do homem à natureza biológica, física e cósmica, de outro, a 
dependência totalmente da cultura, isto é, das ideias, da consciência, das 
palavras, da razão etc. Podemos afirmar que é esse movimento duplo que 
caracteriza a produção das identidades propriamente humanas (família, 
cultura, religião, etnia...).

 Nesse sentido, para Martinazzo (2010, p. 35),

Os traços mais marcantes da identidade de cada um, portanto, são 
forjados no seio de cada cultura, compondo, dessa forma, identidades 
múltiplas e diferenciadas. Na relação com os outros seres humanos 
e com as outras culturas nós nos tornamos, concomitantemente, 
semelhantes e distintos. Nos traços de cada homem genérico estão, 
também, os traços de sua especificidade.

 Assim, podemos considerar que o Homo Sapiens possui uma 
identidade fundamental comum a todos os seus representantes, a saber, 
“[...] ele pertence a uma unidade genética de espécie que torna a inter-
fecundação possível entre homens e mulheres, todos eles, não importa sua 
raça” (MORIN; KERN, 2003, p. 57). Com isso, as características físicas 
de tamanho, cor, olhos, nariz, cabelo, diferenças culturais e linguísticas, 
produziram diversidades individuais, sendo essa multiplicidade de 
características a complexidade que faz também a unidade de do humano.

O ser humano é um ser racional e irracional, capaz de medida e 
desmedida; sujeito de afetividade intensa e instável. Sorri, ri, chora, 
mas sabe também conhecer com objetividade; é sério e calculista, 
mas também ansioso, angustiado, gozador, ébrio, extático; é um ser 
de violência e de ternura, de amor e de ódio; é um ser invadido pelo 
imaginário e pode reconhecer o real, que é consciente da morte, mas 
que não pode crer nela; que secreta o mito e a magia, mas também 
a ciência e a filosofia; que é possuído pelos deuses e pelas idéias, mas 
que duvida dos deuses e critica as idéias; nutre-se dos conhecimentos 
comprovados, mas também de ilusões e de quimeras (MORIN, 
2006, p. 59). 

 Cada ser humano é um cosmos, uma efervescência de 
personalidade virtuais, uma proliferação de sonhos, fantasmas e ideias 
(MORIN; KERN, 2003). E assim, “cada um vive, do nascimento à 
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morte, uma tragédia insondável, marcada por gritos de sofrimento, de 
prazer, por risos, lágrimas, desânimos, grandeza e miséria” (MORIN; 
KERN, 2003, p. 59), estabelece-se, assim, uma relação entre unidade 
e multiplicidade (singularidade e pluralidade), tanto do ponto de vista 
biológico, quanto cultural e individual.

 Entretanto, essa identidade humana foi corrompida no cerne 
da era planetária, pelo desenvolvimento especializado e fragmentado das 
ciências. Nas palavras de Morin e Kern (2003), passou-se a discutir os 
caracteres biológicos do homem nos departamentos de biologia e nos 
cursos de medicina; os caracteres psicológicos, culturais e sociais nos 
departamentos das ciências humanas, de modo que a sociologia se tornou 
incapaz de ver o indivíduo, a psicologia de ver a sociedade, a história, 
por sua vez, acomodou-se à parte e a economia extraiu do Homo Sapiens 
demens o resíduo exangue do Homo economicus. Em síntese, decompôs-se 
a noção de homem.

 Na leitura que Pithan da Silva faz de Morin, o autor reitera 
que “[...] a perspectiva cega e unidirecional de desenvolvimento 
tecnocientífico, associada a uma ciência parcelar, fragmentadora, 
contribuiu para a construção de ideários [...] que desconsideraram a 
complexidade social, identitária, ética e política do Humano” (2015, 
p. 378). Desse modo, a era planetária inaugura-se e desenvolve-se na 
e através da violência, da destruição, da escravidão, da exploração, das 
barbáries, entre e com povos e populações inteiras e, consideramos que 
isso é decorrente da decomposição do homem, da humanidade, logo, do 
próximo, desconstituindo-nos de uma consciência planetária. Como se 
o mundo estivesse andando por um caminho já demarcado, quem sabe, 
pelo progresso e pela salvação.

 É nesse momento que a condição de perdição e itinerância toma 
conta da condição humana. É necessário que renunciemos às promessas 
infinitas instauradas pela lei do progresso. Para Morin e Kern (2003), o 
humanismo ocidental nos votava à conquista da natureza, ao infinito. A 
lei do progresso nos dizia que este devia ser perseguido sem descanso e 
sem fim. Não havia limites para o crescimento econômico, para a razão 
e inteligência humana. Com isso, “o homem se torna para si mesmo 
seu próprio infinito” (MORIN; KERN, 2003, p. 164), pois, “[...] os 
progressos [...] não somente produzem a elucidação, mas também a 
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cegueira” (MORIN, 2010, p. 31). Concordar que devemos rejeitar essas 
falsas promessas infinitas e tomar consciência de nossa irremediável 
finitude é fundamental. 

 Desse modo, consideramos que tomar consciência de nossa 
consciência é assumir que estamos em uma aventura desconhecida, que 
estamos na condição de itinerância, sem um caminho demarcado, “[...] 
não somos teleguiados pela lei do progresso, não temos nem messias nem 
salvação, caminhamos na noite e na neblina” (MORIN; KERN, 2003, 
p. 165). Contudo, importa dizer que não se trata de uma errância sem 
orientações ou corrimões que nos possibilitam o caminhar e alimentam a 
esperança durante o trajeto.

 Para Morin e Kern (2003) a itinerância se inscreve no ato vivido. 
Ela implica a (re)valorização dos momentos únicos, autênticos, poéticos 
e extáticos da existência humana. Nessa direção, a “[...] itinerância pode 
plenamente viver o tempo não apenas como continuum que liga passado/
presente/futuro, mas como retorno às fontes (passado), ato (presente) 
e possibilidade (tensão voltada ao futuro)” (MORIN; KERN, 2003, 
p. 165). Como já reiteramos, tomar consciência de nossa consciência 
é compreender e aprender com a experiência cotidiana e existencial, é 
apostar na itinerância como fator positivo que nos aproxima daqueles que 
constituem a comunidade de destino.

 Estar numa aventura desconhecida, como afirmam Morin e 
Kern (2003), significa que devemos encarar a incerteza e a inquietude, 
é preciso assumir o dasein, isto é, o fato de estar aí sem saber a razão. 
Teremos, cada vez mais, razões e fontes de angústia, mas também, a cada 
vez mais, a necessidade de participação, de fraternidade, e os únicos que 
sabem, não aniquilar, mas rechaçar a angústia que nos cerca.

 Mesmo assim, a perdição estará e permanecerá inscrita em nossa 
comunidade de destino. Para os autores, há uma má nova, a saber, estamos 
perdidos, irremediavelmente perdidos e, se há um evangelho de salvação 
(uma boa nova), esta deve partir da má (MORIN; KERN, 2003). Por 
mais que estejamos perdidos e isolados neste universo, ainda temos um 
lar, uma pátria, uma casa comum, desse modo, “não é a Terra prometida, 
não é o paraíso terrestre. É nossa pátria, o lugar de nossa comunidade 
de destino de vida e de morte terrestres. Devemos cultivar nosso jardim 
terrestre, o que quer dizer civilizar a Terra” (MORIN; KERN, 2003, p. 
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166).
 É esse evangelho da perdição, dos homens perdidos e 

pertencentes à Terra-Pátria que nos torna irmãos, que nos faz irmãos 
e nos torna solidários com os demais. Morin e Kern (2003) fazem o 
uso de uma passagem de Albert Cohen, em que o autor diz que esta 
espantosa aventura dos humanos que chegam, riem, se mexem, depois 
para subitamente de se mexer, que esta catástrofe que os espera não nos 
faça ternos e compassivos uns para com os outros, isto é inacreditável.

 Nesse sentido, a tomada de consciência deve ir para além de 
uma crença na sobrevivência e na esperança de salvação, ou, para dizer de 
outro modo, deve ir além da transcendência, uma vez que estas crenças 
podem ser consideradas como antimundo, como uma alienação do 
mundo, relegando a Terra-Pátria ao segundo plano. Assim, outra proposta 
apresentada por Morin e Kern (2003) para enfrentar a boa/má nova é a 
do apelo à fraternidade. 

 O apelo à fraternidade deve superar a inimizade, não deve se 
encerrar numa determinada raça, classe, nação, comunidade, mas 
deve dirigir-se a todos e a cada um. Pois, como reiteram os autores, 
“a existência de um inimigo mantém ao mesmo tempo nossa barbárie 
e a dele. O inimigo é produzido por cegueira às vezes unilateral, mas 
que se torna recíproca quando respondemos com uma inimizade que 
nos torna igualmente hostis” (MORIN; KERN, 2003, p. 167). São 
os etnocentrismos e os egocentrismos que, sucessivamente, suscitam 
inimigos.

Precisamos superar a repulsa diante do que não se conforma às 
nossas normas e aos nossos tabus, e superar a inimizade contra o 
estrangeiro, sobre o qual projetamos nossos temores do desconhecido 
e do estranho; isso requer um esforço recíproco que venha desse 
estrangeiro, mas é preciso que alguém comece (MORIN; KERN, 
2003, p. 168).

 Assim, por mais que o inimigo tenha matado, violado, 
violentado, torturado etc, ele não deixa de fazer parte da espécie humana, 
e não pode ficar sem a possibilidade de se arrepender. Se pensarmos na 
multipersonalidade, podemos compreender que há muitas personalidades 
em um único indivíduo e que este indivíduo não pode ser encerrado ou 
reduzido em sua pessoa criminal.
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 Para Morin e Kern (2003), é preciso que detenhamos a máquina 
infernal que, permanente, produz crueldades com crueldades. Não 
podemos esperar resolver esses problemas de forma paradisíaca, mas 
saibamos lutar contra o horror, uma vez que, a resistência contra a 
crueldade do mundo é uma das finalidades planetárias.

 Em suma, o apelo à fraternidade é a possibilidade de ligarmos 
a ética entre os humanos, estimulando a ligação dos problemas uns 
aos outros, uma ligação que possibilita salvar o planeta e civilizar a 
Terra, salvaguardar as singularidades e pluralidades. Uma ligação que 
não tem deus(es), sem revelação, sem salvação, sem fanatismos, nem 
transcendência, sem verdade primeira e nem final. Ou, para fazer jus à 
expressão apresentada por Morin e Kern (2003), seria uma religião, no 
sentido ordinário do termo: re-ligar.

 Portanto, reconhecer o mundo comum e sua relação com a 
perdição significa evitar o pior, encontrar o melhor, tomar consciência 
da nossa consciência, apelar à fraternidade, ao amor, à responsabilidade 
coletiva, com o intuito de tornar este mundo a nossa casa, a nossa pátria, 
um chão seguro para todas as gerações. Afinal, “cada um de nós vem da 
Terra, é da terra, está na terra. Pertencemos à Terra que nos pertence” 
(MORIN; KERN, 2003, p. 175).

3 A educação planetária como esperança e despertar da humanidade

 A partir das considerações sobre a relação entre perdição e 
pertença, entre estar no mundo e ser do mundo, buscaremos, doravante, 
pensar a importância da educação escolar para o despertar da humanidade 
para a consciência planetária.

 A educação escolar tem de assumir a responsabilidade de 
introduzir e familiarizar as novas gerações na cultura, nos conhecimentos 
historicamente constituídos (tradição). Deve, ainda, “[...] permitir a 
universalização do conhecimento, a fim de assegurar um desenvolvimento 
humano e uma formação que favoreça a uma crescente autonomia 
do espírito” (PITHAN DA SILVA, 2015, p. 381), preocupando-
se, principalmente, com a relação entre a instabilidade do pensar e a 
continuidade do mundo, familiarizando os novos a partir do seu legado, 
pois, cada sujeito só atingirá a autonomia quando tiver dominado os 
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movimentos executados por seus predecessores, conservados nas tradições 
vivas.

 Assim, podemos considerar que a finalidade da educação 
planetária é a de proporcionar possibilidades para a emergência de uma 
sociedade e/ou de um mundo composto por cidadãos protagonistas, 
conscientes e criticamente comprometidos com a construção de uma 
civilização planetária. 

É importante destacar que a concepção de era planetária, 
segundo Morin (2006), significa responsabilizar-se pelo mundo comum, 
perpassando pela compreensão do passado, do mundo atual e do futuro. 
Assim, na gênese do conceito podemos constatar que cada parte do 
mundo faz parte do todo e o todo está presente em cada uma das suas 
partes.

 Adotar a perspectiva de uma educação planetária significa 
mobilizar saberes capazes de interagir com os problemas globais e 
particulares. É reconhecer a comunidade global, a identidade terrena 
como condição humana, os valores humanos, os problemas e desafios do 
mundo atual. Nas palavras de Morin, Ciurana e Motta (2003, p. 107), 
a educação planetária tem a missão de desenvolver a hominização e de 
“[...] reforçar as condições que tornarão possíveis a emergência de uma 
sociedade-mundo”.

 A educação planetária assume o compromisso de promover o 
respeito às culturas, às etnias, às religiões, às questões de gênero e de 
orientação sexual (MARTINAZZO; BARBOSA, 2016, p. 27), contudo, 
essa preocupação se dará a partir da compreensão do pensamento 
complexo. E, esse pensamento complexo deve buscar sempre uma relação 
de inseparabilidade e de inter-retroações entre qualquer fenômeno e seu 
contexto, e deste com o contexto planetário. 

Entretanto, o complexo requer um pensamento que capte 
relações, inter-relações, realidades que são simultaneamente solidárias e 
conflitivas, que respeite a diversidade, ao mesmo tempo que a unidade, é 
um pensamento que organiza e concebe a relação recíproca entre todas as 
partes (MORIN, 2013).

 Do mesmo modo, cabe à educação planetária cuidar para que a 
ideia de unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade e 
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que a da sua diversidade não apague a da unidade (MORIN, 2006). Logo, 
a educação escolar deve assumir o princípio de unidade e diversidade 
em todos os seus âmbitos, não obstante, deve ser um espaço aberto à 
pluralidade e às singularidades, oportunizando o desenvolvimento e 
aprofundamento do processo de hominização.

 É preciso que a educação escolar ensine sobre a nossa identidade 
de ser humano, contextualizando o objeto do conhecimento e tornando-o 
pertinente, situando-o, mas não o separando do universo e do mundo. Por 
isso, a pergunta “quem somos nós?”, não pode ser descolada da pergunta 
“onde estamos nós?”, uma vez que ambas tratam da condição humana, 
e nesse movimento todas as ciências, bem como a poesia, a literatura e 
outras podem (e devem) oferecer contribuições.

 Assim, conhecer e aprender a condição humana não significa 
reduzir-se às ciências, mas há outros modos de apreendermos sobre nós, 
a saber, a partir da poesia, da literatura, do romance, da prosa etc, pois, 
segundo Morin (2013), o conhecimento da condição humana pressupõe 
uma extraordinária unidade genética, anatômica e cerebral que permite 
a diversidade dos indivíduos, das personalidades, das psicologias e das 
culturas. Podendo a verdadeira complexidade humana ser pensada na 
simultaneidade da unidade e da multiplicidade.

 A educação planetária, preocupada com uma sociedade planetária, 
seria a própria realização da unidade e diversidade humana (MORIN; 
KERN, 2003). Assim, segundo Martinazzo (2010), podemos considerar 
que um dos grandes desafios da educação escolar contemporânea é a de 
desenvolver e/ou despertar no humano possibilidades para a formação 
da sua identidade e subjetividade, permitindo uma compreensão da 
totalidade humana num mundo plural, tendo em vista fazer desse mundo 
uma Terra-Pátria de todos nós.

 Para tal, é preciso que todos aqueles que se responsabilizam pelas 
novas gerações e sua educação sejam capazes de compreender a história 
da humanidade desde os primórdios até a contemporaneidade, frisando 
tanto os exemplos solidários como também as opressões, dominações e 
barbáries que foram fruto do ser humano. É assim que cada um pode 
compreender-se e reconhecer-se na humanidade à qual pertence, em 
síntese, necessitamos de uma educação que permita pensar e compreender 
nossa condição e nos ajude a viver, favorecendo, ao mesmo tempo, um 
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modo de pensar aberto e livre (MORIN, 2012).

Com essa reformulação nas formas de pensar o pensamento é 
possível refletir sobre a condição e a dignidade humanas, melhor 
compreender a unidade/diversidade de nossa cultura, forjar uma 
identidade humana do indivíduo, da espécie e da sociedade, bem 
como promover uma ciência com consciência, uma política do 
humano, uma ética da solidariedade e uma concidadania planetária 
(MARTINAZZO, 2010, p. 49).

 Assim, a educação, na perspectiva planetária, deve proporcionar 
a solidariedade em todos os campos do conhecimento e em todos os 
espaços, principalmente dentro do espaço escolar. Muitas vezes, há 
experiências e momentos significativos que surgem, de modo inesperado, 
em alguma escola, em alguma sala de aula - algumas luzes.

E, a partir disso, podemos ter experiências de aprendizagens 
enriquecedoras, em que a singularidade de cada ser humano (aluno) se 
torna importante, pois consideramos que é tarefa da educação escolar 
não apagar essas luzes/experiências singulares, pois elas nos lembram a 
tarefa da educação: cuidar de um mundo que não dispensa as pessoas. 
Nessa direção, a educação planetária favorece o desenvolvimento de uma 
consciência cada vez mais aguda, que considera a diversidade cultural em 
sua riqueza e sustentabilidade. Possibilitando, não obstante, uma visão de 
totalidade do ser e do conhecimento considerado pertinente.

 É preciso que aprendamos, doravante, aprender a ser, viver, 
partilhar, comunicar, narrar, experienciar, dialogar e comungar enquanto 
humanos do planeta Terra. E não mais como pertencentes de uma 
cultura, uma etnia, uma nação, uma religião, mas a de sermos terrestres, 
mundanos, com o intuito de civilizar a terra.

Por isso, segundo 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, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade 
de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-
as em vez disso com antecedência para a tarefa de renovar um mundo 
comum. 

 Portanto, uma educação que assume o caráter planetário, está 
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preocupada com a continuidade e durabilidade do mundo comum, 
com o enfrentamento das incertezas, com a condição humana, com 
a hominização, com as novas gerações, com a imprevisibilidade do 
novo, com o(s) conhecimento(s) pertinente, com a complexidade do 
mundo atual, com o enfrentamento dos problemas planetários, com a 
diversidade, com a pluralidade e a singularidade. Enfim, a missão é a 
de civilizar a civilização, tomando consciência da Terra-Pátria, pois, não 
estamos apenas no mundo, mas somos do mundo, habitantes do grão 
de poeira cósmica que constitui o nosso mundo e é aí que se encontra a 
esperança e a possibilidade de despertar a humanidade.

4 Considerações finais

A partir das reflexões aqui apresentadas, podemos considerar que a 
tarefa da educação está em contribuir para que os recém-chegados possam 
se encontrar nele, possibilitando uma relação própria com esse lugar e seu 
legado a partir da tomada de consciência planetária. É a reflexão sobre o 
mundo que faz com que ele se torne significativo e se constitua num lar, 
numa casa, na Terra-Pátria de cada um e de todos.

Assumir essa postura é considerado um grande desafio a ser 
enfrentado nos debates que se referem a melhor forma de se obter o 
conhecimento. No âmbito educacional podemos ir além: é necessário 
enfrentamento, é fundamental a tomada de consciência. Ademais, o 
desafio atual da educação é tornar significativo àquilo que o professor 
comunica, a fim de evitar um pensamento passivo, fragmentado e 
isolado. É fundamental que a educação escolar possibilite aos alunos o 
conhecimento e a valorização das suas origens e o reconhecimento de 
pertencerem à comunidade de destino. Por isso, a educação é sempre 
iniciação.

Desse modo, consideramos necessário buscar relações 
intersubjetivas, mediações a partir do diálogo e constituir a formação da 
subjetividade, além de possibilitar a constituição de indivíduos capazes de 
enfrentar as incertezas e de reconstruir o conhecimento.

Enfrentar e problematizar a aventura desconhecida em que 
estamos todos inseridos é levar em consideração a condição de itinerância 
e de referências que são produzidas pelo homem em sua experiência 
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mundana. São as percepções compartilhadas que possibilitam a tomada 
da consciência planetária, da compreensão e busca em resolver os nossos 
problemas, além da possibilidade de viver juntos e constituir um mundo 
comum. E, assim, sentimo-nos preocupados e responsabilizados com 
todos aqueles que habitam e/ou habitarão o Planeta Terra.

Portanto, resta-nos, na condição de errantes, salvar o planeta, 
civilizar a Terra, realizar a unidade humana e salvaguardar sua diversidade. 
E, nessa empreitada, a educação é fundamental.
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1 Introdução 

Esse artigo visa refletir sobre os aspectos pedagógicos da ação 
docente que podem contribuir com a promoção do avanço 

qualitativo do processo de ensino aprendizagem dos alunos com alguma 
necessidade educacional especial. A pesquisa especificamente buscou: 
identificar a concepção de educação inclusiva que permeia as práticas dos 
profissionais da unidade escolar investigada; investigar se havia, por parte 
da unidade escolar observada, planejamento curricular que favorecesse a 
inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual (DI); identificar de 
que maneira a prática docente pode contribuir, ou não, para a promoção 
da aprendizagem do aluno com (DI).

O trabalho discorre sobre educação inclusiva, educação especial 
e definição de deficiência intelectual. Em sequência, apresenta em uma 
mesma seção a abordagem metodológica selecionada para a pesquisa e a 
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discussões dos resultados e, por fim, são apresentadas as considerações 
finais.

2 Educação inclusiva e educação especial

Se antes a educação para alunos com necessidades educacionais 
especiais (ANEE) acontecia de maneira segregada, hoje, percebe-se o 
movimento em favor da inserção de esses alunos no sistema regular de 
ensino. Há, nesse sentido, um esforço para que aconteça a efetivação 
da educação inclusiva no cenário educacional brasileiro. Segundo Beyer 
(2010, p. 277), 

A educação inclusiva caracteriza-se como um novo princípio 
educacional, cujo conceito fundamental defende a heterogeneidade 
na classe escolar, não apenas como situação provocadora de interações 
entre crianças com situações pessoais as mais diversas. Além dessa 
interação, muito importante para o fomento das aprendizagens 
recíprocas, é fundamental uma pedagogia que se dilate ante as 
diferenças do alunado.

Embora haja muito a ser feito, desde a Declaração de Salamanca 
(1994), a educação inclusiva tem dado passos significativos. No entanto, 
ainda enfrenta grandes desafios, sobretudo, quando se trata de educação 
especial, sendo um dos argumentos frequentes o de que se trata de um novo 
paradigma, o que implica em grandes mudanças no âmbito educacional 
brasileiro para atender pessoas com necessidades educacionais especiais 
(NEE). Glat, Machado e Braun (2006) informam que a escola deve propor 
ações favoráveis à inclusão social e práticas pedagógicas diferenciadas que 
beneficie todo o alunado. Visto que numa escola inclusiva a diversidade 
deve ser acolhida e valorizada. 

É imprescindível dizer que inclusão não se trata apenas de inserção. 
A inclusão vai muito além de se depositar pessoas com quaisquer tipos 
de deficiência no espaço físico da escola. Deve-se procurar subsídios 
pedagógicos que auxiliarão os professores como também a escola nas 
atividades pedagógicas. Glat, Machado e Braun (2006, p. 2) relatam que 
a:

Educação Especial vem tendo que redimensionar o seu papel, antes 
restrito ao atendimento direto dos educandos com necessidades 
especiais, para se constituir, cada vez mais, num sistema de suporte 
para a escola regular que tenha alunos especiais incluídos. Ou 
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seja, a Educação Especial é hoje concebida como um conjunto de 
recursos que a escola regular deve ter à sua disposição para atender a 
diversidade de seus alunos.

 Assim, pode-se afirmar que para que haja de fato a educação 
inclusiva, o sistema educacional deve lançar mão de atendimentos 
especializados aos alunos que apresentarem NEE a fim de facilitar o 
desenvolvimento desse público.

2.1 Deficiência Intelectual 

A Associação Americana de Deficiências Intelectual e do 
Desenvolvimento (AADID) caracteriza a deficiência intelectual pela 
“limitação significativa tanto no funcionamento intelectual como no 
comportamento adaptativo que se expressam nas habilidades conceituais, 
sociais e práticas” (apud CARVALHO, 2010, p.1).

A concepção funcional e multidimensional da AAIDD é, 
sobretudo, contextualistas, dessa forma, põe em privilégio as influências 
do meio circundante no desenvolvimento e participação social do 
indivíduo com DI. Ao desenvolver o trabalho em sala de aula com esse 
aluno é imprescindível levar em conta as limitações, como também as 
potencialidades que ele apresenta. É necessário conhecê-lo em seus mais 
variados aspectos, proporcionando-lhe, assim, um ensino aprendizagem 
menos vulnerável à falha. 

Segundo Carvalho (2010, p. 2) “O ser humano coexiste com 
forças e fraquezas. [...] A identificação de limitações de uma pessoa justifica-
se quando utilizada para indicar os apoios de que necessita. Se assim não 
for, essa indicação pode resultar apenas em rotulagem e exclusão” (Grifo 
nosso). Assim, no contexto escolar, o conhecimento desses fatores 
(potencialidades e limitações) deve implicar em melhores condições de 
ensino. Portanto, os envolvidos nesse processo devem se responsabilizar 
pela promoção de apoios capazes de ativar a vida funcional do aluno com 
DI.

 Com a proposta de classificação multidimensional a AADID 
busca aumentar as considerações de diagnóstico indicando os apoios 
necessários ao desenvolvimento das funcionalidades do indivíduo. 
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A AADID estabelece a faixa etária durante a qual a deficiência 
intelectual primeiro se manifesta ou se origina, para efeito de sua 
definição operacional. A demarcação indicada compreende os anos 
iniciais até aos 18 anos de idade. Justifica-se, nesta abordagem, que 
a deficiência é um fenômeno do desenvolvimento e são os períodos 
iniciais do ciclo vital aqueles no quais os processos de mudanças são 
mais visíveis e constitutivos (CARVALHO, 2010, p. 4).

O modelo conceitual de funcionamento humano proposto 
pela AAID apresenta cinco dimensões (habilidades intelectuais, 
comportamento adaptativo, saúde, participação e contexto) e leva em 
conta o papel realizado pelos apoios nesse funcionamento, servindo 
assim, de suporte teórico para a compreensão constitutiva de deficiência 
intelectual. Essas dimensões são importantes para a compreensão das 
potencialidades do sujeito, pois caracteriza a perspectiva ecológica e 
multidimensional do funcionamento. Dando ênfase à importância dos 
apoios individualizados no melhoramento do funcionamento, sobretudo, 
quando a pessoa apresenta limitações, como a deficiência intelectual. 

A partir dessa informação, o educador deve conscientizar-se de 
que todos aprendem, e a partir daí buscar conhecer as funcionalidades 
do aluno para então intervir de maneira significativa no processo de 
ensino aprendizagem do discente, visando sempre a melhoria de suas 
funcionalidades. 

3 Aprendizagem e direito à aprendizagem na Educação Inclusiva

A aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo toma posse 
do conhecimento produzido pela sociedade. Em qualquer ambiente, o 
saber é um processo extremamente ativo que direciona as transformações 
da pessoa e do ambiente em que essa vive. E é a escola uma das maiores 
responsáveis por transmitir o saber formal ao indivíduo. Porém, essa tem 
encontrado um grande desafio para fazer com que isso aconteça.

Para Silva, Mendonça e Mieto (2015, p. 16) há a “necessidade de 
uma Pedagogia Maior que advogue em favor da ideia de que a pessoa com 
deficiência é capaz de aprender e de construir conhecimentos previstos na 
agenda acadêmica cultural regular.” Desse modo, a escola deve flexibilizar 
a maneira de pensar e agir diante desse desafio. Pois,

[...] a ampliação dessas possibilidades cognitivas decorre de uma 
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mudança na forma do professor, da escola e das políticas viabilizarem 
a criação de estratégias pedagógicas inovadoras, sustentadas por 
novas compreensões sobre os processos de aprender, ensinar e avaliar 
(SILVA; MENDONÇA; MIETO, 2015, p. 16).

Nesse sentido, o maior desafio da escola é o de garantir educação 
de qualidade a todos, inclusive aos alunos com algum tipo de deficiência. 
Com os avanços ocorridos a partir do século XX, presencia-se um esforço 
no âmbito dos diferentes segmentos da sociedade, especialmente da 
educação, em buscar legislar sobre a temática, a exemplo de documentos 
como a Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 02/2001, em 
seu Artigo 3º, que apresenta educação especial como uma

modalidade da educação escolar, entende-se um processo educacional 
definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e 
serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para 
apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 
serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar 
e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos 
que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as 
etapas e modalidades da educação básica.

 De modo complementar, a LDB 9.394/96, capítulo V - da 
Educação especial, em seu Artigo 58, reza que a educação especial seja 
“oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos 
portadores de necessidades especiais”. No inciso 1º afirma que “haverá, 
quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular para 
atender às peculiaridades da clientela de educação especial”. E em seu 
Artigo 59 ressalta que os sistemas de ensino garantirão aos educandos 
com necessidades especiais: “I - Currículo, métodos, técnicas, recursos 
educativos e organização específica para atender às suas necessidades”.

Para tanto é importante entender que ensinar é reconhecer a 
necessidade do outro. Ensinar exige flexibilidade e principalmente o 
objetivo de que o ensinado será aprendido e que por menor que possa 
ser esse aprendizado seja capaz de mudar a realidade dos envolvidos 
nesse processo, ou seja, gerar desenvolvimento. Assim, o professor deve 
atuar visando a promoção do desenvolvimento da criança, criando 
estratégias capazes de favorecer a continuação desses no processo de 
escolarização. Apresentando-se, assim, como mediador no processo de 
ensino-aprendizagem, assumindo com clareza “muitos aspectos da missão 
a ser realizada” (TUNES; TACCA; BARTHOLO, 2005, p. 697). Silva, 
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Mendonça e Mieto (2010, p. 205) afirmam que: 

Sem dúvida, na prática da sala de aula, no dia a dia da escola, é 
desafiador ensinar conteúdos escolares quando estamos diante 
de pessoas tão diferentes; modos de pensar que se apresentam 
na não complementaridade. Nós, educadores, temos que mediar 
conhecimento para toda essa multiplicidade de trajetórias, 
enfrentando tarefas e problemas bem diferentes do que havíamos 
pensado inicialmente nos nossos cursos de formação de professores.

A educação é um direito de todos, devendo ser efetivado mediante 
a garantia de atendimento educacional especializado às pessoas com 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Contudo, deve-
se orientar a escola a trabalhar na elaboração de estratégias pedagógicas 
visando o desenvolvimento e crescimento do aluno, criando projetos 
que envolvam a família da criança e toda a comunidade escolar nesse 
processo de inclusão, de crescimento pessoal e social da criança e de todos 
os envolvidos, 

Contudo, para se ensinar bem e, por consequência aprender 
bem, é primordial que haja planejamento curricular de acordo com 
as necessidades do aluno. Por esse motivo, o currículo não pode ser 
engessado, tampouco as práticas docentes inflexíveis, ambos, currículo 
e práticas pedagógicas, precisam estar a serviço da aprendizagem. Para 
isso, as

adaptações curriculares constituem as possibilidades educacionais 
de atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos e tem 
como objetivo subsidiar a ação dos professores [...] para atender as 
diferenças individuais dos alunos (SCHNEIDER, 2004, p. 1).

 De acordo com Silva, Mendonça e Mioto (2010, p. 207): 
“Aprender e ensinar na diferença nos impõe o desafio de pensar em práticas 
pedagógicas que façam do conceito de normalidade X anormalidade lugar 
de interrogação e de superação”. Nesse contexto, o aluno com deficiência 
intelectual merece um currículo flexível às suas necessidades. Assim, o 
educador deve agir colocando-se como observador, para então, intervir 
com o planejamento voltado para as especificidades de cada aluno, 
facilitando o processo de ensino aprendizagem, fazendo assim com que 
aconteça inclusão.
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4 Caminho metodológico e discussão dos resultados

A investigação de caráter qualitativo ocorreu em uma escola 
municipalizada da Rede Pública de Ensino da cidade de Malhada- Bahia. 
A escola atende a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. O caso 
escolhido para estudo foi o de uma professora e seu aluno com deficiência 
intelectual, chamados nesse estudo de Eduardo, em uma turma com 20 
alunos com faixa etária entre 10 e 13 anos de idade. Essa situação foi 
escolhida, devido ser a única classe do município a ter um aluno com 
laudo médico de DI.  

Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas e sete observações 
em sala de aula e analisado o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. 
Os dados foram analisados a partir de três categorias construídas com 
base nos objetivos específicos: (a) Concepção de educação inclusiva, (b) A 
prática docente e a promoção da aprendizagem do aluno com deficiência 
intelectual e (c) Planejamento curricular e inclusão escolar, conforme 
apresentados nas seções seguinte.

5 Concepção de educação inclusiva 

Nessa seção, apresentaremos a concepção de educação que permeia 
a instituição de ensino investigada. As ideias de educação inclusiva dos 
entrevistados coadunam com o que temos apresentado nesse estudo, como 
é perceptível na fala da professora: “É estar inserido, seja no meio social, 
escolar ou em qualquer outra instituição”. Porém, no PPP da escola não 
se observou menção à educação inclusiva ou à educação especial. Ao ser 
questionada sobre essa ausência, a coordenadora pedagógica informou: 
“na elaboração do PPP nós não falamos sobre educação especial, mas nas 
ações a serem desenvolvidas existem metas a serem alcançadas em relação a esse 
público”. E completou dizendo: “[...] já que há uma demanda significativa 
desse público na escola, seria bom elaborar algumas páginas sobre o assunto, 
né”?

O que se observou foi que, mesmo existindo um aluno com 
diagnóstico de DI, e ainda outros alunos que segundo a direção da escola 
aparentam ter algum tipo de deficiência, a escola ainda não tem como 
prioridade a preocupação de promover a educação inclusiva em suas 
práticas educacionais. Isso vai ao encontro da realidade que Beyer (2006, 
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p. 278) nos aponta em seus estudos: 

O que as experiências de integração escolar tem nos evidenciado, 
desde os anos 60, até o período atual (penso que o fato da formalização 
da educação inclusiva ao longo dos anos 90 não tem garantido, 
nos sistemas escolares, ações pedagógicas à altura do paradigma 
inclusivo), é que em muitas situações propomos a educação inclusiva 
e temos uma prática de integração escolar (Grifos nossos).

No âmbito educacional para que haja inclusão, as condições 
de ensino precisam ser diversificadas, para que assim possam haver 
oportunidades igualitárias. Não se pode exigir que a pessoa com 
deficiência se desenvolva quando essa é submetida à condição de ensino 
que não lhe é favorável. Se não for desse modo, estará sendo negado 
ao aluno o direito de aprender, visto que é papel fundamental da escola 
promover uma inclusão pautada na valorização da pessoa em suas mais 
variadas especificidades. 

Ainda, a professora deixa claro que a não efetivação da educação 
inclusiva não é um problema apenas da sua escola, mas de todo o 
município: 

A inclusão no município ainda está em passos lentos, pois o fato de ter 
esses alunos em sala de aula não garante, de fato, sua inclusão. Algo 
já foi feito, como acesso físico arquitetônico; foram adquiridas três salas 
multifuncionais para o município, porém não instaladas. Mas ainda 
falta muito, preparação dos profissionais para atender essa clientela, as 
escolas cobrarem o laudo médico dessas crianças para que possa adquirir 
mais recursos, dentre outros. 

As parte grifadas mostram simultaneamente que o município 
concede o direito à matrícula aos ANEE na rede regular de ensino, porém 
não lhes garantem as adequações (curricular, de espaço físico e recursos) 
necessárias à acessibilidade física e desenvolvimento das habilidades e 
potenciais de aprendizagens dos discentes. E condicionam a formalização 
e/ou implementação de tais adequações à “exigência do laudo médico”, 
situação que em muito atravanca o possível avanço da inclusão dos ANEE 
pois sem o aval clínico essa clientela acaba.

Essas salas fazem parte do Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) e os seus profissionais devem ter a sensibilidade para identificar 
as necessidades dos alunos atendidos, elaborando atividades que trarão 
resultados almejados, valorizando sempre as habilidades do aluno. 
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Salamão e Souza (2012, p. 2) fazendo menção à resolução CNE/CEB 
nº 4/2009, art. 12, lembram que “o professor designado para atuar no 
AEE, deve ter formação inicial que o habilite para exercício da docência 
e formação específica na educação especial”.

 Em entrevista, a diretora nos informou o seguinte sobre o 
objetivo da escola ao matricular os alunos com deficiência: “A escola recebe 
esse aluno só pra ele estar interagindo [...] a escola não tem estrutura, não 
tem profissionais preparados com formação”. A coordenadora pedagógica 
acrescenta: 

Vejo que as escolas recebem esses alunos, porém os professores enfrentam 
dificuldades para transmitir para esses alunos as disciplinas específicas em 
suas áreas de necessidades. Falta a preparação dos professores que não têm 
formação adequada para lidar com essas crianças, também as instituições 
de ensino não contam com recursos físicos e didáticos que visam atender as 
necessidades desses alunos com NEE (necessidade educacional especial). 

Ela reconhece a importância de uma escola dinâmica no sentido 
de atender às necessidades de todos os alunos: “A escola para todos requer 
uma dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer pedagógico às 
necessidades dos alunos”. A respeito disso, Beyer (2006, p. 280) discorre: 

O desafio é construir e por em prática no ambiente escolar uma 
pedagogia que consiga ser comum ou válida para todos os alunos 
da classe escolar, porém capaz de atender aos alunos cujas situações 
pessoais e características de aprendizagem correspondentes requeiram 
uma pedagogia diferenciada. Tudo isso sem demarcações, preconceitos 
o atitudes nutridoras dos indesejados estigmas. Ao contrário, pondo 
em andamento, na comunidade escolar, uma conscientização 
crescente dos direitos de cada um (Grifos nossos).

Para tanto, a escola deve agir com coerência. Essa não deve adotar 
um conceito educacional sem que antes o corpo administrativo e docente 
estejam preparados para tal demanda. Investir na formação continuada 
dos profissionais da educação é também possibilitar o entendimento das 
demandas atuais. 

6 A prática docente e a promoção da aprendizagem do aluno com 
deficiência intelectual 

 Nessa categoria vamos refletir sobre de que maneira a prática 
docente contribui ou não para a promoção da aprendizagem do aluno 
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com deficiência intelectual, como também iremos apresentar relatos de 
fatos que aconteceram em sala de aula durante as observações.

 A professora relatou que quando recebeu o aluno Eduardo já 
imaginava que não seria fácil o trabalho com ele em sala de aula: “Sabia 
que o desafio era grande, mas também sabia que tinha muito a aprender com 
esse ser especial”. Ao ser interrogada sobre as dificuldades e/ou facilidades 
encontradas ao ensinar a criança a aprender, a professora reclama da falta 
de apoio por parte da escola: “Facilidade nenhuma, quanto às dificuldades, 
a primeira delas é a formação que precisa ser mais específicas para atuar com 
essa clientela, também tem a falta de apoio pedagógico e subsídios dentro da 
própria escola”.

 Através da fala da professora percebeu-se que essa não encontra 
apoio da escola no sentido de viabilizar estratégias para o desenvolvimento 
do Eduardo. Observou-se que a escola não se preocupa em elaborar 
possíveis caminhos para a efetivação da aprendizagem do aluno, deixando 
o trabalho por conta da professora, alegando que o currículo é flexível e 
que, por isso, o professor tem liberdade de fazer adaptações. 

 No entanto, o que se observa é que, o fato do professor possuir 
liberdade para inferir no currículo escolar, apesar de ser um ponto 
positivo, não supre as necessidades do fazer pedagógico em sala de aula, 
isso porque o docente precisa de suporte pedagógico que lhe ajude a 
superar às dúvidas, inseguranças e desinformações de modo que planeje 
ações de ensino que culminem nas aprendizagens necessárias para o 
desenvolvimento discente. Para Marchesi (2004) (apud SALOMÃO 
E SOUZA, 2014, p. 4) “os bons professores manifestam-se com mais 
facilidade nas escolas que dispõem das condições adequadas para apoiar o 
esforço de cada profissional e para criar um ambiente de colaboração” (Grifos 
nossos).

 Durante as visitas à sala de aula observou-se que a professora 
se mantém sempre atenta ao andamento das atividades dos seus 
alunos, mostrando preocupação em relação ao aluno com deficiência. 
Porém, numa perspectiva mais assistencialista do que propriamente de 
intervenções pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento do DI. 
Para exemplificar apresentaremos um diálogo entre a professora e o aluno 
Eduardo que aconteceu durante a aula de Matemática:
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Professora: − “Eduardo, você está conseguindo acompanhar a correção”?

Eduardo sinaliza com a cabeça que sim. A professora se dirige até 
a mesa de Eduardo para observar se ele está mesmo conseguindo 
acompanhar.

A professora pergunta: − “Mas, Eduardo, por que você apagou tudo? 
Por que você está olhando pelo caderno do colega se eu estou corrigindo 
no quadro, hein”? 

Eduardo para de apagar e intercala o olhar entre a professora e o seu 
caderno. A professora reforça que ele deve acompanhar pelo quadro 
e não pelo caderno do colega.

Eduardo: − “Tá bom”.

Outro dado observado aqui, é que o fato de o aluno ter que 
recorrer ao mecanismo de olhar o caderno do colega deixa evidente a 
necessidade de que haja alguém que lhe auxilie com as atividades. O 
aluno sinaliza que existe a carência de alguém que possa acompanhá-lo 
no fazer das atividades em sala de aula, nesse caso caberia ao professor 
dar esse apoio. Isso é um indicativo de que ele se encontra inserido e não 
incluso no sistema educacional da escola e nas estratégias pedagógicas 
em sala de aula. E que a docente, por mais atenção que tente direcionar 
à aprendizagem do aluno, acaba por apenas desempenhar um papel de 
apresentar atividades para ocupar o tempo da criança. 

Perguntamos à professora sobre quais estratégias são utilizadas 
para facilitar o desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual, 
ela nos disse que: “Uma das estratégias é trabalhar com grupos, jogos de 
maneira lúdica, além de utilizar materiais concretos, como palitos, sementes, 
tampinhas, alfabeto móvel”. E com entusiasmo conta que: “Na produção 
textual o aluno com deficiência realiza a sua produção por meio de ilustração 
e leitura oral”. E acrescenta informações sobre aulas de reforço em horário 
contrário com o aluno: “Estou há dois anos com o Eduardo, quando ele 
chegou até a mim ele ainda não conhecia todas as letras do alfabeto, hoje ele 
já conhece todas e já consegue formar sílabas, tipo b com a ba. Isso por causa 
da aula de reforço, que é onde eu posso dar mais atenção a ele”. 

 No entanto, durante as observações, a professora não explorou 
essas potencialidades, não utilizou desses avanços para potencializar a 
aprendizagem do aluno. Salomão e Souza (2014, p. 7) afirmam:
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É fundamental que o professor acompanhe e reconheça a 
aprendizagem desse aluno, identificando em que ponto ou nível 
ele se encontra, ao elaborar determinado conceito e, a partir dessas 
observações, ofereça condições pedagógicas para que ele possa agir 
com êxito, refletir e, finalmente, criar novas hipóteses.

 É imprescindível respeitar o tempo de cada aluno, sem que haja 
as costumeiras comparações do ritmo de aprendizagem entre os discentes. 
É necessário, pois, dispor de tempo para a efetivação desse trabalho. 

7 Planejamento curricular e inclusão escolar 

Nesta seção será apresentada como ocorre o planejamento 
curricular na escola investigada, como também de que forma esse 
favorece ou não a inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual.  
É por meio do planejamento que se pode traçar os objetivos a serem 
alcançados, segundo as entrevistadas o planejamento pedagógico acontece 
de 15 em 15 dias, onde se reúnem para pensar as atividades.  

Porém, informaram que, o currículo da escola não atende as 
necessidades do aluno com deficiência, mas que cada professor teria a 
liberdade de adaptá-lo de acordo com a necessidade do seu aluno. A 
professora acrescenta que o maior desafio do seu trabalho é a falta de 
recursos humanos e pedagógicos, o que inviabiliza atender às necessidades 
do aluno tanto com deficiência ou sem. 

Desse modo, a flexibilidade curricular apregoada pela escola soa 
como uma espécie de delegar responsabilidades e não se comprometer em 
implementar ações que, de fato, contribuam com a efetivação de práticas 
pedagógicas que favoreçam à aprendizagem de todos os alunos. 

8 Considerações finais

Com base nos objetivos da pesquisa, chegamos à conclusão de que 
a concepção de educação inclusiva que permeia as ações e práticas dos 
investigados ainda está muito aquém daquilo que a legislação assegura aos 
estudantes com necessidades educacionais especiais. É importante salientar 
que não observamos na unidade escolar um planejamento curricular 
que favoreça a inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual. 
Percebemos também que a prática docente da escola preocupa-se com 
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o ANEE, no entanto, dentro de uma vertente apenas assistencialista aos 
cuidados físicos e modelagem do comportamento. 

Observamos que existe a necessidade de um trabalho, por 
parte dos gestores da educação, sobre a importância da qualificação 
dos professores, da disponibilização de recursos humanos e materiais 
de suporte à prática pedagógica em sala de aula e dentro da escola que 
possibilitem aprendizagens que gerem desenvolvimento e, tudo isso, leva 
à necessidade primeira da elaboração (ou adequação) de um currículo que 
garanta o direito à aprendizagem de todos os alunos, com ou sem NEE. 

Desse modo, a construção de um cenário educacional democrático, 
onde se promova o direito à aprendizagem ao aluno com deficiência 
intelectual decorre de uma mudança de postura da escola, a qual deverá 
viabilizar estratégias pedagógicas, amparadas por um entendimento 
inovador acerca do processo de ensino-aprendizagem do ANEE. 

Referências

BEYER, H. O. Educação Inclusiva ou Integração Escolar? 
Implicações pedagógicas dos conceitos como rupturas 
paradigmáticas. Ensaios pedagógicos. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Especial, 2006. Disponível em: http://portal.
mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ensaiospedagogicos2006.pdf. Acesso em: 
1 maio 2016.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394 
de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/
arquivos/pdf/ldb.pdf. Acesso em: 15 nov. 2015.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.
pdf. Acesso em: 15 nov. 2015.

CARVALHO, N. S. Concepção de deficiência intelectual 
segundo a associação americana de deficiências intelectual e do 
desenvolvimento-AADID - 2010. Material de apoio do Módulo 
Processos de ensino-aprendizagem - Parte II do curso de Pós-graduação 
em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar. – 
Brasília: EAD/IP/UnB, 2015. Disponível em: http://www.ead.unb.br/
moodle2013/course/view.php?id=682. Acesso: em 3 out. 2015. 



88  
 Jenerton Arlan Schütz  |  Odair Ledo Neves (Orgs.)

GLAT, R.; MACHADO, K.; BRAUN, P. Inclusão escolar. Texto 
publicado nos anais do XI Congresso Nacional da Fenasp, p. 221-228, 
Niterói, 2006.

OLIVEIRA, E. S.; MARTINS, L. A. R. Currículo e diversidade: os 
desafios da inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual. 
Linhas Críticas, v. 17, n. 33, mayo-agosto, p. 309-325, 2011. 
Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193521546008. 
Acesso em: 16 fev. 2015.

SALOMÃO, B.; SOUZA, A. A interlocução entre professores 
que atendem o aluno com deficiência. Apresentado no Congresso 
Embracing Inclusive Approaches for Children and Youth with 
Special Needs.Braga-Portugal em julho de 2014 com o título “The 
interlocution between teachers who attend the handicapped student”. 
Disponível nos Anais do Congresso no endereço: http://webs.
ie.uminho.pt/e-book/. Acesso em: 10 abr. 2015. 

SILVA, D. N. H.; MENDONÇA, F. L. R.; MIETO, G. S. M. 
O processo de inclusão de alunos com deficiência intelectual: 
contradições e desafios nos modos de aprender e ensinar. 2015

SCHENEIDER, M. B. D. Subsídios para atuação pedagógica 
no cotidiano escolar inclusivo. Disponível em: http://www.
educacaoonline.pro.br/art_subsidios_para_acao.asp. Acesso em: 16 fev. 
2015.



FORA DE CASA: A CONSTITUIÇÃO PSÍQUICA 
EM CRECHES

João Francisco Greff do Amaral1

José Vicente Nunes de Alcantara2

1 Introdução

O artigo foi construído através de uma experiência de Estágio 
Básico de Observação realizada no quarto semestre do curso 

de graduação em psicologia. Tendo como segmento o acompanhamento 
observatório de bebês inseridos em berçários municipais em seu primeiro 
ano de vida. O estágio foi realizado em uma Escola Municipal de Educação 
Infantil (EMEI) da região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 

A Escola Municipal de Educação Infantil localiza-se em uma 
praça municipal que é contemplada por um parque repleto de árvores. 
Gerida pela Secretaria Municipal de Educação (SMED), recebe crianças 
de zero até quatro anos de idade, divididas em turmas de berçários e 
maternais. No que diz respeito ao sistema do berçário, de modo geral, há 
uma professora e até duas monitoras em sala, acompanhando diariamente 
os bebês, que variam de dez a quinze matriculados por turma.  

Durante o tempo de estágio, observou-se semanalmente a turma 
B1. O bebê observado foi Jota, que tinha no início das observações nove 
meses, tendo ao final do acompanhamento treze meses de idade. 

Internamente a sala de aula é equipada com janelas, seguidas de 
cortinas; há apenas uma porta para entrada e saída. Nas observações iniciais 
não havia pia e nem torneiras, porém, no decorrer do acompanhamento 

1 Graduando do 9° Semestre do Curso de Psicologia na Universidade Regional Integrada 
do Alto Uruguai e das Missões – URI Campus Santo Ângelo. E-mail: joao.francisco.
amaral@hotmail.com

2 Psicanalista e Professor do Curso de Psicologia na Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões – URI Campus Santo Ângelo. E-mail: jalcantara@san.uri.br
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foram instalados ambos equipamentos. Pode-se verificar a presença de 
uma geladeira; um ar condicionado; prateleiras para alojar as mochilas 
e pertences dos bebês; uma estrutura específica para que se faça a 
manutenção e os cuidados essenciais (troca de fraldas, higiene em geral); 
carrinhos de bebês, os quais são organizados em semicírculo, direcionados 
de frente para a televisão (a qual permanece exibindo desenhos infantis e 
musicais); existem também espaços específicos para brincar, por exemplo, 
o cercado e o tatame onde ficam os brinquedos. É importante salientar 
que no pátio da creche, o qual se localiza de frente para a sala da turma 
B1, há diferentes brinquedos, entre eles piscina de bolinhas e balanços 
adaptados para bebês. 

 Em relação ao histórico das creches públicas no Brasil, é importante 
entendermos que de acordo com Cavagionni e Anconi (2014), a educação 
em creches passa a ser incluída na política educacional pela Constituição 
de 1988. Diferente dos primeiros modelos de creche (assistencialistas) 
que surgiam como alternativa para a redução do abandono de crianças, 
ou, com fins de controle público de cunho higienista (no final do século 
XIX), no contemporâneo, a partir do processo de redemocratização do 
Estado Brasileiro, os denominados atualmente, no contexto do Estado 
do Rio Grande do Sul, Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) 
surgem, como alternativas de políticas públicas e dever do Estado. 

 Deste modo, em 1990 emergem diálogos em direção ao que 
viria a ser uma política de educação infantil em díade com propostas 
pedagógicas. De acordo com Ferraz (2011 apud CAVAGIONNI; 
ANCONI), a Educação Infantil passa a ser vista como etapa inicial da 
Educação Básica, assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN), lei n.9.396/96.

 Nosso método de observação estruturou-se a partir do Protocolo 
(instrumento/metodologia) IRDI (Indicadores Clínicos de Risco para 
o Desenvolvimento Infantil), o qual, em um primeiro momento, foi 
construído por um grupo de especialistas, para ser utilizado em clínica 
por pediatras, bem como, avaliar a díade mãe-bebê detectando possíveis 
agentes patogênicos. 

 Não obstante, precisamos registrar que o instrumento IRDI 
tornou-se um instrumento clínico-científico reconhecido e validado 
por um grupo de pesquisa composto por psicanalista, pediatras, 
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fonoaudiólogas e entre outros profissionais da saúde (LENER e KUPFER, 
2008). A partir de seu reconhecimento científico-clínico tornou-se 
uma Metodologia Ampliada à Educação (KUPFER, BERNARDINO, 
MARIOTTO, 2014). 

 O IRDI, em seu escopo ampliado, passou a ser utilizado como 
uma ferramenta para promover saúde, revelando-se um aliado na profilaxia 
e não apenas um protocolo sistematizado para detectar indicadores 
patológicos. Como nos diz Kupfer, Bernadino e Mariotto (2014, p. 16), 
“o pressuposto que norteia os indicadores é o de que as bases de saúde 
mental se estabelecem nos primeiros anos de vida e são dependentes das 
relações corporais, afetivas e simbólicas que se estabelecem entre o bebê e 
sua mãe ou substituto”.

 Deste modo, o protocolo IRDI norteia-se a partir de um olhar 
direcionado ao que os psicanalistas apontaram como sendo uma extensão 
da função materna, e quando exercida pelos profissionais em creche, 
revela-se análoga à função de uma mãe, ou seja, uma função maternante 
- onde a educadora, atendendo as necessidades básicas do bebê ocupa 
uma posição de Outro, porém, mediada por intermédios monetários e 
profissionais. 

 Contudo, Kupfer, Bernadino e Mariotto (2014) afirmam que os 
professores desempenham um papel fundamental no desenvolvimento 
psíquico dos bebês, o que não se restringe apenas aos cuidados físicos e 
cognitivos uma vez que estes são capazes de oferecer subsídios simbólicos 
ao desenvolvimento subjetivo. 

 O presente artigo traz em seu desdobramento o recorte 
observatório do acompanhamento semanal de Jota – bebê, pequenino e 
carismático em face de suas limitações, cativo pelos educadores e sempre 
atendo aos seus olhares jubilosos. Nas observações que perduraram por 
um semestre, preconizamos monitorar sua relação com o mundo externo 
em sala de aula (incluindo as educadoras, os outros bebês e, claro, o 
próprio observador); desenvolvimento psicomotor; seus estranhamentos 
e supostas “marcas” registradas a partir de um rompimento precoce com 
sua família, o que, sugere um olhar específico na direção ao que vem-a-ser 
os distúrbios psicossomática nos primeiros anos de vida. 
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2 Estratégias metodológicas

Antes de dar início ao Estágio Básico de Observação, o 
observador já estava inserido na Escola Municipal de Educação Infantil, 
acompanhando os bebês como bolsista do projeto de iniciação científica 
“A Constituição do sujeito e a Metodologia IRDI com bebês/crianças 
de 0 a 18 meses de Escolas Municipais de Educação Infantil em Santo 
Ângelo” (PIIC/URI), orientado pelo professor José Vicente Nunes de 
Alcantara. As observações do Estágio Básico ocorreram do dia 7 de agosto 
de 2017 ao dia 6 de novembro de 2017, perfazendo dez encontros, que 
ocorreram semanalmente.

As observações feitas com o bebê organizaram-se em torno 
dos eixos teóricos da metodologia IRDI. Utilizou-se do instrumento 
(em anexo) como ferramenta auxiliar para verificar o que estava sendo 
observado, orientando o olhar na direção dos indicadores previstos pela 
literatura psicanalítica. A metodologia de observação se deu de modo 
concomitante à pesquisa. 

O berçário tem horários específicos a seguir. Por conseguinte, 
as observações foram realizadas sistematicamente entre às 13h30 até às 
15h30, nas segundas-feiras. Deste modo, no começo da tarde os bebês 
estão recém acordando da soneca, posteriormente, ocorre à troca de 
fraldas. Após a higiene básica dos bebês, a professora direciona-os até o 
chão para brincar (ressalve-se que foi possível, em dias atípicos, presenciar 
algumas atividades no pátio da escola). O lanche é servido entre às 14h e 
14h40, neste momento muitos dos bebês permanecem brincando, uma 
vez que, os educadores atendem pequenos grupos, um por vez. 

As observações foram registradas em diários de campo, transcritos 
durante (manualmente) e após (digitalmente) cada observação. Foram 
realizadas supervisões semanais; e reuniões do projeto de pesquisa que 
serviram, muitas vezes, como reforçadores da supervisão. 

Os indicadores, ou os eixos principais da ferramenta IRDI têm 
como base as funções exercidas pelos cuidadores primários (o Outro 
primordial). Assim, os indicadores emergem de quatro eixos teóricos: 
suposição de sujeito; estabelecimento da demanda; alternância presença/
ausência; função paterna. 

De um modo geral, na creche os eixos dizem respeito à relação 



  93
Educação e Contemporaneidade: Desafios e Perspectivas

do bebê com o educador. Orienta o olhar do observador na direção de 
questões relacionadas à dinâmica corporal-afetiva, a fim de verificar se 
o professor consegue proporcionar um suporte à criança, bem como 
sustentar as iniciativas do bebê; ele (educador) sabe o que ela (criança) 
quer quando chora? A criança propõe algo e aguarda a reação do educador? 
O educador introduz regras na relação com o bebê? A criança suporta a 
ausência do educador? 

3 Desenvolvimento

Tendo como ponto de partida a literatura psicanalítica, sabe-se que 
a inserção de bebês precocemente em creches pode gerar consequências 
significativas na estrutura psíquica destas crianças. Deste modo, é preciso 
investigar as diferentes variáveis por trás da constituição psíquica, bem 
como o que está intrínseco nesse processo fora de casa. 

De acordo com Jerusalinsky, apud Bernardino e outros (2008), 
no bebê as funções mentais se encontram em formação. Portanto, as 
crianças dependem diretamente das operações exercidas pelos cuidadores, 
configurações estas que permitem uma organização dos aspectos psíquicos, 
bem como de suas inscrições no âmbito simbólico. 

Winnicott (1965/2018) infere que a criança depende 
rigorosamente da esfera emocional e, portanto, não se pode estudar bebês 
sem admitir a excelência dos cuidados que lhes é oferecido. Assim, “[...] o 
desenvolvimento emocional do primeiro ano de vida lança as fundações 
mesmas da saúde mental do indivíduo humano” (WINNICOTT, 2018, 
p. 5). 

Ao falar do processo de integração e de personalização implicados 
no desenvolvimento subjetivo dos bebês, Winnicott (2018, p. 7) conta-
nos que o processo de adaptação, estreitamente interligado à psique e 
soma, exige uma ligação às experiências emocionais e afetivas “[...] como 
a raiva ou a excitação provocada pelo oferecimento de comida”. 

Não obstante, a adaptação do bebê com o ambiente (cuidados 
que lhes são ofertados) é responsável pela integração entre psique e soma. 
Assim, 

Havendo falhas nessa adaptação, surge uma tendência de a psique 
desenvolver uma existência fracamente relacionada à experiência 
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corporal, acarretando como resultado que as frustrações físicas não 
sejam sentidas em toda a sua intensidade. (WINNICOTT, 2018, 
p. 8).

O bebê acompanhado semanalmente traz em sua história diversos 
aspectos. Foi destituído de sua “família natural” aos quatro meses de 
idade, a intervenção judicial deu-se em virtude do suposto abuso de 
drogas ilícitas por parte dos pais de Jota. Após medida protetiva, o bebê 
teria passado por um suposto processo de desintoxicação. Hoje, participa 
do programa Família Acolhedora. 

A Família Acolhedora é uma proposta governamental dentro do 
serviço social especial (BRASIL, 2004). Recebe crianças e adolescentes que 
estão em medida protetiva, uma vez que, entende-se que sua família de 
origem, no momento, não seria capaz de fornecer os suportes necessários 
para a criança. Sendo assim, a criança passa um tempo determinado no 
lar acolhedor. 

Nos encontros iniciais, em diálogo com os educadores, verificou-
se que quando Jota chegou à creche, com quatro meses de idade, 
apresentava diversas dificuldades. Interagia pouco com o ambiente ao 
seu redor. Evidenciava indiferença quanto às atividades pedagógicas 
propostas. Na interpretação dos educadores, tudo isso seria consequência 
da história pregressa do bebê, que havia sofrido uma ruptura no seio 
familiar, bem como, trazia resquícios de um processo de desintoxicação.

[...] olha constantemente para o observador; no momento em que o 
observador aproxima-se para dialogar com os bebês, Jota começa a chorar. Nos 
primeiros contatos com o bebê, verificou-se que o mesmo chorava toda 
vez que o observador chegava à sala de aula. Tal estranhamento perdurou 
ao longo das observações. É interessante problematizar essa questão, uma 
vez que, após os educadores atenderem Jota, o bebê, instantaneamente, 
acalmava-se e passava a procurar a troca de olhares com o observador. 

Através do protocolo IRDI, mais especificamente no eixo 
alternância presença/ausência é possível identificarmos a angústia do bebê 
frente a um estranho – o que pode nos servir à discussão do fato dele 
chorar na presença de um “estranho ao berçário”. Os estranhamentos 
ensaiaram-se dialeticamente, uma vez que frente a um o outro estranho 
(observador) exteriorizava-se o choro e, posteriormente, aceitava-se a 
presença desse outro (estranho ao bebê). Suportando a presença de um 
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outro estranho, o bebê procurava a troca de olhares e interação com o 
observador. 

Desde o início o bebê apresentou boa interação com o ambiente 
ao seu redor. Trocando olhares com o observador, brincando com os 
outros bebês, dançando e fazendo gracinhas. [...] interagiu com os bebês ao 
seu redor; dançou durante as músicas; sorriu e atirou beijos. A boa interação 
com o ambiente, de acordo com as educadoras, é algo recente. Segundo 
elas, o bebê demorou em se adaptar à creche.

 [...] aos poucos e, com dificuldade, movimenta-se na tentativa de 
engatinhar. [...] no chão brincou com diversos brinquedos. Não engatinhou 
para fora do tatame [...]. Ao que concerne o desenvolvimento psicomotor, 
desde a segunda observação, foi possível detectar uma dificuldade para 
se locomover (engatinhar). Jota apresentava um engatinhar limitado. 
Primeiramente, percebeu-se que o bebê explorava pouco os diferentes 
cantos da sala, quando direcionado pelos educadores para brincar no chão 
permanecia próximo ao tatame de brinquedos e, com muita dificuldade, 
tentava pegar o que estava ao seu redor. 

As evidências de um engatinhar larvar confirmaram-se no 
desdobramento das observações. [...] apresenta um engatinhar rastejante 
(larvar), isto é, ele ainda não consegue engatinhar com as duas pernas, pois, 
aparenta ter dificuldade em desdobrar a perna esquerda. Embora apresentasse 
dificuldade para se locomover, o bebê continuava interagindo.

[...] faz tranquilamente o lanche, sorrindo e dançando [...]. Em 
relação aos cuidados básicos exercidos pelas educadoras durante as 
observações, percebeu-se que o bebê procurava o olhar de aprovação, bem 
como, não media esforços para responder às propostas que as profissionais 
lhe ofertavam. Porém, as educadoras enfatizaram que, durante atividades 
pedagógicas, Jota costuma ter dificuldade em realiza-las, pois, nega-se a 
tocar em tintas, ou qualquer outro tipo de tarefa que envolva sujar-se. 

Na sexta observação verificou-se que o bebê recebe uma 
alimentação específica na escola, uma vez que, tem restrição a qualquer 
tipo de laticínio. [...] o cardápio da tarde era mingau, porém, pode-se notar 
que Jota era o único que estava comendo banana esmagada. Ao questionar 
a monitora D, foi possível descobrir que Jota tem restrição à lactose, por isso 
não pode comer mingau. 
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Segundo as educadoras, além de apresentar restrições alimentares 
o bebê sofre de asma, em virtude disso, faz tratamento medicamentoso. 
Na sétima observação, [...] A professora contou que uma vez Jota teve 
uma crise de asma, as educadoras acharam que ele não ia resistir, pois, não 
conseguia puxar o ar. O bebê também apresentou ao longo das observações 
algumas bolinhas vermelhas (o que sugere uma espécie de reação alérgica) 
espalhadas pelo corpo.

Entende-se que o ser humano, em sua totalidade, é regido pelas 
questões psíquicas (mente) e somáticas (corpo) em sintonia. Deste 
modo, pode se vincular quadros alérgicos a possíveis deslocamentos 
defensivos, podendo estes ser advindos de alguma experiência traumática. 
De acordo com Kreisler (1999 apud PINTO; ALCANTARA) as 
estruturas vulneráveis estão predispostas à somatização. Geralmente estão 
correlacionadas a experiências traumáticas de perda da figura materna, 
separações ou descontinuidade de vínculo. 

Segundo Kreisler (1999) um bom equilíbrio psicossomático 
depende das bases afetivas, presentes desde o nascimento do bebê, 
assim, preconiza-se a interação da criança com o seu meio humano. 
A importância da função materna na economia psicossomática deve 
satisfazer as necessidades básicas do bebe, bem como, proteger a criança 
dos riscos externos e das situações nocivas do meio. “Para o bebê, cuja 
organização mental é imatura, a instância defensiva é garantida pelo 
universo do cuidado materno” (KREISLER, 1999, p. 399). 

As indicações de um possível distúrbio psicossomático em Jota 
sugerem um olhar atento ao que seria, nesse ambiente, a função do 
educador, fornecendo suporte e subsídios ao bebê. Para Moratti e Lima 
(2014) os cuidados corporais proporcionados na creche, podem auxiliar 
na integração psicossomática, bem como, na constituição psíquica. 

Winnicott (2018) nos conta que na constituição psíquica, psique e 
corpo estão em constante inter-relação, desenvolvendo-se pela integração 
do bebê como sujeito. Deste modo, o aprimoramento do emocional 
primitivo, que em creche, pode ser proporcionado pelos educadores, 
oferece ao bebê suporte para experimentar e elaborar o ciclo corpóreo. 

A creche desempenha um papel fundamental, no que diz respeito 
ao suporte e o manuseio dos bebês. Dar suporte não se restringe aos 
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cuidados básicos, isto é, diz de uma sustentação psíquica. Deste modo, o 
ambiente, deve cuidar para que o bebê não fique à deriva de suas angustias 
e agonias. A integração psicossomática deve ser entendida, segundo 
Peixoto Junir (2008 apud MORATTI; LIMA) como uma moradia da 
psique no soma, seguida na experimentação de se estar vivo no mundo. 
Assim, quando os cuidados não são suficientemente bons, na creche, a 
sustentação revela-se falha, resultando em funcionamento psique-soma 
desintegrado.

4 Considerações finais

 A grande inserção de bebês em creches gera consequências ao 
desenvolvimento infantil. Deste modo, os educadores, exercem uma 
função primordial em relação aos bebês, sendo que, seus cuidados corporais 
não estão restritos a meros reparos, proporcionando à criança um amparo 
e sustentação, de modo geral, uma extensão da função materna. Tendo 
em vista que o cuidador primário (figura materna) é responsável por 
fornecer uma proteção inicial ao bebê, promovendo amparo e suprindo 
suas necessidades. Estes cuidados iniciais são cruciais para a integração 
funcional entre psique-soma, direcionando suas configurações rumo a 
uma constituição psíquica em equilíbrio. 

O rompimento precoce com o seio familiar materno pode gerar 
marcas capazes de desencadear sofrimento psíquico ao bebê. Verificou-se 
que, de modo análogo, a restrição de Jota aos derivados do leite (laticínios), 
bem como a insuficiência respiratória (asma), pode estar associado a um 
rompimento precoce com a mãe, emergentes, também, de um processo de 
desintoxicação decorrente da suposta intoxicação vertical. Suas restrições 
psicomotoras sugerem, de certa forma, uma sustentação e manejo não 
suficientemente bom ao longo do seu desenvolvimento. 

Ao final das observações, constatou-se uma evolução significativa 
do bebê que, ao desdobramento dos encontros semanais, ensaiou um 
engatinhar mais eficiente, passando a explorar os diferentes cantos 
da sala de aula. Jota apresentou uma boa relação com o ambiente em 
sala. Percebeu-se no discurso das educadoras a preocupação com o 
desenvolvimento do bebê, como também, o interesse em acompanhar a 
história de vida de Jota, fora do âmbito escolar (fragmentos pregressos, 
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desde quando ele chegou à creche até os dias atuais). 
Deste modo, Ser sujeito fora de casa é encontrar amparo, uma vez 

que, não existe um bebê (sujeito) sem um Outro - capaz de promover os 
cuidados necessários. Ser é fazer parte de um ambiente propiciador de 
mecanismos, os quais servirão à organização dos registros, do vir-a-ser 
um sujeito constituído psiquicamente através dos suportes canalizadores 
e estabilizadores do fluxo psicossomático. 

Em suma, caso haja um fracasso maternal é possível encontrar 
subsídios, sustentação e suporte na escola. Uma vez que o cuidado 
corporal e a imagem simbólica estabelecida na relação bebê-educador, de 
modo suficientemente bom, fornece amparo às angústias da criança, sem 
deixa-la a mercê de suas aflições ou marcas traumáticos. Assim, Winnicott 
(1982, p. 216) nos alerta que “[...] poderá ter havido um fracasso materno 
e, então, a escola maternal tem oportunidade de suplementar e corrigir 
esse fracasso, sempre que não seja muito grave”. 
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didático-pedagógicas na disciplina de Assessoria de Imprensa, ministrada 
no terceiro semestre noturno do curso de Jornalismo da Universidade de 
Cruz Alta, com total de 30 horas em sala de aula.

O estudo objetiva retratar a experiência de docência no ensino 
superior e refletir sobre os desafios enfrentados pelos profissionais 
jornalistas na sociedade atual, além de servir como reflexão para os 
profissionais liberais (jornalistas) que atuam como docentes.

A prática docente na graduação busca pensar a profissão de 
jornalista enquanto atuação investigativa e na dimensão de uma 
construção coletiva. Nesse sentido é possível oportunizar novos 
significados para a docência com pesquisa no Ensino Superior, rearticular 
e recuperar a relação entre o ensino e a pesquisa. No ensino superior 
o docente ultrapassa a instrumentalização técnica, apostando na sua 
formação pedagógica. Desse modo, o docente do Ensino Superior como 
profissional precisa apresentar como características: ser crítico-reflexivo, 
dominar os conteúdos que irá desenvolver, de forma sempre atualizada e 
coerente com a realidade social e saber da intencionalidade do seu fazer 
pedagógico.

Para Alarcão (2001), as mudanças que ocorreram na sociedade 
colocaram a educação como o cerne para o desenvolvimento da pessoa 
humana e da sua vivência em sociedade e, a partir destes desafios os 
educadores recebem uma responsabilidade fundamental para desenvolver 
a capacidade dos alunos compreenderem o presente e estarem preparados 
para o futuro.

Rossato (2002, p. 93) destaca a importância do aprimoramento 
constante do professor “para criar é preciso pesquisar, e quem ensina tem 
de pesquisar para descobrir, desvelar e ter uma leitura própria do mundo. 
Quem pesquisa tem o que ensinar, pois constrói o conhecimento, um 
conhecimento novo”.

Alarcão (2001) defende a criação da escola reflexiva que tem como 
função principal preparar cidadãos, mas, a escola não pode ser pensada 
apenas como espaço de preparação para a vida, pois ela é a própria vida, 
o local onde vivências e cidadania acontecem na prática.

A educação sempre é um diálogo de troca de experiências que 
transforma o homem e é “Tudo que as gerações anteriores acumularam 
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ao longo da sua história é a parte do patrimônio comum da humanidade; 
estabelece uma interpelação constante entre o passado e o presente”. 
(ROSSATO, 2002, p. 96).

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, 
de um lado, do exercício da criticidade que implica a promoção 
da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, e do outro, 
sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da 
afetividade, da intuição ou adivinhação. Conhecer não é, de fato, 
adivinhar, mas tem algo que ver, de vez em quando, com adivinhar, 
com intuir. O importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos 
ao nível das intuições, mas submetê-las à análise metodicamente 
rigorosa de nossa curiosidade epistemológica (FREIRE, 1996, p. 20).

Como saberes para um novo tempo, Rossato (2002) defende 
alguns pilares que coloca o homem no centro do processo de construção 
da educação: ressignificar as humanidades, desenvolver a educação para 
a inclusão, praticar a educação voltada à defesa dos direitos humanos, 
defender o direito de aprender e ter uma educação para a paz. O educador 
educa pela palavra e pela vida, então é preciso existir uma coerência entre 
teoria e prática, pois o profissional da educação torna-se uma referência 
para seus alunos.

A sociedade contemporânea exige que a educação formal seja um 
direito de todo cidadão. Mas esse conhecimento sistematizado, formal, do 
qual as instituições de ensino são responsáveis requer as transformações 
necessárias e cabíveis, situando o momento histórico, para atender as 
necessidades dos estudantes, e reconhecer esse direito.

As universidades brasileiras têm um histórico bastante recente 
quando comparadas às europeias. Portugal adotou uma política a fim de 
impedir a expansão do ensino superior na colônia. Um fator determinante 
para mudança da política portuguesa que permitiu a criação de instituições 
de ensino superior no Brasil foi à transferência da corte da metrópole para 
o Rio de Janeiro. Até então os filhos de nobres que viviam na colônia 
realizavam seus estudos em Portugal e as demais classes da população não 
tinham qualquer acesso ao ensino superior. (ROSSATO, 2005).

O atraso cultural provocado pela colonização portuguesa fez com 
que o desenvolvimento científico do Brasil tivesse início apenas no século 
XIX, centenas de anos defasado em relação aos demais países da América. 
Esse fator justifica o pouco reconhecimento cultural e científico do Brasil 
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no cenário internacional, mesmo com o imenso espaço territorial, maior 
população e Produto Interno Bruto da América Latina. (MENDONÇA, 
2000).

Em 1808, quando a família real desembarcou na Bahia, 
representantes do comércio local solicitaram ao Príncipe Regente a 
fundação de uma universidade literária, provendo para a construção do 
palácio real e o custeio da universidade importante soma de dinheiro. 
Essa solicitação, entretanto, não foi atendida e, por outro lado, o Príncipe 
decidiu criar um Curso de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia, em fevereiro 
desse ano, atendendo ao pedido do cirurgião-mor do Reino, José 
Correa Picanço, um dos portugueses brasileiros formados em Coimbra. 
(MENDONÇA, 2000)

Ainda no ano de 1808, cria-se, no Rio de Janeiro, a Academia de 
Marinha, e, em 1810, a Academia Real Militar, para a formação de oficiais 
e de engenheiros civis e militares. Também em 1808, criaram-se os cursos 
de anatomia e cirurgia, para a formação de cirurgiões militares, que se 
instalaram, significativamente, no Hospital Militar (como também era o 
caso do curso da Bahia, citado anteriormente). A esses cursos, de início 
simples aulas ou cadeiras, acrescentaram-se, em 1809, os de medicina e, 
em 1813, constituiu-se, a partir desses cursos, a Academia de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro. (MENDONÇA, 2000).

No período de 1808 a 1882, foram criados 24 projetos, e nenhum 
deles foi aprovado (TEIXEIRA, 1989). As novas escolas fundadas 
objetivavam preparar as pessoas para desempenhar diferentes funções na 
Corte.

A década de 1980 reverenciou a expansão do ensino superior em 
regiões com potencial para receber cursos de graduação em cidades do 
interior. No Brasil um grave problema identificado no ensino superior 
são os índices de concluintes dos cursos. O Senso 2015 aponta que 
dos egressos em ensino superior no ano de 2010, 11% desistiram já no 
primeiro ano. Até 2014, quase metade (49%) dos estudantes saíram dos 
cursos que haviam optado em 2010 (INEP, 2015).

As primeiras experiências no ensino superior voltadas para 
formação em jornalismo ocorreram na Europa, mais precisamente em 
território alemão ocorreu no ano de 1806, na Universidade de Breslau. 
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Na América do Norte, os Estados Unidos assumem o pioneirismo do 
ensino superior em jornalismo no ano de 1869, no Washington College, 
localizado no estado de Virgínia. (MARQUES DE MELO, 2004)

Marques de Melo (2004) ressalta que os europeus desenvolveram 
o ensino superior em jornalismo orientado para alavancar uma ciência 
para pensar a imprensa e os americanos pretendiam desenvolver 
conhecimento voltado para aperfeiçoamento tipográfico no âmbito das 
artes e das ciências.

O primeiro ensaio para desenvolver o ensino superior no Brasil 
ocorreu no ano de 1935, com a criação da primeira Cátedra de Jornalismo, 
integrada na Universidade do Distrito Federal, fomentada pelo jornalista 
Costa Rego. A experiência durou pouco tempo (MARQUES DE MELO, 
2004)

Em 1947 é fundada a Escola de Jornalismo Cásper Líbero, criada 
em convênio com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
assume o papel de ascensão do jornalismo no âmbito acadêmico. Um 
ano depois, no Rio de Janeiro, é implementado o Curso de Jornalismo da 
Universidade do Brasil, a partir de esforços da ABI para a sua execução. 
(HOLLFELDT; VALLES, 2008).

O professor já não pode perceber-se como a única fonte de 
informação, o detentor exclusivo de conhecimento. Os responsáveis 
pelas disciplinas específicas têm de ter claro que ensinar a manusear 
equipamentos e a operar programas não é o mais significativo, 
embora não possa ser ignorado. O domínio instrumental não tem 
como ser desconsiderado. Contudo, não basta aprender a apertar o 
botão, conhecer um aplicativo. Cabe ao futuro jornalista aproveitar 
a plataforma eletrônica, não deixando de pensar a respeito das 
implicações, efeitos e consequências dessas tecnologias. Estimular 
espaços inovadores de reflexão, despertar a curiosidade, aguçando 
elaborações em torno dos novos parâmetros, fazendo um bom uso 
das tecnologias, é tarefa do docente (ZULIAN, 1998, p. 10).

Na Universidade de Cruz Alta – Unicruz o curso de Jornalismo 
foi ofertado pela primeira vez em março de 1996, através da resolução 
CONSUN 01/95 e reconhecido pela portaria MEC 920/2000, 
oferecendo ao acadêmico a formação de bacharel. O Curso tem como 
objetivo qualificar profissionais para atuar como jornalista nos diferentes 
meios de comunicação, observando uma formação para atender as 
necessidades regionais.
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A Universidade de Cruz Alta tem como missão a produção e 
socialização do conhecimento qualificado pela sólida base científica, 
tecnológica e humanística, capaz de contribuir com a formação 
de cidadãos críticos, éticos, solidários e comprometidos com o 
desenvolvimento sustentável. A instituição se compromete com a 
educação do ensino superior da sua região por meio da produção 
de conhecimento científico e tecnológico qualificado, pautada 
nos seguintes valores: compromisso social, democracia, educação, 
ética, inovação e desenvolvimento, justiça, liberdade, respeito às 
diversidades e responsabilidade social. (PROJETO PEDAGÓGICO 
DO CURSO, 2007, p. 69).

O curso de jornalismo ofertado pela Unicruz visa desenvolver 
competências de produção e difusão de informações no contexto de 
realidade social, através de diferentes mídias e tecnologias, alicerçadas 
na aproximação entre teoria e prática. Os profissionais formados pela 
universidade devem desenvolver uma visão crítica, senso de justiça, cultura 
geral, empreendedorismo, criatividade, domínio da língua portuguesa e 
línguas adicionais, além de outras linguagens ao longo da graduação.

A estrutura curricular do curso busca pela qualidade nas atividades 
acadêmicas, norteadas pela tríade ensino, pesquisa e extensão. A proposta, 
além de ensejar a competitividade do curso no mercado regional, pretende 
construir um perfil do profissional em Jornalismo sintonizado com as 
necessidades do presente momento histórico. A grade curricular do curso 
contempla o aporte teórico, tecnológico e operacional com a estrutura de 
laboratórios de informática, rádio, TV, jornal e multimídia.

Um fato importante que incidiu sobre os profissionais da área 
do Jornalismo ocorreu em 2009, quando o Supremo Tribunal Federal 
proferiu uma decisão final negativa referente à obrigatoriedade do 
diploma para o exercício da profissão de jornalista. (MELO, 2017).

Para chegar à conclusão da inexigibilidade, houve um extenso curso 
de decisões judiciais em diferentes instâncias, bem como discussões sobre 
o livre exercício da profissão e liberdade de expressão. O trajeto teve início 
quando a União, representada pelo Ministério do Trabalho, fiscalizadores 
do exercício regular das profissões, aplicava multas para os jornalistas que 
exerciam a profissão sem a qualificação exigida, na época assegurada pelo 
Decreto Lei n° 972/69. A situação originou os processos administrativos 
n° 1.34.001.002285/2001-69 e n° 1.34.001.001683/2001-68 (MELO, 
2017).
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 A metodologia utilizada neste trabalho abrange um relato de 
experiência de estágio no terceiro semestre noturno do curso de Jornalismo 
na Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ realizado com a supervisão 
da docente responsável pela disciplina de Assessoria de Imprensa, durante 
o mês de maio e junho de 2019, com a vivência total de 30 horas em sala 
de aula.

2 Experiência da prática pedagógica no curso de jornalismo

O professor no ensino superior do Curso de Jornalismo, além do 
conhecimento técnico que abrange o profissional também necessita do 
conhecimento pedagógico que permita ao docente estruturar aulas que 
atendam a demanda do perfil de alunos.

A profissão de professor exige de seus profissionais alteração, 
flexibilidade, imprevisibilidade. Não há modelos ou experiências 
modelares a serem aplicadas. A experiência acumulada serve apenas 
de referência, nunca de padrão de ações com segurança de sucesso. 
Assim, o processo de reflexão, tanto individual como coletivo, é a 
base para sistematização de princípios norteadores de possíveis ações 
nunca de modelos (PIMENTA, 2005, p. 6).

O professor é aquele profissional que precisa amar sua profissão e 
ao mesmo tempo ser responsável por preparar os alunos para o futuro e, 
portanto, precisa ter capacidade de diálogo, empatia, manter aprendizado 
constante, ser receptível as novas ideias e flexível.

O professor é um profissional da mediação. As escolhas que ele faz 
no que se refere a conteúdos e métodos, só podem contribuir para 
a inovação curricular, se ele não perder de vista os objetivos que 
pretende alcançar. E nisso sua autonomia se constrói, na tênue e 
contraditória linha entre o velho e o novo, o sabido e não sabido 
(NAVES, 2005, p. 123).

Segundo Freire (2007, p. 39), “na formação permanente dos 
professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a 
prática”. E aprender a refletir sobre a prática desde o início do exercício da 
docência é uma importante condição de se autoavaliar, de refletir como é 
a sua formação e o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Para Freire (1996) o processo de ensinar não consiste apenas 
em transferir conhecimento, mas em criar possibilidades para a sua 
produção e construção e defende a ideia que a formação docente deve 
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alicerçar-se sobre uma perspectiva progressista em que o profissional da 
educação deve estar receptivo para receber as indagações, curiosidades 
e questionamentos dos alunos. Enquanto professor crítico-reflexivo, o 
educador deve atuar como um aventureiro responsável, predisposto à 
mudança e à aceitação do diferente.

Nesses tempos de diálogos é necessário lutar para criar outras 
expectativas, educar para tornar a sociedade educativa e ressignificar as 
relações. Os saberes para um novo tempo devem ser capazes de formar 
indivíduos para encarrar uma sociedade que ainda não existe. A docência 
assume uma perspectiva interdisciplinar que compreende a realidade que 
o professor está inserido, a cultura do ambiente e dos discentes, a fim de 
criar empatia e construir identidades.

A turma do terceiro semestre 2019/1 de Jornalismo que cursa 
a disciplina de Assessoria de Comunicação na Unicruz é composta por 
quinze acadêmicos a maioria com idades entre 20 e 24 anos. Atualmente 
estão ligados a alguma atividade profissional vinculada à comunicação 
social, com estágios em agências, desenvolvimento de projetos 
acadêmicos, estágio em veículos de comunicação de massa como rádio 
e TV e mídias digitais. A professora que ministra a disciplina possui 
diploma de Mestrado e é formada em Jornalismo.

A sala de aula implica uma aproximação entre a teoria e a prática. A 
aprendizagem se realiza mais facilmente e com maior compreensão 
e retenção quando acontece nos vários ambientes profissionais fora 
da sala de aula porque coloca o aprendiz mais em contato com a 
realidade. O conhecimento da realidade parte da leitura da prática 
referente à disciplina estudada, de forma a se superar uma prática sem 
reflexão e uma teoria que não consegue atingir a prática (LIBÂNEO, 
2003, p. 8).

De acordo com Barreiro e Gebran (2006), a prática do estágio 
constrói ferramentas de reflexão e formação da identidade ao propiciar 
embates no decorrer das ações vivenciadas pelos alunos, desenvolvidas 
numa perspectiva reflexiva e crítica. Entende-se que no decorrer do 
estágio é importante refletir sobre as vivências e esse espírito reflexivo e 
crítico são proporcionados pelo professor/orientador.

Ao defender a prática do estágio, Barreiro e Gebran (2006) 
enfatizam que o ensino deve propiciar ao aluno o contato com a dinâmica 
escolar em seus diferentes aspectos, garantindo e permitindo integração 
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teórica e prática.

A partir de observações, relatórios e análise do espaço escolar e as 
salas de aula, esse processo ultrapassa a situação da dinâmica ensino - 
aprendizagem, favorecendo espaços de reflexão e desenvolvimento de 
ações coletivas e integradoras. Propõe-se que a organização da Prática 
de Ensino perpasse toda a formação profissional do futuro professor, 
tendo como referência básica tanto a proposta pedagógica da escola, 
na qual o futuro docente é supervisionado, quanto os conteúdos 
a serem ensinados e as políticas educacionais formuladas em nível 
nacional e regional (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 91).

 Nessa perspectiva, Fávero (2001) propõe a construção de um 
conhecimento dialético, em que a teoria e prática sejam consideradas 
como um núcleo articulador no processo de formação a partir do trabalho 
desenvolvido com esses dois eixos de forma integrada, indissociável e 
complementar. 

 Segundo Barreiro e Gebran (2006, p. 22), “a aquisição e a 
construção de uma postura reflexiva pressupõe um exercício constante 
entre a utilização dos conhecimentos de natureza teórica e prática na ação 
e a elaboração de novos saberes, a partir da ação docente”. 

 Barreiro e Gebran (2006) abordam ainda que a articulação da 
relação teoria e prática é um processo definidor da qualidade da formação 
inicial e continuada do professor, como sujeito autônomo na construção 
de sua profissionalização docente, porque lhe permite uma permanente 
investigação e a busca de respostas aos fenômenos e às contradições 
vivenciadas.

 No estágio realizado na disciplina de Assessoria de Imprensa, a 
professora da graduação acompanhou a elaboração da ementa organizada 
para a turma sobre os temas de endomarketing, Media Trainer e crises 
de imagem. Na oportunidade foi possível identificar o interesse dos 
acadêmicos pela disciplina voltada para atuação jornalística principalmente 
no contexto organizacional, visando despertar questionamentos críticos e 
visão estratégica da comunicação no âmbito de diferentes organizações.

 A participação no estágio foi estruturada de forma conjunta com 
a metodologia de ensino utilizada pela professora da disciplina e todo 
conhecimento organizado ao logo do semestre resultou na realização 
prática de um planejamento de comunicação organizacional, em que os 
alunos formaram grupos de trabalho, escolheram uma empresa real para 
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elaborar um diagnóstico e apresentar as estratégias aos gestores destas 
organizações como trabalho final da disciplina.

 Teodoro e Vasconcelos (2005) propõem que o maior desafio que 
acompanha os docentes é a quebra de paradigma para substituir a ênfase 
no ensino pela ênfase na aprendizagem. Neste sentido, ao oferecer a 
oportunidade dos alunos terem experiência prática desafia-os a construir 
o conhecimento a partir dos alicerces de conhecimentos transpostos em 
sala de aula.

 Os autores Teodoro e Vasconcelos (2005) definem que sala de 
aula é o espaço e tempo durante no qual o professor e alunos, enquanto 
sujeitos de um processo de aprendizagem se encontram para, juntos, 
realizarem interações que incluem estudos, leituras, redação de trabalhos, 
propicia ainda momentos de discussão e debates que permitem a solução 
de dúvidas e orientações de pesquisas que buscam desenvolver diferentes 
formas de expressão e comunicação.

 No contato inicial com os alunos, primeiramente buscou-se 
identificar o conhecimento prévio deles no contexto da comunicação 
organizacional, principalmente sobre os três temas que seriam ministrados 
nas aulas, além de contextualizar como os temas podem ser aplicados na 
prática profissional do jornalista e as perspectivas de mercado de trabalho 
em assessoria de imprensa.

O planejamento educacional requer o conhecimento da realidade. 
É necessário sondar o que os estudantes conhecem a respeito do 
que vai ser ministrado, qual o seu interesse nesse aprendizado e 
qual a real necessidade desse conhecimento. Para isso, procede-se 
ao diagnóstico; da mesma forma que o médico, que, após rigoroso 
exame de seu paciente, chega a uma conclusão acerca de seu estado e 
de suas necessidades (GIL, 2007, p. 95).

 Os temas foram transpostos aos alunos de forma dinâmica e 
fomentando a participação de todos com questionamento ao longo das 
aulas. Os materiais apresentados estavam compostos principalmente com 
a definição de cada tema o propósito de aplicação de suas estratégias junto 
à organização, assim como o cruzamento constante das estratégias de 
comunicação em endomarketing, media trainer e gerenciamento de crises 
para aplicação no planejamento global de comunicação, a ferramenta de 
avaliação utilizada para avaliar a disciplina de assessoria de imprensa.
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A disciplina de Assessoria de Comunicação tem como objetivo a 
compreensão da estrutura e funcionamento das assessorias de comunicação 
e seu papel como formuladoras do discurso básico dos vários setores 
sociais, instrumentalização teórica e prática para o planejamento básico 
de atividades de comunicação, com ênfase nos aspectos jornalísticos; 
Promover a compreensão do papel da assessoria de imprensa enquanto 
mediadora das variadas ações do assessorado no trato com os meios 
de comunicação, disponibilizando conteúdos relevantes e de interesse 
público; Capacitar o acadêmico para as ações desenvolvidas pelo assessor 
de imprensa no cotidiano da profissão, inclusive no cenário digital.

A ementa da disciplina alicerça-se para que o aluno compreenda o 
que é a assessoria de comunicação social (evolução, conceitos e funções), 
a atuação do jornalista e sua relação com publicitários e relações públicas 
na comunicação integrada, os fluxos de informações, marketing de 
conteúdo, assessoria de imprensa no contexto da comunicação digital, 
produtos e serviços de uma Assessoria de Imprensa, o assessor e a questão 
ética no trato informativo e a construção da imagem perante as questões 
sociais da atualidade.

Para o planejamento de ensino, o professor procede inicialmente ao 
diagnóstico da realidade em que se insere a disciplina. Essa realidade 
envolve as necessidades e as expectativas dos alunos, a importância e 
o status da disciplina no contexto do curso, os recursos disponíveis 
para o seu desenvolvimento (GIL, 2007, p. 99).

No curso de Jornalismo, as questões que permeiam a área 
educacional, com ênfase na temática da docência universitária visa 
descobrir caminhos e levantar discussões sobre realidades emergentes que 
precisam ser investigadas no ensino superior brasileiro.

Para Antoniolli (2007), nas décadas de 1980 e 1990 há uma 
abertura indiscriminada de cursos de comunicação no Brasil. Esse fator 
acontece em decorrência da demanda social de diplomados. Esse período 
registra uma crescente influência dos meios de comunicação na política, 
na cultura e na vida cotidiana dos brasileiros.

A maioria dos cursos de jornalismo criados foi construída por 
professores que atuavam no mercado de trabalho, com conhecimento 
técnico, mas sem habilidades pedagógicas para o exercício da docência.
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3 Considerações finais

A experiência oportunizada pelo curso de mestrado acadêmico em 
Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social através da disciplina de 
Docência Universitária com a prática de estágio no curso de Jornalismo 
ofereceram uma nova dinâmica de crescimento profissional e a capacidade 
de lançar novos olhares sobre a prática de ensino, já que a formações 
acadêmicas, em Relações Públicas e Administração, da mestranda 
estagiária, não estão vinculadas a área da educação. Ao vivenciar a rotina 
de um professor ela foi desafiada a buscar novos conhecimentos com 
relação aos temas que seriam ministrados nas aulas a fim de transpô-los 
aos discentes que cursavam a disciplina de Assessoria de Imprensa, além 
de experimentar a realização e os desafios que permeiam a profissão de 
docente.

A oferta da disciplina de docência universitária pelo curso viabiliza 
que os profissionais de diferentes áreas de saberes tenham contato com 
conhecimentos pedagógicos e a prática investigativa e mediadora que 
podem ser elementos pertinentes e transformadores em todo processo 
de construção da formação universitária. Entende-se que novas pesquisas 
devem ser desenvolvidas em torno da formação inicial dos professores 
e pesquisadores são de suma relevância possibilitando-se diferentes 
oportunidades de relacionar teoria-prática.

A experiência de estágio no curso de jornalismo possibilitou 
reflexões sobre situações pertinentes à profissão na atualidade, tanto a 
profissão de Jornalista quanto a de professor. A falta de exigência do 
diploma para atuar como jornalista não prejudica o mercado formal da 
comunicação que, em decorrência da competitividade, segue exigindo 
alta qualificação dos profissionais contratados, mas, a questão também 
abre margem para diminuir a remuneração dos graduados que buscam 
colocação no mercado profissional.

Atualmente, os profissionais da área da comunicação enfrentam 
novos desafios com a expansão das redes sociais e a disseminação 
de notícias falsas, as Fake News se disseminaram na sociedade e, os 
profissionais precisam fortalecer para valorizar e reconhecer a importância 
da comunicação transparente e série. Em relação a profissão docente 
observa-se que as diferentes dinâmicas da atualidade que surgem a partir 
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das tecnologias da informação e comunicação também ofertam desafios 
constantes aos profissionais que necessitam agregar novos conhecimentos 
para atendem as demandas. Um fato que alterou bruscamente a rotina de 
estudo nas universidades ocorreu com a pandemia Covid-19 que impôs a 
alteração do ensino presencial para atividades de ensino à distância com a 
adaptação de plataformas, fatores esses que podem gerar intenso estresse 
aos profissionais docentes.
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